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Habeşler büyük bir zafer kazandılar 
............................................................................................... ~ ......................................................................................................................................................................... ... 

a ~ gra la U. ödev 
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En karlı 
r t z ı ar 

ve en 
emin bir iş sahası 
Demiryollarımızm kömür ve 

'-kır bavzalanna girmesinin 
levinci, · içimizde kaynarken 
Sivas - Erzurum hattının ikinci 
Parti tahvilleri de satışa kon
llıuş bulunuyor. Ergani da
laili istikrazında ve Sivas
Erzurum hattının birinci partı
•inde olduğu gibi bunların da 
fÜnünden önce kapatılacağında 
l.iç şüphemiz yoktur. 

Goraha i gar izo 
ler dört tank 

la paniğe tutularak açtılar. Burada Habeş 
ir çok mitra yöz ve silah ele geçirdiler .• 

j l~a ya r al eyi de boşaltıyor ar 
ı 1 stanbul 27 (Ozel) 
Habeş resmlğ tebliği 
Ogaden cephasinde ltal
yanlar•n tam bozguna 
uğradıklarını ve bütün 
cepheden karmakarışık 

.Çünkü devletin şimend fer 
ıiyasası ve bu siyasanrn verim- , 
lerj ulusca anlaşılmış ve 

ltalyanlar timdi makal
leyl tahllye ediyor ve 
Adlgrata doğru çeklll
yorlar. 

Berlin, 27 (Ö.R) - Adis -
Ababadan ve Romadan gelen 
haberler, Ogaden cephesınde 
General Grazyaninin Hare
kata hakim olma teşebbüsünü 
kaybettif-ini gösterme~tedir. 
ltalyanların Fafan nehri ·bo-

benimsenmiştir. Büyük ül-
lrüye varmak için hükumetin, 
lllusun bu anlayış ve benem· 
•eyişinden hız almak iste
IQektedir. Netekim Ergani 
bakır hattı için yapılan dene
IQe umulduğundan iyi bir ne
tice vermiş, Ulusumuz on iki 
rııilyonluk Ergani istikrazını 
&eve seve kapatmış, her 
Yıl ülkeye on iki mi 'yonluk 
liralık bir gelir getirecek 
haı.inenin işletilmesi fırsatını 
~ermiştir. 

On yıl içinde iki yüz milyon
dan fazla demir yolu yapan ve 
her yıl orta bir hesapla bütçe
sinden yirmi dört mil yon lira 
1Yırabilen hükümet için, bu 
dahili iıt ı kraz iti maddi 
l>akımdan belki çok önemli 
IÖrülmiyebilir. Fakat bunun 
lbanevi anlamı çok Lüyüktür. 

Cumhuriyet rejimi halk işle
rini halkın eline ve isteğine 
dayamaktadır. Şuurlu bir anla
Yışla ana siyasasını halkın malı 
ktlnıaktadır. Şimendifer inşaah 
İçin halktan istenen ödünç pa
tanın bu bakımdan büyük an
lanıına ölçü bulunamaz. 

bir halde geri çekllmiye 
başladıklarını, peıınıgın 

Gorahaiyi kalesin detti 
ltalyan garniz :ınhırına 
da sirayet ettHHni, bu 

ltalya11/cuı11 başaJımak ıiu11· oldukları Makalledm bir manzara 
önemll zaferi kazanan yunca ric'atları süzünden Go
Habe' ordusunun ltal- _rahayı bölgesindeki kuvvetle
yanlardan dört tank ve rin de çekilmekte oldukları 
bir çok mitralyözlerle arhk şüphe götürmiyecek su
sllAhlar aldıklarını blldl- rette anlaşılmıştır. C·cika - Ha-
rlyor rar hattına karşı ltalyan taar-• ş· l h · d ruz projelerini akim bıraktıran 

ıma cep esın e bu geniş çekilme hareketini 
Şimal cephesinde de Ras Destanın ltalyan ordusu

ltalyan ordu•u mevklle- nun gerilerine karşı yapbğı 
rlnl tutamıyacak kötU muvaffakıyetli t&arruzlar tahrik 
bir duruma dUşmUşfUr. etmiştir. 

Ras Desta ordusu ltal
yan kollarını çok hırpa
lamı,, hatta ezmı,tır. 
Ueb Sebellnln cenubun
da Ras Desta ordusuna 

Adis - Ababa 26 (A.A) -
Cenub cephesinden gelen ha
berlere göre geçenlerde F afan 
nehri şarkında Analehde boz
guna uğrayan Italyanlar şimdi 

Şimalde kolav ileri hareketinden sonra rD'ata MedJ11r kolan Makal/edelli 
kuvvetlerin kumandam general Saufini gtudedler aıaşında 

mensub kuvvetler Hal- geri çekilmektedir. Fafan nehri 
yanları müdafaa mevzi- boyunca Ye Gorahai fimalinde 
lerlnden atarak Somall- bulunan ltalyan kolları da bu 
ye girmek tehdidinde geri çekilme hareketine iıtirak 
bulunuyorlar. etmektedirler. 

ltalyanlar bir çok otomobil, 
kamyon, araba ile silah ye ml
himmat bırakmışlardır. ltalyan· 
larm Gorabai mıntakasında 
bırakmış oldukları mühim buğ· 
day ve erzak stokJarı Habet
lerin eline geçmiştir. 

VEHIB PAŞANIN SÖZLERi 
Paris; 26 ( P·S ) - Vebib 

Paşanın Harar' daki Paris Soir 
aytarına sözleri Ogaden cep
hesinde ltalyan ordusunun bü
yük bir bozgundan kurtulmak 
endişesile alelacele Somali'ye 
çekilmekte olduğunu göster
mektedir. Avtar bu mülakab 
şu suretle anlatıyor: 
MAREŞAL FRANŞE DES

PERE'Yl ANDIRAN 
IHTIY AR ASKER 

Geçen gece sırtlanlarla ça
kalların sesleri arasında bir 
otomobilin korne çığlığıyle 
uyandım. Bu kome sesi Har• 

-rara büyük bir şahsiyet geldi
gını bildiriyordu. Fılhakika 
Vehip paşa hasta bulunan ya
verini Fransız hastanesine ya
tırmak için Ogadenden geJ. 
mişti. Kendisiyle görüştum. Ba 
ihtiyar asker açık, yuvarlak 
çehresiyle Mareşal Franşe Des
pereyi ne kadar andınyor. 
Vebip paşa mülikabmdan 
bahsetmemekliğimi istedi. Bu
nunlaberaber Ogaden cephesia· 
de Jtalyan ordusunun yok oldu
ğunu, hiç bir tarafta Jtalyan a.-

- Sonu üçüncü sahif edt -
Bununla beraber açıkca söy

leıneğe borçluyuz ki iş alanın-
~: ~~::ı:~~ iş':!m·.k~i~iy::·;: ........... c~~~~;;d~ .... ·z~;i~;·~·····ı;i~;i· ................. B ....... a ...... d ...... o ...... g ....... ı···,;·y······o······n······u···· ··n···· ····y·······e· ····n······,;·····p······ı···a······n······,·· ... .... 
~arlı bir saha olmaktadır. 
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. . Tsana ~ölü bölgesine scildırmakhr 

Utün vergi ve resimlerden Ü op antJ a ur ıyeyı ern e ÇJffiJZ ..._ • • • 
~lJaf olduğu gibi yüzde it ı 1 h 1 b ff k t k k t rlar 
itdi gelir getiriyor. Şu veya Bay Cemal Hüsnü temsil etti a yan ar· iZ 1 ır . muva a ıye azanma IS ıyo 
ou k ·ıd · J rı ı Londra, 27 (Ö.R) - ltalyanın Habetistanda· 

· b • şe 1 
e ış e ı en para ar ki hareketlere Y.eni bir veche vererek Mısar 

aıı tehlikelere maruz bulun- mukarrerken bir kaç gün geçe 
duğu ha!de devlet tahvilleri bu bırakılmış olan On sekizler Sudanı hududu bölgesindeki Tana gölü mınta· 
tehlikelerden çok uzakta ka- komitesinin toplanmasına bağ· !DaamaiJ hTüculm ebtmek isted!ğ~ habe)r aytalınıyonar. 
J lıdır. a y e grap ,, gazeteaının süe a n 
'Yor. Türkiye Cumhuriyet ida- göre maretal Badoglio bu hücum için Romadu 
resıııin borca sadakatına yalnız Cenevre, 27 (Ö.Rl - ltal- kesin emirler almııtır. Bu bölgedeki toprak 
Türk ulusu değil bütün bir yaya karşı b~rkitelerin tatbiki- arızalı olmamğından iler:emek kolaydır ve Ha· 
~~oya inanmıştır. lmpar.atorJuk ni kontrol etmeğe ödevlenen befler fevkalide bir mukavemet göstermezlerse 
~vrinin iç ve dış piyasalardan Eksperler Komitesi bu sabah ltalyanlar Tana bölgesine iki üç haftada vara-

hptığı borçları Cumhuriyet Uluslar Sosyetesi kurağında bilirler. ,, 
t<ln f İsveçin Bern elrisi B. West- lnglllz gazetesi ltalyanların bu bölgeye ıınış ve hepsini muhteli , k h t e 
Şek·ıı d man'ın başkanlıg-ı altında top- ar,ı Ucum nlyetlerlne ,a,mak a v 
"' .' . er e ödemiş veya öde- bunda slyasal sebepler aramaktadır. 
·ııe t k · 1 b lanmıştır. Komitede 9 Devletin dl ı 6• a sıt ere ağlamıştır. Bergltelerln tazyiki tamamiyle ken n

1 
1 

Kendisinin yapmadığı bo rç- miimessilleri vardır. Bu devlet- hissettirmeden önce hızh bir muva -
t'it tı ödeıneği hir namus borcu ler şunlardır: fakıyet kazanmak ihtiyacının 1taıyar-
anıyan cumhuriyet reıımı ve Türkiye, Fransa, Büyük Bri- ları bu yeni yola sUrUkledlğl tahm n 

<ırıu h·· k tan ya, lspayya, Sosyalist Sov- edilmektedir. n u iımeti elbette ulusun 
~eıııiği ve egemenliği için ulus- yetler Cumuriyetleri Birliği, Paris 27 (Ö.R) - İlkkanunun 6 smda Cuma 
an. aldığı paraları gününde JJ. O mal Hiisnii Lehistan, lsveç, Yugoslavya, günü Londrada toplanacak olan deniz konfe-
ter Paris. 27 (Ö.R) _ Cenev- Romanya, Yunanistan, Belrika ransına ıridecek Fransız delegeleri tayin edil-
t 

1 9ermeği herşeyin üstünde .,. mittir. Akdeniz kuvvetleri aenel enapekt6rti Yİ8-
'-ta L k d B d b"td• ·ı· uı 1 ve Holanda. • C&atır ve tutma ta ır. u re en ı ara ıyor: us ar sos- ....,... Rebert. .._.._...,. .-u .. 71 B. Garcle .. 

llokt · d k. · n yetesi ~evrenlerinde yine iter F~--~ elçilercl- B. J•- ~rcte. R C...IN.D ,,q.amira) De 
la a &zenn e ımsenıo f p- -kiteler itile utratılmak'taclır. Pa.ı a.._., Terkiye~ Breli .deı.s-yw ıe~Jerdir. D~Diz Mken•n•• c: 
~ıi 7oktar. - . .BuauDJA. .i»efaber ua1 k41rarlu eJp.i B. Cemal HlmD temn ....... ...w koafvw s•k..-•hna w.:-a-
• - &M# 2 lnri·•ay/ada -· • _ _. · ·- .-A-:-1-....&:-. .. _ _ ... --.,,~-. ~il- 1a . ...... --ti....:-&!__ -w-~-U,111:& ~°'5&~ 29 ..-t9fllw• top.-•••• .. ._....._. .._ _ - ......._.,_ ..,_--... 



____.aza , ______ , 
U. ödev 
- ··-En karlı ve en 

emin bir iş sahası 

ı 
ŞERİR HA~BRLER. 

l KÖŞEl\IDEN J 
Ramazanın 
Biri daha 

_ Baştara/ı 1 nd say/ada -

f stikraz tahvilleri emniyet ve 
kir bakımlanndan bu kadar 

kuvvetli olmasına rağmen ka-
• pitali bağlı tutmamak gibi ayrı 

bir imtiyaza da aahib bulunu
yor. Çünkü bu tahviller devlet 

ınünakasalannda teminat mu· 
kabili alarak kabul ediliyor. 

Kapitalini ea kirh bir işe l::ağ
byan her hanıi bir yurttaş bu 
kapitali başka bir iş sahasuıda 

da kullanmak lıaklınnı h:ayhey-
1 lemiyor. 

lt içlılde buluman büyük 
kapıtal sahipleri bu bakikatları 
kavramışlard•. Yalo1% yurd
daşlardan küçiik küçük tasar-

ruflar yapanlar vardır Jri belki 
bu no taların yabancısıdırlar. 

Küçük tasarruOan ulusun ha
yırlı işlerine tahsiı eylemek ht!m 

ulusal bir ödevi yerine ge
tirmek hem de en emin ve 

en kirh bir tekilde parayı 
iıletmektir. Tahvillerin satıı 
günleri pek azdır. Bir taıla iki 
kut vurman1.n ta kendisi olan 

ba tahvilleri kapıpnak müsaba
k&llDA girmekte aall tereddüd 

~.,memeliyiz: Yurttqlar oku

mak bilmiyen kardaşlara ba 

clei'erli hakikatleri anlatmağı 
ulusal bir borç aaymalıdırJar. 
aakk.ı Ooak.oğ1u. 

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

Zaı.nta Haberleri: 
mır< 

Hizmetçi atırmıt 
Ka. antinada Selçuk sokağın-

da e lli bet yaşında Dilberin 
hizmetçisi Mehmed kıu Seyran 

bir ç.if t yeni iıkarpinl. bir çift 
Jdpe çalmıftır. 

Hırsızbk 

Çukurçqmede ikinci Neza

ket sokağında All oğlu Musta
.. fanın evine hır111z girmiı, bir 

yUzUk ile iki lira değerinde bir 
gerdanhk çalmıştır. 

Esrarka' yakalandı 
Kemerde Lale sokağında Ha-

san oğlu marangoz Ahmedin 
üzerinde bir santigram esrar 
bulunduğundan yakalanmıştır. 
Boks yapmak lstemlt 
Alsancakta Köprücü soka

j'ında oturan Mehmed kızı Sı
dıka ile Süleyman kızı Raziye 
arasında ev kirası meseleıin
den kavga çıkmı~, Raziye 
yumrukla Sıdıkamn karnına 
vurmuştur. 

Kapatmasından para 
istiyordu 

Kemer'de Meydan sokağın
da oturan celep Mahmud oğlu 

Ahmed, kapatma11 Fatmaya 
kızmış ve ekmek bıçağı çek-

miştir. Bunun sebebi Fatmanın 
kendisine pare vermemesidir. 
Kaçak kömür sabyordu 

Asansörde Halil Rifat pap 
caddesinde Cumaovah Hüseyin 
oğlu Hasan Ali sokaklar ara
sında dört çuval kaçak kömür 
satarken tutulmuıtur. 

Tohumluk ....... 
Ziraat direktörlü
ğü Bakanlığa 
Başvuracak 

-Cümhuriyet buğdayı ile Na
zilli pamuk istasyonunda Ame- ' 
rikadan getirilerek tecrübeleri f 
yapılan pamuk tohumlarından l 
hmirdeki müstahıllarm pek 
çoğu da istem.ektediıkr. Bunun 
için Ziraat diTektörlüğüne mü
racaat edilmiştir. 

Cümhuriyct buğdayı bire 
otuz vermektedir, Ziraat direk
törlüğü bunun için Ziraat -ve
kaleti nezdinde teşebbüste bu
lunarak çiftçiye d.ağıhlmak 
üzere bu tohumlardan istiye
cektir. 

Daire Müdürleri 
Dün llbayın başkanlı

ğında toplandılar 
Hükümet daireleri müdürleri 

dün saat on yedide Ilbaylıkta 
ilbay Fazlı Güleçin başkanlığı 
altında mutad olan aylık top
lanblarını yapmışlardır. Bu top· 
lanbda her daire müdürü ken
di dairesini alakadar eden iş· 
ler hakkında Ilbaya malumat 
vermiştir. 

Sıhhat meclisi 
DUn kuduz ı,ıerlnl 

Oözden geçirdi 
Umumi hıfzıssıhha meclisi 

dün ilbay Fazlı Güleç'in baı· 
kanlıit albnda Sıhhat direktör· 
lüğU binasında toplanmıştır. 

Bu toplantıda lzmir şehri 
umumiğ sağlık durumu hak
kında görüşmeler yapılmış ve 
kuduz köpekler ve kedilerin 
daimiğ muayeneye tabi tutul
ması, şüpheli hayvanlar tara
fından ısırılma vak'aJarını ön· 
lemek üz.ere icap eden tedbir
lerin alınması tekar:ür etmiştir. 

Komisyon 
Kereste ihtlkArını 

Tetkik etti 
Dün akşam yar ilbaylıkta 

ihtikar tetkik komisyonu top· 
lanmıştır. Bu toplantıda bun

dan evvel bir tüccar tarafından 
kereste fiat:lannda ypıldığı id

dia edilen ihtikar tetkik edil
miştir. 

•••••••••••••••••• 

imzasız mektup 
Acaba kimin tarafından 

Gönderilmiş ? 
Zarf üzerindeki mühürden 

Ödemişten ilbay Fazlı Güleç'e 
gönderilen imzasız. bir mektup 
sahibi; vukubulan talebin tah
kiki için aranmaktadır. 

