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ltalyanlar korkudan çekiliyorlar 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

~ı!:~~ryardırnı Ogaden ve Tigredeki ricatları 
~~~?ı'm0~~~:ünmedeniğ her tarafta derin tesir yaptı 
danyada sosyal yardım ihtiyacı 
IİddetJe duyulmağa başlar. 
Yoksunluğun, ısbrabın sesini 
dindirmek için yardım ko11arı 
harekete gelir. En bencil (bod
fim) tanınmış olanları bh· sos
Yal yardım ödevine katılma~a 
levkeden şuurlu bir faalıyet 
bel rir. 

işsizlerine bütçelerinden mil
Yonlar ayumış olan memleket
lerde sosyal yardım işi ulusal ko
ruma işile bir ölçüde tutulmuştur. 
liayatını zorlukla kazanan veya 
İfaizlik denilen sosyal yaranın 
l>unalbcı ıstırabı içinde kıvra
Danlar, daima kendilerine uza
laan koruyucu yardım elleri bu
labilirier.Medeni memleketlerde 
loıyal yardım işi, yalnız dev
leti ilgilendiren bir iş değildir. 
Meseli Almanyada " kış yar
dı111ları ,, ulusal davaların ba
llnda gelir. Parti kurumlarının 
IÖıetimi altında tanınmış şah
ıiyetlerin, seçkin insanların bu 
İte seve seve sarılar&k yoksun
lar için yardım topladıklar1 gö
rülür. Her yurddaş bütçesinden 
IOayal yardım için birşey ayır

-.tır. Bunu dütuek istemi
lecek kadar bencil olanlar bile 
o kadar coıkun gösteriler kar
flamda kal1rlar ki kendi kendi
lerinden utanarak aynı yola 
Iİrerı... 

Sosyal yardım ülküsünlha 
ruhlara sinmesi, kafalarda yeret• 
IDeai kayıtsızlığın yokediJmiı 
olmasıdır. Sosyal terbiyenin, 
alıtkanhklann bir güzel sonucu 
da en kötü bir hasta olan 
ltayılaızbğı tedavi etmesidir. 
Birçok kimseler vardır ki ben
tiUiklerinin (hodgimhklannm) 
lencirlerini kırmağa, pıntilik
lerinden vaz geçmeğe muk
tedir değildirler. Böyleleri baş
kala11nın insaniğ bir duygu ile 
Yapbğı iyilikleri, yardımlar1 bile 
lbenfaat kaygusuna atfederek 
lt&çültmeğe çalış1rlar. Göre
bek yapıyor, derler. Zira 
loıyal duygulan işlenme -

Mareşal Badogliyo kumandayı eline alır almaz 
ltalyan sevkülceyş planı yeniden değişecektir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RAS DEST A ~~, 

SOMALiYi 
j ISl,lLA EDECEK 
J SUDAN SINIRINDAN MI 

YÜRÜYECEKLER? 
f-.dls-Ababa, 2a (A.A)

ltalyanlar n Tsana gölU 
istikametinde llerllemek 
nlyetlncte olduklarına . 

Ekonomi Bakam O/Ql u.1ar 

Kazalar . ..... 
dair d&11~ n rlvayetlerl 
resmlji çevenler fUphe-

HaJit tanklar kamııon/a nakledilıı·or il karşllamaktadırlar. Bir sarp kayadan atq tdi.yorlar 
NiÇiN ÇEKiLiYORLAR arasındaki ltaJyan aomallSİnİ 

Denizcilik şerefini 
Korumıyanlar 

Adiı-Ababa: 28 (A.A)-ltal- istila etmekti. Hakln~d~· • ··lddelll 
yan kuvvetlerinin Ogaden ve BEKLENEN SONUÇLAR Hareket edtleceldlr 
Tigri cephelerinde geriye çekil- Habeş kıtalarının bu hareke- Bursa, 27 (A.A) _ Soa ~-
meJeri derin bir tesir yapmış- b'lh G' ba hri ·ı d .ı-m. . ı assa ıu ne ı e manJarda tekerrür e ell .._.. 
br. Doria kanahmn Nebia-Schebel- kazalari münasebetiyle Ekono-

Ancak salahiyettar çeven- Jiye bağlayan kervan yollanm mi bakanı B.CeW Bayar fU be-
ler bu geriye çekiJmenin kolayJaıbracak idi.. Habqler yanatta bulunmuştur: 
sarih sebeplerinin ne olabile- d. · t l<.as Destanın taarruzu karşı- lnebolu vapuru hl ısesı e • 
ceğini ara~tırmakta- dırlar. 
iT AL YANLARJN KORKUSU SJnda italyanlanu makabeJede rafında adliye tahkikabnm ne· 

bulunmak lizere Ooaden hatbm ticesine intizar edl,....~·· ~-
Zannolunduğuna göre, ltal- • kk ) bopltacaklannı ümid ediyor- na a e vapurunun g 

yanlar Tigri cephesinde piş· lardı. kaza hakkında derhal iaJakils81 
dar kuvvetl~rile dümdar kuv- tı-
vetleri aras1ndaki irtibahn ke· Diğer taraftan Raı Nasibu ~::ıımy:k-:::..be!d~:r:..k~ 
silmesinden korkmaktadırlar. Gorohaiyi iıtirdada Ye Gallafo ..Ar&len-
Zira ltalyan müfrezeleri Habeş- ile Gholledcli yakımnda Ru hadiselerde mesuliyeti 5~ kora-
ler tarafmdan mütemadiyen Deıtanın lot'alarma iltihaka mleıryavneladrenihzacilkikkın'dearefiD~.ldetl 
· ' d'I k d' 1 ltalyan topçusu ateş hatlında ~ ....... . ız aç e ı me te ır tr. teıebbia edecekti. Bu aevkll· hareket edilecektir. Vek ... fe•...-

Ogaclende ise ltalyen-... iT AL YAN T ABYESI HABEŞ PLANI ceyı plan Harnn Cicika ve deniz itletmelerinde ve • 
lar Ras Destanın ıtaı,an DEGIŞECEK Dolo, 28 ( A.A ) - Stefani lngiliz •ma&.rile Cibati-Ac:liaa- heyetlerinde çalışbnlmak ııere 
kuvveUerlnln arkalarına Umumiyetle aamldığma göre ajansmdan: Öğrenildiğine göre, baba demiryolana bağlıyan yol- mütehassıslar getirilmeai takar-
veyahud ki solcenahına Mareşal Badogliyo gelir gel- Habeşlerin Somali cephesin- lan tehdid eden ltalyan ileri ha· rür etmiştir. Bu gibi ~· 
taarruz etmesinden en- mez harekibn tabyes. değişe- deki sevkulceyı planlan reketini dardurmaiı iıtihdaf mütehassıs olan bqmtip91ri 
dlf& edlyorlardı. cektir. Kenyo ile Uebis - Schebelli - Sona üç/Jlu:IJ Wıi/tde - tetkikat yapmıya memur ettim-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 
Başbakan lnönü Borsada Ziyafet sofralan kurmuşlardı 

M . K . ı·~· f b . Şimşek bir akınla üç 
erınos ve am2arn ıp ıgı a rı- t b · h d·ı · ti·r 

k 1 1 .. . . a ur ım a e ı mış 
a arının teme atma torenını yaptı 

Habeşler 150 esir aldılar - Italyanlar 
gösterilerle Başbau.~~~~00~!~1eş~~eye beş bi~den fazla maktul vermişlerdir .. İttir. Bakımsız, fakir bir Bursa sevinçli 

.._ta'ya el uzatmanm, bir 
ltaç ökıüzü geydirmenin, it· IZMIT T1 ( A.A ) - Baıba-
~iı bir adama yardım etmenin, kan lamet lnönü beraberinde 
01cullan dolduran binlerce fa· Ekonomi bakuı Celil Bayar, 
lcir ~ocuğun yqayıılanyla ilgi- Cumhuriyet merkez, Sümer, ı, 
leııuaenin zevkini tatmamışlar- bankalan genel direktörleri 
clır. Onlara bu zevki duyur- olduğu halde 9 • 45 de An~a- · 
!bale, kayıtıızlığı gömen yolu ra postasına bağlanan özel bir 
löaternaek, egoizmalanndan vagonla buraya gelmiılerdir. 
ll&JnJ.abilmek cesaretini vermek Ul:iav Hamit, Parti bqkanı 
~- Kuaca medeaiğ ima- Zonguldak aaylavı Halil, Baı-
-... ayutacı vasfı olan bu duy- bakanı ~iliyet hududunda kar-
ı- kamoyda yerleflllelidir. ııladıklan gibi istasyonda da 
b Bizim ulusal karakterimizde büyük bir kalabalık bulunu-
u terbiyenin hakim olduğu yordu. Kalabalık aras1nda do-

laınanlar vardı. O vakit hayat nanma kumandam Amiral Şük-:•ba kolaydı. insanlar bu ka- rü, Üssübahri kumandanı ve 
dar ınaddiğ değillerdi. Bugün bir çok zevat bulunuyorlardı. 
lae tuna kaniiz ki Türkün ata- Başbakan doğruca inşaah ve 

r ıözü yerine geçen mt:rha· montajı tamamen bitmiş olan 
:et ve ıefkah azalmış değil- kiğıd fabrikasına gitmiş, fab-
ır. Hayabmızın her yüzünü rikayı büyük bir dikkatle ince-

~~ııl diizene sokmak ihtiyacını lemİftir. Sümerbank genel di-
~Y•yoruk yardim .. killerial rektar& ll• .. ••4#:-lllııllli9'~ 
IJ~ dkea'.,tir.-ek mee• 1~,......_. ... ~1Wıllıllı ... ";: 

açdacaktır. Fabrikanın kiğıd 
ihtiyacımızın yüzde elliaiai kar
ııhyabileceği anlaıtılmaktadır. 

ismet lnönüre fakatmdakilerle 
bir ikte saat lZ/30 da Ertuğrul 
yatiyle Mudanyaya hareket et
miıtir. 

Memleketi yükseltici ve re
faha götiirücü ber ipe olduğa 
gibi milli sanayiin kuniluş ve 
genişJeyiıinde de yakın ve 
yüksek ilgisini göstermit olan 
Atatürk Sümerbank tarafın
dan Buı sada kurulacak ve te
melleri yarın başbakan ismet 
lnönü tarafından atılacak olan 
Kamgarnı fabrikalarıyla Gem
likte yapdacak suni ipek fab
rikasına da ad vermek sure
tiyle yeni ye mutlu bir tevec
c6h ahtermiflerdir. Buruda 



ış geldi 
Y o sunlar yardım 
Bekliyorlar 

••• 
- Baştara/ı 1 nci sav/ada. -
Izrnirin soysal yardım ko

mitesine mensub kollar, gün
Jerdenberidir ki faaliyete geç
mişlerdir. Her bakımdan güzel 
bir işin muvaffakıyeti için ça
Iışanlann şevklerini arttıracak 
surette ödevleriyle ilgilenmek 
hali vaktı yerinde olan yurd
da lara borçtur sanırım. Ya
pılan yardımdan faydalanacak 

0 nları gözö üne getirme · ne 
kadar gcai ı tiyaç.lar karşı-

da old - zu anlamağa 
yeter. Bu yardım geçen sene
nin birkaç kab olnıahdır. An
cak böyle geniş tutulacak bir 
yardımla ihtiyaçları kısmen 
olsun kar ılamak kabil olabilir. 
lzmir gibi aydın fikirleri çok 
olan bir şehirde bu davanın 
uzun boylu iz bma hacet bile 
yoktur. lsbrabın esini yanıba
şımızda duyabiliriz. En sevgili 
ülkümüzün kanatlan albna sı
ğınan eserleri korumak ve ya-
atınak bu sese mümkün olduğu 

k dar ümid V'C bayat sunmakla 
kabildir. 

Kamutayda 
Ankara, 21 (A.A) - Kamu

tay bugün Fikret Silayın baş
kanlığında toplanarak denizalb 
botlannd kullanıla Gedikli 
ve mükellef küçük zabitlerle 
efr da ef erde, manevralarda, 
tatbik atlarda hazır yiyecek ve
rilme .. i ve deniz mensuplarına 
maho;us yem bedeli hakkın
daki kanun layihalaril imalatı 

rb ·ye fabrikalanndaki müte-
sıs zabitlere verilecek gün

deliğe ait kanun JAyibalarmıo 
ikinci müzakereleri yapılmış ve 
kabul edilmiştir. 

Ko<nutay cuma günü topla
aacal,tır. 

Bıçakla yaralamı 

Kuzuoğlu çarşısında büyük 
Kuzuoğlu hanında oturan Emin 
oğlu Fevzi ile Mesud oğlu Hay
ri arasında bir oda meselesin
d n kavga çıkmış, Fevı.i bıçakla 
Hayriyi yaralamıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tin komutanı olan ltalyan Al
bayı da öldürülenler arasın
dadır. Birçok erzak ve cep
hane Habe.şlerin eline düşmüş• 
tilr. Üçyüz ltalyan askeri öl
dürülmüş, 150 si Habeşler ta
rafından esir edilmiştir. Diğer· 
leri panik halinde dağılmış· 
Jardır. 

sooo KiŞi ÖLÜ 
Adis-Ababa, 27 (NeonFos) • 

ltalyan ordusundan kaçarak 
Ras Seyumun emri altına giren 
60 Eritrelinin anlattıklanna gö
re, Habeş iklimine ve havaların 
bozukluğuna dayanamıfan ltal
yan ordusunun maneviyatı çok 
bozuk olup Habeşlerin gece· 
leri vaptıkları baskınlarda ltal
yanlan korku içinde bırakmak 
t dır. 

Ayni haberi re göre 
mdiy k dar Hab ı r 

daha zly d mudafaa va
zlyetlnd k ldıklan halde 
birkaç noktadaki muka
vemeti rl ve g ce bas. 
kınları faty nlara ooo 
ölUye al olmu tur. 

Yarahlar · e bundan çok faz
la olub Asmara Masaua hasta
neleri bunlarla ve sıtma ve sa
ir buraya mahsus hastalıklara 
tutulan hastalarla doludur. Tig
rc ili iç.inde oldukça ilerledik
leri halde ltalyanlar Habeşlerin 
çete harbinden ve aniğ bas
kınlarla yer yer kendilerini ku
şatmalarından rahat yüzü gör
medikleri ve hareketleri felce 
uğradığı için sayılır bir muvaf· 
fakıyet kazanmadıklannı ancak 
şimdi anlamaka başlamışlardır. 

YENi ASIR 

Sos a • • 
ış er a dım 

c. P. Sosyal yar ım omitesi 
geçmişler ir Gr la ali yete 

Halkımız n 
Yüksek 

yardım oplıyan 
ve candan ilgi 

kollara gösterdiği 
övünç vericidir 

C. H. P. Mer~ez yardım 
komitası grupları, Halkın yar
dımlarını toplamak için faali
yete geçmişlerdir. Halkı nı 

yardım toplıyan gruplara gös
terdiği yüksek ve cand n ilgi, 
her türlü takdiri ü tündedir. 
Kendilerinden istenen yardı
mın iki katını vermek suretiyle 
yüksek hamiyet eseri gösteren 
yurdda lar pek çoktur. 

Merkez yardım komitesi bu 
günlerde sık sık toplanblar 
y parak grupların listelerini 

haıırlaıua tadır. U te i baıır
lanan gruplar hemen işe baş-
lamaktadırlar. Komite dün de 
toplanmış, yapılması gerek~n 
i fer liıerinde kararlar alllllştır. 
Halkımızın merkez yardım ko
mitesine y~rdıma lioşması, yar-
dımlaun ~ir elden ~e senedç 
bir defaya mahsus o:mak üze-
re toplanmakta olmasındandır. 
iki yıldanberi, her yurtdaş, ba-
yır cemiyetlerine karşı ne ka
dar yardım edeceğini bilmekte 
ve ona göre hazırlık yapmak
tadır. 