Bu zatın ya adresini bildir
mesi veya gelip ilbayı görmesi 
istenmektedir. · 

KLEOPATRA 
Şiaıdiye kadar çevrilen tarihi filimler içinde ihtişam re

korunu mu haf aza eden BEN HUR filminden sonra akıllara 
durgunluk v~ren bir zenginlikte ... 

300,000 figüran iıtirakile ve 23,000,000 sarfile 
Vücuda getirilen ... 

KLEOPATRA 
ELHAMRA 1. 

Millf Kütüphane Sinemasına 

Şeref Verecektir 

Üzüınlerin vıkannıa ı ve kalbnrlanması 
.,/ 

Başı bozuk üzümcülük 
Devri artık geçmiştir 

Bugünün üzümcülüğü asrın 
lycabatına uygunluk isteyor 

Üzümlerin içinde ara, sıra 
k ·· çü - taşlar çıkıyormuş; Lond
ra tecimerlerinden bazıları şi
kayette bulunuyorlar ... 

Bu en son hadise ; bize 
üzümcülüğün ne kadar bakım
S1Z olduğunu bir daha ispat 
etmesi bakımından çok önem
lidir. 
Toprağa üzüm sermek adeti 

çoktan ·alkmıştır. Bütün ba.~ • 
cılar ; sergi kağıdı o!masa hile 
ya betondan yapılmış veyahut 
beton kadar sertleştirilmiş 
" Sergi yerleri ,, ne üzüm se
rerler. Arada Jaübali tabiatlı 
bir, kaç üretmen çıksa bile 
mahsul6n yekünuna nispetle 
hiç kalırlar. Kurutma durumu 
bu ve böyle olan üzümün taşlı, 
topraklı, mahlut bir vaziyet al
ması imkanı yoktur. 

Bununla beraber - kağıda da 
serilse - nihayet toprakla daimi 
temas halinde bulunan ve rüz
garlann kaldıracağı toza ister, 
istemez maruz olan üzümleri
miz.in arasına toz, toprak ve 
hatta küçük taşlar karışması 

istibat edilemez. Üzüm, Tüı ki
yede de, Kaliforniyada da, Yu
nanistanda da, Iranda da seri· 
lerek ve tabiatiyle üstü açık 
bırakılarak kurutulur. 

Kurutmada sergi kağıdı kul
lanılmasının elbette büyük fay
daları vardır. Fakat bu; üzüm
lerimize tozdan, topraktan mu
hakkak bir muafiyet temin et
mez. Rüzgar; kağıt üzerındeki 

üzümleri de toz yağmuru altın
da bulundurabilir. Binaenaleyh 
-Kurutmada sergi kağıdı kul
lanılarak elden gelen tedbir
leri almakla beraber- üzümle
rin ihraçtan önce mullaka ve 
behemehal daha başka ameli
yelere tabi tutulmaları zarureti 
de vardır. Bu ameliyenin kal
burlamaktan ve yıkamaktan 
ibaret olduğunu söylemeğe ha
cet yoktur. 

Şimdiye kadar 7, 8 ve 9 
numaralı üzümlerin yıkanıb bo
yanması ideta genel bir ibra· 
racat adeti hükmünde idi. 

Boya keyfiyeti ayrı bir mese
le<lir. Ve lehinde, aleyhinde 
konuşulması kabildir. Fakat 
yıkama işiDiD mazeret kabcıl 
edebilecek tarafını bulmak 
bayii güç olsa gerektir. 

Üzüm kınumu bu fena adeti 
kökünden kazıdı. Kurum, gerek 
bu yıl için bizzarure eski nu· 
maralarla yolladığı nüm.uneleri 
ve gerek kendi tesbit ettiği 

bütün tipleri; en adisinden 

en ıy:sme kadar; kimi
len yıkamış ve ciban pazarlarına 
o suretle arzetmiştir. Bay Is
mail Hakkı Veralın üzüm işin
de ilk hamle olarak mahsulün 
kimilen yıkanması ve alıcı hu· 

zuruna bütün 11 anasiyle ter, 
temiz çıkması hususundaki ti-. 
tidiği • maalesef Londradau 
geldiğini dünkü gazetelerde 
okuduğumuz şikayetle· büsbü
tün hak kazanmıştır. 

Evet, Üretmen sergide daha 
dikkatli davranmalı ve mah~ 
sulünü behemehal sergi kagıt· 
ları üzerine sermelidir ama ih-

racatçı da bu kadarcık ihti
mamı kafi gorerek satın aldığı 
malı temizletıp yıkatmadan yol· 
lamak ihmaline düşmemeli

dir. Türk uzum nefaseti 
noktasından rekabete maruz 
bulunmiyorsa bu; tabiatın ~e 
hilkatın işidir. Buna temizlik 

noktasından da bir kıymet ver
direbilmek için insan kafası
nın ve insan kolunun işlemesi 
lazımdır. Bilmeliyiz ki mahsulü
müz ciddi ve ağır rekabetler 
karşısında bulunuyor. Bu reka
betleri ancak nefasetimize ifa· 
ve edilect!k temizliğimiı.le kar· 
şılayabiliriz. 

Türkofis bu mühimme ile 
alakadar olmalı; üzüm kurumu
nun titiz hnreketleri bütün ih
racat evlerimize imtisali lazım 
ve zaruri bir nümune teşkil 
etmelidir. 

Başı bozuk üzümcülük artık 
geçmiştir. Bugünün üzümcülüğü 
asrın icabahna uygunluk isti
yor. 

lzmir otomatik telef onlar 
Hükiimetçe alınacak 

------·-·-· 
Müzakereler 15 birinci kanunda 

lzmir ve havalisi otomatik 
telefon şirketinin ?ükumetçe 
satın alınacağını yazmıştık.Satış 
müzakerelerine başlanmak için 
şirketin murahhasları birinci 
kanunun on beşinde Ankaraya 
gideceklerdir.Bunun için şirket 
genel heyeti on birinci ka
nunda fevkalade bir toplantı 
yapacak ve Ankaraya gidecek 
olan murahhasları seçecektir. 
Şirketin hükğmetçe satın alın

masının sebebi, bütün Türki-

Inebolu faciası 

yede ulus ve şarlar arası tele
fonlarının hükumetin malı ol
duğu halde İzmirdeki telefonun 
bir şirket dinde bulunmuş 
olmasıdır. Bu şekil nıuvafık 
görülmemektedir. Ayni zaman
da gerek abonmanlar ve gerek 
halk şirketten muhtelif şekilde 
ve daimi surette şikayette bu
lunmaktadırlar. Şirket hükü-
mete geçince bu şikayetlere 
sebep olan amiller de tama
men ortadan kalkacaktır. 

TAHViLLER 
Müddeiumumilik raporu HARARETLE SATILIYOR 

T edkik ediyor Şehrimiz milli Banka direk-

lnebolu vapuru faciası tah
kikatine müddeiumumilikçe de

vam edilmektedir. Dün de ehli 
vukuf raporu üzerinde müddei 
umumilikçe tedkiklere devam 
edilmiştir. 

torları saat on beşte ilbayhğa 
gelerek şehrimizde sabşlarına 
hararetle devam edilmekte olan 

Sivas • Erzurum hattımn ikinci 
tertib tahvHleri etrafında ilbay 
Fazla Güleç1e izahat vermiş-
lerdir. 

Almanya ...... 
Türk mallarına 

Yeni kolaylıklar 
Gösterecek 

Şehrimiz ticaret oda"ına ge
len haberlere göre Almanyada 
döviz müracaat dairesi bundan 
sonra Türkiyeden mal ithal 
etmek istiyenlere önemli ko· 
laylıklar gösterecektir. Bu cüm
leden olarak şimdiye kadar 
yalnız birer ay için verilen dö
vizler müsaade edilen ay içinde 
kullanılmazsa yeni formalitelere 
hacet kalmadan müteakıp bir 
ay içinde de kullanılabilecektır. 
Diğer taraftan ankonsinasyon 

giden malların paralarına ait 
dövizsi1 müsaadeleri yüksek 
tahmin edilen kıymetler üze
rinden verilecektir. Mühim di
ğer bir cihet de taze meyva 
ithalinde istisnasız bir usulün 
tatbik edileceğidir. Bundan 
başka ithalleriode paraları pe
şin olarak ödenmesi müteamil 
olan malların dövizi zorluksuz 
verilecektir. 

Üzüm Kurumuna 
Verilen kereste 

müsaadesi 
Üzüm ve incir mabsülleri· 

mizin ihracı için en geç 1937 
senesi haziranına kadar mu
addel gümrük tasarruf kanu· 
nunun beşinci maddesinin 
onuncu fıkrasına göre, dolu 
kutu halinde ihraç edilmek 
suretile ( dar iş ) üzüm kuru
mu tarafından 7 bin metre 
mik'abı kerestenin idhali Mali
ye V ckiletince de muvafık 
görülmüştür. Keyfiyet inhisar· 
lar Vekaletinden lzmir Güm
rükler Müdfirlnğüne yazıldığı 
dün telgrafla Ankara Türkofis 
Riyasetinden İlbayhğa bildiril
miştir. 

Cezalar 
Baledlye veznelerine 

Yatırdacak 
Zararlı böceklerlerle hasta

lıklara karşı açılan savaşlarda 
aavaı hilkümlerini ratbik etmi
yenlcrden ziraata zarar verme-
si hakkındaki 14 Agustos 330 
tarihli kanun mucibince tarh 
edilen para cezalarının hangi 
dairelere yatırılacağında tered
düd edildiği anlaşılmıştır. Zi· 
raat vekaletinden ilbaylığa 
gelen bir emirde bu gibi para 
cezalarının belediyelere veril
mesi ve belediye veznelerine 
yatırılması lazımgeldiği bildi· 
rilmiştir. ........... 

Yer aylarıyle, göv aylanuıo 
arasındaki sekiz on günlik 
farkı aramazsak bu sütunda 
yerleştiğimin senesi oluyor, 
geçen Ramazanda "RaoıazaD 
keyfi" diye başladığım fıkra
cılık meğer yakama yapış&~ 
beni bırakmıyacakmış, iyi • 1 

oldu kötü mü ben de farkın-' -·ı· da değilim, aklım defter degı ' 
bu bir senedir bin çeşid yazı 
yazdım, neler öttüm, neler 

• e 
yumurtladım. Bunun yega~ 
faydası sizleri bana, beni saı· 
lere dost etti. l 

Yani emin olunuz ki dostlar 
Sizleri çok sevdiğim için buou 
bırakamıyacağım. Geçen seoe 
size Ramazan keyfi yaparkeO 
birçok ta hikayeler anlatırdılll· 
Bu sene pek canım istemiyor. 
. ,, n• 
işte böyle davuluna, kasnağı 

d "tvura vura bu Ramazanı a a. 
latmz. Zaten Ramazan geldi ~ 
hikayeye lüzum hissettirmiyece 
kadar bol mevzular ortahkt• 
belirmeğe başlar. En küçlk 
bir şey koskocaman bir me":u 
olur. . 

Söz gelimi işte birisi : biiitO 
l oKemal Aktaş iftar sofra arı 

dan keşkeklik, mantinin, f.ı.
nın feşmekanın kalkbğını, ye
rin~ süslü, püslü moda yemek
ler geldiğini yazıyor. suoll 
galiba söz olsun diye yazm•t3. 

Bırak kendimi ; zaten ı . 
ğürtlük istediğimi yemeğe ın~0~ 
l 1 . . . ldlll o uyor; ne erını, nıce r.f • 

seleri biliyorum ki ala Pirinç, ' 
karna, Fide rorbalarından bar 

T •e-
lıyorlar da Sura kızartmas.ı .0 et 
dikleri medrese, molla ışı 

yemeğini, çifte tabaklarda ~··
yana konulan Pirinç pili••~: 
keşkeğini, kara gözlü, ınert' 
kokulu üzüm hoşafını gö'lde~ 
atmaktan vazgeçtikleri rJeı 
Onlara göre moda yeıne 

nanemolla gibi bir şey gel~ 
Hem bunu sevenler ,, 
değil, çokluk, bele o çoklu~ 
içinde tarhane çorbasını sabala 
akşam içip te ne kallavi aı-
turkayı, ne de çıt kırıldılll; 
anhası, minhası belirsiz, tatst 
modayı göremiyenler, bilnıiye~: 
ler, bilip te yapamıyanlar yı 
yemiyenler daha çok.. idi, 

Adam sende, Ramazan ge. e 
geldi ise sanki ne oldu, yıo 

k ra' o, yine o.. onun tadını Ç' asa-
caklar uruç tutmıyan fakat d 

1 

vabı da kaçmasın! Diye, iftar '' d .. e
sahurda çeşit yemekler oŞ'le 
nen zenginlerle, iftarı bade.;. .. 
açacak ehli dildir. Geride . .. 
lanlar; yiyenlere, içenlere, Y~~ 
ceklere, içeceklere Börül, 8° 

1 
bakarak uruç tutmazlar sıt:Jll 
tutarlar. 

TOKDll-
•••••••• 

Cinayet 
Kuşadası cinayeti Suçlular lzmir ce: 
Muhakeme k~ra~ safha- za evine getirildi 

sına gırdı M . ç k köyuaıde 
1 k - .. d enemenın u ur , 

Kuşadasının Acar ar oyun e 5 .. 1 - I M t fayı soP 
_ Al" • -ıd·· u eyman og u us a ci 

pusu kurarak sagır ıyı o ur- ·ı d" - k -1d.. kabfe 
1 H 

ı e ogere o uren ıJi-
m ekle suçlu Kubur oğ u asan T f'kl k d · H lil ve r• _ ev ı e ar eşı a e 
ile bekçi Süleyman, kubur Su- . - d muhake.,ı . yazı agırceza a ~• 
leyman, lbrabim, Ah Ye Musa- d'I k - h ·miz ce-e ı me uzere şe rı ı_1 .. 

nın dün ağır cezada muhake- · t• ·ı · l d" Hal'i• . • . evme ge ırı mış er ır. 1 melerine devam edılmıştir. Du- d k" d kı aö-ırce• 
rın a ı ava evra e 

ruıma son safhaya gelmiş oldu- hakyerine gelmiştir. ıs1 
ğundan dün suçluların bir kısmı c· et' beb"ı ınakt 

ınay ın se .-·o 
müdafaalarını yapmışlardır. Bun- Mustafa tarafından Tevfi~ 
dan evvelki duruşmada da bir kardeşi Zekeriyanm döğülaO~ 
kısım suçlular müdafaalarını 1 d B d kızan 'f e 

1
, 

l d K b d 
o ması ır. un an d e .. 

yapmış ar ı. ararm il irilmesi f.k k d l bag-a .rt er . . h k k . ı ve ar eş erı &- ., 5 .. ıçın mu a eme baş a hır güne d . ı rla IT•11 

b k 1 t emır çapa ve sopa a ıa-
ıra ı mış ır. k ar• 

·- _ tafayı başına vurara Y 
Ati nma mışlardır. zı0it 

llbaylık köy bürosu hesab Mustafa kaldırıldığı 1 .. , .. 
memuru bay Ahmed Münir memleket hastanesinde aıaııu 
köy öğretmenJiğine atandığın· tür. 1, .. 
dan yerine bayan S~hriban Muhakemeye yakında b•f 
atanmıştır. nacaktır. 
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Say1:32 
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Garib tabiatını bilirim anın1a bir kadın 
Düşmanını koca seçeceğine inannıazdım 

Sanki onun söylemesini bek
liyormuş gibi yine telefona 
koştu. Arbk sormak mecburi
Jetinde idi. Hiç sormamak 
daha fena .• 

Ahizeyi aldı numaralan bir 
baınlede çevirdi. 

ince bir ses: 
- Buyurunuz: 
- Doktoru istiyorum. 
- Doktor bugün on birde 

lzrnir vapurile hareket etti 
efendim .. 

- Gitti mi? Doktor Suna 
-.apu:fa mı gitti .. 

- Olamaz .. Benimle mutlak 
RÖriişecekti. Nereye gitti, b:
llıire mi Nesrin?. Sen bilmiyor 
llıusun? 

- Izmire veya lskenderiyeye, 
bir şey söylemedi... 

- Bir mektub bırakmadı mı? 
Yalnız direktöre verilmek 

6ıere bir mektub bırakb öyle 
illi?. Diye şiddetle telefonu ka
l>attı. 

Nesrin ne diyordu? Neler 
IÖylemişli, o kadar beklenmi
Yen bir hareket ki .. 

Fakat direktora mektub yaz· 
llııı, aceba ona her şeyi söyli
Yerek onun vasıtasile mi uyuş
inak ve birleşmek tarzı araş
tıracaktı?. Eğer öyle ise .• 

- Yok yok, amma budalaca 
diifiincelere kapılıyorum. Suna 
libi mağrur bir kız, böyle kü
"" bir mevkie düşmek, bir 
clakikaiık zaafın;\ üçüncü bir 
.. lıaı karışhrmak ister mi? Peki 
._ına neden kendisine de bir 
ley söylemeden kaçmıştı? Biraz 
tltııibıdü, sonra mütt"beuim!. 
• - Evet evet hu budur, iki 
ile iki dört eder gibi açık.OJan 
~ir kerre oldu. Fakat bir ikinci, 
Lr üçüncü bir dördüncüaüyle 
q'lılaşmamak için kaçıyorL 
1'.çınak zaafını itiraf etmektir, 
0 da beni seviyor. Uzaklaşa
~k duygularına hakim olaca
tıııı sanıyor!. Zavallı Suna! 
Sana bu mağlubiyetini itiraf 
tttirınek anlıyorum ki biraı güç 
01acak .• 

Demir böyle diyerek ve böyle 
6-id ederek asıl kendi hırsını 
tidennek istiyordu .• Neden bu 
'kadar sarsılıyor, bu kadar mü
teessir oluyordu?.Başmın içinde 
Çeşid, çeşid güzeller, dansedi
~r gelip geçen hevesleri onu 

ç bir kadına, biç bir kıza 
~un bir bağJa bağlamadığını 
~ Uşünüyordu. Yalnız bir kerre 
k rol olmasaydı, hükmü yiyip 

Şenile gitmiş ona gideceği yeri 
söylemiştir. Suna, Şenii, Aynar. 
bu ayrılmaz üç arkadaş birbi
rinden bir şeylerini saklamazlar 
bilirim .. Fakat bazan da bö}le 
saklanacak şeyler olur ki ... Ne 
ise bizim gazeteciye bir ziya-

ı ret vermeli. 

Şenii: 

- Demek evleniyor.sun? He
men kararını verdin, ne güzel 
sürpriz Ayten!. 

Gülerek: 
- Yok, hemen karar ver

medim, koslrnca bir yıl var uğ
raşıyorum.. Aramızda verilmiş 

bir andı yerine getirdim, yanı 
muvaffak oldum .. 

Şenii hayretJe: 
- Bir yıl ha! Seni hain seni 

bizden sırrını sakladın! Bugün 
davetiyeleri bas diyerek ve 
hala ad vermiyerek muvaffakı
yet borusunu öttürüyorsun 
öy)e mi? 

Ayten - Vakıt vermiyorsun 
ki demindenberi sorgularla ga
zeteciJ;Jc ediyorsun .. 

Tabii adsız davetiye, yersız 
tedansan olmaz .. 

Şen takılarak: 

- Haydi bakalım seni din
liyorum; kendine seçtiğin mes
lek gibi düğünü de göklerde 
yapmak istersen benden paso!. 

- Yok, korkma sensiz dü
ğün yapamam amma düğünden 
sonra balayımızı yıldızlar diya
nnda yapacağız!.. 

-Yoksa kocan da bir uçman 
mı Ayten? 

Ayten ıiındi vereceği ismin 
onu şaşırtacağını bildiği için 
mahsus kelimeleri uzatarak 
söyledi: 

- Evet nişanlım uçman .• 
Adı da Özgür.. Bu ad pek ya· 
hancı gelmiyor sana!. Değil mi? 

Şenii inanamıyor gibi hay
retle baktı, sonra genç kızın 

başını iki elleri arasında sıka
rak gözlerini gözlerine dikti. 

- Söyle Ayten, alay etme, 
kim? .• 

O gayet sikin ve ciddi tek
rarladı. 

- Öz.gür, diyorum ya .. 
- Somı Vm· -

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

Ziraat bankası 
Genel kurulu 
Aukara, 26 (A.A) - Türki

ye ziraat bankası genel kuru
lu bugün saat 17 de banka 

Italyan notasına cevab 
Türkiye notası dün ltalyanın 
Ankara büyük elçiliğine verildi 

Pakt nıaddcterinden ke-ndisine ,]iiş~n yükenl1.:re ittiba etnıiştir 1 

Ankara 26 (A.A) - ltalya 
not~sına cevab o!arak hazırlan
mış olan Türkiye nota:a bugün 
ltalya lcralJığı hültfımetinin An
kara büyük c!ç jliğine tevdi 
edilmiştir. Bu ceval> küçük iti
laf ve Balkan iti!afı devletleri 
tarafındL"n v~rilen c :!vabın ay
nidır. Notanın met~i "'ıı':lur : 

- Türkiye cumhur:yeti Dış 
işleri bakan'ığı it lya l<ra'lığı 
büyük elçilığinin ltaly::ı-Habe
şistan ihtilafı hakkındaki Ce
nevre müzakeratına dair gön
dermiş olduğu 11 ikinci teşrin 
935 tarihli notayı almıştır. 

Cumuriyet hükümeti Balkan 
itilafının, küçük itilafın ve bil
hassa Türkiyenin binnefis aa-
samblede olduğu gibi konseyde 
ve bu iş için teşkil edilmiş 

olan komitenin muhtelif he-
, yetlerinde de ihtilafı memnun 
edici bir neticeye bağlamak 
için ittihaz ettikleri tavr ve 
hareketin ve sarfcltikleri me
sainin bütün safhalarını ltalya 
krallık hükumetinin dikkatle 
takip etmiş olduğu kanaatın
dadır. 

Türkiye cumuriyeti hükumeti 
bu ihtilafin daha başlangıcında 
da temenni ettiği veçhile seri 
ve adilane bir tarzda hal ve 
tesviyesine iktidarı nisbetinde 

Dış ışleı i bakam B. 1. R. Ar as 

yardım etmeyi ~iddetle arw 
eder. Türkiye hükumetinin bu 
hattı hareketi ltalyaya karşı 
beslediği dostJuk hislerinden 
ve llalya krallığı ile şimdi mev
cut dostane münasebetlerini 
muhafaza edebilmek hususun
daki çok samimi temennilerden 
mülhemdir. ........ 

Türkiye cumhuriyeti hüku
meti bizzat ltalya - Habeşis
tan ihtilafile doğrudan doğru
ya alakadar değildir. Ancak 
Milletler cemiyetinin azası sıfa
ti!e ve paktın madde!erini tat
bik hususunda yapmış olduğu 
resmi taahhütlerle bağlı ola- ' 
raktır ki bu ihtilafa dair Cc
nevrede yapılan müzakerelere 
iştirak etmiş ve şimdiki halde 
müştereken alınmış olan ted
birlere İştirak etmekte buJun
muştur. 

Türk hükumeti yukarda zik
rolunan umumi ahval saikile 
Italyaya karşı olon dostane 
hislerine rağmen milletler ce
miyeti azası bulunan diğer 

devletlerce ittihaz olunan battı 
hareketten ayrılmamış ve do-
layısile pakt maddelerinden 
kendisine düşen taahhürtlere 
ittiba eylemiştir. 

Dış işleri bakanlığı yukar
daki noktayı lta)ya kırallığı 
büyük elçiliğinin nazarı ittila
ına arzederken ahvali hazıra 

içindeki tarzı hareketinin ana 
hatlarını samimi surette izah 
etmiş olduğu zannındıdır. 

Dış işleri bakanlığı bu mü
nasebetle ltalya kırallığı büyük 
elçiliğine yüksek ihtiramatınm 
teminatını teyid eder. 

lngiltere Musoliniden sordu 
ltalyanlar ne şartlarla bir barış 

Müzakeresine hazırdırJar 
. -

Londra, 27 (Ö.R) - lngil-
terenin Roma büyük elçisi B. 
Eriç Durummond ile B. Mus
solini arasında cumartesi günü 
yapılan görüşmeler lngiliz gaze 
teleri tarafında başka başka 
tefsirlerle karşılanmaktadır. Ge 
nel olarak eyi haber alan "Da 
ily Telgraplı,, gazetesi dün İn
giliz başbakiim B. Baldvin tara 
fından B. Mussoliniye özel 
bir mektup gönderildiğini, 
yazıyordu. Akşam "Oryan Ofis,, 

1 
bu haberi tekzip ettiği halde 
bugün yine bu meseleye dö-

l nülmekte ve gönderilen mek
tubu~ B. Baldvinin değil, fakat 
Sir Samuel Hoare'un imzasını 

taşıdığı bildirilmektedir. Bazı

larına göre de mesele sadece 
şifahiğ bit notadan ibarettir. 

Hakikat ne olursa olsun, şu
rası muhakkaktır ki lngiliz hü
kumeti B. Mussoliniden ıta1ya
nin ne şartlarla bir barış mü-

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

Isparta' da şenlikler 

zakeresine hazır olduğunu sor
muştur. Bu soru, Pariste lngi
liz - Fransız eksperlerinin 

barışçıl bir sözge bulmak 
için yaptıkları görüşmelerle 

ve berkiteler meselesinin 
genel gelişimile uygundur. ln
giliz hükumeti de bergitelerin 
genişletilmesinin ve Kanada 

tarafından On sekizler komis
yonundan istenildiği gibi pet
rol ihtiyacı yasağının kabulü

nün vahametini takdir etmek
tedir, Diğer taraftan bu tehdid 
ltalyeyı endişeye düşürmekten 

Başbakan ....... 
lzmitte kağıd 

Fabrikasını açıyor 

Bşbaakall İsmrt İ!lbnti 
Ankara; 26 ( A.A ) - Bar 

bakan ismet lnönü bu akşam 
saat 7,45 de kalkan ekspresi11e 
bağlı bir vagonla Ankaradan 
hareket etti. inşaatı tamamen 
bitmiş ve açılma arifesinde bu· 
lunan lzmid kağıd fabrik~s~nı 
gezecek, oradan deniz tarıkıle 
Mudanya'ya geçerek Mudan· 
ya'dan Bursaya gidecektir. 28 
perşembe sabahı Bursada Me
r nos fabrikasının temelini ata
cak ve ayni günde deniz tari· 
kile Gemlik' e geçerek Gem!i~ 
yünipek fabrikasının teınelını 
atacak ve oradan Istanbu)a 
dönecektir. 

Kendisine Ekonomi bakanı 
Celal Bayar'la, bakanlar, mü
dürleri refakat etmektedirler. 

KAMUTAYDA 
C, H. P. GRUBU 

Ankara, 26 (A.A) - C. H . 
P. Kamutay grubu idare he· 
yeti başkanlığından: 

C. H. Partisi Kamutay gru· 
bu bugün saat 15 de Dr. Ce• 
mal Tunca'nın başkanlığında 
toplandı. Parti gru.b komisyo· 
nuoda yeni esaslara göre ha· 
:ıırlanmakla olan memurlar ka-
nunu projesi hakkında bu ko
misyon raportörü Mardin say-
lavı Edib Erginin izahatı din
lendi. ·--. -

ltalyanlar 
Ogadende tam bozguna 

Uğradllar 
- l3aştara11 1 nn sar/ada -

keri görmediklerini bildiren 
sözlerini duyunca çok hayrette 
kaldığımı yazmağa müsaad~ et
sinler. Vehip paşa yollugunu 
hazırlıyarak tekrar Cicikava 
hareket etti. Tam bu sırada 

•0rktuğu zenciri boynuna ge
eftneğe ramakkalmıştı .. Dudak

rı arasında bir isim dolaştı .• 
- Sarı kanarya!. Ne çapkın 

~e güzel bir artistti.. Arkadaş
. ~ daima cıvıl cıvıl şakıdığı 
i•n. ona bu adı vermişlerdi •.• 

bina:nnda banka idare meclisi 
başkanı Sabit Sağır.:>ğlunun 

başkanlığında taplanmıştır. ilk Lokomotif halkın büyük teza
istasyona girdi 

geri kalmamaktadır. Zira pet
rol bergitesinin tatbiki Italya
nın Dogu Afrikadaki süel ha
reketlerini felee uğratabilir . 

kuvvetli bir motör sesi duyuldu. 
Bu Harar üzerinde dolaşan ilk 
uçaktı. Ve bu uçak Habeşle· 
rindi. Tayyare cephede istikşaf 
yapmış ve Vahip paşanın ta
biriyle : "Ogadenin kuınları ve 
serapları arasında ansızın bu· 
har gibi gözden kaybolan ltal-

•icat biraz uzun süren bu 
lbiin.asebetindeo de bıktığı gün 
'Yrılrnak kolay olmamıştı.Dava, 
;ulıakeme günlerce sürmüş .• 
ı:.ckct Erofun kuvvetli müda
la •. sayesinde büyücek bir 
tGıınat ile kurtulmuştu. 

1934 yıh işleri ve hesapları 
hakkında idare meclisi ve mu
rakıb raporları, 935 yılı bilan

çosu, kar ve zarar hesapları 
okudunktan ve safi kardan sta
tunun 98-ci maddesine göre 
yüzde yetmiş beşinin sermaye 
ye, yüzde on beşinin ihtiyat 

i akçesine ilavesi ve yüzde onu-

l nun da yine statunun 101 - ci 

hüratı arasında 
Isparta, 26 (A.A) - Ispar

talılar yıllardan beri hasretini 
çektikleri demiryo)uoa Cumu
riyet devrinde kavuşmakla 
övünmektedir. ilk Lokomotif 
bu sabah binlerce lspartalılann 
tezahüratı ve alkışlan arasında 
istasyona girdi. Halk bayram 

yapmaktadır. Şehir taklarla ve 
elektriklerle süslenmiştir. Açıl
ma bayramı için hazı.rlıklar. 
devam etmektedir. Gumurıye
tin büyük utkularından birine 
daha kavu2an Ispartalılar sevinç 
içinde açılma gününü bekle
mektedir. 

S - Of neler düşünuyorum!. 
~tıa bunları bilse .... Ne eyi ki 

lırna geldi, mutlak gitmeden 

maddesi hükümlerine göre dağı 
1 tılmaı:ıt kabul edildikten sonra ,, 

... ... .. - . • • . ..\""" ;..,,.. . ,_:· ... "'. . ; :',. • ,,. ' .. : ! : ~ • ..., 

, toplantıya son ierilmiştir • ._. Italyan resmi tebliği 
11::> ..A.1.\4.A.Z.A.~ Birinci kolordu müfrezeleri yüksek 

FEVKALADE L 1 GI yaylanın şark hududuna ilerlemişler 
LALE sineması Ramazan münasebetile büyük 

bir proğram yaptı Bugün 
1 - Kaçakçılar Peşinde 
2 - Kızıl Vagon 3 - Türkçe Jurnal 
4 - Komik Miki 5 - TOrkçe Karag5z 

Bunların be si bu n LALE sinemasında 

Roma, 27 (Ö.R)- Son neşredilen 56 numaralı İtalyan bildi
riğidir: 

General De Bono telarrafLyor: Birinci kolord~ cephe.iade 
Doloclaa hareketeclea mllfreseler ytlbelr 7ay:anaa .. rlr hududaaa 
kadar ilerlemiılerclir. Eritre kolordu.. mOfrezeleri T embiyenin 
iıgali için hareketlerine devam ediyorlar. Uçaklar istikşaflarda 
bulunmuılardır. 

yan . ordusunu" aramışsa da 
bulamamıştır. 

~ 
!E~~!~N Tayyare Sineması -------Bugün 

Büyük Fransız edibi Alfons Dodenin edebiyat 
inkılap yapan meşhur romanından iktibas 

SAFO 
aleminde 
edilen 

Aleksandır Doma Fils'ın 11 La aam o kamelya ,, sı, Emil 
Zolanın " Nana " sı kadar kuvvetli ve şöhretli olup bütün 
dillere terceme edilen bu eserin filmi mmamndan daha 
kuvvetli ve daha güzeldir. 
Oynıyanlar : Komedi Fransez Uyatrosunun 

bUtün artistierl 
Ayrıca : En son gelen Foks Jurnal Türkçe 

sözlü - Miki ( canlı resimler) ••••• •••••rı ·~, ıs- ı7- ı9 - 21.ıs 
Cumarteai 13 - 15 talebe için tenzil4th biJet verjJfr. 
Pazar ırDnleri 11,30 - 13 de iJive seanslar. 

Fi 4tlarda de w ~iklik y.oktur • . 30, 40, 50 kuru,tt •. : 
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BiHem sayısı : a 

Danny gazete aytarlarının sua lerine 
Cevaplarını yazdırdı 

Geçen aylların hUllsası 
Radyo - Monaık durkförü Mak 

Q/one dannY birbırini takip eden dört 
dııayt'i/e birlikte kenaisine emanet 
edilmiş olan balıa hi'çilmez miicevlıe
ratı bürosll11dan çala11 esrarengiz el
ler nıuammasmı çözmeife çalışıyor. 
Küçük bir ip ucu bile ele geçirmiş de
ğildir. Yalmz son Vata~ ve Schulte
nin ölümü efrafuula kendiı;ini te11vir 
etmek ve bazı Ö!lemli vesıkalaıı ver
mek istiı'e..tı Vatersifl sclueteri ile gö
rüşmektedir. Bu bir gmç kızdır. Elin
deki vesika/arm kavbo/masından ve 
kendi baştna da felaket gelnzt'Sinden 
korkmaktadır. 

_ Bütün bu vesikaları ne 
yapayım bilmiyorum. Bir ker
re onları sizin görmeniz faydalı 
olacaktır. Hatta bir dakika 
önce onları gözden geçirseniz 
çok değerli sonuçlara vara
cağınıza eminim. Bundan 
ötürüdür ki korkuyo?'um. Kim 
bilir bu dakikada o meçhul 
eller büroya girerek her şeyi 
altüst etmemişler midir? Bu 
vesikaları da çalarlarsa herşey, 
bütün korkunç dakikalar son
suz ıneçhuller arasına kanşa
cakbr. Size söyledik(erimi kim
seye duyurmıyacağınızı umarım 
Vesikaları kendi elimle size 
vermek istiyorum. Şayet siz 
bunları görmek istemiyorsanız 
hepsini Şikagoda M. Durbene 
göndereceğim. 

- Sevgili Mis... Mis ... 
Genç kız tamamladı : 
- Averi. .. 
- Miss Averi bu kağıtları 

incelemek isterim. Fakat sizin 
büronuza yalnız başıma gide
ınem Yanımda bir şahıs ol
ması lazundır. Buradaki centil
menlerden ya biri, yahut ta 
ikisi birden bana refakat et
melidirler. Zaten hikayenizi 
duymuşlardır. Birlikte gelmele
rinde bir mahzur kalmamıştır. 