Evelce yazdığımız gibi. mer
kez yardım komitesinin halk
tan top!adığı paralar, lzmirdeki 
bayır cemiyetlerine tevzi edi
lecektir. Ay soo\uıa kad~r top
lanacak yardımlar, 1 birincika
nunda hayır cemiyetlerine da
ğıtılmağa başlanacaktır. Tekrar 
ede-lim: Halkımızın hayır işle
rine, yardımlara gösterdiği 
yüksek ve candan ilgi göğsü
mü:ıü kabatmaktadır. Büyük 
Türk miUetinden beklenen de 
budur. Var ol büyük miUet 

-R 

lnebolu 

29 Teşrinisani 
~ " 

ÖŞE iDE~ T 

Berber dükkanları 
Buna benzer birkaç ınevıu 

vardır ki kaç defa ele alınsa 
tazeliğini muahafaza eder, 
Çünkü çeşitlidir. Hele berber
ler ve berlıer dükkanları fık-

•....... t-'A .. • racılar için bulunmaz me aJAA • 

F acıası hakkında dan ·birisidir. . 
• Bu yazıdan benim berberıOJ 

ehli vukuf raporu kızacak mı, kum1yacak mı bil-
. miyorum. Kızmasından korka-

lnebolu vapuru facıası hak- - k- H r lb hiOJİP 
kında ehli vukuf tarafından ram, çunku ... ·-· azkre 1k. rab' ak 

1 dd · oflunu estigı es ın tÇ 
veri miş olan rapor mü eıu- gibi bizim "lbrahim,, de gırt-
mumilikçe tetkik edil ektedir. 
Henü,ı hiçbir kim e akkında lağa biçağı dayadımı, kesmeb~~ 

bile korkutur, yahut hafif ır hukuku am e davası açılma-
çizik yapar, arkasından: 

mıştır. 
- Pardon sivilce v rınıf· IstihJ>arabmııa göre birinci 

kaptan Bay Me mel Alinin Diye canını yaka yaka basar 
mes'uliyetiode, ölen ikinci kap- cehennem taşını .. istersen kor~-
tal]. Bay Besim ile üçüncü kap- ma, onun içindir ki diliıni bır 
tan Bay Raminin de iştirakleri az kısa tutmağa çalışacağtlll• 
görülmektedir. eğer beceremezsem erte!İ ~-

ikinci kaptan ölü olduğun- nü cehenno:m taşı yidiğiıııizıll 
dan üçüncü kaptan a kında resmidir. 
da huku u a ıne d~va 1 açıl- Her ne ise.. Ne diyordulll• 
ması muhtemeldir. --·--Atanmalar 

İlbaylık yönetim kurulu ka· 
tibi 8. lbrabim terfian mek
tubculuk kalemi katibliğine 
atanınıştır. 

ha ! Berber dükkanlannın şu 
bulunmaz matah olduklarını: .. · 

----~::=:====::=:::=:======• • ---------------

Öyledir, en kuytu, karanlık 
b.!rber dükkanlarından tutuouı 
da, en lüks berber dükkanla
rına kadar hepsi birer topJaotı, 
eğlenti yeridir. Mübarek yerler 
asker ocağı, vapur, tren kodl~ 
partımanı, hamamların göbe 
taşı gibi insanları birbirine ta' 
ıııştırmak, tamtmak içiıı de 
yardım ederler. 

B. lbrahim Tali S ""} k 
A d d .. d.. g ı ve syal yar 

• 
m 

• 

Maliye merr urları 
için imtihanlar vrupa an on u B } "" 

Eski Birinci Umumiğ üfet- a a 0 } 0 f } 
· B. lbrahim Tali Avrupadan .. -·--------

} Maliye memurları hakkında 
imtihan talimatnamesine göre 
31 Ağustos ve 28 şubat tarih

lerinde yapılmakta olan ve 2658 
sayılı kanunun meriyet mevki
ioe girmesiyle geri bırakılan 

Orada efeler, alanyariler, 
serdengeçtiler toplanır, tanışır, 
ediplere, siyaset adaınlarııııı 
lak lak edecek mekan oflır, 
san'at adamları, işçiler kuınk~: 

dün Ege vapurile dönmüştür. H J d h •• 
B. lbrahim Tali vapurun lima- astane er e erg O mesai saat- ! 
mmızda bulunduğu müddeti lerı· na'; e ı · k · ı . 
şehirde geçirmiş, ilbay Fazlı O 1 l Dl 

1 

yapılacak ı 
Güleçi ziyaret etmiştir. Öğle 
yemeğini lzmirpalas'ta beraber 
yemişler ve Partiyi de ziyaret 
ettikten sonra akşam üzeri 
ayni v pur ile lstanbul'a git-

iştir. 

Mülkiyelilerin 
Tören hazırlığı 

Şehrimizdeki mülkiye mezun
lan dün saat on yedide vila
yette bir toplantı yapmışlardır. 
Vali bay Fazlı Güleç'in baş
kanlığında yapılan bu toplan
bda mülkiyenin açılış yıldönü
mü olan 4 Birinci kanunda 
Halkevinde yapılacak tören 
programı görüşülmüş ve ka
rarlar almmışbr. 

Yunanistanda 
Bloke alacağı 
Olanların listesi 
Ankara Türkofis merkezin

den şehrimiz Tecim odasına 
gelen bi.r yazıda 26-9-935 ta
rihinde Yunanistanda bloke 
kalmış bulunan Türk ticari 
alacaklar hak sahihlerinin isim-
leri, herbirinin alacak miktarile 
hangi tarihten beri bloke kal-
dığı ve buna dair sair malu
mat elde edilmek istenildiğin-

den bu hususta odaca bir 
anket açılması bildirilmiştir. 

Oda alacaklılann bir ced
velini hazırbyarak acele gön
derecektir. 

Italyaya 
ihracatımız .. 
ltalya ile olan ticaret anlaş

mamız bir ay daha temdid edil
miş olmakla beraber memleke
timizden ltalyaya giden birçok 
malhnn nksiyonist memle
ketlerce tatbik edilen takyit-
lere t•bi tutulacağına dair lzmir 
piyasasında bazı rivayetler 
vardı. Şehrimiz Ticaret Odası 
keyfiyeti telgrafla Türkofisten 
sormu tu. 

Dün gelen cevapta böyle 
bir takyidin konulmadığı bildi
rilmiş ve Triyeste transit yolu
nun da daima açık olduğu te
yid edilmiştir. 

Hastanelere müracaatla has
taların polikilnik muayeneleri 
hakkında dün Sıhhat ve içti
mai muavenet Vekaletinden il· 
baylığa bir bildirim gelmiştir. 

Hastanelerde polikilnik maa
ycmelerinin bazı hastanelerce 

ergün yapılınıyarak haftanın 

muayyen bazı günlerine hasre
dildiği a.şılmıştır. Polikilnik mu
ayeneleri hastanelerin esas va
zifesi cümlesinden olduğu ve 
hastanelerde doktorların mesai 
zamanları saat sekizden saat 
on beşe kadar devam etmekte 
bulunduğu cihetle bu müddet 

şa 

Şe ir sağna 

içinde muayene ve tedavi ol
mak için bilhassa şehir hari
cinde ve uzak yerlerden gelen 
hastalann bakılmadan geri git
melerine yer kalmamak üz.ere 
bundan sonra her hastanenin 
bütün mevcut şubeleri tarafın
dan mesai zamanları içinde ola
rak tayin edilecek saatlerde 
hergün polikilnik yapılması la
zımgeldiğı vekaletten bildiril
miştir. 

Şebr mizdeki hastanelerde 
de bundan sonra bu usul tat
bik edilecektir. 

•• ucu-
~----~------ı.--......... --------~-------

m una uğramıştır zarar 
Kuşadasında evelki gece ya

ğan şiddetli yağmurlardan ka-
za merkezi su hücumuna ma
ruz kalmıştır. Ezcümle Türk
men ·mahallesindeki bütün tü
tün mah~ülleri ıslanmıştır. Hat
ta halkın yiyecek erzakı bile 
tamamen su altında kalmıştır. 
insanca zayiat olmamıştır. Yal
nız tehlikeye maruz bulunan 
beş genç jandarmaların yardı
mı ile kurtarılmıştır. Zarar ve 
ziyan miktarı henüz tesbit edil
memiştir. 

Su istilası yüzünden şehirin 
umumi şosaınmn bazı yerlerin
deki öprüler harab olmuştur. 
Kaymakamlıkca bunlarm tami
ri için keşif yapılmak üzere bir 

fen momurunun gönderilmesi 
IlbayJıktan istenmiştir. 

ILBA Y KUŞADASINA 
GiDiYOR 

ilbay Fazlı Güleç bu saylab 
hadisesi dolayısiyle mahallinde 
tedkikat yapmak üzere bugün 
beraberlerinde vilayet jandar
ma komutanı binbaşı lJ. Lütfi 
olduğu halde ekspresle Selçuğa 
ve oradan da Kuşadasına gi-
decekler ve akşama dönecek
lerdir. 

il' ••••••• ,. 

Muğla llbayı 

Muğla ilbayı bay Ömer 
Cevad Muğladan şehrimize 

gelmiştir. Bugünkü · Afyon tre
nile Ankaraya hareket ede
cektir. 

KLEOPAT 
Şimdiye kadar çevrilen tarihi filimler içinde ihtişam re

korunu muhafaza eden BEN HUR filminden sonra akıllara 
durgunluk vt>ren bir zenginlikte ... 

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

KLEOPATRA 

k. ısı 
masını orada kurarlar, ırll 

imtihanın 1 - 2 inci kanun ta- söker, kimisi biçer, kimisi dike~· 
rihinde yapılması münasip gö- Hele şu Ramazan gürılertr 
rüldüğü Maliye vekfıletinden başları kahvehanelerin uğol-
Viliyete bildirilmiştir. Yakında tusuna gelemeyen kişiler bur3" 
imtihan suallerinin gönderile- larda ne gürültüler, ne şaoıata-
ceği de ilave olunmuştur. lar yapmazlar. . 

imtihan yalnız 22, 25 ve 30 b ı rııı 
Orası değil de, ber ere 

lira maaşlı memuriyetlere terfi · ber 
hali şayan dikkattir, hanı ·te 

için yapılacaktır. Barem kanu- cinsten, her tabakadan sıra ı 
nuna göre muayyen terfi müd- ur-
detlerini bitirmiş olanlar imti· gelenlerin traş olurken, otur 
hana gireoilecek. d:ğer memur- ken ettikleri laklakalara tabs~: 
lar giremiyeceklerdir. mülleri her kula nasip o1'İ 

imtihan için tertibat alınarak maz. Benim Ayavukludıı 
o gün yolsuzluklara meydan berberim bana göre beP~ .. ,,ör 
verilmemesi de istenmiştir. sana gore sen, ona 0 dıı 

o olurken bakanm bakarım 
herif herkesi dinleye dinleye Hapisane 

Doktorluğu 
Istanbul Tıbbı adliğ mües e

sesi asistanlarından doktor B. 
Muhiddin adliye doktorluğu 

vazifesini de görmek üzere 
şehrimiz bapisanesi doktorlu-
ğuna atanmış ve gelerek vazi
fesine başlamıştır. 

Şehir gazinosu 
Şehir gazinosunun yeni bir 

şekle sokulması ve gazinoya 
bir de otel kısmı ilavesi için 
belediyece hazırlanmış olan 
projeler yakında belediye dai
mi encümeniade tedkik edile
rek in aata başlanmak üzere 
münakasa açılacaktır. . . ......... . 
Kültür direktörlüğünde 

Kültür artırma ve eksiltme 
komisyonu dün Kültür direk
törlüğünde toplannııı, bazı mek
teplere muhtelif eşya ve gıda
nın eksiltme kararlaJ'ı alınmış
br. 

.ıM ı ı 1 8 1 11 

işçilerin sağlığı 
İçin bi . sergi 
Sanayide çalışan işçilerin 

sağbğının korunmasına ve bun
ların tehlikeden muhafaza ter-
tibaboa dair Çinde bir ser~i 
açılacaktır. Bu sergi için Tür· 
kiyedeki işçi sağlık korunma 
tertibatına ait resimler isten
miştir. Ekonomi bakanlığından 
llbayJığa gelen bir emride lz
mirdeki sanayi müesseselerin
de bulunan tertibata ait resim-
ler istenmi tir. 

be" 
allame olmu~ da benim ha 1'" 
rim yok dirim.Sonra mübare 
ler 'sır saklamasını da bilirler: 

.. ştetı 
Zaten böyle olmasa mu dıı 
tutamazlar, Çiinki ora i;" 
neler görüşürler ki dışa~ çıeıı 
ması caiz değildir. Siyasetınd 
tut lafın her çeşnisi karışır~ 
çok kimseler berber dükkiO~
da evlenmenin başlangıcını g 
· · l laf k 1 · olLJr" çırır er, eser er, nışan fer· 

lar, daha buna benzemez ~e lcB" 
Hele be:ıim berberin duk e 

veı 
nında neler olmaz neler, ge tJ 

olmadıjım için, daha doğ',11:., 
berberimden korktuğuoı ıçı 
fazlasını yazamıyacağıcn. 

1 TOKPI ....... 
······································-
Zabıta Haberle~ 

Bıçak ıa,ıyanıar .. ndıı 
Kemerde Lale soka~ de 

lsmail oğlu Velinin ~zer1;1,0 
bir sustalı çakı ve denız Y. de 
salonunda Seyfinin üıerıO l 
bir bıçak bulunarak ahnıtı•~a· 
Çocuk yOzUnden ka" il1' 

G - ddeS uzelyalı tramvay c~ Os" 
de k?mürcü Yusuf oglu. rB' 
mania Süleyman oğlu Ah. dell 
smda bir çocuk me$eJes•~,tfıı 
kavga çıkmış, Osınan to 
Aliyi dövmüştür. 

Havaya slllh at111•f ıııı
Hırdavatçılar çu·şısındE fer 

vaya iki el silah atan ° 
zabıtaca aranmaktadır. 

Paltosu çalınnt1~ deıı 
Erkek lisesi talebesıP de' 

Zihni oğlu Süreyya on (irtıdıS°' 
ğerindeki paltosunun çah11.k t 
nı iddia etmiş ve talık• 
başlanmıştır. 
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Suna olmasaydı onu bulamazdım 
O ne fedakar bir arkadaştır bilsen 
- Garib tabiatını bilirim 

amma bir kadın düşmanını 

koca seçeceğine hiç ihtimal 
veremezdim .• 

- Böyle düşünseydim ol
nıazdı Gönül ferman dinlemez 
derler. Seviyordum, ve aramız
daki antantı düşünüyordum!.. 

- Hele bak, bize unutmuş 
görünerek ne işler beceriyor
IDuşsun!.. 

-Her halde bu iş seninki kadar 
kolay becerilemedi ya! Beni 
epiyce uğraştırdı. Ancak daha 
tok uğraşmağı göze almışken 
Suna, sevgili Suna imdada ye
tişti de .. 

Gazeteci ilgisi ile : 
- iki uçman arasında çap

raşık bir macera desene. Ben 
Yemin ederim ki hala bir şey 
anlı yamadım. 

k 
Şu kadın düşıoanını nasıl 

endine eş edebildin ? 
- Gerçek Şenii Suna bir 

Şey söylemedi mi sana? 
- Y ook!. Demek o da bi

liyor? Bilmiyen bir ben! 
Bu söyleyişte biraz serzeniş 

•ezerek hemen genç kadına 
•anldı: 

- Can Şenii darılma, Su
nanın da bu evlenme kararın
dan haberi yok. Bu sabaha 
kadar ben de ne olaca
ğını bilmiyordum, ancak onun 
tel yazısını alınca harekete 
geçtim .• 

Şenii sabırsız .. 
- Bırak şu muammaları Al

lahı seversen şu işi olduğu gibi 
anlat ..• 

- Peki amma artık sen de 
•Özümü kesme de tii onun düş
ltıesinden başlıyayım. 

Şenii hatırlayarak : 
- Evet evet Özgürün bir 

Uçak kazasile düştüğünü ve 
kolunu kırdığını hep yazmıştık. 
Bu vak'anın ertesi günü de 
•eninle Suna Ankaraya uçmuş
tunuz?. 

- Ertesi gün değil o günün 
akşamı bay Aytenle dostu duk
tor Suna orada yeı leşmiş 
bulunuyorduk .. 
Şimdi Şenilin gazetecilik me

rakı arkadaşlığa galebe ederek 
susmuş ses çıkarmadan dinli
Yordu .. 