_ Peki, saat kaçta gelecek-

siniz ? 
- Dörtte ... 
- Bekleyeceğim bay Danni •• 

Bekleyeceğim. 
Genç kız derhal yerinden 

kalktı ve büroyu terketti. 
Gılkrist duyduklarından ürk· 

müştü. Endişesi gözlerinde 
okunuyordu.Arasıra bana kayan 
gözlerini, endişeyle dolu olan 
gözlerini Durbene çeviriyordu. 
Kalbu ki yalnız bu sabah ziya
retçisinin, Bay .. Gu>: _Durbenin 
gözleri tebessumlerını kaybet-
memişti. Tam bu sırada sek
reterim Miss Goldman elindeki 
bloknotla göründü. 

_ Mac Glone reportelerin 
suallerini makinayla yazdım. 

_ Reporterlerin mi? 
_.Evet -Ourben sordu: 
_ Programlarımz gazeteleri 

bu kadar çok mu ilgilendiri
yor? 

- Hayır, bunlar Radyofo-
nik raporterleri değillerdir. Si
yasal, gündelik gazetelerin ay
tarları... Lee ile ben bu cina
yetlere şabid olduk. Adlarımız 
işe karıştı. Siz belki inanmaz
smız. fakat hakikat ta budur. 

Ourben tebessümle bizlere 

baktı: 
- İnanılacak şey değil ki. .. 
Suallere göz gezdirdim. Bi

rer birer okumaya ve cevap
larımı yazdırmağa başladım. 

Birinci sual- Miss Demarı son 
defa nerede görmüştünüz? 

Cevap - Beşinci avenüde bir 
taksiye bindiği zaman. Nev
yorktaki programa onu da it-

hal ettiğimden memnundu. Boy
numa sarıldı. 

İkinci sual - Miss Helen De
mar'ı Şikagoda iken de çok 
görüyor muydunuz? 

Cevab - Hayır. Onun kıs
kanç bir kocası vardı. Ben de 
başka bir kızı çıldırasıya se
viyordum. 

Üçüncü sual • Radyo - Mo
nark konserlerinde Hel~n De
marı kim istihfaf edecek? 

Cevab - Onun yerini kim
se tutamaz. 

Dördüncü sual - Kenny Bis
morun yerine hangi Şpiker 
geçecektir? 

Cevab - Ondan çok daha 
yilksek olan biri ... Ted Husinır. 

Beşinci sual - Kenny Dis
mor'un Helen Demarı öldür· 
mesine sizce sebeb ne olabilir? 

Cevab - Kenny Dismor'un 
Helen Deman öldürmesine 
inanmanızı icab ettiren sebeb 
nedir? Bu suale önce siz cevab 
vermelisiniz. 

Albncı sual - Geçen gece 
Broadvaym 72 inci sokağında 
Lee Gilkmstten ayraldıktan 
sonra nereye gittiniz ? 

Cevap - Bütün bu vakaları 
düşünmeğe vakıt bulmak için 
bir taksiye atladım, Mac Alpin 
oteline giderek Hayvood Am
ber admı verdim. Otelin ecza
hanesinden bir dit fırçası ile 
bir mendil satın aldım. 

Yedinci sual - Geceyi ne
den kendi aparhmanınızda 2e
çirmediniz ? 

Cevap - Zira kapıma em
niyet kilidini daha takmamış 
bulunuyordum. 

Miss Goldman bu cevaplan 
aytarlara götürmek için odadan 
çıktı. Durben gülüyordu. Sor
du: 

Bütün bu vakalar çok şaşı
lacak şeyler. Hepsini kardeşi
me anlatmayı çok isterdim. 

Biz bunları konuşurken Şı
kagoda Jim Durbenle muha
bere temin edilmişti. 

Ahizeyi alarak seslendim: 
- Allo Jim Durben, ben 

Danniyim. 
Alto Danny Nevyorkta ne

oluyor? 
- Güzel radyo konserleri 

var. Daha ne olacak. 
- Bunları sormak istemiyo· 

rum canım. intiharlardan bah
setmek isterim. 

- Ben nasal bileyim bun
ları? 

- Bütün gazeteler yazıyor. 
Şikago gazetelerinde bu inti
harların t af silatından başka bir 
şey yok gibi ... 

- Bunlar Radyo-Monarka 
zarar vermezya .. 

- Ôyle ... Ama eyilik te ver· 
mez .. 

- Ne yapalım? Adamları
mıza birer birer do'aprak sa
kın intihar etmeyiniz diyec~k 
değilim ya .. 

Jim Durben gülmeğe başladı: 
- Hoş adamsın Danny. Pa-

ra Serenadın cidden enfes 
birşey .. 

- Hoşuna gitti mi? 
- Çok .. 
- Kardeşin burada Durben? 
- Kim, Guy mu? 
- Evet.. Başka kardeşin de 

var mı? 
- Bildiğim yalnız odur. 
- Seninle görüşmek istiyor. 
- Ne vakittenberi Nevyork-

tadır? 

- Bir saattanberi. 
- Güzel.. Danny yeni or· 

hisarda kooperatifler 
zirai tütün satış k operatifi
nin yaratılması isteniyor 

•••• 
Akhisar, (Özel) - Şehrimiz 

ziraiğ kredi kooperatifi ortak
ları ile bir çok tütüncülerimizin 
iştirakile Tayyare sinemasında 
yapılan bir toplantıda Akbisar
da bir zirai tütün satış koope
ratifi yaratmak işi konuşulmu!J • 
hır. 

1 
TAYYAREYE TEBERRÜ 1 
Aynı toplanbda bava tehli

kesini nazarı itibara alan müs
tahsilimiz işletilr.cek olan tü-

yerine getirmediklerinden öte
denberi deavm eden teessür 
dağılmış değildir. 

Ye-ıi çıkan Zirai satış koope
ratifleri kanununa uygun olarak 
yapılan bu toplantıda mevzuu· 
bahs satış kooperatifini yarat• 
mak için bir hazırlama komitesi 
teşkil edilmiştir. 

Tayyare cemiyeti muhasibi 
Ahmed Önalan başkanlığında 
toplantı yapan komite çok 
güzel esasat tesbit eylemiştir. 
Bir ara Ahmed Ônalın ve şeh
rimiz Ziraat bankası iş yarı ishak 
Özkanın bu zemin üzerin
de verdikleri söylev satış koo
peratifinin vücud bulmasındaki 
zaruretleri pek iyi tebarüz et-
tirmiştir. 

Tütün satışlarının son yıllar
daki iyi durumu, bir teşekkül 
elinde idare edilirse daha iyi 
olacağı şüphesiz olduğundan 

şebrimi7. tütüncüler bankasının 

da bu işe iştiraki genel bir 
istek halindedir. 

Gerçe geçen sene banka 
böyle bir teşekkül yaratmamış 
değilse de bunun bütün zürraa 1 

medar olamadığı görülmüştür. 
Bütün tütünciilerimizi bil· 

hassa kuvvetli bir mües -
sese olan Ziraat Bankasına 

bağlamanın fayda'arı inkar 
edilemez. Zaten yeni çıkan 

kanun bu kabil teşekküllere 
ziraat bankasınca mürakabe 
hakkı vermiştir. Bu müralrnba 
Akhisar.da aynı zamanda icare 
şekline ifrağ edileceğine göre 
tütüncülerimizin bilhassa fayda 
görecekleri şüphesizdir. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kestre şefi Ö jen Han sonu be-
ğeneceksin. Sırası gelmişken 

sana bir tavsiyede buluna<'ağım 
Etrafında düşmanl::r peyda et
memek istersen ço~ radikal 
değişikliklerden vaz ğeç. Hele 
hepsini değiştirmek istediğin 

gibi bir zehaba sakın düşme

sinler. 
- Bense programların mu

vaff akıyeti namına icap ederse 
hepsini değiştirmeyi vazife sa
yıyorum. 

- Elbette .. Fakat bizzat te
enni ile hareket et. Şimdi kar
deşime ahizeyi verir misin ? 

Guy Durben soukkanlılckla 
gülüşmeğe başladı : 

- Allo Jim? 

- Evet geleli bir buçuk sa
at kadar oldu. 

- Evet Mac Alpin oteline 
indim. 

- Hayır, her iş yolundadır. 

- Vatersle Schultenin can
larını sıkan şeylerin ne oldu
ğunu bilmiyornm. Scbulten'in 
başına gelenleri duymadın mı? 

- Geçen gece bava gazıyla 
zehirlenmiş .. 

- Evet, evet onun bürosuna 
gidiyoruz. 

- Ne oldu Jim? Bir dakika 
bekle canım sesini duyamıyo · 
rum. Konuşmaya engel olan 
birşey var galiba.. Allo Jim .• 
Allo jim.. jimmmm.. Of ne 
can sıkıcı şey.. Muhabereyi 
kestiler. Daha sonra konuşu-
rum .• 

• - Sonu 1u -

tünlerden çıkacak çuval ve si· 
cimleri tayyare cemiyetine te
berrüe karar vermişlerdir. Her 
yıl otuz ili elli bin balya 
tütünün sıcım ve çuvallara 
kuruma verileceğine göre, her 
yıl cemiyet beş ile yedi bin 
arasında bir gelir temin eyle
miş olacaktır. Tütünler lzmirde 
işletileceğinden çuval ve siciru
ı~r ora şubesine · terkedile
cektir. Keyfiyetin lzmire ve 
bütün ilgili tecimerlere bildi
rildiği haber alınmıştır. Yurd
sever tütüncülerimizi kutlularız. 
ŞiMDiKi DURUM NASILDIR 

Son iki ay zarfında bava 
tehlikesi üzerindeki hareket 
çok iyileşmiştir. Muhitde genel 
bir kımıldanış belirmege baş
lamıştır. 

Teberruat dolgun bır rak
kama ulaşıyor. Buna rağmen 
kendilerinden hareket bekle
nen bazı zevat bala ödevlerini 

ılçebay Cavit Kınay ile ce
miyetten Ahmet Önal nahiye 
merkezlerini ve köyleri sık sık 
ziyaret ederek durumu yakın
dan takıp ediyorlar. 

itiraf etmeliyiz ki köylü ile 
şehrimiz müstahsilleri ve hatta 
fakir halkımız varlıklı adam
larımıza nisbetle büyük hami
yetperverlik göstermektedirler. 

URAY KURULU 
Uray kurulu Şarbay Nüzhet 

lşığm başkanlığında adiyen 
yaptığı toplantısında Dr. bay 
Vagnere yaptırılan şehir pli· 
nını onaylamış oldağundan plan 
tasdik edilmek üzere Bakanlığa 
gönderilmiştir. 

SEÇiM 
Yapılan seçim neticesinde 

Uray kurulu reis vekilliklerine 
Dr. bay Cevdet ve Yahya Er
gun ve katipliklere A. Ünal, 
Riza Beylioğlu ve daimi encü
men üyeliklerine de Dr. Cev· 
det ve Ali Fikri seçilmişlerdir. 

H. 6. 

Düya borsalarında 
ürünle imizin fiatları Ulusal 

Hakkında alınan haberler 
TUrkofisln telgraf haberleri 

Lodra borsasında incir: İzmir ZEYTINYAGI 
peşin 35-50 vadeli 25-46 lran Marsilya borsasında : Tunus 
peşin 27-36 vadeli 16-23 Ka- lci tasir cinse göre cif 380-400 
liforniya tomson naturel seçme 2ci tasir cinse göre çif 375-385 
peşin 36 vadeli 24 Fantezi infigeable 380-400 Cezayir su-
peşin 38 vadeli 26 altın yaldız fine cinse göre cif Marsilya 
ekstra seçme peşin 40 vadeli 340-360 borjas cinse göre cif 
27 fantazi peşin 43 vadeli 29 Marsilya 200 - 210 Andalousile 
Girid peşin 42-59 vadeli 22-44 
Korent peşin 45-70 vadeli 
30-45 Avusturalya eski mal 
peşin 35 yeni mal peşin 40-50 

cinse göre hazır mal cif Mar· 
sılya 170-180 adi hazır mal 
cif Marsilya 180 fr. 

Kap peşin 38 şilin. Hamburg borsasında : lspan-
Hamburg borsasında: Türki- ya hazır mal ilk tasir 240 va-

ye No. 7 vadeli 14,50, sekiz deli sonkanun ve şubat 225 
15, dokuz 16; on 18,50, onbir peçeta ltalya hazır mal 560 
21,50 Türk lirası. Yunanistan vadeli lci ve 2ci teşrin 560 
Kandiya vadeli 15-32 Florin. liret Fransa hazır mal ilk tasir 
Korent vadeli ama"yas seçme 510 vadeli 510 fr. 
32-35 rh. Iran Sultana vadeli 
33-38 şilin. Kaliforniya sultana 
natürel vedeli 5,85 baker 5,80 
goldenbleached v. 6,55. 

Nev - Y ork borsasında: lzmir 
sultana 9 crowns 30 1. kutu 
içinde 12,5 yeni mal peşin 
13 113 San F ransisko kaba 4 
dolardır. 

iNCiR 
Londra borsasında: Geuin 

Naturel peşin 33 vadeli 22 
ekstra peşin 35 vadeli 24 ske· 
le ton 1 1 b. 4 crown peşiıı 50 
vadeli 46 alta peşin 60 vadeli 
53 beş peşin 55 vadeli 49 yedi 
peşin 65 vadeli 58 on peşin 48 
vadeli 38 beş peşin 53 vadeli 
41 altı peşin 58 vadeli 44 ye· 
di peşin 65 vadeli 50. 

Nev-york borsasmda: Tür 
kiye mab 30 libreli~ torbada 
peşin yeni mal 15 lzmir yeni 
mal 13,5 San Fransisko kaba 
mal 25 1. kutuda peşin 4 
şilindir. 

Marsilya borsasında: Cezayir 
malı 12-15 kiloluk sandık 125 
oN 135 on 90-105 fr. ispanya 
Canlin 5 peçeta Cosenza 
ekstra fleur 210-320 Cosenza 
290 idi 280 fr. 

Hamburg borsasında: Tür
kiye hazır mal 24-26 rh. va• 
deJi 14 T. Jirası. 

YÜN 
Marsilya borsasında: Anado

lu yıkanmış 8-8,SO yıkanmamlf 
4.SO - S.50 fr. 

--·-
Tütünler 

Kamilen satılıyor 
935 Ürünü Ege tütünleri 

kamilen satılmış sayıla bilir. 
16-17 milyon tahmin edilen 
rekoltenin 14 milyondan fazla 
olmadığı da anlaşılmaktadır. 

Yeni sene için şimdiden büyük 
hazırlıklar vardır. Ahcılar iştah 

bdır. Memlekette eski tütün 
stoku kalmamış gibidir. Bazı 

tüccarlarımızın elinde bulunan 
ve yekunu bir milyon kiloyu 
geçmiyen eski stoklarda inhi
sarlar idaresince satın alınacak 
tar. Bu iş için genel Direktör· 
lükten fen müfettişi Salih Ih
san Genç ulunun başkanlığın

da bir komisyon şehrimize gel
miş ve bu tütünleri muayene
ye başlamıştır. 

- 11111 

Akhisar 
Adliyesinde 

Akhisar : ( Özel ) - Müd
deiumumimiz bay Mustafanın 
askere gitmesi yüzünden uzun 
zamandır savamansız kalan 

adJiye,bu boşluğu bu defa tek
rar kapatmıştır. Bay Mustafa 

vazifesine avdet etmiş, 
bqlamıthr. 

itine 

Hergün 
Bir fıkra 

Cinsiyet duyguları 
Kadının erkeğe, erkeğin 
kadına karşı duyguları 
nerelere kadar varıyor? 

Yazan: Eczacı Kemal Afif.~. ••••••••••••••••••••••••••• 
Cinsiyet duygularından laf 

açarken, Süjeyi sadece fisyo
lojik durumdan tutturarak 
zennedilmemesini peşinen işa· 
ret etmek isterim. Tabiatın ka
ranlıklar içinde duran, bugü .. 
bize mübhem ve bulanık bır 
boşluk gibi görünen tılsıml~r~n 
dan biri de neslin kalması ıçın 
kadına erkek, erkeğe kadın 
ihtiyacını duyurmasındadır.E•et 
bir kadmın bir erkek, bir er· 
keğin bir kadınla alakası ifte 
bu tılsımın ta kendisidir.Burada 
bahsimizi genişletecek kadın ru· 
bunda erkeğe, erkek ruhunda ka· 
dına temayülü fizyolojik esaıtll 
dışına çok çıkmış durumlar aldı· 
ğını işaret edeceğiz. Meseli 
iki kardeşten ikisi de on be!• 
on :tltı yaşlarında böyle birb~· 
rile birer, ikişer yaş farkile bır 
akran olduğunu ve her ikisinill 
de erkek olduğunu düşüoelilll, 
bu iki erkek kardeş nihayet 
birbirine karşı irfan, muhit .,e 
terbiye tesirleri altında alik~
dardırlar, bu iki kardeşten bı· 
risini kız farzedelim, erkek 
kız kardeşe, kız kardeşin erk~~ 
kardeşe durumları derhal degı· 
şir, ortada fizyolojik bir duy
gu olmadığı halde iki karde· 
tin cinsiyeti bir biri üzerio~0 
tesir yapmaktadır. Anneleri~ 
erkek evlada karşı daha ıa• 
olmalan, babalarm kızların• 
daha hassas oluşları işte hep ~u 
cinsiyet duygularının yaptığı 
duyurduğu tesirlerd~n başka 
birşey değildir. 

Kain validelerin damatlarıPI 
sevmeleri, kain pederlerin gelin· 
lere karşı teveccühleri bu ışa~et 
ettiğimiz cinsiyet hislerinin fiı· 
yolojik duyguların tamamile 
dışamunda kaldığını göster: 
mektedir. iki gençten biri•• 
erkek ve ötekinin kadın oluşu 
bu cinsiyet hislerini fiyolojik 
bir duyguya sevkeder, haY
vaolann nesillerini yürüten duy
gu budur, aşk bu hissin süsle~· 
miş, incelmiş bir şeklidir. Tabı-
atın bir maksada matuf, döl 
almak sonuna varan bu duYİ 
gusunu etraflıce incelersek dö 
almak, çocuk yapmak maksa· 
dının çok dışında kalmış tecel· 
fiyatına da görmekte .zorlu" 
çekmeyiz. Erkek kadın, kadı· 
nıu erkek üzerinde yaptığı te• 
sirler böyle ana ile evlad, ef~ 
lad ile ana arasına sokulaca 
kadar genişlemiş bulunmakta
dır. Ablak düsturları, din "7 .. 
nunlan, insanbk akideleriY e 

• 1 . l .... iyet 
çerçıve enmış o an cı ...... 
duygulan bu takayyüdab 58 .. 

dece fiıiyolo jik şekiller uıe· 
rinde toplamış, bunun dıtı~~ 
çıkmış hissiğ duyguları tedk• 
etmek lüzumunu bile duyıP•'" 
mışbr. . 

· ıs· Gelin kaynananın geçıoıs . 
liğin sembolü oluşu her ikis•· 
nin aynı cinsten oluşund;~ 
başka birşey değildir. Ne;. 
bu hikmet nedir bu tılısııP 1

' 

bütün insa~lığı etrafında to~
lamıştır. Bu gün kadın 1 ~ 
erkek birbirine karşı c:lu)' 
guları okadar gizli noktalar• 

b"tiiO kadar sokulmuştur ki u 
ko

siyasal, soysal, ulusal ve e bil• 
nomsal acun bu duyguların ... 
yük tesirleriyle ibrelerini oyna 
tıyorlar, tabiat te .nesil ida?1~ 
sini merkez yapan bu cinsıye 
duygulan öyle kollar salınış k~ 

. ı 

kadar etraflı genişleınıŞ 
acuuda bunun tesirine rastları
mıyan bir mefhum bulup gd6''" 
termeği pek zor birıey ad r 
diyoruqa. 



Ingiliz dış • 
sıyasası 

''Uluslar sosyetesinin istikbali pren
siblerinin tatbikine bağlıdır .. ,, 

Londra, 27 (Ö.R) İngilız dış 
lliyaaasının ana hatları "Krallık 

cht itleri siyasasının incelen
mui,. cemiyetinin bu akşamki 
...tik şöleninde dışişleri ba
kant Sir Samuel Hoare tara
fından gözden geçirilmiştir. Şö
lende prens de Gal ile bir çok 
yüksek şahaiyetler hazır bulu
nuyordu. 

Sir Samuel Hoare demiştir 

ki : "lngiliı Dıt aiyasasının te
meli lngilteren.iıı barış isteğine 

anlaşmadık sebeblerinin orta
dan kaldırılmasına ve çıkan 
::ınlaşmazlıkların hallini kısalt-
m ı.k isteğine dayanır. Uluslar Loııdradaıı bir manzaıa 

Malcalleyi 
Boşalttılar 
Roınadan gelen ha
berler ise kesin ola
rak bunun aksidir 

Paris, 27 ( Ô.R ) - Adis -
Ababadan gelen haberler cenub 
cephesinde olduğu gibi şimal 
cephesinde de Habeşlerin önemli 
muvaffakıyetler kazandığını bil
dirmektedir. Bu haberlere ba
kılırsa Habeşlerin tazyiki kar
şısında Makallede kalamıyacak
larmı anlı yan ltalyanlar bu şehri 
boşaltmışlardır. 

Makalle ltalyan garnizonu 
Adigrat üzerine çekilmiştir. Ro
madan gelen haberler ise bunu 
kesin olarak yalanlamaktadırlar. 

lngiliz 
Ana filosu sosyetesinin istikbalinin kendi istikbalde önümüze çıkabile- almış ve hükümdarın önünde 

p rensiplerini tatbik iktidarına cek güç meseleleri kimse tah- yapılan özel bir kurulda, sö- ltalya He anlaşma olursa 
bağlı olduğunu gözden kaçır- min edemez. Bizim dileğimiz mürgeler bakanı 8. Tbomas, bir kısım gemller Akde-
mamak bir ödevdir. Aynı za- uluslar kurumundan en büyük dominyonlar bakanı 8. Mal- nlzden çekllmeğe hazır 
mande üyelerinin bu kurumu mikyasta istifade edilmesi ve colm Macdonald ve ziraat ba- Paris 27 (Ô.R) - ltalyan -
anlaşmazlıkları ortadan kal- bu yolda vakıt kaybedilme- kanı 8. Cooper yeni geçtik- Habet anlaşmazlığın barışçıl bir 
dırmak için kullanmak tema- mesidir. ,. !eri bakanlıklar için andiçmiş- çözgeyebbha~lanması için ya~:: 

il b 1 d Londra, 27 (Ö.R)- Kabine- 1 d' lan teşe üs er şimdi Inıim 
yü erine ağı ır. er ır. hükümeti tarafından idare 

ıtalyan-Habeş anlaşmazlığın- de kralın mühürdarı bakanlı- Bundan sonra bütün bakan- edilmektedir. Eğer bu müza-
dan bahsederken, Foreyn Ofis ğına geçen eski sü bakanı lar kabine kurulu halinde top· kereler iyi netice verirse Lon-
başkanı şunu ilave etmiştir : Lord Hallifaks kralın mührünü !anmışlardır. dra Ana filonun bir kısım ------••*-*"••------ gemilerini Akdenizden çek-

F r an sız ordu ve donanmasııB:' ·ç;ıdaris 
Fransayı korumaktan başka hiçbir 

• • • 
ış ıçın kullanılamaz 

Paris 27 (Ô.R) - Sağ ka
nat partilerinin en önemlisi 
olan Cumhuriyet Federasyonu 
ulusal kongresi bugün yapılmış 
devlet bakanı B.Bouis Marin 

devam etmek üzere parlamento kullanılmıyacağını batırlatmak-

tarafından işbaşında tutulaca- tadır. 
ğmı ümit eyler. Kurultay ber- Paris 27 (Ö.R) - Solkanat 
kitelerin tehirini istemekte ve partilerini birleştiren sollar de-
bunların Franstz ekonomisi- legasyonu yarın açılaçak olan 
ne verdiği zarardan baş- kamutayda hükümete karşı du-

ittifakla başkanlığa seçilmiştir. ka tehlı'kelerı· üzerı"ne ı'şaret 1 t · · · t 1 rum arını ayın ıçın op anmış 
Dış siyasa üzerinde bir müna- ederek hilbusa petrol ber- ise de bir karar verememiş ve 
kaşadan sonra kongre şu ka- kiteainin harb doğurabile- yarın muhtelif grupların vere-
rarı kabül etmiştir. ceğini, Halbuki Fransız ordu cekleri kararlardan sonra müş-

Cumhuriyet federasyonu ku- ve donanmasının Fransayı ve terek bir durum tayin etmek 
rultayı B. Lavalin siyasasını deniz aşırı topraklarını koru- üzere saat 13 te toplanmağa 
tasvip eder ve başladığı esere maktan başka biç bir iş için karar vermiştir. ------... ------------

lngiltere ve lrlanda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lrlanda lngiltereden neler istiyor? 
.................................................................................... 

Londra, 27 (Ö.R) - Kabinada dominyonlar cak ve 2000 kişilik kuvveti olacak olan bu filo 
bakanlığına geçen B. Malcölm Makdonaldın doğrudan doğruya Düblin tarafından idare edi-
lrlanda meselesini kesin olarak çözmek istediği lecektir. lrlandanın genel borcunun bir kıs-
teeyyüt etmektf'dir. Düblinden bildirildiğine göre mını lngiltere kabul edecektir. M. De Valera 
lrlanda hükümetı başkanı B. De Valeranın son tek- tarafından daima ısrar edildiği gibi lngiliz 
lifi şunlardır: lngiltere tarafından lrlanda Cumuri- ordusu lrlandadan geri çekilecektir. lrlanda 
yet rejiminin kabulü, lngiliz imparatorluğu ile lrlan- deniz konferansına iştirak edecektir. 
da arasında bir iştirak muahedesinin akdi,Ulster- lngiltere lrlandanın Cumhuriyet rejimini ka-
deki 6 kontluğun Irlanda ile federal şekilde bül etmekle ne lrlandada lngiliz ilbayı kalacak 
birleşmesi. Bu müzakereler bir netice verirse ne de lngiltereye sadakat yemini meselesi artık 
lrlanda üssü Corkta olacak bir donanma yapa· ileri sürülebilecektir. 

lngiliz-ltalyan gerginliği 
Fransa, ln~iliz - Italyan gerginliğinin 
Petrol bergitesile artmasını istenıiyor 

Paris; 27 (Ö.R) - lngiliz -
ltalyan müzakereleri burada 
ilgi ile takib edilmektedir. 
Fransa, lngiliz - Italyan ger
ginliğinin petrol bergitesi ile 
artmasını istememektedir. Bu
nun için yeni görüşmelerin bir 
uzlaşma kapısı açacağı umu
lu or. Gerçe bu henüz barıs 

demek değildir. Fakat barış 
hazırlıklarının imkan altına 

girmesi de önemli bir mese
ledir. Kesin bir son uca var
mak için daha uz.un müzake
relere lüzum olacaktır Yalnız 
şimdilik turası memnuniyetle 
kaydediliyor ki lngiltere ve 
Italvada temayüller daha mü-

sait olmuştur. 
Bay Lava! de uluslar sosye• 

tesinin verdiği mandaya daya
narak Pariste uzlaştırma te
şebbüslerine devam etmektedir. 
Fransız başbakanı bu sabah 
Ingiliz büyük elçisi Sir George 
Clark ile uzun uzadıya görüş· 

müştür. 

Yeni kabineyi teşkil 
edebileceğimi zanne

diyorum, diyor. 

R. Çaidaıis 

Atina; 27 ( Ö.R ) - Kral 
Y orgi kabine buhranını halliçin 
siyasal görüşmelerine devam 
etmektedir. B. Çaldarisi kabul 
ettikt~n sonra Kralcıların baş
kanı General Metaksas'ı da 
kabul etmiştir. 

Kralın eski başbakan B. Çal
darisle görüşmesi bir buçuk 
saat sürmüştür. Kral B. Çal• 
darise Sen Sovor nişanını ver
miştir. Saraydan çıkarken B. 
Çaldaris şu diyevde bulun
muştur: 

- Yeni kabineyi teıkil ec\e
bileceğimi zannederim. Kamu
taydaki 300 saylavdan 174 üne 
dayanan bir ekseriyete sahip 
bulunuyorum. 

8. Çaldaris istifa eden kabi
nenin neden barış ödevini göre
miyeceğini anlatmlf ve Kral 
kendisıne kabineyi yapmak 
vazifesini, barışa hizmet ede
cek kimseleri hakanlar arasına 
alacağını bildirmiştir. 

Atine, 27 (Ö.R.) - Atinada 
gederal Kondilisin iş başında 
kalması lehinde nümayişler ya
pılmış, göstericiler kralı ve 
general Kondilisi alkışlamış
lardır. 

Göstericilerden bir heyet sa
raya ,ıriderek krala bağJıhkla
rını ve •İyasa.J ve •osyaJ islabat 
işine devam etmek üzere gene-
ral Kondilisin iş başında tutul
ması lüzumunu bildirmislerdir. 

Y o!da giderken Ahmed, 
Mehmede: 

- lşiddin mi, Mansur iflas 
etmek üzere imiş. Karısı Pa
kize de kendisine ihanet edi· 
yormuş. Zavallı oğlan bunu 
haber almış. Ne talihsizlik, ne 
felaket!... 
Akşam evde Mehmed, karısı 

Müyesser' e: 
- Ayol, senin Pakize Man

sura ihanet ediyormuş ha ... Te
vekkeli değil, oğlu hiç Man
sura benzemiyor! Mansurun iş
leri de bozulmuş, gayet ber
bat, bunalmış bir halde imiş. 

Ertesi gün Miyesser, komşusu 
Naciyeye : 

- Kardeş, Pakizenin oğlu 

meğer Mansur beyden değil
miş. Zavallı adam bunu öfıren· 
miş. Ama kaç para eder, Pa
kizeye yetiştireceğim dıye va
rını yoğunu tüketmiş, neredey
se iflas edecekmiş. 

Naciye, tanıdıklarından Be
hiyeye; 
~ Pakizenin foyası meydana 

çıkmış. Amma ben kendi ken
kendime diyordum, o civeleklik, 
o çıt kırıldımlık boşuna ola
mazdı. Hatta oğlu da Mansur
dan değilmiş. söylediklerine 
göre Mansur, oğlunun hakiki 
.babasile karısını cürmü meşhut 
halinda yakalamış da.. Zavallı 
Mansur, bu yetişmiyormuş gibi 
bir de iflas etmek üzere imiş. 

Behiye, kocası Hayriye: 
- Yahu! Mansuru gördü

ğün var mı? Adamcağiza geç
miş olsun delene... Pakizeyi 
aşıkiyle bir arada yakalamış, 
oğlunun babasıda o herif ol
duğu anlaşılmıı, şimdi boşana
caklarmış ... Mansur bu felaket
ten o kadar sersemlemiş ki .•• 
Bursada oyun mu oynamış, ne 
yapmış, bütün sermayesini, ser 

vetini de kaybetmiş ... Bir fela
ket ki sorma ... 

- Vah, vah, vah.. Yaz.ık 

Mansura.. Eğer dargın olma
saydık, kendisini teselliye ko
şardım. 

Ertesi gün Hayri, arkadaşı 

Mustafa ya: 
- Mansurun başına gelen

leri duydun mu? Karısile mah
kemelik olmuşlar, ayrılacaklar
mış. Pakizenin bir aşıkı olduğu 
hatta oğlunun babası da o he
rif olduğu meydana çıkmış. 

F elik et düşman orduları gibi 
fasılasız gelir derler, doğru. 
Üstelik Mansur herşeyini de 
batırmış, iflası nerede ise ilan 
olunacakmış .. 

- Ya!.. · Tevekkeli değil, 
geçen gün Mansura rastgel
dim de yüzüme baktığı halde 
beni tanıyamadı. Ben de bor
cum olduğu için bunu isabet 
saydım ve oradan sivişiverdim. 
Şimdi anlıyorum, bir tuhaflık 
vardı o gün üstünde... Adeta 
yarı abdal, yarı deli gibi bir 
hali vardı ..• 
Akşam evde Mustafa, karısı 

Tahireye: 
- Pakizeyi gördüğün var 

mı?. Ayrılacaklarmiş kocasıyle. 

Bir rezalet ki sorma.. Meğer 
Pakizenin işığı varmış, oğlu da 
ondanmış. Şimdi her şey mey
de.na çıkmış. Zavallı Mansur 
üstelik bütün sermayesini de 
batırmış, iflisı ilan mı edilmiş, 
ilan edilmek üzere mi ımış, 

öyle bir şey... Bu felaketler 
aklına dokunmuş zavallının ... 
Şimdi bergün Dr. Mazhar 
Osmana taşınıyor diyorlar ... 

Erte•İ gün Tabire kardeşi 
Mahire: 

- Ağabey ... Mansurun ba
tına gelenleri duydun mu ? 
Karısnı iaıkivle cürmümeshud 

odu 
h i ıde yak; a ~· ')ğlı n ı da bu 
herifin çoc:ıgu diye reddetmiş. 
iş mahkemeye g .tmiş, boşana
caklarmış. Üstelik Mansur ifil• 
etmek üzez.e imiş. Zavallı şimdi 
o kadar sinirli olmuş ki kendi
sine Mazhar Osman bakıyor
muş .. 

- Ne diyorsun allah aşkına? 
Bunlar ne felaketler böyle" 
Dur şuna bir telefon edeyiın" 
insan arkadaşını böyle Hman
da arayıp sormazsa ne zaman 
sorar ... 

Mahir telefonu açar, Man
surla konuşmağa başlar. 

- Nasılsın kardeşim, eyi 
mis:n? 

- Çok şükür, ne olacak; 
dünya hali ... 

- Nasıl, sinirlerin biraz ye
rine geldi mi? 

- Sinirlerim mi? • • Zatea 
onlar celik gibi. Hiçbir zaman 
sinirlerimden şikayet etm .. 
dim ki ... 

- Ya ... Oh, oh, maşallah." 
Ben fena birşeyler işiddimdi 
de... inşallah hiçbirinin uL 
yoktur ... 

- Aman Mahir, neıibi fena 
şeyler? 

- Canım, madem ki, hiçbir 
şeyin, hiçbir şeyden şikayetiıa 
yok.. Demek bana söylenen
lerin hepsi yalan •.• 

- Merak ettim doğrusu, ne 
gibi fena haberler? .. 

- Meseli Mazhar Oımana 
tedavi ediliyormuşsun ..• 

- Ben mi, ne münuebetl. 
E, dahası var ga:iba ... 

- Öğrenip te ne yapacak
sın canım? 

- Hele hele, merak ettia 
doğrusu .... 

- Sonra... Refika banua 
efendi ile aranız bozulmuş mllft 
Mahkemelik olmuş imişsiniz?" 

- Allah allah .• Geçenlerde 
bir komşumuza şehadet için 
karıkoca altıncı hukuk mahke· 
mesine gittikti, bundan galat 
olacak ... 

- Vallahi Mansur, işlerinin 
yolunda gıtmesindan memnu
num. Hani, dedikodulardan .ha
berin olsun diye hepsini söy~ıye
yim bari ... Vaziyeti tüccanyen 
de bozulmuş imiş güya .. 