Ayten bütün o geçen acı 
~ünleri, heyecanları, korkuları, 

zgürü nasıl baktıklarını hep 
anlattı. Ancak dedi: 

- Anlaşılmıyan bir muamma 
Özgür iyiliğe yüz tuttukça da
lıyor, oraya geldiğimize, onu 
tedavi edf'rek ölmeğe bırak
Dıadığımıza şikayet eder gibi 
bir hal alıyordu .. Suna artık 

dönmemizi istiyor, ben ise Öz· 
güre bakarak zavallı dostum 
bir beyin hastalığı geçiriyor 
sanıyordum, hergün bir vesile 
ile onu atlatıyordum .. 

En son Sunanın zoru ile ay
rılmağa karar v:ırmiştim.Sabah 
erken çarşıya çıktım ve iyice 
geciktim, eve geldiğim zaman 
doktor onun odasında idi. Beni 
görünce birden susar gibi ol
dular. Özgürün yüzü kızarmış, 
garip bir bakışla Sunaya yal
varır gibi baktığını sezdim. 
içime merak düştü. Ben yok
ken ne konuşmuşlardı? 
Şen 1 takılarak : 
- Kıskanç! .. 
lçerliyerek: 
- Kimi Sunayı mı ? Çıldır

dın mı sen .. 
Suna olmasaydı onu bula

mazdım .. Ah o ne fedakar bir 
arkadaştır. Merakım benden 
gizlenmiş hala bir tehlike var 
mı dıye idi. 

Fakat Özgürün tavrı birden 
değişmiş gülüyor lstanbula dö
neceğimize hiç ilgi göstermez· 
ken şimdi takılıyor, bizi bırak
mak istemıyor, Sunayı birkaç 
gün uaha kalmağa zorluyur şu 
kolum sizin elinizle açılsın 
diyordu. 

En son bugün yarın diyerek 
gideceğimiz gün kesinleşti,Suna 
paketlerini toplarken yere tak 
diye bir şişe düşürdü. 

Eğilip aldım: Hayret! Özgü
rün yazısı "sayın doktorum 
bayan Sunaya ömrümün acıklı 
perdesini kaldıran bir anım ... ,, 

Bayan Suna mı? diye hay
kırmak istedim ve şaşkın şaş
kın yüzüne baktım .. 

Suna şişeyi elimden aldı, onu 
sana göstermıyecektim amma .• 

Sonra gülerek beni okşadı : 
Madam ki okudun, biliyor!. 
- Beni de?. 
- Evet bayan Sunanın ar-

kadaşı bayan Ayten olduğunu 
öğrendi. 

- Biliyor, biliyor! Buna rağ
men kalmamızı istiyor 1 Fakat 
bu acıklı perde ne oluyor?Onu 
suna kaldırdı değil mi ? Ah 
Suna ne yaman doktorsun 1 
Şimdi kadın düşmanı mikrop
larını da keşfettin demek .. Hem 
de, hem de bana hesap sorduğu 

.. d b ., gun en erı ... 
- Tamam! tarihini de bul

dun yavrum, fakat bu mikro
bun neden ileri geldiğini sor
ma, söz verdim, Sana söyli
yemem!.. 

Bilmem neden 
bozuldum. Onun 

pek fena 
benden 

- Sonu var -

Sahife a 

Son Telgraf Haberleri 

Yunanistanda durum l Başbakan 
Genel af meselesinde Kralla Kon

dilis arasında ihtilaf çıktı -
Yeni kabineyi 

Atina; 28 ( Ö.R ) - Hükü
met üyelerinden bazıları Mart 
isyanı elebaşılarından Venize
los, Plastiras ve diğer bazıla
rına Kralın "Alicenablık,, ted
biri olarak vermek istediği 
affa muhalif olduklarından ve 
buna dair Kral tarafından im
zalanan ıra deye imza koymak· 
tan istinkaf ettıklerınden Ge
neral Kondilis saraya gitmiş 

ve Kralı böylece çıkan durum
dan haberdar etmişt.r. Asbaş· 
bakan B. Teotokısle bir;ikte 
olan General Kondılısın Kral 
ile görüşmesi istifa halin de 
olan hükümetle. ikinci Y orgı 
arasında genel oy meselesinde 
bir ihtilaf olduğunu meydana 
çıkarmıştır. Bu ihtilaf affın 

Venizelos ve General Plastirasa 

Deliyanis teşkil edecektir 

teşmili üzerindedir. Kral ikinci Yorg i Atmada 
Ba hususta kesin kararın zannedilmektedir. sizle hükümete bildirmiş ve 

geriye bırakıldığı hakkinda KRAL iLK EMRiNi ELLi derhal neşrini istemişti. Gene-
hükümet çevrenleri tarafından KRUVAZÖRÜNDEN ral Kondilis bu isteğe ittiba 
diyev kab nenin bu af iradesine VERMiŞTi etmiyerek emirnamenin neşrini 
kralın imzası yanında imza at- Atina, 28 (Ö.R) - Mevsuk kralın gelmesinden sonraya 

Mudanyada Mütare· 
keyi imzaladığı 

Evi gezdi 
lstanbul, 28 (Özel) - Baş

bakan ismet lnönü Müdanyada 

mütarekeyi imza ettiği binayı 

gezerken mütebeyyiçti. Oda
lardan birinde durdu. "Burada 
bir toplantı yapmıştık. Ayakta 

sert bir konuşmaydı galiba. 
Çanakkaleden çıkıp çıkınaına· 

ları meselesini konuşuyorduk." 
dedi. 

H.Ziya 
Saylav 
lstanbul, 58 

oluyor 
(Özel) - Açık 

saylavlıklardan birine edib va 
muharrir bay Halid Ziyanı• 

namzed gösterileceği söyleni• 
yor. 

ltalyanlar 
Çekilmekte devam 

ediyorlar 
İatanbul, 28 (Özel) - ita!-

yanların Ogaden ve Tigre cep

helerinde geriye çekilmeleri 
devam ediycr. İtalyanlar mü

temadiyen Habeşler tarafından 
mak mesuliyetini yeni kabine- kaynaklardan alınan haberlere bırakmıştır. Kral ikinci Yorgi- izaç edilmektedirler. 
ye bırakmak istediği şeklinde göre kral bir iş kabinesi teş· niu başbakanla istifasından son-

tefsir edilmektedir. kili hakkında muhalefet baş· raki istişaresinde bu noktaya Seyyar hastaneler 
Buna göre şimdiye kadar kanlarının noktai nazarı K•al serzenişkar bir lisanla dokun-

yeni kabinf'nin başına geçiril- ikinci Yorgi tarafından da ta;- duğu söylenmektedir. Ankara, 27 (A.A) - Kızılay 
mesi muhtemel gibi görünmek- vib edi '. miş gibidir. Şimdi şurası muhakkaktır ki cemiyeti Göçmenler için lstan-
te olan general Kondilisin yeni Kralın imzaladığı genel a. yeni kabineyi general Kondilis bulda 2 aşhane ve göçmenlerin 
kabineyi yapmıyacağı anlaşıl- kararnamesinde bir mart isyan- teşkil etmiyecektir. Yeni hü- yerleştirileceği muhtelif yerler· 
makta ve eski bakanlardan cılarından hiç birisi istisna edil- 1 ümet teşekkül eder etmez de 5-10-15 yatalaklı olmak 
şimdi üniversite profesörü olan miş değildir. Kral bu emirna- kamutayın dağıtılarak yeni inti- üzere ceman 100 yataklı seyyar 
B, Deliyanisin kaşkanlığı-altın- meyi Yunanistana ayak basma- babalın ;Jan edilmesi çok muh- hastaneler açmağa karar vermiş 
da bir iş kabinesi yapılacağı dan Elli kruvazöründen tel- temeldir. ve işe bıışlamıştır. 

····xkd~~i~d~· .. ··1~giit~;~ ........... s~y·;~~f "Ci8ç;~·~r~; .. Me=· 
Italyayadayanabilirmi? selesi U. Sosyetesinde 

Roma 28 (Ö.R) - "Messagero,. gazetesi Londra deniz kon- Cenevre 28 ( Ö. R ) - Bu eski Berlin büyük elçisi Sir 
feransının açtığı ihtimaller hakkında önemli bir makale yazarak sabah Bergitelerin tatbiki ile Horac~ Rumboldun başkanlı· 
bu konferansın Akdeniz için bir anlaşmaya yol açacağı umudunu iliili finansal . meseleleri tetk~- ğında toplanan göçmenler ko-

ke . memur ekısperle.r askomı- miteti siyasal göçmenler me· 
gösteriyor ve diyor ki: tesı lsveç delegesı B. Vest- selesini tetkik etmiştir. 

" Eğer lngiltere Akdenizde sağlam dostluklara dayanabilirse manın başkanlığında toplana- Bu komite ile birlikte "Ya-
Akdeniz kuvvetlerinden bır kısmını çekebilecektir. lngil:z impa- rak irtibat komitesi rarafından hudi şahsiyetleri arsıulusal ko-
ratorluğu menfeatlerine karşı saygılı olduğunu isbat etmiş olan ya~ıl~n t~kliflere uluslar sosye- mit.:si ,, de toplanarak ~lın~n-
ltalya böyle bir anlaşma halinde bu menfeatlerin tabiiğ bekçisi tesı uyesı olan memleketler la- yadan çıkarılan Y ahudı goç· 
olrbilir. rafından verilen cevabları in- menlerin Palestin veya diğe~ 

celemiştir. memleketlerde yerleştirilmesı 
Eondra 23 (Ü.R) - Camberadan bildirildiğine göre Avustu- Bundan başka lniilterenin meselesini görüşmüştür. 

ralya Tradenionları ( sosyalist partisi sendikaları ) kongresi 21 
oya karşı 27 oyla İtalyaya karşı berkitelerin tatbiki siyasasına 
karşı elduğunu bildirmiştir. 

Peçe ve çarşaf yasakl 
Bayburt, 28 (A.A) - Uray 

kurulu peçe ve çarşafın yasak 
edilmesini kararlaştırmıştır. 

Ogaden 
Ve Tigredeki rüc'at 

- Baş tarafı 1 incl sayfada - · 
ediyordu. Toprak ve hava 

lngiltere - F ra.nsa 
B. Peterson Parıste kalarak barışçıl 
Bir çözge zemini bulınağa çalışıyor 

TE~~::>N TA yy ARE SiNEMASI TE~~::>N 
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ltalyanlar için birer mania 
olacaktı.Sarp arazi boyunca ile

rilemek mecburiyetinde kalacak 

!ardı. Bu son günlerde Lamasl

lide yapılan hareketler Habeşin 

bu planını suya düşürmüştür. 

Londra. 28 (Ö.R) - Dışbakanlığı çevrenlerinde bildirildiğide 
göre dün B. Lavalle lngiltere büyük eltisi B. Clerk aras!n ~ 
yapılan görüşme ltalyan-Habeş anlaşmazlığının gelişimine aıddı. 
B. Petersonun Pariste kalarak barışçıl bir çözge zemini bulmak 
üzere Fransız ekisperlerile görüşmelerine devam etmesine karar 
verilmiştir. Fakat İtalyaya karşı yehi bergitelere ve başta petr?I 
ambargosuna karar verecek 18 ler komitesi toplantısının vadesız • •• 

SiYAH GOZLER 
Harry BAUR - Simone SIMON - Jean MAKS - MAKSUDIAN'ın 

temsil ettikleri senenin en büyük filmi 

29 ik'nci CUMA 
teşrin 

"Bugün,, den itibaren 
lzmir halkına takdim edilecektir 

Rus CIGAN orkestrası, KOROSU ve Rusça, Fransızca farkılar 
Rus Çigan ile süslenen, heyecanlı bir 

aşk hikayesini, MOSKOVA eğlencelerini yaşatan 
• •• 

SIYAHGOZLER 
TAYYARE SiNEMASININ 

Bu seneki altın programına şeref verecek şaheser filimlerin birincisidir 
Ayrıca - FOKS (en son haberler Türkçe sözlü) MIKI (karikatür koıuik) 

SEANS SAATLERi hergün: 15 - 17 - 19 - 21.15 
: Cumartesi 13 - 15 talebe için tenzilatlı bilet verilir. 

- l · 11 30 13 de ilave seanslar. Fiyatlarda değişiklik yoktur. 30, 40, 50 kuruştur un erı , -

Y. A. - Asıl şayanı hayret 

olan cihet bitaraf kaynaklar
dan gelen haberlerde Üiaden 
ve Somali cephelerinde Habeş 
planının ilk neticelerini ta
mamen almış bu unduğunu, 
ltalyan ordusunun iki aylık 
yorucu ve yıpratıcı bir yürüyüş 
neticesinde elde ettiği bütün 
yerleri bırakınağa mecbur 
olduğunu gösterdiği halde 
ltalyan kaynağından gelen ha
berlerde Habeş planı suya 
diişmüştür demekle iktifa edil
mesi, ric'at hareketinin ne te
yid ve ne de tekz.ib edilme
miş bulunmasıdır. Bu da Habeş 
ordusunca kazanılan muvaffa
kıyeti tey_id etmektedir. 

olarak taliki hiç düşünülmemiştır. . 

Italyan resmi tebliği 
Yüksek yaylanın doğu sınırlarına 
doğru temizleme hareketi devamda .. 

Roma, 28 (Ö.R.) - Basın ve propaganda bakanlığı tarafından 
neşredilen son ltalyan tebliğidir: 
Doğu Afrika Başkomutanlığı telgraflıyor: .. k 
Birinci kolordu cephesinde general Maryoti kolu yukse 

yaylanın doğu sınırlarına doğrn temizleme hareketine deva.m 
ediyor. Makalle - Dolo hattının takviyesıne devam edilmektedır. 
Uçaklar Koram bölgesi üzerinde bir çok istikşaflar yapmışlardır• 

Badogliyo Asmara' da 
Asmara, 28 ( Ö.R ) - Mar.,şal Badoglio bu sabah Masauaya 

gelmiştir. Bugün içinde Asmaruda beklenmekte idi. 
Masua, 28 ( Ô.R ) - Altı bin ltalyan askerini hamil bulunan altı 

ltalyan vapuru ile cephane ve erzak yüklü beş kargo burada bekle
niyor. Bu taze kuvvetler Tigre cephesine sevkedileceklerdir. 
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Btilem sayısı : 9 

Danny Çalnan elmasları en 
Ummadığı bir yerde bulmuştu 

-·-·-·· Öğle vakh gelince Lee Gil- yecanlandırmağa yeterdi. Be-
krist ve Guy Durbenle birlikte ı nimle alay etmeseydi çoktan 
yemeğe ç.ıkhk. Bir taksi bul- onunla evlenmİf balunacakhm. 
mak için S2 inci sokağı beçtik. Kimbilir belki de yeni töhre-

Guy Darben sordu: timi duyduğu için baaa yak-
- Nereye gideceğiz latmııtır. Şarkılarımın, plakla-
- Daveye gideceğim. rımın beni zengin etmek üzere 
Lee: olduğunu elbette i>ğrenmittir. 
- Öyleyse taksiye binmek- Acaba biuiyahnı değiftirme-

ten vazıeç... Ayakla gidelim sine, tekrar bana ıokulmaa1na 
dedi. saik olan ıebep te bu dilılln-

Durben de bu fikri tanib ce midir? Ş61ıret ve para .•• Laiz 
etti. Ythilmeğe koyalduk. Petin o biçim kadmlardandar iri onu 
A•enioün yolunu tuttuk.Birbiri ne dlflnceleri, ne duygulan 
içine pen kalabalık arasaada hakkında kesin olarak hiç bir 
tamclak bir kadm çehresi gör· fey bilinemez. Ve ...ı bu hali 
da.. Hayret... Bu benim ba- en kanetli cuibeaini yapmak· 
yatta en çok sevdiğim kadındı. tadır. Çok gize) erkelderia 
O da beni gördü. Tatla tebes- batım d6ndilrecek kadar gtlzel 
atlmleriyle yaklqb. Hill eskisi bir kaclıa ••• Daha bir çok ka· 
kadar gilzeldi. Dudaklan tabi- dmJu aeYclim. Fakat hiç biri 

bana Luizi unutturamadı. 
it bir tazelik ve lazallık taıı- Yemekte fikirlerimizi açığa 
1ordu. Tebesslim ettikçe beyaz vurmak için bin bir kelime 
!parlak difleri g&rinliyordu. oyununa giriımiftik. Luiz: 
Bi ...... onUB glnl çehre.mi - Hemfirem on bet gün için 
aydmlataa ba tebeaimlere bayı NeY - Y orlctan aynldı dedi. 
brclam. -Apartmanmda yalnız otar• 

Yaklafanca: maktan korkıyor musun 1 
- Daony diye haykırdı. - Nerede oturduğumu bili-
- Luiz Nevyorkta ne itin yor muaun? 