- Bak, bu pek boş değil 
Bir Mansurun iflasına karar 
verildi ama ben o değilim iki 
gözüm. Aramızda isim .mü~
behetinden başka hiç bır mu
nasebet yok ..• 

- Oob, ooh .. • m~mn~ 
oldum, çok sevindim bıllihı" 
O kadar üzülmüştüm kil 

- Teşekkür ederiıa karde-
şim. 

MazlOm 

Bir yılan 
iki kişiyi öldürmüş 

Suriye'nin Sur kasabasına 
bağlı Yali köyünden Süley~~n 
Nasırın evi önünden gecelıyıo 
geçen köy korucusu evden 
acıklı bir inilti geldiğini işitmiş 
ve derhal köylülere haber ver· 
miştir. Evin kapısı kırılarak 
içeriye girildiği zaınan kurta
rıcılar müdhiş bir manzara 
karşısında kalmışlardır. Süley
man Nasır'ın vücuduna ve bo
ğazına sarılmış büyük bir 
yılanla mücadele ettiği görül
müştür. Sopa ve bıçaklar ile 
yılan güçlükle parçalanmıtbr. 
Süleyman Nasır'ın ilerisinde 
kar••• Firdevs ölü olarak bu
lunmuş ve ayni yılan tarafın
dan sokulmak suretile kadının 
öldüğü anlaşılmıştır. Süleymaa 
hastaneye kaldırılmıstır. 



L-------

Arslan kalpli kızlar içinde 
abeş Amazonlarının hayatlarından 

Ha.beş kadınları, erkekleri 
Ederse şeftirler. Yiğitli~ 

için bir yardımcı, bir hayat yoldaşı ve icap 
alanında erkeklerine örnek olan kadınlar 

Bir ulus ubali harb,, denilen 
duruma ansızın düşünce, dün
yanın gözleri, bu hercümerç 
içinde olan milletin en gizli, 
en kudretli unsuruna, yani ka
dınlarına çevrilir. Habsş kadın
larının damarlarında cüretkar 
bir kan dolaşır. Onlar erkek
leri için, bayat yoldaşı, yardım
cı ve icab ederse şeftirler. !tal-
anların Makalleye karşı ileri 

tareketlerini durdıırm.ağa çalı
ıan akınlar arasında, Prenses 
Mezibo adını taşıyan bir Habeş 
kadını, henüz yirmisine ya bas
mış ya basmamış olan bir genç 
kadın ltalyan kollarına göz aç
brmayan geceli .gündüzlü bas
kınları bizzat ıdare ederek 
kartal inlerinin ummacısı ol-

muştu. 

Habeş amazonlarının çekici 
hayalı hakkında toplanan şu 
önemli ifşaatı okurlarımız me
rakla okuyacaklardir : 

BARUT VE KURŞUN 
iSTiYORLAR 

Bize klavuzluk eden Guta 
adlı korkağın biriydi : 

- Yol çok tehlükelidir, de
di, Yanımızda asker olmazsa 

gidemeyiz. 
Habeşi~tanın 

timal dağları 
arasında uza· 
nan bir vadi
nin eteğindey
dik. Daha aşa
ğıda Mavi Nilin 
buklelerinden 
biri güneşin zi
yası altında gü 
müşten bir 
ııerdanlık gibi 
parılda yordu· 
Ormanlardan 
Babu adı veri
leu maymun· 

1 • 
ların ses.en 
gelmekte Y d ı · 
Yerliler bu 
hayvanlardan 
haydutlar ka· 
dar yılarlar. 

Uzaktan Lasta 
bir dağının 

danteli andı
ran tepeleri 
görünüyor. İşlenmiş topraklar
dan geçiyoruz da tek bir in
ııan göremiyoruz. Kervan yol
daşım Garba Selasiye klavuzla 
aytışmayı lüzumsuz görerek 
onun söı.ünii tastik etti. On iki 
ücretli asker tuttuk. Burada 
kervanları korumak vazifesile 

-kellef bulunan ücretli asker-
mu d" 1 
1 Zabani ye ıvor ar. Gör-ere , .. 
dükleri iş muKahılınde ya para, 

ahut ta bir kaç metre kumaş 
~)makla yeterler. Ordu için 
dört yüz bin katır toplanmış ... 
Kervanlara katır bulunmıyordu. 

SABAH ŞAFAKLA 
BERABER 

Vebeniyeler kervanın ibtiya
ciyle uğraşacaklardı. Sabah er-

k den çadırıından dışarı çık-
en l 1 ·k· t· Beyaz şama arıya on ı ı 

· ınb. ı·ye herşeyi yoluna koy-
ze an .. 

bulunuyorlardı. Hepsının 
ınuş k "M t b 
boyunlarında ır~ızı a e " 
d ilen gerdanlık.ar vardı. Bu-

en 1 k d"I · · ra halkı bunun a en ı erını 

Hipopotam yiyen Koptilerden 
ayırırlar. Dikkat ettim. Bizim 
:ıabaniyelerden ikisi kadındı. 
Bol ve uzun fistanları albnda 
beyu pantalon taşıyorlardı. 
Şammaları çıplak memelerini 
ve boyunlarına sarılı olan eprp· 
lan da uçlarını ealdıyordu.Bu-

nunla beraber saçlarının birer 
tutam a'ınları üzerinde dalga
lanmakta idi. Hem de bu kadın 
askerler genç kızdılar. Zira 
Habeş kadınları evlendikten 
sonra saçlarını hasır örer gibi 
örerler. 

Yanlarına yaklaşarak sor-
dum: 

- Bunlar da zabaniye mi? 
- Evet dediler. 
Guta tafsilat verdi: 
- Gördüğünüz iki genç kız 

asker-:lir. Hatta erkek kardeş
lerinden daha iyi silah kulla
nırlar. 

BiR HAFTA SÜREN 
YOLCULUK 

Eritre sınırına kadar yolcu
luğumuz bir hafta sürdü. iki 
genç kız da diğer askerler 
gibi yanımızda yürüdüler. Mavi 
Nilin yukarı kısmına geldiği

mizde erkekler gibi soyundu
lar. Çıplak vücutlarını yağla

dılar. Hayvanların suyu geç
melerine yardım ettiler. Sonra 
silahlarını başları üzerinde tu
tarak akıntıya doğru gittiler. 
Dalgaları okları il~ döverek, 
bağırarak, jestler yaparak ker
vanı timsahlara karşı korumak 

Afil hır ne/rr 
suretiyle suyu tehlikesizce geç
memizi temin ettiler. Akıntı
lardan birinde hayvanlardan 
birinin ayağı çııkıllara sap!a
nınca genç kızlardan birinin 
suya dalarak onu kurtarmak 
için ne kadar yiğitçe çalıştı
ğını hayretle görüyorduk. 

Yedinci gün gelince yanı· 

mızdaki zabaniy~lerin işi bit
mişti. Şimdi onları bırakarak 
başkalarile anlaşmak lazımdı. 
iki Habeşli Amazondan daba 
büvük olana kendisine nasıl 
bir hediye verebıleceğimi sor
dum. 

Hemen gözlerıni yakıcı gü
neşten ensemi korumak ıçın 

boynuma attığım ipek mendile 
dikti. Mendilin kızıl rengi 
onu çekiyordu. Adis-Ababa 
imparatoriçesinin bana hediye 
ettiği küçük şemsiye de kır
mızıydı. Bunlara hasretle bak
tılar. Fakat istedikleri başka 
şey oldu: 

- Bir tabanca lütfediniz. 
Öyle ya Habeş amazonları 

için bundan daha faydalı he
diye olamazdı. 
Yanımdaki Coltu istemiye 

istemiye verince eğildi. Dudak
larını çizmelerim üzerinde gez
dirdi. 
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Habeş!ı Amazon 
- Allah sizi korusun, diye na malikt r. Kendilerine karşı 

dua ediyordu. en küçük bir tecavüzün mu-
A YR!LlŞ ŞARKiSi kubili olarak zarar ve ziyan 

Ayrılırken amazon ruhlarını istiyebilirler. 
coşturan bir şarkı söylediler. Kadının sözü münkaşa ge· 
Oynadılar. Bu şar~ıda üç kap- tirmez. Şehadeti derhal kal>ul 
lanı öldüren ve b:r dördüncüsü edilir. Zira yerleşmiş bir ana· 
tarafından yanağı yırtılan bir naya göre Habeş kadını yalan 
delikanlıya dağlı amazonların söyleyemez. Yalancı bir kadın 
sonsuz sevı::isi bildiriliyordu. sosyete sinırları dıŞansına atıl-

Y ALA NCININ GÜNAHI mağa mahkümdur. 
Antikite Uabeş · nde, Saba YALANCININ MUHAKEMESi 

melikesinden önce saltanat Tasavvur ediniz, mahkeme 
süren b:rinci Menelik Musanın heyeti bir ağaç altında toplan-
kanunları yerine güneş tapma- mıştır. lttiham eden ve suçlu 
yı koymuştu. Halk yalnız ana- yıkık b;r duvar üzerinde otur• 
!arının kanunlarını bilirlerdi. muşlardır. Dava başlar üaşla-
Evlenme birlikte çalışmak için maz ikisinin de eBe i ve aya!:-
yapılmış bir iş ortaklığından ları zencir:enmi,tir.l!k dinlene-
ibarettti. Çocuk:ar yalnız ana- cek şahit bir kadındır. Fakat 
yıı aiddi. Ve onun adını taş>r· sözlerinde ihtiraz ve tereddü-
lardı. Yersel hükümetler ka- dünü meydana koyal\ bir hal 

dınların elindeydi. Ayle servet
leri yalnız kız evladlara intikal 

ederdi. Bugün bi!e Habeşistan
da bir adam öldü mü tarlası 
kız kardesinin r<>cuklarına 

Yl'lli Somalili bir kadın asker 
düşer . Öldürülen kudının 
intikamını almak vazifesi 
kocasına ait olmayıp erkek 

kardeşlerinindir. Habeş kadın· 
!arı kendi vücutlarındam tam 
bir serbesti ile iatifade hakkı-

vardır. On iki ses birden onun 
sözlerini cerhederek : 

- Yalan söylüyor. 
diye bağırdılarımi kadının 

işi bitmiştir. Küçük bir çocuk 
köye koşarak ydlancı kadının 
adını yayar. Artık yalancı ar
dına bakmamalıdır. Zira arka
sından gelen se ;(er sonsuz 
hakaret sesleridir. Ellerinde 
makasları olan adamlar koşa
rak yalancıya yetişir, saçlarını 
kökünden keserler. Şahidin sos 
yal varlığını ölüme mahküm 
edercesine bukleleri birerbirer 
düşer. Bu kel kadın şeref· ve 
namusunu kaybetmiş olan bir 
kadındir. Kimse kendisiyle te
masa gelmez. Papaslar bile 
günahını çıkarmazlar. Köyün 
şerefini lekeleyen yalancı ora

dan kovulur. Böylesi için biri
cik kurtuluş çaresi ya dinini 
değiştirmek, yahut ta eline bir 

silah ğeçirmişse dağa çıkarak 
dağlarda dolaşan haydut cete
lerinden biriyle birleşmektir. 

BAKİR MARYAM 
Şimal illerinde kocaları veya 

imparator tarafından hediye 
edilmiş büyük çiftlikleri idare 
eden kadınlar vardır. Bunlar 
kendi askerlerini vergi toplı· 

yan memurlarını diğer erkek 
şefler gibi idare ederler. Harb 
zamanında askerlerinin başına 

geçerler. Netekim şimal ve 
cenub cephetinde dövüıen Ha
beı kuvvetlerinin batında ka-

dın başkanlar az değildir. Habe 
şistanın en büyük kadını Bakir 
Meryem adını taşır. Onun adına 
binlerce kilise yapılmıştır. Fa
kat asıl garibi bu kiliselerden 
biç birine kadınlar giremez. 
Tıpkı Aynarozun keşişleri gibi 
bu kiliselerin mevresinden dişi 

olan berşey uzaklaştırılmıştır. 

Buraya yalnız kadınlar değil, 
dişi hayvanlar da yanaşamazlar. 

ÜMIDLERINE GELiNCE 
Habeşliler kadın erkek har

bin sonuçları hakkında nikbin
dirler. Zaferin kendi tarafların

da olacağından şüphe etmiyor· 
lar. Onlar için en büyük tehlike 

toprak mahsullerini yetiştirmek
te ve toplamakta toplanıyor. 
Ha beş askeri az şeyle geçine
bilir. Fakat ne de olsa toprağı 
ekmek lazımdır. Erkekler harbe 
giderken bu işi kadinlar yapa
bilirlerse de kökleşmiş bir 
kanaate göre, kadının sa-

bana el sürmesi bile rekol· 
tenin kötü olmasına sebebiyet 
verebilir. Bundan ötürüdür ki 
Habeş silahşorları çok defa 
silahlarını arslan kalpli kızla
rına vermeyi tercih ederler. 
Italyan uçaklarının Habeş sü· 
rülerini imha etmeğe çalışacak· 
!arını duydum. Bu imkansız 

olan bir şeydir. Zira süriilcr 
çokiyi muhafaza altına alınmış· 

!ardır. Habeş erkekleri ne ka· 
daı geveze iseler kadınları o 
nisbette az konuşmayı severler. 
Burada kaplanlarla dövüşen, 

arkasında çocuğu olduğu halde 
nişan aldığı kaplanı yere seren 
kadınlar gördüm. Habeşler yi
ğit bir millettirler. İstiklallerini 
hakkiyle korumak istiyorlar. 
Bu kadar heyecanlı kadınları, 

yiğit evlatları olan bir memle· 
ketin bu istiklale hak kazan
maması imkansızdır. 

R. F-

Habeş a ·ırrlrri 

Habeş lmJi.>aratoru 
Sonuna kaclar harpta 
Devam edec,~ğiz diyor 
PARIS, 23 (2 nci teşrin) -

Paris - Soir gazetesinin Adis -

Ababa aytarı Jean Aloucherie 

Habeş payıtahtını terketmeden 

önce imparator Haile Selaseyi 

ziyaret ederek kendisiyle gö

rüşmüştür. lmparaturla arala

rında şu konuşma olmuştur: 

- Niçin gidiyorsunuz? 
- Çağrıldım Sir .•. Cepheye 

gitmek imkansız olduğuna gö

re burada yapılacak önemli 

bir şey kalmamıştır. 
- Cepheye gitmek.. Başka 

yabancıların silah elde olarak 

memleketimize saldırdıkları bir 
zamanda Ogadene veya şimal 
illerine bir yabancınm gönde-
rilmesiyle ne kadar büyük 
mesuliyet altına gireceğimizi 

bilmıım ki görmiyor musunuz? 

Bir kazayı düşmanlarımız nasıl 
istismar edeceklerdir? 

Y abancılan bir uçağın bom· 

balıırmduı, Ml'ieri kurtmılar· 

dan, sıtma ve dizanteriden ko· 
ruyabilir miyiz? 

- Majeste ne yapmak ni• 
yetindesiniz? 

- Sona kadar çarpışmak~ 
Evet sona kadar. 

- Uzlaşmak iç"n vakit geç· 
miş midir? 

- Bizden verilmesi imkin· 
sız olan şeyler isteniyor. 

- Majeste.. Tigri ile Oga
deni ltalyaya bırakımz. Bu 
millet Avrupada boğuluyor. 

- Rizamızla asla bırakma· 
yız. Vaziyetim müthiştir. Ha

rici düşmanla burada, durumu 
anlamıyanlar var. Bu me

şum harbi durdurmak için 
bir uzlaşmaya yanaşacak 
olursam bütün memleket beni 
terkeder. Habeşistan mahvolur. 
Benim yeni baştan kurmağa 

çalışbğım bu memlekette çok 
ıeyler yapılabilir. Fakat sabır 
çok sabır lazımdır. Habeşistan 
öır:giir yaıamağa layık bir meın· 

ı lekettir. 
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Navar kraliçesi tarafından gönderilen H ft • • d •• •• f• ) • d b• d•• k•• ı··k 
Delikanlıyı söylemek istiyor a a IÇID e uzum ıat erın e ıraz UŞ un U 

Eğer birkaç sadık Jan- I Kadın, her lakırdisile Şö- örülmüş ve satış miktarı azalmıştır 
tiyomum olmasaydı şimdiye ka- ~ valyenin fikrini iskandil ediyor 
dar bir hançerle telef olacak- imiş gibi yavaş yavaş : .., 
lıoı. Düşmanlarımın yaklaştığını - Dinleyin'z; iyice kulak ve- BUGDA Y İŞLERi NORMALE 
görünce nasıl hareket edece- riniz.. Düellö etmek, gerçi iyi 
ii111i size anlabnm. Evveli bir şey ise de bunların usülleri 
bunları rica ve istirabamatımla, vardır. [ G&zlerini Pardayanıo 
gözyaşlarımla, vaidJerimle fikir- gözlerine dikerek J oh! Vakıa, 
lerinden vazgeçirmeğe çalıştım. bir gece... Bir sokak köşesin-
Zira insanlar, söylendiği kadar de ... Düşmanı bekliyerek ... Ha-
fena ve kalpsiz değildirler. beri olmaksızın bir bıçakta işini 

Pardayao,kendini tutamadığı bitirmenizi tavsiye etmiyece~im. 
bir heyecan ile sordu: - Haklısınız madam, çünki 

- Ya muvaffak olamazsa- bu bir cinayettir. Ben gece 
nıı?. gündüz göğüs göğüse çarpış-

- O vakit kılınca başvu- madan çekinmem. Kılınç kıho-
turum. ca, göğüs göğüse bulanmak 

- Pardon, maksadınızı ta- şartile ... Benim adetim böyle· 
llıanıile anlayamadım. dir. 

- Pek iyi jantiyomlanndan - Ben de bu suretle muva-
hepsi benim için canını verme- fık bulduğum gibi siz den de 
ie hazırdır. bu cevabı bekliyordum. Fakat 

Bu düf'Danı bulur.Ona erkekçe tedbiri de ce-sarete ilave etmek 
\rurur, öldürür. Öldürürse kral lazım gelmez mi? Yalnız dik-
ve kraliçesini bir felaketten kat etmenizi tavsiye etmek 
kurtarm•ş olur. Ve hizmetinin isterim. 
hol bol mükafatım görür. Buna - Artık hangi düşmanla 
ile dersiniz? boy ölçüşeceğimi bilmekliğim-

- Böyle bir herifle karşıla- den başa bir işim kalmadı. 
flraanız.. - Bunu da şimdi size söy-

- Hemen haddini bildiririm. liyeceğim. 
Bu esnada fesad ocağında Rojiyeri, son bir teşebbüste 

lconuşulanlan habrlıyarak kra- bulunmak istedi. Göıleriyle 
lİçenio Dük dö Gizi kastettiğini merh:imet isterken ellerini Ka-
lllladı. Dük dö Giz ile düello terine doğru uzatarak yalvarı-
edeceğini zihninden geçirince yordu. 
c:leri parladı. Kendini pek Kırabça buna öyle müthiş 

yük görmeğe başladı. Ken· bir bakışla cevap verdiki Roji-
di.ni artık kraliçenin kölesi bir yeri korkusundan başını eğell•alye değil kralm adamı bir 
Pardayan sanıyordu. Bu dakika l"ek geri çekildi. 
t6pheleri artan Katerin sordu: Pardayan kendi kendine 

- Bir şey söylemek istiyor- düşündü: 
dun, niçin sustunuz2 - Aklımı başıma almalıyım. 

Pardayan bütün metanetini Galiba Dük Dökiz ile çarpı-
loplıyarak cevap verdi: şacağım. Hem de fesad oca-

- Haşmetmcab! Bir isim ğının başı... Ah Dük Dökizle 
araştuuken sustum. Düşman düello etmek jibole için bir 
ile kadar müthiş olursa olsun şeref··· 
Yine tereddüd etıniyeceğimi Kraliçe birdenbire sordu: 
ıöyliyebilirim. - Dün yanınıza kimse gel-

- Ah! Düşüncemin çok üs- di mi? 
tibıe çıktınız. Sizin istirahatmızı - Birkaç kişi geldi madam. 
L - Navar kraliçesi tarafın-
ucn t~min edeceğim anlıyor 

dan ğönderilen delikanlıyı söy-
llıtısun? Merdlik yapacağım lemek istiyorum. Bu delikanlı 
diye de hayatını tehlikeye 
L el altından su yürür, şeytan 
llOyma. Bugünden itibaren ge- bir adamdır. Bu benim en bi-
lifi güzel kavgacıbkla hayat rinci düşmanımdır. Bundan çok 
ltçirmiyeceksiniz. korkuyorum. Kendim için değil 

- Fikrinizi anlıyamıyorum zavalb oğlum Şarl içindir. 
Madam! - So"" Vn, -
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afganistaiı ....... 
Sporcuları 
Moskovada 

"Pra.vda,, dan 
Türkistamn muhtelif şehir

lerinde Özbek takımlarile mü
kabakalar yapbktan sonra Mos-

ovaya gelen Afganistan spor
culara törenle karşılanmışlardar. 
Afganistan sporculara Başka
nı ve Kabilin tanınmış spor
cularından Serdar Abdülvahid 
h~n Afganistanla Sovyetler 
llırliği arasmdaki dostluk hak
kında bir söylev vermiştir. 

Moskova birinci seçim vo
leybol takımı ile Afganblar 
arasındaki karşılaşma Mosko-
~ , 
a spor sarayında yapılmıştır. 

Oyun Afgan usulleri dahilinde 
cereyan etmiş ve bu karşılaş· 
~ada netice Afganhlar aley· 
ıne olarak 2-0 ile neticelen

tniştir. 
• • •••••• 

Çanakkale 
Vapuru da bir kaza 

geçirdi 
Çanakkale 26 (A.Al - ız~ 

llıirdcn gelmekte olan Çanak
kale vapuru bugün Bozcaadaya 
16111il mesafede ' karaya otur
du. y okular için bir te~.ke. 
toktur. 

ilan 
iıbaybk evrak kaleminde 

açılan on lira maa şb kitiblik 
için ikinci teşrinin 29 unca 
cuma ğünü sabahleyin saat 9 
da iıbaybk salonunda bilgi ve 
daktilo yazışları için bir yok
lama yapılacaktır. 

Memurin kanununda yazılı 
svsafı haiz olmak üzere istekli 
olanların evrakı müsbitelerile 
birlikte o gün hazır bolunma-
ilin olunur. İlbaylık 

3840 [3522) 

Doktor 

Kemal Şakir. 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Kaı antina tramvay cad
desi No. 596 Tel 2545 

lzmlr beledlyeslnden: 
Açık olan yeni bedesten 

müzayede işyarlığı için orta 
mektep mezunlarından birUi 
ahnacakhr, Askerliğini bitirmi9 
isteklilerin uray muhaaebecili· 
iine aç giia içiade baş vurma
lan ilin oluaur. 

3846 13521) 

Şehrimiz ticaret ve zahire 
borsası tarafından 20-11-1935 
tarihinden 26-11-935 tarihine 
kadar neşredilmiş olan günde
lik satış bültenlerine göre son 
hafta içinde yapılmış olan alım 
ve satımların durumu aşağıda 
gösterilmiştir : 
ıatalan eşyanın haftalık fiyatı 
cinsi miktarı en en 

çu. aşağı yukar 
Bugday 8729 7,25 8,50 
Arpa 340 4,75 4.875 
Kumdara 128 8.50 9, 
Fasulya 153 10.SO 13, 
Burçak 7 6,25 6,25 
Börülce eski m.1 l 3, 3, 
Susam 277 14,625 15, 
Susam vadeli 40J 1 ~.75 14,75 
Kendir tohum 50 4,75 4,75 
Anason 9 12, 12, 
Pamuk 1719 b.42, 47, 
Pamuk harar 60 
Pamuk çek 45500 ki 2,60 
Palamut 3943 k. 300 
Kabu. ceviz 19882 ki14, 
Tatlı badem 13804 13, 
iç badem tatlı 462 67, 
Çam fı~tığı 1411 62, 
Çövea ısso 14, 
K. derisi 39 56 45, 
Ç. üzüm 7094 ç 6,50 
Ç. üzüm torba 40 

2,70 
530 
15,50 
13, 
67, 
62, 
14, 
45, 
17, 

Ruakı üzüm 99 6,50 13, 
Siyah üzüm 51 6,75 8, 
incir 1924 3,50 7,75 

Haftalık borsa sabşlannı bu 
suretle topladıktan sonra belli 
başlı ihracat eşyasfnı teşkil 
edenlerinin piyasalan durum
Jarı etrafında alakadarları neı

dinde yaptığımız tahkikat ne
ticesinde elde ettiğimiz malü
mab aşağıda bildiriyoruz 

Arpa 
Son hafta içinde borsada satıl

mış olan 340 çuval arpa yerli 
malıdır.Kilosu 4,75-4,875 kuruş 
arasında satılmıştır. 

Geçen senenin bu günlerin
de yerli arpalar üzerine piya
sada iş olmamıştı. 

Uşak mallanndan bin beş 
yüz çuvali geçen miktardaki 
hafta satışlarında en aşağı 

fiat 3,25 en yukarı fiat ise 
3,75 kuruş olarak tesbit edil-
miş idi. Geçen hafta asgari 
fiat 4,8125 kuruş olduğu ve 5 
kuruşa kadar muamele yapıl
dığı halde son haftanm azami 
fiatı 4,875 kuruşta kalmıştır. 

Bakla 
Son hafta işsiz geçmıştir. 

Geçen senenin bu sıralannda 
mevsim.le mütenasip bazı bakla 
işleri olmuıtu. Fiatlar 5-5,125 
kuruş arasında idi. 

lmıir piyasasına arzedilen 
bazı partilere alıcılar 5 kuruş· 
tan fada fiat vermemektedır· 
ler. Bu fiat sabalan tatmin 
etmediğinden muamele olma
maktadır. Piyasaya durgun gö· 
züyle bakdmakta ise de eldeki 
stoklann adağı fiatlann er geç 
satıcılann istedikleri miktara 
yükseleceği tahmin ediliyor. 

Pamuk 
Borsa neşriyaboa göre son 

haf tanın pamuk işleri nevi ve 
fiat noktalarından aşağıdaki 
gibi tasnif olunabilir. 

Fiat 
Nevi balye harar az çok 

Prese lci 1279 00 43,50 46,50 
baZJr. 
Pre•e lci 
wadeli. 

Pn;se le' 
esiri .. ba. 

345 00 45,00 47,00 

25 00 43,00 ~00 

Prese 2ci 70 00 42,00 43,00 
hazır. 
Kaba birinci 00 60 43,SO 46 
haz1r 
Yekun 1719 60 

Geçen yılın bu günlerinde 
ise birinci hazırlar 43 - 4S va· 
deliler ise 46 kuruş üzerinden 
muamele görmüştü. 

Son haftanın pamuk piyasası 
epiyce hararetli geçmiştir. Haf· 
ta başlannda 43,5 - 44 kuruş 
arasında olan fiatlar hafta or
talarına doğru 46,S - 47 kuruşa 
kadar yükselmiş ve bu fiatlarla 
hazır mallarda kuvvetli işler 
olmuştu. Hafta sonlarında ise 
fiatlar biraz gevşemiş 46 ku
ruşa düşmüştür. Maamafih bu 
Hatlarla mal satmak hevesi 
görülmemiş işler azalmıştır. 

Pamuk fiatlannda hafta için
de kararsızhk görüldü denile
bilir. Pamuk işleriyle uğraşan
lar baka zarfında hemen he
men borsadan ayrılmamış gi
bidir. 

Hafta piyasası 46 - 46,25 
kuruşta ve sıcak olarak ka
panmıştır. 

Palamut 
Hafta içinde borsada yaptl

mış olan palamut sabfları nevi 
ke miktar itibariyle aşağıda 
gösterilmiştir: 

Fi atı 
Kental 

Nevi Mıktarı Az Çok 
tırnak mal 1570 ,. 475 530 
kaba ., 2324 ,. 340 425 
" engin ., 49 ,, 300 300 
Yekün 3943 

Genel bakımdan palamut fi
yatlarında az çok bir yükselme 
görülmektedır, 

Bu durum piyasaya az mal 
gelmesinded ve buna karşı is
teğin fazla olmasından ileri 
gelmektedir. 

Palamut piyasasına sağlam 

ve yükselmeğe meyyal közüy
le bakıhyor. 

Zeytin yağı 
Son baha içinde borsada zey 

tin ) ağı muamelesi olduğuna 
dair borsa satış listelerinde 
bir kayde rastlanmamıştır. 

Halbuki piyasadan yapbğı
mız tahkikata göre hafta için
de 30 - 32 kuruş arasında 
fiatlerle önemli denecek kadar 
alış verişler olmuştur. Vadeli 
sabşlar yapıldığı da Haber 
ahnmışhr. 

Piyasada yapıbp borsaya 
yudınlmıyan sabşlatuı bilhassa 
rençber ve müstahsil aleyhine 
doğurabileceği fenabklan evel
ce uzun uzadıya yazmış ve bu 
halin önüne geçilmesi için oda 

ve borsaca liıımgelen tedbir
lerin tezelden alınması lüzumu
nu da aynca rica etmiıtik. 

Bu hali memleket ticari men
faat noktasından tekrar etmeği 
vazife biliriı. 

incir 
Son haha içinde borsada 

muhtelif nevilerden 1924 çuval 

incir sahşı olmuştur. Sahşlar 
gündelik itibarile aşağıdaki 
miktarlarda olmuştur: 

Tarih Çuval 
20-11-935 194 
21 " " 1088 
22 " " 106 
23 • " 
25 - 467 
26 - 69 
YekOn 1924 

ltbu haftalık satış borsaca 
neYi, miktar ve fiat noktala-

DOGRU liITMEKTEDIR 
rıadan şu suretle ayrılmışbr: 

Nevi Çuval Fiat 
az çok 

Süzme 12 15,SO 1s,so 
Eleme 203 10 14 
Paçal 212 8,50 9,125 
Hurda 1085 6,75 7,75 

" eski satış 247 3,50 4,125 
lskarta incir 165 8 8 
Yekün 1924 

1635 senesi mahsulünden elde 
-kalmış olan miktarın pek az 
bir yekun bulunduğuna ve bil
hassa iyi malların mevcudu 
bulunmadığı söylenmektedir. 
incir hanlarından mühim bir 
kısmı da iflerini bitirmiş ve 
kapanmıştır. 

Ru itibarla önümüıdeki haf
ta 'ar içinde incir işlerinin daha 
aı olacağı ve mevsim sonu 
münasebetile de incir piyasa
.!Sında bundan böyle duruluk 
görülmiyeceği tahmin edilmek
tedir. 

Borsaca yapılmış olan hesap· 
fara göre 1935 senesi incir 
mevsimi başından 26-1 l-935 
akşamına kadar borsada 194033 
çuval muhtelif incir ve 15040 
çuval hurda ki ceman 209073 
çuval incir mahsulü satılmışbr. 

Geçen şene bu tarihe kadar 
ise ancak yüz elli beş bin çu
val kadar mal muamelesi ol
muştu. 

Çekirdeksiz üzüm 
20-11-935 sabahından 26-11-

935 akşamına kadar lı:mir bor
sasında gündelik itibarile sabl
mış olan çekirdeksi~ üzümler 
aşağıda gösterilmektedir: 
Tarih Çuval 

20-11-935 581 
21 " .. 981 
22 .. " 1131 
23 " .. 820 
25 ,, " 2672 40 torba 
26 ,. " 909 
Y ekUn 7094 40 

Geçen senenin bu .sıralann
da haftalık on bin çuvala ya
kın üzüm sabşları olmuştu. 

Hafta içinde üzüm fiatlerin
de biraz düşkülük görülmüş 
ve sabş mıktarı da azalmıştır. 

Geçen haftanın son gününe 
n'sbetle üzüm fiatlerinde son 
hafta içinde hasıl olmuş bu
lunan düşkünlüğü aşağıda ra
kamla gösteriyoruz: 

19/l 1 /935 20/111935 
Fiatları Fiatlan 

Az Çok Az ·Çok 
6 No. 7.50 7,75 7.00 7,25 
7 " 9,50 10,00 9,00 9,50 
8 " 10,25 10t75 9,75 10,25 
9 " 11,25 11,75 10,75 11,25 

10 " 12,50 13,00 12,00 12.50 
11 " 14,00 15,00 13,50 14,50 
12 " 16,00 17,00 15,50 16,50 
Şu rakamların mutalaasından 

da anlaşılacağı üzere son za
manlarda tedrici yükselmelerle 
19-11-935 tarihindeki mıktara 
gelen ü:r.üm fiatlan 21-11-935 
tarihinde her nevide 0,50 san
timlik bir düşkünlük göstermiş 
ve. orada durarak hafta içinde 
daha faıla düşmemiş ise de 
haftalık muamele mıktarı mü
him bir noksanlık göstermiştir. 

Üzüm piyasasının bundan bir 
hafta evvel gösterdiği durum 
fiatların biraz gerilemeğe olan 
meylini ih-• etmi9 oJdujuadaa 
-hcıJarca piyasaya fazlaca mal 
an:edflme•İ iizeriae fiatfar bir
den yirmi paraLk bir düşkünlük 
sröstermii ise de yine utıcalana 

gösterdiği ihtiyat hafta r.arfın
da fiatlarm daha faıla di1şme
mesine yegane amil olmuştur. 

Ay sonu bulunmak itibarile 
ihracatçıların fazJa mal müba
yaasına ihtiyaçları olmadığı der
kar olub önümüzdeki hafta 
alınacak siparişler için müba
yaata tekrar hararetle girişile
ceği ümidi vardır. 

1935 ıcenesi çekirdeksir. üzÜJD 
mahsulünün satışına başlandığı 
tarihten 26111/935 akşamına 

kadarki borsa sabşı umum ye
künu ise 445756 çuval ve 3762 
torbaya ulaşmış bulunmaktadır. 
Geçen senenin bu tarihine ka
darki satış miktarı !Se ancak 
220000 çuval kadar hesaplan
maktadır. 

Genel bakımdan çekirdeksiz 
üzüm piyasnsı bugün için dur
gun ve fiatlar gerilemeğe mey• 
yal gibi görünmektedir. 
SAiR ZEHAIR VE HUBUBA
TIN PIY ASA DURUMLARI 
J3uğday işleri normale doğru 

gitmektedir. Fiatlar geçen ha!
taya nisbetle biraz gevşem&Ş 
gibidir. Kumdan ve fasulya 
fiatları geçen haftadan biraz 
daha kuvvetli ve yükselmeğe 
meyyaldir. Susam işleri de ha
raretlidir. Müsait fiatlarla alıcı 
varsa da piyasada mal olmadı
ğından vadeli işler olmaktadır. 

Kuru meyvelere abcı vardır. 
Ceviz, Badem ve Çamfıstağı 
fiatlarına şimdilik elverişli gö
züyle bakılmaktadır. 

Pamuk çekirdekleri pamuk 
fiatlarını takib ettiğinden son 
hafta içinde fiatlarda geçen 
haftaya nisbetle 10 santimlik 
yükselme görülmüştür. . • 

Sair hububat ve ı.ehaınn 
piyasa durumlarmda yaıılmağa 
değer bir yenilik yoktur. 