var diye sordum. - Hayır. 
- Alh ay olur ki Ne•york· - Şu halde beni eYİlae ka· 

tayım Danny... dar götürebilirıin aanırım. 
- Yani beni kapa mfUI - Buna ihtiyacın Yar mı? 

ettip gündenberi. - B6ylece apartmanunı da 
- Bunu söylerken sıkılmı- garebilmek imkinını bulacaksın. 

1• musun? Ben seni kapı dı- - O balde hemen gidelim. 
pn etmit dejilim. Bir takeiye atlayarak Luiz'ia 

- E•et, doğru. Beni açıktan apartmanına gittik. Genç ka~ 
kovmadan. Fakat benden u:ıak· dan Şark bölgesinde 76 ıncı 
Jaşhn. sokakta zarif bir apartmanda 

Küçücük elini ağzıma glnil· oturmaktad1r, içeriye girince 
rerek ausmamı İ•tedi. Arka· buradaki intizama ıatım. Her-
dqlanma baktı. şey okadar zarafetle ve bongu 

Hemen hatamı anh1arak on• ile yerleştirilmifti ki... Genİf 
)ardan af diledim. bir koltuğa yerleşerek bir 

- Size Miu Nielaon Luizl sigara yakbm. 
sana da Luiz arkadqlanm Şi- Luiz aigarayı ağzımdan kapta: 
kagolo Durbenle Zenith'ten - içme,, Beni kucakla ba· 
Gilkiristi takdim ederim dedim. kayım dedı. 

Kendini kollanm araıma btLui• iki yol arkadaşımın el-
i·-=-: uktı. Onu L--·rmak İl- rakb. Bat1 omuzama dayanıyor-
-- ~ da. Ona ilk tamdığım g&nler-
tMIİJOrdum. Birlikte yemefe deki heyecanımla kucakladım. 
gelmesiai rica ettim. Fakat bu en tatlı dakikada 

- Sizi rahablz etm kt 
korkanm, dedi. e en kafamdan bin bir düşünce ~e-

Derben hemen ceyab •ereli: çiyordu. Luiz beni niçin apart· 
_ Biliki• biz sizi rahatsız muma ptirmifti? Bu mülakat 

edeceğimdi IUIJoru. Müaaacle evvelden tuarlanmq bir ıey 
ederseniz Lee ile ben aynla- mülir? Şimdi kilaİll metresi bu

lunu1ordu? Yoku bugünkl 
~ee de ba teklifi tamb etti. doatudan aynlarak yine be· 

Luwn koluna girdim. nimle hayat yoldathğum yapmak 
iltiyorda? Ben ba 110rulann ce· 

- Haydi sev~m gidelim vaplanaı arqbnrken o aessiz· 
dedim. Onlan her glln g&rebi- liği dajıtarak konUf111Aya karar 
lirim. Fakat seni her gla ele vereli: 

geçiremem. - Danay dedi. Nevyork ~ok 
Bir kaç metre u~aldatbktaa bi,nk bir telür... Sarada ka

.waaerheatcekoauflDaia bq- •nmak fiSlaret almak sor fe, .. 
ladık. - Sea Ne.,,.,..kla detil mi· 

_ Nere ye gidelim giizelim. •İn Luiz ? 
Şrafa ıitsek olar ma? - Hayır. Neteldm ne ıen, 

- p-L: C:.-t- ..U-Jun' t °'" "ıf99&• •- ne Marioa Talley, 11e Gnham, 
- Luis New • Yorkta ne Y•· ne Mac Namne de Nevyorklu 

pı1orsua? dejiltiaiz. 
- Hemtiremle birlikte kala- Hlli Talley ve Grahamm 

yorum. yolanda • J6r1Jenua ? 
- Hele tllkür aizmclaa ad- - Daaaey alay etme... 

resi ağrenmeğe yanyacak bir _ y amlayonua Luiz. Kafa 
kelime koparabildim. benim ne miylemek iatec:li;imi 

- DaDDY beni llili aevi· kavnauyor galiba. 
.,., musun? -S01111 Vat-
r~ k · d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ Se•111e ıater im amma S f d 
eıs.de değil ki... o ya a 

- Şaka mı söylüyorsun. N •• • J 
- Maatteessllf pka 16yle- uma JIŞ er 

miyorum Luiz Seni daima se- Sofya, 29 (A.A) - Talebe. 
viyorum. Hiç eksilmiyen bir hükumetin menetmesine rağ-
hararetle seviyorum. men, Noyyi muahesi aleyhinde 

Falhakika Luiz bOtihı kadın- bir nllmayiş terib etmİftİt. Ath 
lar arum41a en çok seYcliğimcli. poliı ateı açmıı ve bir lraç 
Onun~ ~. beai lae- kiti teylrif eclilmlttlr. 

Başbakan 
•••••••••••••••••• 

lnönü Borsada 
·- Başlara/ı J nci say/ada -

Türk kökünden geldiği ilmen 
izah edilmiı olan suni ipek 
olacakhr. 

BURSADAKI TÖRENLER 
Bursa 27 (A.A) - Başbakan 

ismet lnönü saat tam 17,30da 
Mudanyaya geldi. 

Bursa ilbayı Şefik Söyler, 
Şarbay, kumandanlar ve kala· 
baJak bir halk kütlesi tarafın
dan karş landı. 

Başbakan Burıaya hareke
tinden evvel 922 de mütareke· 
yi imzaladığı ve timdi parti b\-_ 
nası olarak kullamlan binayı 

gezdi. ismet lnönü yanındaki· 
lere bu mllzakerelerinin ecre· 
yanına ait hatıralar1nı naklet· 
tiler. Ve en k :içük teferrüah 
bile habrladılar. 

Bu bina mütarekenin imzası 
zamanındaki e11alan da top• 
laaarak bir müze haline konu· 
lacak, etrafı açılarak önüne 
bir anıd dikilecektir. 

Saat 18 de Borsaya hareket 
eden Bqbakaa geceyi orada 
geçirecek ve yarın saat 11 de 
Merinos fabrikasın n temelatma 
t6renini yapacaktır. 

Buru; 27 (A.A) - Başba
kan ltmet lnönü bugün saat 
18,30 da buraya geldi. Baıba· 
kan yann aaat 9,30 da Borsada 
kurulacak Kemgarn ipliği fa b· 
rikasıaın temelini atacaktır. 
Barsa sevinç içindedir. .... -

Hitler 
Almanya sömürgele
rinden biç bir zaman 
vazgeçmiyecek diyor 

Berlin 28 (Ô.R)- B. Hitler 
lnj'iliz gazetecilerine beyanatta 
bulunarak Almanyanan Alman 
ordusu mevcudunu 200 binle 
300 bin arasında tahdid etmesi 
için vaktile teklifte bulunduğu 
halde kabul edilmediğini söy
lemiş ve sömürgelerinden Al
manyanın hiç bir zaman vaz
geçmiyeceğini ilave eylemiştir. 

rr~kzih ediliyor 
Brüksel 23 ( Ö. R) - Ma

reıal Badoğlionun T sana gölü 
istikametinde yeni bir taarruza 
gİrİfmek için emir aldıj'ı ha
berleri Komadan tekzib edil
mektedir. 

Yunanistanda 
· Af kararnemeef 

Atina, 28 (A.A) - Royter 
Ajanımdan: 

Kral. Af kararnamesini imza 
etmiıtir. 

Yeni hükUmet 
Atma 28 (A.A) - Stefani 

Ajanımdan : 
Bakanlar, genel af karuua

meainin neırini reddettiklerin
den kral kabinenin iıtifaımı 
kabul etmiıtir • 

Bagthı yeni hDktmet teıek
kal edecek ve kararnameyi 
Defl'edecektir. 

Şarbayımızın 
Leningratta 
Ziyaretleri 

Moskova. 27 (A.A) - lzmir 
Şarhayı Behçet Uz Leningrad 
Sovyet bqkanı B. Kodabldyi 
ziyaret etmi.ıir. B. Kodablri 
B. Us ıerefine bir akflUll ye
meli YenDİftİr. B. Us sOel bh 
akademisi. laaataaeleri, denis 
mlbeaiai ve limaı gemnİf Ye 

L•iagrad ınel datreıi lotaJan 
kumandanı B. Saposinikof'u 
ziyaret etmiştir. 

Moskova, 28 (A.A) - İzmir 
prhayı Behçet Uz Leainıradda 
Bç tin nw.•ta ...... Avna
pap ı. lk.t ct ı's•• 

Dünya borsalarında 
Ulusal ürünlerimizin satış fiatleri 

hakındaki haberler 
TÜRKOFISlN TELGRAF 

HABERLERi 
26 - 11 - 935 

Lndra Borsasmda Üzüm: iz-
mir peşin 35 • 50 vadeli 25 • 46 
lran peşin Ti - 35 vadeli 16 - 23 
Kaliforniya T omson natürel 
seçmen pefİn 36 vadeli 24 
fan tezi peşin 38 vadeli 26 al
bn yaldızh ekstra seçme peşin 
40 vadali 27 fantezi peıin 43 
vadeli 29 Girid peıin 42 - 59 
vadeli 22 - 44 Korent peş n 
45 - 70 vadeli 30 - 45 Avustu
ralya eski mal peşin 35 yeni 
mal peıin 42 - 50 Kap peşin 
38 şilindir. 

Hamburg borsasında: Tnr
kiye No. 7 vadeli 1.50 sekiz 
15 dokuz 16 on 18.50 onbir 
21.SO T. Lirası Yunanistan 
Kandiye 15-32 florin Korent 
amalyaş seçme 32-35 lran sul
tana 33-38 şilin Kaliforniya 
sultana natilrel vadeli 5.85 ba
ker S.80 dolardır. 

Nevyork borsasında: lzmir 
sultana 9 croynı 21.5 yeni mal 
petin 13.S San Fransisko kaba 
4 dolardır. 

. iNCiR 
LoDdra borsasmda: Genuin 

natürel peşin 33 vadeli 22 
ekstra peıin 35 vadeli 24 
akelelon 1 1 b. 4 crown pefin 

50 vadeli 46 beş crowk peşin 55 
vadeli 49 alh crovn pefİn 60 
vadeli 55 yedi crovn peıin 65 
vadeli 58 on lb. 4 crom peıin 
48 vadeli 38 beş crovn peşin 
53 vadeli 41 altı crovn peşin 
58 vadeli 44 yedi crovn peşin 
65 vadeli 50 şilindir. 

N evyork borsasanda: Tilrki
ye yeni mal pqin 16 lzmir 
('rovn 13.S San Fransisko kaba 
mal peşin 3.6 plinclir. 

Marsilya boraasmda: Cezayir 
mala 12-15 kiloluk undık 125 
10 kiloluk sandık 90-105 frank 
tar. ispanya cantin S peçetadır 

Hamborg borsa11nda: Tllrki
ye hazır mal 24 mark vadeli 
14 T. lirası 

Marsilya borsBS1nda: Anado
lu yıkanmış 8-8.50 yıkanmamıı 
4. 50-5.50 fr. 

ZEYTINYAtil 
Marıilya borsaıında: Tunu• 

birinci tasir cif 380-400 ikinci 
tasir 375-385 infigeable 380 • 
400 Cezayir sufine cif Mar• 
silya 340-360 fr. 

Hamburg borıuında: ispan
ya hazır mal ilk tasire 240 
peçeta vadeli 226 peçeta ltal· 
ya hazır mal ilk tuir 560 
vadeli 560 lirettir. Fr~ ha• 
zır mal ilk tuir 510 frankbr. 

it mir - Karşıyaka hatb 
Bu hatta işlemek üzere Almanya

dan iki vapur alınacak 
lzmir Jiman genel direktör- hususta salahiyet vermiş ve iki 

lüğü, lzmir-Karşıyaka arasmda vapur sipariı etmesiDİ bildir· 
işletmek üzere Avrupaya iki miştir. 

vapur İfarif edecektir. Vapurlar gene eski Alman 
Evve e, mülga körfez şir· sosyetesine yaptırılacaktır. Be· 

keti ile bir Alman gemi inşaat heri beş yüz yolcu alabilecek 
sosyetesi arasında bu husul4ta olan bu vapurların sür'ati ıa· 
muhabere cereyan etmiş, hatta atte on dört mil olacaktır. Bu 
sipariı o!unac:ak vapurların iki geminin bedeli klering uau-
planlan bile tesbit edilmişti. lile ödenecektir. 
Fakat o zaman Finans bakan· Sosyetenin göndereceği mo-
lığı gördüğü lüzum üzerine dellerden beğenilecek bir tip, 
yeni vapur alınmasına milsaade derhal sipariı edilecek ve 
etmemişti. milaıkün olduğu kadar airatle 

Liman genel direktörlüğtt; yapdması istenecektir. 
mevcud vapurların ihtiyacı Bayrakhcla M. Rizin tersa· 
karşılayamamasa &zerine ba- neıinde kızağa çekilmit bir 
kanhkla temaaa gelmiş ve ba durumda olan iki eski nparan 
fabrika ile bir anlatma yapa· genel direktarltlkçe subn alın· 
larak iki vapur alınması için dıtı ve bu iki geminin tamir 
mllsaade istemiştir. edildikten sonra lzmir Karp• 

Finanı Bakanhğa, lzmir yaka arasında ifletileceii ha-
liman genel direkt&rliijibae ba beri doiru deiilc:lir. 

••••• 
Define Bu hafta 

Masalları her ta
rafta yer buluyor 
Kupdası, 26 (Ôzel) - Kut· 

adasının Şirince köytlnde garip 
bir biclİ8e ....... 

Florinalı Ali ağama evine 
&mirden miaafir olarak tiden 
Aynacı Emine ile evli.da mane
YİIİ Naime ve Riza, Ali ağanın 
evde bulmmadağa uracla bah
çede bir define bulunduğu ze
ubı ile hafriyat yapmwlarclır. 

Hafriyab haber alu ilçebay· 
lak Ôzel aayıılar işyan bay 
Hlmid Altuihı ile bay Mitab 
1erinde tahkikata memur et-
mittir. Bu iki memur Ali ağa
DID evine gitmiıler ve filbakika 
orada iki çukur ~ da 
slrmnılerdir. Çukurlann JUİB• 
de içi ltot bir kilp bulunmUffur. 
Bu küpte para olduğu ve pa
raların hafriyab yapanlar tara· 
fıadan alındığı iddia eclildijin· 
elen llçebaJllta .... iddia,. WI..... .. ...... . ... 

Lik maçları 
Bu haftaki müsabakalar için 

f11 kararlar almaufbr: 
Alaancak sabaa1nda k&rflla· 

pcak olan takımlar: 
Saat 10 da Buca - Şarlupor 
Hakem: Sapri (lzmirspor) 
Saat 12de: Bornova-Gödepe 
Hakem: Mmtafa (Altınordu) 
Saat 14 te: Altay - K. S. K. 
Hakem: Ferit (Gktepe) 
IK.iaci takualan Halk aaba-

llDCla - Saat 9 da: K. S. K. • 
Altay 

Hakem: Ahmet (Halkevi) 
Saat 1 O u 15 geçe: Giztepe 

·Bornova 
Hakem: Baha (Altay) 
Saat 11 i 25 geçe Buca -

Şaıkapor 
Hakem Hamcli (K.S.K) 
llıatalr•wM• halqwljk 1a

Panl•r her hafta futbol heye
tinin içtimai topla11111a glnleri 
olan çarpmba günü uat 18 ele 
mıntaka merkezinde toplanarak 
o haftaki m .. bakalann sureti 

•• T ..... nl•11I ıeaa 

Hergün 
---Bir fıkra 

Orucun keyfı 
Yazan: Eczaa Kemal Akia.s 
• •••••••••••••••••••••••••••• ii\• 

Dünyada keyfi olmıyan, keyfi 
çıkanlmıyan şey yoktur deni· 
lemez, fakat orucun keyfi pek 
büyüktür. Mutlakiyet içinde 
ağızdan hiç bir ıeye müuade 
etmemek pek basit ve pek ko
lay bir ıey değildir. Oruçtun• 
orucu ekseriya öğleden sonra 
haber verir, açhk, ıuıuzluk 
bqg&terir., sigara, kahve tir
yakilerinin orucu daha erk• 
davramr, yatakta gözllnü açınca 
oruçluaun diyen oruçlar vardır, 
canım aıgara mavi dama· 
nile oruçlunun gözünün önlD• 
de tüter, tellenmiı, köpilkll 
bir kahve fincanı boğusu lr 
tilnde oruçluyu sellmlar. Mide 
en son seslenir ne de olsa o~ 
(;ğleden sonra ıöyle saat iç 
olunca ağırlaıacak, pirzolaJar, 
ııcak yemekler, kiSplikhl kah· 
velerle, ıigarat.nn dumanlara 
glSzleri balandıracakbr, bu m•· 
kellef perhiz inunın benliğinde 
elbet ufak bir değiıiklik yapar. 
ba inaanm isteyerek kendisiDİ 
perhize çekişinde maneviğ bir 
zevk vardır, bu zevki bazı asa· 
bı bozuk olanlar tiryakilik azi· 
zim ile karışık kend.isiai ma· 
zeretli g6stererek titizlikler ,. .. 
parlar, hiddetler ve asabiyetler 
takımrlar. On, onbeı uat iuaa 
yemeğinden, al11bğl kah•e ye 

aıiaraaından uı.ak kalmakla 
bozulacak kadar bir eaerjife 
sahip iıe çok yuak. Oruç ira• 
deyi, imam. enerjiJi kuffet
lenclirmeJi, zayıflatmamahchr· 
Orucun iıaret ettiği derin bir 
mana vardır, aç doymıyacajull 
zehabına düşüyor, cam herşeJİ 
istiyor, birader oruç keyfi bo-
tuma gitti aldım diyen· 
ler pek çoktur. Açlık 
iftihayi, iftihada baza seciye· 
lerde hırsı doğurur. Oruçlu bir 
adam kendisinde maneviğ bir 
zevk tqımaktachr. Marifet 
oradadır ki, o zevki itid.ıJi 
yqatmab, orucun zevkine san· 
lan 1 ittiha ile hırs uyanmama· 
hdır. Açbk sofuluğu bozar 
derler bir laf vard11. Bu ma· 
neviğ açlığa urulmuı bit 
nüktedir. Yoksa orucun, açlajl 
sofuluğu bozmak şöyle durıall 
kuvvetlendirmektedir. Oruçlll'" 
lara bir tavsiyem vardır, iftarda 
çok yemek yimeıinler,Bu orucaJI 
sıhhi faidesini bozan ıeylerdeO 
biridir. Gece saat ona dojrtl 
ufak bir kahve altı etmeliclir" 
ler, hazım cihazının ahenbİI"' 
liğine meydan vererek kabıs 
olmağa müsade etmesinler, 
orucun keyfini çıkaran rama"' 
zan ilk gtinlerinde yapı ... 
bu yeni perhiz ile hafta .... 
bir ahııkhk yapar, onbeşindeO 
llODra o~ ihtiyarlamışbr. 

Bayramm ilk glnl bir ay ... 
~ llfetiaia tesiriyle ..... 
ıekere SRnlar " Tatlı ye ~ 
tatlı a&yle " diyen bu tatla 
ntlkte ile bayram olur. HelBfJll 
Allah kabul etsin. --·-Konak iskelesi 

Konakta başlanacak ofall 
betoaarme iskele projeleri ba• 
mianmak~adır. Bu iskeleDİll 
İllfUIDa ilkbaharda baılan•"' 
callbr. 

-••1111 

B. Baha Koldaş 
lskilip kazası kaymakamlıt"' 

na atanmış olan vilayet me 4 
tupçusu bay Baha Kolda~ 
birinci kinanda yeni vazifeııoe 
bqlamak üzere lzmirden ayrıl•"' 
cakbr. ,, ........................................ 
Altmonluclan hakem bay M~"' 
tafa batkahk edecektir. Si" 
kan teklinde devam ed.-1' 
h ta,dM t oplaablara _. 
lik yapn Ye yapmak ....... 
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Hamin nenin masalı 
Bayan Nedret ... lstanbullu es

ki Türk kadınlarının pek aza
lan mükemmel bir tipi. Yaıı 
behemehal doksanı bulmuştur. 

Buna rağmen, kırk bir buçuk 
kere maşallah, tin tin gezer. 
Meseli ayni ~ünde Eyüpsultan
dan Aksaraya yürilyerek gider 
ve döner. Gayet hoş sohbettir. 
Konuşmasına insan bayılır. 

Geçen gün bize gelmiıti. Ço
cuklar : 

- Haminne, bize masal söy
le 1 

Diye tutturdular. Anlatmağa 
başladı. Ben lezetle dinledim, 
ıiz de dinleyiniz : 

- Bir varmış, bir yokmuş ... 
Evvel zaman içinde, kalbur sa
man içinde, deve tellal iken, 
ben 15 yaşında iken ... Babamın 
L eşiğini tıngır mmgır sallar 
iken.... ihtiyar ve yoksul bir 
kadın varmış. O kadar fakir
miş ki geceleyin ışık almak 
için yakacak birşey bulamaz
ı . ıış. Ne yapsın zavallı ! Meh
t aplı gecelerde, bu donuk ışıltı 

altında çorap örermiş. Aydede 
çıkmadığı zaman da, bitişik 

kulübedeki bir acuzenin pen
çeresinden sızan aydınlığın al
tına gider, itini orada görür
müş. 

Günün birinee, acuzenin ak
lına esmiş : 

- Benim mumumdan ne di
ye ışık alsın ! Kara perdeler 
k•rum pençereye, altına gelip 
de çorap öremez, demiş ve bu 
kararını da tatbik etmiş. 

Fakir kadıncağız, o gece 
bakmış ki komşusunun pençe
resinden ziya çıkmıyor. Şimdi 

ne yapsın! 
Çorap örmese, ertesi günü 

ne satıpta ekmek alaca? Fela
ket... Acuzeye seslenmiş: 

- Hu, hu komşu... Sen de 
benim gibi mumsuz mu kaldin? 
ltık yakmıyor musun bu gece? 

Cadı karının çatlak sesi ce
vap vermiş: 

Sana ne! her gece her gece 
mumumun eydmhğında çorap 
ör! nerede bu bolluk? Geçti 
Bolunun pazarı, sür eşeğini 

Niğde ye .• 
Yoksul kadın bu cevaptan 

çok mahzun olmuş, olmuş am
ma, mutlaka bir ışık bulup ço-

rap örmek lazım. . Gayri ihti
yari gözleriyle etrafı araştırmış 
birde ne görsün! 

Biraz ileride, adeta meşale 

iı:'ibi bir şey yanmıyor mu? 
Hemen oraya doğru ilerle

meğe başlamış. Az gitmiş, uz 
gitmiş, karanlıktan aydınlık 
yakın göründüğü için hayli yol 
alması İcab etmiş. Nihayet, 
yanan öbek öbek ateşlerin 

aydınlattığı sdhaya gelebilmiş. 

Orada on iki delikaulı otur
muşlar, görüşüyorlarmış .... 
Bunlara: 

- Selamünaleyküm evladlar. 
Şurada oturub ışı2'mızdan i~ti

fade etsem olmaz mı? demiş. 
- Aleykümselam, hay hay 

va .:ıe, cevabını vermişler. 

Kadın hemen oturub çora
bını örmeğe başiamış. Bir ta
raftan da delikanlılar kendisine 
öte beri soruyorlarmış. O da 
tat!ı tatlı cevablar veriyormuş. 
Söz mevsimlere intikal etmiş. 
Gençlerden biri: 

- Hangi ayı seversin, nine? 
demiş. 

- A ... Cevabım vermiı, bü
tün ayları severim doğrusu .. , 
Mesela Mart, ümid ayıdır. 
Mart gelince insan bu senenin 
ya:ıına da yetiıiyorum diye 
sevınır. Nisan bol ve şifalı 
yağmurlariy)e bereket saçar. 
Mayısın yeşilliği, güzelliği se
aiJmez mi? Haziranda mcvva-

lar kemale erer, buğday tar
laları biçifir. Temmuzda güneş 
ne sıcak, hava ne berraktır! 
Ağustos... Oh, tam deniz 
mevsımı... Eylülde her taraf 
altınlasmağa başlar. T eşriniev
velde in.san ne üşür, ne terler. 
T eırinisanide soğuk insanı 
tatlı kamçısı ile zendeleştirir. 

Kinunuevvelde sıcak bir oda 
bütün bir hayattır. Kanunusa
nide kuzular doğar, yoğurtla

nn alası çıkar. Şubat demc:k, 
yaz: kapısını açmak demektir. 

Her ayın kendine göre bir 
güzelliği, kendine göre faide
leri vardır. Bütün aylar birbiri
ne benzerse iyi olmaz, tadı 

kalmazdı ki .•. 
Ve böylece, çorabım örüp 

bitirinceye kadar, tatlı tatlı 
konuşmuşlar. 

Yoksul kadın: 
- Allah gençliğinizi bağış

lasın evladım, ben gidiyorum 
artık, Hüdaya emanet olun, 
diye ayrılırken, on iki delikanb: 

- Nine! Şu hediyemizi al... 
Diye sırtına bir çuval yükle-

• mişler. 
- Bu nedir ki oğullarım ..• 
- Biraz zahire nine ... Amma 

kimseye gösterme, bizden al
dığını da söyleme sakın .•• 

- Peki evlatlarım, söylemem. 
Var olun. Allah bir yerine size 
bin versin ... 

Ve ağır çuvalı sırtında taşı
yarak kulübesine dönmüş. Sa
bah olunca açıp bakmış. ina
nılacak şey detill 

Çuval ağzına kadar altınla 
dolu!.. ihtiyar ve yoksul kadın, 
fevkalide sevinmiş, aynı za
manda içine bir de meran 
girmış: 

- Acaba çuvalda kaç ölçek 
altıd var? 

Bunu anlamak için yine o 
acuze komşusuna müracaat 
ederek bir ölçek istemiş. Ca
daloz soamuş: 

- Ölçeği ne yapacaksın? 
- Birisi zahire verdi de ba .. 

na .. Ne kadar, bakayım .. 
Ve san liraları doldurub 

boşalttıkdan sonra ölçeği kom
şusuna iade etmiş. Lakin acuze 
kurnaz: 

- Zahire diye kimi kandı
rıyorsun sen? Alhn ölçmüşsun, 
altın ... Nereden buldun albn· 
ları 1 

Diye sormağa başlamış, ay
ni zamanda, verirken altına bal 
sürdüğü için ölçeğe yapışmış 
olan bir kaç sarı lirayı da · 
göstermiş. 

Bu hal karşısında, ihtiyar ve 
yoksul kadın, altınları kendisi
ne kimlerin verdiğini söylemiş. 

Hemen o gece, acuze de et
rafı kollamış, uzaktan meş'ale 
alevine benziyen işığın çıktığı 

yere doğru gitmiş. Selam ver
meden, on ikilerin arasına 

çöküvermiş. Onlar : 
- Hoş geldin ! demişler. Bu: 
- Hoş bulduk, cevabını ver-

meden: 
- Buraya nereden geldiniz? 

Diye sormuş. Hulasa budalaca 
kanuşmuş, ters cevaplar ver
miş. 

- Hangi ayı seversin nine? 
Sualine de : 
- A... Hepsinin bir derdi 

var. Mart geldi mi, bütün dert
ler de gelir. insanda ne kadar 
hastalıklar varsa, çöreklenmiş 

yılanların uykudan kalkmaları 

ıibi, hepsi uyanır... Diye baş
hyarak kimi ayın dondurucu 
soğuğundan, kimisinin bunaltıcı 
sıcağından. b•zılarının tahta 
kurusundan ıikiyet etmiı. On 
iki ayı da yerin dibine geçir-

mif. 
Konusacak laf kalmayınca, . 

Y :aınanistanda yeni durum 
- - -- Bakanları Viyanad 

Macar 

Ya Kondilis ile birlikte diktatörlük, b.~!~~=~~.~8v~~:.ı ;re~ail 
Ya Kondı•ıı•ssı• z meşr utı•yet ile karşılanmaktadır. Bu akta 

gelmişler, Avusturya büküm 

Par.ıs, 'l8 (Ô.R) _ Yunanas' _ b · k ı tinin misafiri olmuşlardır. Cu ~ erı ra lık lehı.nde olan muhalı·f bulunmakt ı· · a, mec ısın mur başkanı B. Miklas tarafa 
tan durumu hakkmda burada B. Çaldariı general Kondilia dağıtılmasilc yem seçim yapıl- 1 d 
1 l al 1 fı dan kabul edilecek er ve 
i eri sürü en müt ea ar şöyle- tara ndan ıon kuvvet darbe- masını istemektedirler. B. Çal- 'I h · 
d ı bakanı B. Valdenek e er 1 

ir: si e hükümetten uzaklaştırılmıı daris bunun tersine olarak ka- A 
O ·k· l"k - - h memleketi ilgı·leyen vrup 

n ı ı sene ı surgun aya- ise de memlekette büyük nü- mutayın dağılmasına muhaliftir, H b 
tından sonra y unanistanın mu· fuzu vardır. Hükümdar B. Papanastasyu, meseleleri ve ltalyan - lal e 
'- dd 1. l k 1 ihtilafından dog"' an nıese e e -.a eratını e ıne a an ra Nihayet Kral, dediği gibi, Sofulis ve Kafandaris gibi · -
Yorgi il hemen güçlüklerle Yunanistanda meşruti bir Cumhuriyetçi başkanları da görüşeceklerdir. Bilindiğı ubzer 
k 1 t B ·· ı-kı Macaristan ltalyaya karşı . e.r 
arşı anmış ır. u guç u er parlamento rejimi kurmak is- saraya çağırmış ise de bunlar h ı ft 

kralın daha Londradan hareket terse Venizelist cumuriyetçi genel af kararından önce bu kitelere kat'iyyen nıu a ı ~ 
ederken yapmak niyetini bil· muhalifleri de hesaba katmağa çağmyı kabul edemiyeceklerini Aıısturyaya gelince, Cenev~e . 
dirdiği barıştırma teşebbüsle- mecburdur. Bunların hareket bildirmişlerdir. berkitelere karşı okadar ıhti 
rinden ileri gelmiştir. h Bu durum içinde kıralın raz kayıdları ileri sürmüştür 

atbnı şimdiden tayin etmek d 
Kral Atinada siyasal üç güçtür. Yalnız istikbal için şu- parlemento dışında bir in- berkiteci memleketler arasın 

önemli unsurla karşılanmış ır. rasını unutmamak gerektir ki tikal hükümeti yaparak ye- sayılamaz. · 
Eacta general Kondilis ve hu·· - k il d ni seçim için zemin hazırla- Viyana, 28 ( ô.R ) - Avus 

':f ra ığı ia e eden genoya cum-
kümeti. Geçmişte Cumuriyetçi huriyetçiler iştirak etmemiş- yacağı tahmin ediliyor ve bu turya dış işleri bakanı B: Val 
olan general son zamanlarda lerdir. hükümetin başına çok takdir denek diyet meclisinde 00~~ 
k ı l - d"' - k edilen siyasal adamlardan ve d d b I demışb ra cı ıga onmuş ve ralm ikinci Y orginin ilk hareketi ivev e ulun muş ve eski başbakanlardan B. Miha- il ·ı ·ı 
sürgün olmasına sebeb olduğu bir ulusal barış kabinesi yap- ki: Avusturya ltalya e 

1 gı e lakopulosu geçireceği söyleni- d 
gfüi geri dönmesine de sebeb mak ise de bu yolda güçlük- y orgi il bu tedbirlerin tat- rinin sağlam esaslara 

1 
ayla~ 

olmuştur. General Kondilis ferle karşılaşmaktadır. kral b d k masını ister. Oiaer dev et er ikin e büyü cesaret göster- & k im 
bilhassa geçen Mart isyanını Mart isyanında 1·1g1•51• olan bu-~ k d' K -• müsavi bir duruma mali 0 a me te ır. arşuaşbğı iki ihti-
ezmek yolundaki zaferinden tün siyasal ve süeJ şahsiyetleri mal vardır: Ya Kondilisle bir- şartiyle Avusturya Tuna P 
ıonra memlekette büyük bir affetmek için bir irade çıkar- likte diktatörlük, yahut Kondi- tına girmeye haı.ırdır. Bu me 
prestiş kazanmıştır. mışsa da general KondiJis ve Jissiz meşrutiyet. Her halde bir elelere Macaa başkanı B. O 

ikinci unsur B. Çaldaris hükümeti bu affın B. Venize- neticeye varmak kolay göıllk- Kanyas ile görüşoıe oıvzuu ol 
ve halk partisidir. Eskiden losla B. Plastirasa teslimine miyor. cakbr. Avusturyanın Almany 

• • • • • • ile ilgileri de iyileşmiştir. 

Uzak Şark durumu Deniz k~ .. ;ferans 
. Londra, 28 (Ö.R) - Ulusl 

lngı· 1 t er~ ... ·J····a····p·····o····n·····y····a····d·····a····n·······k·····u····z··· .. e···y········ç· ı· ndekı· ;::::::!ni~i;0;::::·:~0~:. 
meğe çağırılması muhtemeldı 

d b 1 d• • • 1 d Londra, 28 (Ö.R) - Den 

uru~unu ve es e ığı nıyet eri sor u ;:~!:::0:~ •• !~~;:0:;:ca~ıı 
Londra 28 (O.R) - Uzak şark durumu bir soru işareti gibi duruyor. Hopei ilbayı Şang-Sean Fakat Amerikan delegeleri• 

istifa etmiştir. Tien Çine avdeti hakkında kararsızlık vardır. Kuzey Çinde durumun aydınlanması çiktiğinden konferansm Noel 
için Nankinde girişilen görüşmelerin neticesi bekleniyor. bırakılması ibtioıali vardır. 1 

Londra 28 ( Ö. R ) - lngilterenin Tokyo işgüderi Japon dışbakanmı ziyaret ederek Japon giltere teslibatın beoı mi~d~ 
hükümetinin Kuzey Çin işindeki durumunu ve beslediği niyetleri kat'i olarak bildirmesini istemiştir. hem cins itibariyle tabdıdı 
Buna şimdiye kadar bir cevab verilmemiştir. istiyccektir. • 

·y~~·i··1J~ig~;····b~·şb~k~~~··1i·~d-~ğliy~·~~Ph~Y·~·;·~;··· 
Dış ~iy.~sada geçmiş.hükfimetler_ taraf~ndan De Bono Jtalya ya dönd · 

Gudulen yoldan a vrılnııyacagız dıyor M 28 (o·· R) M 1 B d 1. b Imit M .. • • asaua; . - areşa a og ıyo uraya ge • 
Sofya, 23 (O.R) - Siyasal arasında iş birliji kurmak içia reşal De Bono ile görüşmüştür. ikisi birden selim kıt'alan 

du~m kararsızlığını muhafaza yapılan bütün arsıulusal teıeb- teftiş etmişlerdir. Bundan sonra Mare al Bado liyo otomobili 
ed_ıyor. Yeni başbakan B. Kö- büslere iştirak etmiştir. Asmaraya gitmiş ve De Bono da Ialy!ya dönm!k üzere vapur 
aeıvanof bu akşam yabancı 11Yeni hükumet bütün dev• binmiştir. 

gazetecileri kabul ederek şu ıetlerıe özeı olarak komşu dev- Adı· s-Ababadan verı·len haberler St 
diyevde bulunmuştur: letlerle dostluk ilgilerini sağ-

"lç siyasada hükumetim mil- lamlaştırmağa çalışacaktır. Bu f • • t f d } } IDIŞt 
lete dayanmak istiyor. Dış si- ilgiler Balkanlarda barışın de- anı ajaDSI ara ID an ya an 30 
yasaya gelince bütün geçmiş vamı için gereklidir. Bulgaris· Roma, 28 (Ö.R) - Italyan kuvvetlerinin süratle geri çe . 
hükümetler tarafından güdülen tan bu komşulardan bazılariyle dikler'.İne, Habeşlerin büyük zaferler kazandıklanna, Gorrah 
yoldan ayrılmıyacağız. Bulgar kendi arasında asıntıda kalan ve Gerlogubiyi yeniden işgal ettiklerini, 100,000 kişilik . ~a 
ulusunun isteği herkesle barış meseleleri halledecek ve böy- Desta ordusunun 300 kilometre derinliğinde Italyan So~a~ın 
içinde yaşamaktır ve Bulgaris- lece genel batışa yardım ede- girdiğine, ltaly!lnların Makalleyi boşaltarak Adigrata çekiJdıkle 
tan barışı sağlamak ve uluslar cektir. rine dair A dis-Ababadan verilen haberler Stefani ajansı tar 

fından yalanlanmıştır. 

Mısır karışıklığı devamda Masarik cumur başkanlı 
ln?.iltereni~ Mısırın iç ~şle~i~e ğından İstifa etti 
m udahaleSI protesto ed1Jm1şt1r Prag, 28 (Ö.R) - Bir kaç aydan beri hasta bul~nao 
Kahı.re 28 (Ô R)- s·ır Samuel H • .. l . k Maıarik cumur başkanlığından istifa etmiştir. Bu vazıfeye , . oare un son soy evıne arşı B . . . d' 

protesto hareketleri devam ediyor. Tecim fakültesi profesörlerı en~sın ıttıfakla seçileceği mehakkak görülmekte ar. 
lngilterenin Mısırın iç işlerine müdahalesini protesto etmişlerdir. dakıkkada bazı müşküller çıktığından seçim bir kaç gün soaray 

L 'b l t• · · b k M h d M ' bıra almıştır. ı era meşru ıyet partısı aş ana e me ahmud paşa ve r.. 

ayrışık Vaf~ baş~aoı Ahmed Esadi pa'8 Vafdın beyannamesine 18 Jer 
ccvab vermışlerdıf. komitesi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
biran evvel bana da albn dolu Acuze, çabucak kulübesin~ 
çuval versinler diye : gidip altınları saymak hırsiyle 

- Ece... Ben gidiyorum ar- koşa koşa, adeta uça uça gel-
tık ! demif. miı. Bütün kapıları, pençere-

- Nine ! şu hediyemizi al t leri - kimse görmesin diye -
diye sırtına bir çuval yükle.. 11kı sikı kapadıktan sonra 

d·kı · · . ç~valı açmış ... 
ı ennı görünce. sevınmiı. V • açar açmaz. bir .eril 

OnJar : ydan, pyaa. akrep ltseriae ha-
- Kimseye gösterme. Biz- cum ettiği ıribi itini bitiriYer-

den aldığını da sakın söyleme) mişler ... 
Demei!i unutmamıslar. Mazi Om 

6 ile 9 ilkkanunda toplanacaktır 
Cenevre, 28 ( Ö.R ) - Italyaya karşı petrol ambargosun 

karar verecek olan 18 Jer komıtesi 6 ile ilkkinun araımd 
toplanacaktır. Toplantı tarihi bu akşama Fransa Dııbaka 
lığı ile temas edecek olan başkan 8. de VascoaceU 
tara!ın dan yarın tesbit edilecektir. 

Oç sen ede 4 14 milyo n 
Roma 28 (. Ô.R ) - M. MussoJini deniz silihlan için üç sene 

~ede ••!*-:dilmek üzere 414 milyon liret ayıran bir d k 
mu:a etmııhr. c re 
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Büyük · bozgunları önünde Borsada Merinos fabrikası 
ltalyanlar şaşkına döndüJer-Ogaden Bu eserlerle yurdda yapıcılığa daha 
Cephesinde 55 g ·· nlü müca elenin canlı ve kuvvetli misaller aranabilir mi 

Bütün semerelerini kaybettiler 
Tabye hatalarını anlamakta pek geç kaldılar 

Adis - AIJaba 27 ( A.A ) -
Hükumet tebliğ ediyor : 

Jtalyanlar Ogaden cephesin
de tam bir hezimet halinde
dirler. Corabai'den bildirildiği
ne göre Italyanların dört tank 
ve ikisi mitralyözlü altı kam
yon kaybetmiş oldukları; Ana
le çarpışması sonucunda So
malilerle ltalyanlar perişan bir 
halde geri çekilmişler ve bir
çok ölü bırakmışlardır. 

Bozgun Gorahai ve Guer
Jogubi garnizonlarmda sirayet 
etmiş ve bu garnizonlar yerle-

rini bırakarak Oual - Ola ve 
Vardair'"c sığınmış olup bura
lardan çıkmaktan imtina et· 
mektedirler. 

Habeşler Gorahai ve Guer
Jogoubi'yi tekrar işgal etmek 
için tertibat almaktadırlar. Şu 
bale göre ltalyanlar Ogaden 
cephesindeki 55 günlük müca-

Şimdi ayni şdui 
delelerinin semeresini kaybet-
mişlerdir. . 

ESRARENGlZ BiR UÇAK 
Adis-Ababa 27 (A.A)- Es

rarengiz bir uçağın Adis-Aba
l>anın 50 kilometre doğusunda 
kiin Bichofton mevkii üzerin-

Makal/ere böyle girmişlerdi 
den uçmuş olduğu ve bu uç- }anlamaktadır. 
manıo resmı mehafili endişe MıSIRA MI KAÇIYORLAR? 
ve telaşa düşürmüş olduğu Roia 27 (A.A) - Stefani 
bildirilmektedir. Ajansı bi1diriyar: 

Uçağın bir Amerikalı gaze

teciye aid olduğu öğrenilince 

boşaltı varlar 
bu telaş ve endişeleri yerım 

sürekli kahkahalara bırakmış-

br. 
UYDURMA BiR HABER 

Adis-Ababa, 27 ( A.A ) -
Hükumet Ras Seyumun ölmüş 
olduğuna dair olan haberi ya-

Bazı Ajanların ltalyan asker-
lerinden bir takımının Mısıra 
kaçtıklarına, Makalle ahalisinin 
ltalyan kıt'alarma karşı isyan 
etmiş olduklarına ve ltalyanla
rın yerli ahaliye karşı şiddetli 
muamelelerde bulunduklarma 
dair olan haberlerin asıl ve 
esası yoktur. 

TA BiYE HATALARI 
Adis - Ababa 27 ( A A ) -

Makalleyi işgalleri altında bu
lundurmakta olan Italyan kıta
Jarı Adigrat'a doğru geri çe
kilmektedirler. 
Habeş hükümeti namına söz 

soylemeğe sa!ahiyet sahibi olan 
bir zat bu münasebetle ltalyan
ların Makallenin şimali ile mü
nakalelerinin inkitaa uğrama
sından korkmakta olduklarını 
söylemiştir. 

Ras Seyuma teslim olmuş 
olan yerli bir ltalyan zabiti, 
ltalyaolarm Makalleyi işgal et
mekle bir tabiye batası yapmış 
olduklarını söylemiştir. 

Sevkülceyş Rical mn? 
~ 

ltalyanlar geri çekilnıelerile Habeş 
ordusunu harba zorlamak istiyorlar 

ltalyan uçakları 
Londra, 27 (A.A) - Royter 

Ajansı bildiriY.or: 
Makalienin ltalyanlar tarafın-

dan tah'iyesi teyid edilmemiş- ı 
tir. o;- er teraftan sücl müşa
hidler Habeşlerin idJ:a ettikleri 

. bu geri daha şimalde toplan
mış o~an Habeş kısmı küilisini 
MakaJleye clo.J!u çek'?ek ve 
ltalyanların gırışmck ısteme-
Jerine rağroen Habeşlerin 
iki aydan beri kaçındıklan 
büyük ınuharebeyi b?ylelikle 
temin etmiye matuf hır tuzak 

her tarafa ateş yağdırıyorlar 

. görmektedirler. Bu arada hal
. anlar T enbien · dağlarındakı 
~areketlerine devam etmekte- İtalran askaleıi k11ma11tia11/a11 iimincle 

Al 

Adis - Ababada Jıer glinkli gösteıileıde11 
. dirler. Ogaden de yağan de- J ketlerine engel olmaktadır. An· 

yamb yağmurlar ltalyan hare- cak hava kuvvetleri büyük bir 

faaliyet gösterebilmektedir. 
Habeş generalı Nasibu genel 
karargahını Cicıkadan Daggah
bur şimaline nO\kletmiştir. Ha
beş ilerleyişinin devam ettiği 

haber verilmektedir. 
Cibut\ 27 (A.A) - Smırdan 

gelen haberlere göre ltalyan 
tayyareleri şimal cephesindeki 
büt\in Hebeş köylerini ve süel 

toplanma merkez:erini bombar

diman etmektedirler. Bu bom· 
bardımanJar motörleştiriJmiş 
Jtalyan kuvvetJorinin büylik 
bir taarruza haurlanchldan-

Bursa, 28 (A.A) - Başba
kan ismet lnönü, Ekonomik 
bakanı Celal Bayar ve bera
berlerindeki diğer zevat asri 
kaplıca binasını gezdikten son
ra s&at 10 da Kamgarn fabri
kasının kurulacağı yere geldi
ler. Burası törene katılmak için 
gelen yurtdaşlarla dolu idi. 
Törenden önce C. H. Par
tisi ilyönkurul başkanı Bursa 
saylavı Or." Sadi Konuk Bursa
lıların şükranını bildiren bir 
söylev verdi. Bunda kurtuluş 
yolunda olduğu gibi ilerleyiş 
ve yükseliş yolunda da Bur
salıların Ulu Öndere yürekten 
doğan inan ve itaat)a bağlı bu
lunduklarını söyledi. 

Bundan sonra Batbakan ge
neral ismet lnönü sürekli alkış
lar arasında kürsüye gelerek 
şu söylevi verdi : 

Arkadaşlar, 
Memleketimizin Kamgarn fab 

rikasının temelıni bir az sonra 
atacağız. Şefimiz Atatürk fab
rikaya MERiNOS fabrikası 
adını vermişlerdir. Merinos es
ki Türk dilinde ince ve uz~n 
demektir. Bu adla fabrikenın 
iş ve istikbalin sonuçları teba
rüz ettirmiş oluyorum, Bu kuru 
Juş Atatürkün devrim boyunca 
her işteki yakın ilgisinin yeni 
bir delilidir. 

Borsada ve bütün memleket 
karşısında bunu anmak bir 
borçtur. Merinos fabrikası Bur
sa ve etrafı için güttüğümüz 

gayeyi canlandıracaktır. iyi, 
ince ve uzun yün kendi top
raklarımızda istihsal edilecek 

emek verdik. Daha da verece
ğiz. En iyi yünü yurd için
de yetiştireceğiz. Fabrikanın 

yün yetiştirme ve işle gibi 
iki cephesile endüsri ve ziraat 
bakımından varhğım öne koy· 
muş oluyoruz. Üç buçuk mil
yon lira sarfedeceğiz. Ve üç 
milyon küsur kilo yün işliye

cektir. On altı bin yirme iyi, 
altı hin yediyüz katlama iyi 

· bulunanacaktır. Bizde şimdiye 
kadar yıkama ve bükme tar· 
zında iplik yapılıyor ve bun-

. dan kumaş dokunuyordu. Bu 
fabrikada yıkanmamış yapağı
dan iplik çıkarıb kumaı yapa
cağız. Bu ameliyelerin hepsini 
memlekette bu fabrika ile 
kurmuş olacağız. 

Arkadaşlar; 

Bu f~brikayı da Ekonomi 
bakanının uğurlu ve verimli 
eliyle Sümerbenkın saat gibi 
işleyen eliyle vücuda getirece · 
ğiz. Her hangi bir fabrikanın 
temel atma töreninde bulunmak 
bir zevk değildir. Çünkü temel 
-atışı ile kuruluşu tamamlamak 
ve eseri vücuda getirmek ara

. sında çok çetin hatta aylarla 
geçen mücadeleler, savaşlar 

vardır. 
Cumuriyet taahhütlerini da

ima yerine getırmiştir.Bunu da 
yerine gatireccğiz. Şimdi te
melini abyoruz. 1937 de küçük 
b :r şehir ~ibi etrafına nurlar 
saçarak işliyecektir. Hep bera
ber yurdun bayındırlığı için 
Cumhuriyetin ve Atatürkün her 
sahada mütemadi eserler vücu
da getirmekte olduğunu hatır-

dan çıkarmıyalım. 
lzmitteki kağıt fabrikası iki 

aya kadar işliyecektir. Üç bu
çuk milyon liraya mal oluyor. 
Bir saat sonra başka bir yer
de bir milyon lirayı geçen bir 
fabrikanın da temelini ataca-
ğız. Yarın ve öbir gün sanayi 
programımızda dahil Zongul· 
dakta iki falırikanın törenini 
Ankaraya dönerken kurulacak 
demir fabrikalarının yerlerini 
göreceğiz. 

Şimdiye kadar yapılanlardan 
hariç bir hafta içinde temeli 
atılan işlemeye başlıyan ve 
başlıya<:ak olanlar için yirmi 
beş milyon lira sarfedilecektir. 
Bu eserlerle yurdda yapıcılığa 

daha canlı v~ daha kuvvetli 
misaller aranabilir mi? Yaşasın 
Cumuriyet, Yaşasın Atatürk. 
Başbakan kürsuden indikten 

sonra temal atılan çukurun 
yanına gelerek temele konula· 
cak yazıyı imzaladılar. Yazı 
şudur : 

- Başbakan ismet lnöoli 
Sümerbankın kurduğu ilk Türk 
Merinos fabrikasının temelini 
burada attı. 28-11-1935. 

Bu arada fabrikanın burada 
kurulması ile Merinoscuların 

ayağına gelinmiş olduğunu öne 
koyarak karşılığında Merinos 
istediklerini söylediler. Ve fab· 
rikanın 1937 de açılmış bulu
nacağını Sümerbank genel di
rektörüne tekrarlattılar. Çuku
ra üç mala harç koydular ve 
halkın alkışları arasında ayrı
larak ipek iş fabrikasına uğra
dılar. Fabrikayı gezdikten sonra 
Gemlik'e hareket ettiler. 
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Fransız . parlamentosu toplandı 
Paris, 28 ( Ö.R ) - Fransız 

parlementosu bugün yeni deY
resine gırmiştir. 
Öğleden sonra kamutay mu• 

tad törenle açılmışbr. içerisi 
ve batta dişarısı dolu idi. Hü
kumet istizah takrirlerin en 
finansal siyasaya ait olanların 
hemen müzakeresini ve dilek
lerinin geriye bırakılmasını is· 
tiyerek itimat meselesi koymuş 
ve kurul 225 muhalife karşı 
345 oyla hükumetin istediği 
müzakere usulünü kabul et
miştir. 

B. Laval 
•••••••• 

ltalyan elçisini 
Kabul ctnıistir .. 

~ 

Paris, 28 (ÖR) - B. Lav.al 
· bu sabah ltalya büyük elçisi 

B. Ceruttiyi kabul etmiş ve 
uzun uzadıya görüşmüştür. Uz
laşma zemini bulmak için yh
pılan &"Örüşmeler, berkiteler 
görüşqıclerin konuşu olmuştur. 

İngiliz kabinesi 
Tamamlandı 

Londra, 28 (Ö.R) - B. Bal
dvin kabinasını tamamlamıştır. 
B. Aring döminyonlar danış-

manlığına, B. Jofrey İş danış 
manlığına ve Albay Kelton ls
koçya danışmanlığına atanmış
lardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
na bir işaret telakki edil-
mektedir • Cicika üzerme 
yapılacak bir ltalyan yürüyüşü 
için lazımgelen bütün hazırlık
ların yapıldığı haber verilmek
tedir. Diğer taraftan bu mın
takada çok kuvvetli müdafaa 
tertibatı almış olan Habeşler 

Cicika ile Jngıliz Somalisi ara
ıandaki kervan yolunu herne 
bahasına oluna olıun muha
faaa etmeje karar .--... ....... 

Salı sabahı siyasal kuruın

Jar . ve ilgiler hakkında müna
kaşa başhyacaktır. Bu, siyasal 
gösterilere aid Cbauvin raporu 
üzerinde olacaktır. 

Sosyalistler adına B. Leon 
Blum ~üven meselesi ileri sü
rüldüğü için sosyalistlerin aleyh
te rey vereceklerini, hükume-
tin Cumuriyete karşı suikasd 
yapanlarla elbirliği ettiğini. 

mecliste Cumuriyetçi birliğini 
kırmak istediğini ve ancak 
Cumuriyet hurriyetleri tekrar 
kurulunca finansa) meseleyi 
sosyalistlerin müzakere edebi-

• ....... 1 

leceklerini söylemiştir. 
Komünist saylavı da demiştir 

ki: Meclis müzakerede serbest 
değildir. On sekiz aydır, par· 
lemento aleyhinde bir mücadele 
memlekette devam edip gidiyor. 

Radikal partisi adına da, me
sele sırf şekle aid olduğu için, 
bükümetin istediii usulün kabul 
edileceği bildirilmistir. 

Meclis toplanmazdan önce 
Radikal sosyalist grubu topla
narak finans istizahlarının ilk 
önec görüşülmesini kabul etmiş 
ve frangm müdafaası siyasası 
lehinde bulunmuştur. 

Yunaıi Kralı Yorgi 
.tlstişarelerde bulunuyor 

. :4tin.~ 27 (A.A)- ~· ~o_!ldi· seleye de temas edildiğini ve 
~ıs.ın dun kralla ya~.tııı_ m~lakat kırahn kendisinden siyasal 
ıkı saat kadar sormuştur. B. · mahkiımlamı bir cetvelini iste-
Kon<lllis saraydan çıkarken diğini bildirmiştir. 
gazetecilere beyanatta buluna- . . Kral bu görüşme esnasında 

rak : B. Kondilise en büyük şeref 
Krala, meclisin dağıtılmasını · nişanı olan Halaskar nişanının 

: intlhabin kuvvetli bir hükümeti büyük baç rütbesini veımiştir. 
- tarafından yapılmasını tavsiye Atina;27 (A.A) - Kral isti-
ettiğini söylemiştir. şarelerine devam ederek dün 

Kıral kendisine teşekkür et-~ saat 15 de Başbakan muavini 
miş ve bu . hususta istişareler- B. Teotokis'i kabul etmiştir. 
den sonra bir karar verinceye Mülakat saat 17 ye kadar de· 
kadar işlerin idaresini kendi- vam etmiştir. Kral B. Çaldarisi 
sinden rica etmiştir. bugün saat 10,45 de ve B. 

B. Kondilis af hakkındaki Netaksas'ı da saat 13 de ka· 
suale cevap vererek ; bu me- bul etmiştir. 

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

Fransız kabinesi devril
nıekten kurtuldu mu? 

Parls, 28 (A.A) - Bugünkü gazeteler bilhassa iç siyasa ile 
meşgul olmaktadır. Umumiyetle kabul edildiğine göre hükümet 
şimdilik darumunu sağlamlaştırmıştır. Gazeteler bile B. Lavalın 
ılevrHmek tehlikesinden uzaklaştığı kanaatındadır. ' 

Jur gazetesi, Başbakanm parlamentoda finans ıiyasaıı reye 
konulduğu Yakıt bir ekseriyet kazandtğı tak4irde istifa etmek 
DİJ•tİIHle olcl._. ijremnietir. 



-= fiefı lnlsanl 21eas 

Cennetin bekçisi olan adam? 
Hindistanda lsmaililerin itikadına göre meşhur 
Ağahan cennetin anahtarlarına sahih bulunuyor 

Bir ta1w111 alı eder şeuf i.{in şan için Bir iakwwı 
isteği cenneti ad11an i(ilı.· Soı lumen al parayı kalmasa 
da itibar, Ta uzaklan bir davul, kimler arar. 

dır. Her yıl yeni bir şişe almak IAzımdır. 

Kim soıar! 
"'ÖMER HAYYAM., 

logilterenin meşhar bira fabrikatörü yüz
hap Loel Guinnea güzel karısı aleyhine aç
lığı boşanma davasında Prens Ali Hanı da 
•uç ortağı ğöı1terdiğinden, bu delikanlı ... Cen
netin anahtanna varis,, olmak hakkını be1ki 
de kaybedecektir. Cennet anahtar'i deyipte 
2eçmeyin; bu hak dünyada dini inhisar
ların hiç şüphesiz en kıymetlisidir! 

Ağa Han zaman zaman Hindistanın mu
ayyen bir yerinde " Pagoda ağacının silkil· 
mesi ,, törenini emreder. Buraya irişebile
cek yer.lerde oturanlara ve bilhassa pa
rası olanlara davet gönderilir. 

Ağa Hamn bu çapkın oğlu bir milyoner 
karısını baştan çıkarmıştır diye gözden diiş
ttıüş değildir; ancak kadın bir sinema direk
törünün karısı olduğu için belki Prense de 

Tayin edilen gecede büyük bir ziyafet 
verilir ve davet olunanlar tenbül yaprak· 
lanna sanlmış ltirer tane albn "beşibirliği,, 
Hana takdim ederler: Şimdiki para ile! 
aşağı yukan l<ark bet lira değerinde 
olan bu beşibirliklere " Pagoda ,, dendiği 

için törene de '1 Pago da ağacının silkiJmesi,, 
adı verilmektedir. 

Bu törenin mühim hususiyetlerinden 

haram içkiden sunmuştur. lçirmemişse bile, Ağalıan ve ka1tsı 
harama dokunmuı dudak • alh bardak bira görünüyordu. b6yle bir kudreti 

biri de şudur: Han bulunduğu evdeki ka
dınlardan birisini beğenir Ye sahibi var 
mı, yok mu hiç de aldırmaksıon kadını 

larını her halde delikanbya tat- Sanki kız bira satıcısı imiş gibi ğil mi? 
yoktur. de- kendine mal eder. 

tırnuşbr ki bu da bizzat ha- anlaşılıyordu. Prens Ah evlenmekle bu kıy-
rarn içkiyi jçmiş kadar bir suç- İsruaililer Hint hükUmetioe metli anahtarı başka ellere 
tUr. Çünkü. Ağa Hana bağlı hu resim dolayısiyle protesto- göndermekle gene de mühim 
0~n Hint lsmaili kabileleri en lar yağdırdıkları gibi, hatta bir geliri olacaktır. Babası o:ıa 
buyük günah sayarlar. Prense bile dil uzatmağa cesa- senede 200 bin Türk lirası cep 

_Cennetin anahtarım şimdi ret ettiler. Bu vaziyet karşısın· harçlığı vermektedir ve bu baba 
elinde tutmakta olan Ağa Han da İngiliz hükümeti gazeteyi ile cennet kapısını kendi nefsi 
ıoo ·ı H" tr · .. -• mı yon ın ının yuzune bir gün iç.in kapatmak mec- için açacağı güne kadar iyi 
kar,ı cennet kapılarmı kapa· buriyetinde kalmıştı. Gazete geçindiği takdirde muazzam 
'1Termek gibi müthiş bir kud- kapatıldıktan sonra ilk çıkan bir mirasa da konacaktır. 
teti haizdir. nüshasının birinci sayfasında İs- Çünkü Ağa Hanın serveti bu-

lamaililer cennete ç~k ehca· maililerden özür diledi. Ve böy- gün 125,0()0,000 Türk lirası 
lllİJet verdiklerinden buramn 
•aalıtarım elinde hitan adamı 

da biç ihmal etmezler. 
Bu mesele de hui.ttiyanlarm 

S..t Piyer'ine benziyen Ağa 
ffan her yıl törenle tarblır ve 
8adık tebaası bütün başka eer
rilerle birlikte ona ağırhgınca 
alba armağan ederler. 

Ancak Prens Ağa Han bu 
değeri bulunmaz kudretini, te
baasmın muvafakati olmadıkça 
en büyük oğlu Prena Aliye 
'teremez. Prens Ali bugün 28 
,Yaşında olmakla beraber tahsili 
Pek kıttır. Buna mukabil ise 
IPek az kadmlann mukavemet 
edebileceği incelikler öğren· 
bUttir. 

Prens Ali, Ömer Hayamın 
1akanki rübaisinde anlattığı 
ille.ele ile karşılaşmış bulun
lllaktadır. Zaten Hayyam da 
~ndi sülalesindeod r. Hayya
lllın- 1

' sen hemen al parayı kal
ınaaa da itibar" mısraındaki pa
rayı elindeki etli canla güzel; 
kadın anlamına alıp itiban da 
tennetteki huriler manuında 
•ulayarak onlann gitmesine 
ehemmiyet vermiyecek midir? 

Geçen mevsimde Kan şehri 
Prens Aliye " aım derecede 
~z .. damguanı bumııtı. 
Prens zevk ve safa tehrinde 
O kadar hoş ve güzel vakıt· 
~~ geçirdi ki gazinonun en 
11i müşterileri güzel karılar 
llarak Rivyerra'dan büsbütün 
'Jnlma k suretile onlan tehlike
den uıaklaşhrabildiler. 
Ağa Hanın sadık tebaası 

le.dan dalaveralarına pek aldı
tlt etmezler; fakat içki suçunu 
lıiç bağışlamazlar, prens Alinin 
~sı olan ltalyan markiziMaga
liııoAğahana vardığı zaman koca 
•11ıın dinine girmeğe ıöz ver
llaitti. Bu kadın sözünü hiç bir 
h•lut yerine getirmemiş olduğu 

•ide Hiad lsmailileri hiç ses 
Çıkarmamı~lardı. Bundan birkaç 
~~I evvel Ağa Han Fransada 
ır pastacı dükkinınm yazıc,sı 

~lan Matmazel Marsell Karron 
~ e evlendiği :zaman, gazeteler-
~n birisinde çıkan bir resim 

YUzünden müthiş patırdılar kop 
llıuştu. 

liindistanın en bllyGk lngiliz
Ce gazetesi olan "Tlae Tiaes 
of lngiliı ,, Ağa Hanla nıf&llla· 
aaaun reımi bir ziyafete iftirakini 

.._ re_.i b..,...ta. Ba re 

lfindista11111 Madras şeluindm fJir manzara 
lece Ağa Han evlenmeğe mu- tahmin edilmektedir. Bu ye· 
muvaffak oldu. Zamana«"gelince kun biraz fazla görünürse de 
de dünyaya bir erkek çocuğu lsmaililerin her b risinden alı-
daha doğmu~tu. nacak 125 kuruş "Cennet du· 

Şimdi de alkol meselesi Ağa buliyesi!.. de bu kadar eder ki 
Hanın oğlu Ali Hanı tehlikeye timdi iyi bir tiyatroya girmek 

diifü rmek üzeredir. Bununla için bu kadar para verilir. 
beraber Ağa Han oğlunun Bu kıt Hindistanda Ağa Han 
bu kadınla hiç bir mürıa- meziıebinin imamlarile derviş-
sebeti olmadığım beyan edttek leri bir toplanb yapacaklardır. 
olursa, bu tehlike savuştu- Ağa Han da iıte bu toplanh· 
rulabilir. Ancak rivayete göre, da anabtana niçin Aliye Ye• 
delikanh Prens, kadın boşan- rilmesi lizımgeldiğini isbata 
ma karannı alıp da serbest çahJ&cakbr. Bunu isbat ede-
kalır kalmaz Madam Cuinness miyecek olursa it sarpa sara• 
ile evleneceğini söylemektedir. caktır. Çünki Fransız kadını 

Yilz milyon Hintli c~nnet ihtida edip te miblüman olma· 
anahtarlarını, Fransız kadının- dıkça cennetin anahtan kll-
dan olan küçük oğluna bırak· çük oğlana da verilmiyecektir. 
maeı için Ağa Hanı mecbur Bu takdirde yap ilerlemekte 
edebilirler. Daha kötüsü de olan Ağa Han acele edip bir 
var: Cennet kapısmı kendi oğ· Hintli kızile evlenerek dünyaya 
lunu yüzüne karıı kapathrabi- bu anadan bir erkek evlat do-
lirler. ğurtmalıdır ki kendisi ölürken 
Eğer Madam Cuinnes, kıy- cennetin anahtarı aifede kala-

metli anahtarın mirasından mah· bilsin. 
rum etmeksizin Prens Aliye imamlar Ağa Hanın tabile-
varabilirse dünyada en bnyük rinin ne kadar para verecek-
sosyal diktatör olacaktır. Mil- lerinı tesbit eder. Şeyhler de 
yonlarca tebaası olan bir bunu toplar. Ağa Hana her 
adamm karısı sıfatile bun- yıl kendi ağırlığınca albn ve-
ların her birisinin sosyal du- rildikten bqka tlirlü tllrlll 
rumlannı kontrol edebileceği verper de sunulmaktaclar. 
gibi, kocasının tek .a.Dple de K.....a •ika J • ,.il• ı .... 
milyonlarca kifidell her baagi la• ar .....__ ..,. ..._. 
biriai abretioden mahrum ede.ı 650 kunqa aablmaktadır. Ba 
lailirl Dtblyad• lail bir kraliçe'!' su kMGllte ·karşı ea· iyi maılra· · 

yalı•t dikt.t6r karumın . . . uyıbr. Likin · middeti- ·-bif• ytl• 

Böylece verilen armağanlara 
vergi denmektedir. Çünkü bun
ları getirmekte kusur eden Hint 
iller hiçbir cezaya çarpmadar. 
imam sadece kusur eden ada
mın adını kara kapla kitaba 
yazar ve gözlerini göke kal
dırarak kederli ve acı nazar
larla bakar. Bu liıteler biç 
şüphesiz Ağabana gönderilir. 
Onun da cennette girecek 
adamların arasından böylelerini 
çıkardığına itikat edilir! 
Ağa Han haçlılann 11Şeyhül

cebel,, dedikleri 11 Hassan Sab
bah,,m ahfadındandır. 

Bilindiği üzere Hassan Sab
bah yalnız lsmaili denilen ba
tınıye mezhebini kurmuş bir 
adam sıfatiyle tanınmıştır. Asıl 
korkunç ve zamanını titreten 
kudreti, o çağın bütün büyük
lerini müslüman, hıristiyan en 
şevkctlu hükümdarlarını demir 
pençesinin içinde ve hi~ umul
madığı zamanda hatta yüzlerce 
zırhlı muhafızlariyle çevrilmiş 

bulunurken oldürüliivermek 
lcorrnsu altında bulundurmasıdır 

. Melek şahın veziri N.izamel-· 

mülkün ve Ömer Hayyamm 
mekteb arkadaşı olan bu ölüm
ler dahisi tarikatına soktuğu 

gençleri hususi tekkelerinde 
bir taraftan zeka ve tal.ikati 
ile kendine bağladığı gibi bir 
taraftan da haşhaş dumanlan 
arasında çıplak kızların, cen
neti andırır manzaraların bü
yüsü ile adeta çıldırtırdı. 

Şeyhin muci:ı:eli bir işarctile 
dünyadan cennete giren ve 
hurilerle sarmaş dolat olan bu 
genç mUritler yüreklerinde ateı 
püskürllr, bir yanar dağ olduğu 
halde şeyh için kendi kendi
lerini veya başkalarını parça
Jamağa her valat hazırdılar. 
Nizamelmlilkten tutunuz da o 
zamanki Suriye baçh krallanna 
ve sayılam•yacak kadar büyllk 
adamlara Hassan Sabbahan 
kanlı hançeri yetişmiş, 
kahraman Salilıaddin Eyübi 
bile, çadanna giren bir 
lsmailinin hançerinden güç 
kurtulmuıtu. 

••• 
Hassan Sabbahın b6ylece 

dftnyanın en bllyiik imparator
larının, şablannın Ye krallarının 
görünmez ölüm korkusu i!e 
titreyen başlan üzerinde kur
duğu eıi görülmemiı saltana
tını yıllarca sürdü. Bütün hü
kllmdarlar onu, her an ölmeğe 
ve öldürmeğe hazar fedailerini 
ortadan kaldırmağa uğraştılar. 

Dağlar padişahı "Almat" da
ğının kartal yuvasından Asya· 
nın dört yanına buyruk salar· 
ken hiç ummadığı bir korkunç 
fırtına orta Asya bozkırların-
4aa plms~~ ...... 
.. b .... , ,, ....... .,.., .... 

lanıp geftyordu: 
Ceagitia ~ak bayrait albna 

topla1uni1· T1lrldef. en Uld ta-

PARDAYANLAR 
-44- YAZAN : MI.el ZevakO 

Pardayan tamamiyle kendini olurdu. Bana misafir oldu. Be-
toplamıştı. Cessur bir sinyörla ni bir dost tanıdı. Bu dostluk 
çarpışmayı tatlı tath düşünür- selıebsi:ı: bozulmayınceye ka· 
ken hakikat. daha ziyade an· dar da kendisi bence pek mu· 
lamağa başladı. Kaşlarını çaltı. kaddestir. 
Bıyıklan dim dik oldu. Sonra - Bu sebeb beni ikna etti, 
suratını buruşturdu. Bu seuiz- fakat dostunuzun ismi nedir? 
likten işkillenen Kraliçe: - Henüz bilmiyorum. Gerçi 

- Tereddüd mü cdiyorsu- bir dostun ismini bilmemek, 
nuz? Prenslere hizmet etmekle gaddar bir düşmanın ismini 
iftihar duyan cesur şövalyeden öğrenmemek kadar gariptir 
iyi bir cevab bekliyorum aEİ· değil mi? 

Katerin başını eğerek dl• ziru. 
Dedi. Gözlerinden ateş fış- şünmeğe bafladı: 

kıran Şövatye hendi kendine: - işte bundan daha lehli· 
keli bir adam olamaz. Çlllkl 

- Ahi Baba öğüdü dinle- bana hizmet etmek istemiyor. 
miyen, hissiyatını idare ede· Sonra bağırarak: 
memek felaketine düçar olan _ Mösyö! Sizden bu ismi 
şövalyeyi uşak mı sandın. sormaktan maksadım ba .... 

Diye düşündükten sonra mın bana dÜflllan olaa ki.ue 
yüksek sesle: mi diye anlamak isteıniştim. 

- T ereddüd değil. redde- Siı: çok doğru sözlü erkek W 
diyorum. adamsınız. Şu zamanda ağzı 

Cevabını verdi. bek (sıkı) bulunmak bir it..,. 
Karşısnıda eğildikleri gör- değil fazilettir. Artık bund&I! 

meğe alışmış ve her sözünün hahselmiyelim . Kalbioiıdekı 
yapılacağına çok emin olan saygıyı liyıkile takdir ediyorCJD· 
Katerin bir an kadar hayret Dedi. 
içinde kaldı. Gerçi reddedece- - Ah! Madam, beni ihya 
ğini keslirmi~ti amma bu de- ediyoraunuz. Sizi mem•• 
rece cüret göstereceğini aklına edemediğimden dolayı ne ka· 
getirmemiıti, öfkelendi, kansız dar korkuyorum. 

- Niçin? Dostluğaaasa sa· 
yüzü kızardı. Etrafma bakındı. dık kalmak milşterek hir 
Rojiyeriden başka yanında düşmana karşı şiddeti'!iz~ 
kimse yoktu. Rojiyeri kızdığını delalet eder . . Haydi pl1-
anlamıştı. Katerin kızgınlığını niz, sizi servet sahibi ede· 
gizledi ve tatlılıkla: ceğimi hatırınızdan çıkarmayı-

- Reddetmeni~deki sebebi nız. Yann sabah, aixi Lan 
anlatır mısınız? sarayında beklerim. 

Dedi. Katerin dö Mediçi ayağa 
- istediğinizden ala ! Ywk- kalktı. Pardayyan kendisine tatla 

..!k lrn,biniz şimdi her şeyi an- bir gülümseme ile mukabele 
anıakta güçlük çekmiyecektir. eden Kraliçenin huzurunda 

' Söz ettiğiniz adam odama gel- eğildi. 
di. Benimte beraber so· raya - Sonu var -......•............•.•••.......•...•....•...........•....•.••.......••.......••.•.•... , 

Yqmru .ıa dövmüş 
Gümrük önünde hamal Meh

med oğlu RecepJe hamal Os· 

man oğlu Tevfik arasında yük 
taşıma meselesinden kavga çık
mış, Receb yumrukla Tevfiği 
dövmüştür. 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 
Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlayarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numrala muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Doktor 

Kemal ~a~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

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

ribin parlak hayaletleri ve şöh
retlerile övünen klasik ülkeleri 
demir ayakları altında zangır-

datarak l an yaylasına geçtik
leri ve yüce dağları aştıkları za
man bu impanatorluk ta bir filin 
ayağı altında ezilip giden mis
kin bir karınca yuvası gibi 
tarih alanında yok oldu gitti. 

Hassan Sabbabın aleme ver
diği korkuya şaşıp kalan Türk 
başbuğu çelik pençesini Almot 
tepesine çarphğı sırada Türk
._.. btlttlD i-~ ea .. ,._.. 
lyillklerllldea bırtni ••• yap• 
makta oldukfannı acaba dil· 
tOnmtlf mUydil? 

AHMED EKREM 

ı •r7..7-7~..K~ThC!';, _ "' 

f!~ Borsa Haberleri 
~ DUn Borsada 
~ ~,ıar 

Uz Um 
Çu. Alıe1 fiat 
296 Alyoti bi. 9 50 11 
114 Üzüm kurumulO 50 12 

78 S Süleymano 13 50 17 
48 K A Kazım 9 50 11 
45 S Gomel 9 25 11 

7 Kaptan Mus. 4 50 4 50 
4 J Kohen 12 75 12 75 
4 H Kori 11 11 
696 Yekün 

446288,S Dünkü sabş yekiaa 
446984,S Umumi sabş yekia9 

Zahire 
Çu. Cinsi fiat 
290 Arpa 5 62 5

5 
68
1 28 Bakla S 12 2 

108 Mısırdan 6 25 ! 25 
9 Fasulya 12 la 
2 Kumdan 9 9 

20 Nobut 8 7S 8 75 
26 Kendir T. 4 75 4 72 

462 K Palamut 380 525 
1678 kilo iç ceviz 37 ~ 

314 bal ye pamuk 45 .., 

Para Piyasası 
28-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İslerlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 95 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 10 10 
lsviçre F ran. 40 62 
Florin 85 10 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr.Şilin i 23 50 

Sabt 
50 70 

624 
8 30 

79 35 
21 50 
ıo 20 
41 
85 85 
5 21 

24 . 
Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta· 

!ebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini bazarlamalarına ve 
imtihan zamanlarında aakınb 
~ekmemeleriai temin için ...... 
• ... r maeDimle kendilerini talt
Yiye ediniz. 

Yeni Asır idareh•aesi mual-
lim (Z. M.) e miir-caat. 

H. 3 (IS) 



Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağlan, düztabanlar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çocuklann vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları , kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
Jukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
i in korsalar. 
ç TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve M uTEHASSISI 

a,hr· 
Bey tarafından yapılır 

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

ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey 

Kuşadası 
Bir senelik Muhammen icarı: 

Mevkii Cinsi L. K. 
Sulçuk ınenderes cıvarı Barba Andon dalyanının maa 60 00 

saydı semek % 12 saydiye rüsumu 
Selçuk civaşir Gelekilise gölünün maa saydı 10 00 

semek % 12 saydiye rüsumu 
Selçuk Pananoz Alman gölünün maa saydı semek 10 00 

% 12 saydiye rüsumu 
Selçuk Civaşir Civaşir gölünün maa saydı 10 00 

semek % 12 saydiye rüsumu 
Yukarda evsafı yazılı dalyan ve göllerin saydı semek hakkı 

ile bsraber yüzde 12 saydiye resimlerinin üç senelik icarları 15 
gün müddetle ve açık arttırma ile müzayedeye çıkarılmıştır. 
Her seneye aid paralar sekiz taksitte ödenecektir. Taliplerin 
pey akçalarile birlikte ihale günü olan 4/12/935 çarşamba günü 
saat on beşte Kuşadası malmüdürlüğüne müracaatları. 

29 - 30-1-2 3853 (3528) 

Müzayede ile Azimet dolayısile 
Fevkalade satış Acele müzayede 

Acele yolculuk dolayısiyle 
1 kanunuevvel 935 pazar günü 
öğleden euvel saat onda me
sudiye caddesi pazar karşısın
da ve pansiyon süvisinin ikincı 
kordon caddesindeki kapısının 
karşısında intikam sokağında 
13 numaralı hanede doktor 
bay Cemil Şerife a\t lüks mu
bilyalar müzayede suretiyle 
sablacaktır. 

Modern kadifeli kanape ta
kımı orta masası ve iki sigara 
masası, garistenber gar mar· 
ğah yeni bir halde siyah Al-

man piyanosu, iki adet sehpa 
ve porselen salcsısı, emayi so-
ba ve boruları, diyamant mar
kalı yeni bir halde yazı maki
nası, amper markalı ve 6 lam
balı yeni ve zarif radyo, hasır 
takımı, zarif ve nadide kristal 
camlı şemsiyelik, iki adet yağlı 
boya taplo, büyük kıtada ka
difeli kanape ve iki koltuk, 
altı adet taplalı Avrupa san-
daliyesi, karı yemek masası, 
modern büfe, etajer, dört ay
nalı tuvalet, peşkirlik, konsol 
ve aynası. komodino tüvaletlik, 
şifonyereti aynalı dolap, tek 
kanape, balkondaki isyorlar, 

cevizden mamut kon tura büfe, 

ile satış 
Önümüzdeki Pazar günü 

yani Kanuouevvelin birinci gü
nü sabahleyin alafranga saat 
on buçukta Karataş tramvay 
caddesinde Salhane makasında 
caddede 361 numarada Madam 

Amadoya aid lüks mobilyeleri 
bilmüzayeıte satılacaktır. 

Gerek saybor, Viyana ma
mulatından koltuk takımı, çifte 

kanatlı aynalı dolap, kadife 
kanape, oyun masası, oı ta 
masası, şemsiyelik, divar saab, 
komodino, tül perdeler, . çullar, 
vantilatör, fonograf, Dülset 

markalı ma 34 plak, karyola
lar somyeleriyle, lavamanlar 

maa ayna, termosifon maa 
porselen banyo, elbise dolabı, 
konsol ayna, kadife koltuk 
takımı, 12 muhtelif tablalı 

sandalyaları, 2 kadife koltuk, 

hasırlı takım, ipekli şezlong, 

halı, kilim ve seccadeler biJ

müzayede satılacaktır. Satış 

peşindir. 
Büyük Kardıçalı lbrahimbey 

hanında Emniyet müzayede 
salonu müdüriyeti 

1-3 (3524) 
askılıklar Amerikan lake kar- gelinir. 
yola, ipek işlemeli dört kanatlı 26-29-3-7 3828 (3516) 
paravan, nikel iki kişilik kes- - 350 Metre murabbaında 
me karyola, Isparta gördös ve beher metre murabbaı 25 
halı ve seccadeler müzayede kuruştan tamamı 87 lira 50 
suretiyle sa~ıl~~ak~r. kuruş bedeli muhammeneli 95 

Satış peşın ır, ırsah kaçır- adanın 12 ve 13 sayılı arsaları 

mayınız.Türk müzayene salonu baş sekr'!terlikteki sartname 
müdüriyeti veçhile 17 - 12 - 935 Sah günü 

N 2798 102 (3 saat 10 da açık artırma ile iha-Telefon o. · 523) 
------- le edilecektir. iştirak için 7 

- ızmir b(:ledlyeslnden: liralık muvakkat teminat mak-
- Hava gazı fenerlerinde buzile söylenen gün ve saatta 

k Uanılınak üzere muhtelif komisyona gelinir. 
n~marada on bir bin adet hava 29-3-6-10 3860 (3527) 
gazı aınyandı başsekreterlikte- - Bin üç yüz yirmi beş lira 
ki şartname veçhıle 13/12/935 bedeli muhammenli Tepecikte 
Cuma günü saat onda açık yapılacak pazar yerinin başsek-
eksiltme ile ihale edilecektir. reterlikteki keşif ve şartnamsi 

Umumi bedeli muhammeni veçhile açık eksiltmesi 6/12/935 
bin yedi yüz yetmiş yedi lira Cuma gününe temdit edilmiştir. 
elli kuruştur. iştirak için yüz iştirak için yüz lira muvakkat 
otuz dört liralık muvakkat te- teminat makbuzu veya banka 
minııt makbuzu veya banka teminat mektubile söylenen 
teminat mektubu ile söylenen günde saat 10 da komisyona 

Sobalarınız için hali~ 
·~································:······························::·····~~···~~·=· 

' .~~.~.~.~.~.~~~~.~~~.~.~~.~.~~~~ 1 ~?.~~~~t 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S HHAT Balıkyağı 

Norveçyanın h~lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZJ.IET 
Sıhhat Eczanesi 

••••••••••&••························································