Abdi Sokullu 

Müjde 
Okurrıadan 

Geçmeyiniz 
Meşhur tandır kebabcısı me!
bum Besmeleci Bay Hüseynın 
aynı nefasette tandır kebabını, 
kuzu başlarını ve tandır güve
cini baklava ve saireyi ya: 
pan kalfası Ali usta Selaniklı 
Bay Ekremin tahtı idaresi~
deki lzmir Birinci Beledı
ye sokağında 6 numa
ralı dükkanda 27 teşrinisa
ni 935 çarşamba gününden 
itibaren işbu yemekleri yap: 
maga başlandı. Lokantadakı 
temizlik ve yemeklerin nefa
seti teşrif buyuracak v~ya 
yemeği dairelerine ve duk-
kinlarına getirtecek olan 
muhterem müşterilerin tecra
beleri ile sabıt olacakbr. 

(3519) 

1'-----~ lzmir Ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

3~5-798 
lzmirde lkiçeşmelikte Şerif 

Ali sokağında (2) sayılı evde 
oturan Tırhalah Hurşidin tahh 
hacre alınmasına ve umuru 
hususatı idare etmek üzere 
vasi olarak da Bilgi ın~tbaas• 
••hipleriaden binbaııhktaSI mO
tekait Ali Kahramanın tar.~n~ne 
26-11~935 tarihinde karar ve
rilmiştir. Keyfiyet ilan · o'lunur: 

(3520) 



Alaşehir icra Dairesinden : 
935--569 

Alacaklı : Alaşehirden Ha
lepli oğlu Raşit 

Borçlu : Alaşehirden bölük 
başı Mustafa oğlu Hilmi 

Borcun müstenidi : iki parça 
ipotek senedi. 

Borç : Bin dört yüz lira ve 
icra masrafları. 
Yukarıda yazılı borcun temini 

emı·inde ipotek ve hacizli gayri 
menkullerden : 

ı - Katırlı köyünün mezar 
civarı koca tarla mevkiinde 
birinci kiinun 341 tarih ve bir 
numaralı tapuya müstenit şar
kan: mukaddema Kulalı Yorgi 
tarlası, elyevm ha:ı:.inei maliye, 
garben şevket B. kızı bayan 
Şevkiye ve kısmm sahibi senet 
tarlası, cenuben mukaddema 
Kulalı Yorgi tarlası el yevm 
bazinei maliye ve kısmen ine· 
göl caddesi ile mahdut 55 dö
nüm tarlanın dörtte üç hissesi, 
vaz'iyet evsafı: hudutları tapu 
kaydına uygundur. Miktarı:bu
yerin bir hektar 6 dekar 776 
metre kısmı bir yaşlı iki yap
rak yenice bağ ve 6 hektar 4 
dekar ve 67,5 kısmı tarladır. 
Mecmuu 883,5 metredir. 

Muhammen kıymeti : Bağ kıs-

Az işitenlere mahsus 

Kulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "İzmir,, eczanesi 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütebaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri • 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

-

mına (340) lira tarla kısmına madığı takdirde arttırmıya işti-
(450) lira kıymet biçilmiş olup rak edenlerin koydukları bedel 
heyeti uruumiyesinin dörtte üç üzeıinden taahhütleri baki kal-
bissesi satılacaktır. mak şartile satış geri bırakılır 

- 2 Katırlı köyünün karye ve ikinci arttırmıya konur. 
civarı mevkiinde ayni tarih ve ikinci artırma müddeti (15) 
2 No. lı tapuya müstenit şarkan gündür. Keza Alaşekir icra da· 
sahibi senet tarlası olup Hilmi iresi onünde 16-1-936 tarihin-
ve Ayşeye isabet eden koca 

de perşembe günü saat 14 
tarla, garben katırlı mezarı, ve 
kısmen kör Bekir ve biraderi ten 16 ya kadar müddet için-
tarlası : şimalen bölükbaşı oğlu de açık artırma ile satılacak-
deJi Hüseyin yeri tarlası, cenu- tır. Mallar üç defa bağrıldık-
ben lnegöl caddesi ile mahdut tan sonra en çok isteklisi üze-
(40) dönüm tarlanın dörtte üç rinde bırakılır. Şu kadarki sü-
hissesi. rülen bedel tahmin edilen kıy-

Vaziyet evsafı : Hudutlan ta- metin % 75 ini bulması ve 
pu kaydına uygundur. Miktarı: rüchanlı alacakliların alacağını 
keza bu yerin S hektar 7 de- geçmiş olması şarttır. Aksi tak 
kar 855 metre 37,5 santim dirde artırma neticesinde üze-
mahalli üç ya_şında dört yaprak rinde bırakılma yapılmaz. ve 
bağ olup içinde iki yapraklı gayri menkuller 5 sene müd-
bir kısım asma çubukları da detle (2280) nolu KA.nun hü-
mevcuttur. (5) dekar 950 met- kümlerine tevfikan taksite bağ 
reden ibaret mahalli de tarla-

lanır. ve mahcuz mallar alacak 
,d· d•r. k . B lıya kanuni ipotek olur. C Muhammen ıymetı: ağ 

·ısmına (1700) lira, tarla kıs- işbu gayri menkullerde ili-
a (30) lira kıymet biçilmiş· şikleri, hakları, irtifak hakları 

.ar. Heyeti umumiyesinin dört- olanlar ve faiz istiyenler varsa 
te üç hissesi satılacaktır. ilan tarihinden itibaren (20) 

3 - Alaşehirde lbrahim Çe- gün içinde evrakı müsbitelerile 
lehi mahallesinde 1 inci kanun ıcra dairesine müracaatları 
926 tarih ve 14 numaralı tapuya lazımdır. Bu müddet içinde 
bağlı canibi yemini, arkası, be- müracaat etmiyenlerin hakları 
lediye arsası, yesarı Nasuhoğlu tapu sicillerile sabit olmadıkça 
Mehmed, cephesi yol ile mah-
dud (422) metre (5) santim bir arttırma tutarının paylaşmasın

dan hariç kalırlar. 
kıta arsa. 

Vaziyet ve evsafı : Hududu: İşbu gayri menliuller artırma 
Şarkan ekmekçi Mehmek usta neticesinde üzerinde bırakılma 
vereseleri, garben, Nasuhoğlu kararı verildikten sonra alıcı 
Mustafa ve ekmekçi Mehmed istenildiği zaman bedelini der-
veresesinden Eteme geçen ve hal vermiye mecburdur. Ver-
Mustafaoğlu Ali, şimalen gaz- mediği takdirde satılan mallar 
gazoğlu demirci Ali usta ve daha önce pey koyan alıcıya 
Kürd Mustafa, cenuhen şehid koyduğu bedel üzerinden al· 
Mustafa caddesi ile mahdud ması teklif olunur. Kabul et-
(1 67) ada 16 haritada ( 422 ) mediği ve yahut müşterii ev-
metre (5) santimetre arsadır. 

velin koyduğu bedel üzerinden Muhammen kıymeti : arsa 
içinde 500 araba kadar taşile başka bir istekli olursa onun 
gQO lira kıymet biçilmiştir. üzerinde bırakılır. Ve aradaki 

Birinci arttırması : Alaşehir fark yüzde S faiz ve zarar vaz 
icra dairesi önünde 3-12-935 geçen müşteriden hükme hacet 
tarihinde salı günü saat 14 ten kalmaksızın alınır. Bir ve ikinci 
16 ya kadar müddet içinde artırma arasındaki farktan müş-
açık arttırma ile satış yapıla- terii evvel aynı şekilde mes'ul 
caktır. tutulur. 

( Şartname ) TelUiliye, tapu harçları ala-
y ukarıda yaz.ılı üç parça cıya ve vergi borçları borçluya 

gayri menkul 25-11 935 tari- aittir. Arttırmaya iştirak için 
hinden itibaren açık arttırma yüzde 7,5 nisbetinde depo ak-
suretile satılacaktır. Birinci ar- çası veya milli bir banka mck-
tırma müddeti 30 dündür. tubu getirmek lazımdır. Artır-
Şarlname daire divanhanesine maya iştirak edenler şartnameyi 
ve icabeden yerlere asılmıştır. okumuş ve lüzumlu malumatı 
Gayri menkuller ayrı ayrı sa- almış sayılırlar. Daha fazla 
tılığa çıkarılarak üç defa ba- malumat almak istiyenlerin Ala-
ğırıldıktan sonra en fazla is- şehir icra dairesine müracaat-

teklisi üzerinde bırakılır. Şu ları . 
kadar ki ; sürülen bedeller işbu mallar yukarıda yazılı 
tahmin edilen kıymetlerin yüz- şartlar dairesinde satılacağı 

Sobalarınız için hali~ 
·~zö·~·g:~·ia;k·k~ilıı~··m~a~~·kiimü;ü~· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kok Dolma Bahçe 
Kestane Pazarında Bardakçılar sokakNo.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

··············sıuu·x?r····s~i~k·;;~ğ~··············~ 

Norveçyanın h::alis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sallş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhha Eczanesi 

, 

· Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani ol~r. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. KomoJen saçlann 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. Ko-
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur. 

°'~ A 

TÜRKİYE 

HILALIAHMER CEMİYETi 

Böbrek, ·karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

e 
• • a çı 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

d.e 75 ini h11lm2 ı 1:2~ r 1-- --- 9-------

2a Tefrlnisanl t9311 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

lflehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
J>eştemalcıJar ?7 - 79 

\Tel. 3332 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 

a~ız ve burunda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig .bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU: 
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Salon, yeınek ve yatak odalarınızı Haraççı F ratelli Sperco 

Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. , Oliver Ve Şii. 

KUMPANYASI 
CERES vapuru elyevm lima· 

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

ORESTES Yapuru 3() ikinci 
teşrinde bekJeıımekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 
Rurgas, Varna ve Köstence 
limanları İçİD yük alacalcbr. 
FAUNA vapuru 2 bir·nci ka

nundan 5 birinci kanuna kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam 
Ye HamfJurg limanları için yük 
alacaktar. 

UL YSSES vapuru 2 birinci 
kinundan S birinci kanuna ka
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg limanları 
İçin yük alacakhr. 

HERCULES vapuru 13 bi
rinci kinunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
Burgas, Vama ve Köstence 
limanlanna hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LIEN 

FREDENBORG vapuru 25 
ikinci teırinde beklenmekte 
o!up yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Hamburg, Gopen
hage, Dantzig, Gdynia, Oslo, 
Coteburg ve lskandinavya li
nıanları için yük alacaktır. 

GOTLAND motörü 29 ikinci 
teırinde beklenmekte olup yü
kUnü tahliyeden sonra Rotter· 
dam - Hamburg - Copenhage
Dantzig - Gdynia - Goteburg
Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacaktır. 

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

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
OL TUZ vapuru 3 birinci ka

nunda Köstence, Suliyna, Ga
las limanları için yük alacaktır. 

W. F. il. ' 'an Der 
Zee & Co. 

MACEDONIA vapuru ha
len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men ;çjn yük almaktadır. 

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

.. AKKA ,. vapuru : 23 Bci. 
kanunda bekleniyor, 26 Bci. 
kbt111a kadar Anvera, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen içio 
yük alacaktır. 

American Export Lines 
RXCHANGE vapuru: 20 

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

EXILONA vapuru: 26 Bci 
Klnunda bekleniyor, Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

EXARCH vapuru 12 birinci 

kinuada bekleniyor. Boston, 

Norfolk ve Nevyork için yük 
alacakbr. 

EXAMELIA vapuru 17 bi
rinci kanunda beldeniyor. Nev

york için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG ,. vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 

Anvers, Rotterdam ve Ham

burl' için yük alacaktır. 

Johnston W arren Linea 

Liverpool 

" JESSMORE ,. 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten yük çıkar.ıp Bul

garistan ve Romanya limanla
rına yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde ai· 
ritilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 PELEŞ vapuru 18 birinci 

kanunda gelip 19 birinci ki- ı' 
nunda Malta, Cenc;va, Marsilya 
\'c Barselonaya hareket ede- Satılık 
cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 
TOYOHASHI vapuru 15 

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

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
rnez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve TahJiye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco vapur acen
talağına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

T clefon: 2004-2005-2663 

Eczacı istiyenlere 
Muktedir diplomalı biı· eu~a f 

eczacılık veyahut müdürü mes
Ullükle iş aramaktadır. lstiyen
le-r Y enı Asır gu:etesinde çiu-
~ og raf bay Zekiye müracaat-
. arı. 4-5 (3507) 

Celil Bayar Bulvarı üzerinde 
kain 4 numaralı ev (870 lirasi 
sekiz senede ödenmek üzere) 
5500 liraya satılıktır. 

Yeni yapılmııtır, Şehir ga
zinosile denize çok yakından 
nezareti vardır. Bahçesi ge
niş, havası günesi, ziyası 

boldur. Her tilrlü konforü 
haizdir. Senelik iradı 650 
Jiradır. Müracaat yeri Büyük 
Kardiçah Hanı numara 66 

Telefon 3118 l 13-15) 

DOKTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada hergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu
ayenehanesinde hastalarını 

kabul eder (3436) 

···~,: . : 
.,.,L~... ' 

1 ıı ~ırntını7. u;ın atıdckııhrıyaçlarınızı pek ur.ıız fiyatlarla 
t«mırı olmf'k ıRt Crt"eııız Halını utta çarsı~uıtla 

Kavataıı Hasan Nuri 
tıoarotlıane~inA ınliracaat ediniz 

ÇilllENTO 
Çubuk demir ve her nert çiçekli 

(,:mı ve levazıfTJl. S1hhi)'tden lôvhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve termosı/onlar ve her cins 
musluklaı ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve lngilız künkleri ve bunla11n te/efluatı vesaire ... 

f ıyotlaı rekabet kabul etmez 
Yerli çı ..... toı ... , Bata. ........ 

E• .... it ••••itle •••••••••il• ._.,,.. • _a~-

LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

Kardeşler nıobilyelerile süsleyiniz ... 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru limammız-

olup Liverpol ve Svanseadan 
tahliyede bulunmaktadır. 

BULGARIAN vapuru 18 so.n 

teşrinde gelip 20 son teşrine 
lcadar Liverpcol ve Gla•koY 
için yük alacakbr. 

ROUMELIAN vapuru ikinci 
teşrinin sonunda beklenip Li-
verpool ve Svanse~an yllk 
tahliye edecektir. 

Londra-Hull hatta 
1. BULGARIAN vapuru 18 

son teşrinde Londra ve HuU
den gelip tahliyt:ce bulunacaktır 

OPORTO vapuru ilk kinun 
iptidasında dönüp Loodra ve 
HuJI için yük alacaktır. 

The General Steam Vavi
jı?ation co. Ltd. 

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

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

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

'ube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 
Kınacı H•r. 

Nu.. 5 
Tel. 1426 

Satılık ev 
Namazgib civarında Sanm

sak sokağı Tahtalımesçit kar-

şısında 89 No. da alb odalı 

iki salon iki koridor bir kiler 
bir yemek odası ve mutfak bir 

kızma hamam ve soğukluğu 
bir bodrum ve mtıteaddit yer
lerinde suyu bir büyilk bahçeyi 

havi ev satılıktır. Talib olan
ların mezkür hanedeki sahibi 
bay Rifata müracaatları ilin 
olunur. 5-5 (3500) 

lzmirliler Istanbuldanerede buluşurlar 

Beyo v lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren hay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askert otelinin müea
aiaidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar keneli 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

BütUn bu fevkalidelildere iliveten fiatlar 
miithİf ucuzdur 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli mah ıhlamur Ye 
salep ile başka çeşit ye
ınek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanm öz gfil 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
batlı aahcılarda da bulabi
lininiz. 

Nestle ve· Turan fabrikalarının tanınmış çeıitlerini 

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

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel sataş yeri yalnız depomuzdur. 

T e)efon : 3882 

Şifa 
BALIKYAGI 

şifa 
Bahşeder. 

fiil lf a eczH~k~met 
~ caddesi 

Bu yağ başka yerde satılmaz 
;· ., : ~ .. 

~ Doyçe Oriyantbank"' 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZJB:iB 
.MERKEZİ : BEBLlN 

ALma111Jad.a 175 ~l MwcuUur 
Sermaye 1'8 ihtiyat akçeıi 
165,000,000 Rayhımark 

'l'tirkiyede Şube1eri : tSTANBUL ve 1ZM1H. 
bhaır,Ja 8obeleri : .KAH1HE Ye lSKRNDERlYB lıl 

Her t8rJ8 .,;.. ..... •-...aAtnı Ala ,,. lraRI ... r • 
• .Aı.lılAlıfY AJJA ~ ... t. lk•••t. tabeJI •• -ıre •9'• ı 

en •)tYPn llf'lr•ltle RKOJSTF.:RMARK ıuttıhr. > (b-1) 
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Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve ıöhretini mu· 

haf aıa eden KUVVET ilacıch ... 

Kina Lütfi 
KUVVET ve IŞT AH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtaranıclrr. 

N• • 
IÇID tercih edilir, 

Niçin •erilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoıtur, herkea içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, ıılıhat 

ve nete alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler feYkallde bir 

iştibaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaı

lanna tavsiye ederler. 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

iki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etuıiı ve· 
Dl ORYENT AL KARPET MANUF AÇÔRER LIMITET 
(Şark Halı tirketine ait .İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını sabn almıtbr. Fabrika bütün teşkilat ve teaisat ve 
mibtahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.f.nısa· 
line faikiyoti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika aıanıu~ 
llb Peıtemalcı1ar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
•ergide teşhir edilmekte ve ıatıı fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 (43 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattao ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla aıik· 
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren bamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahathk hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 




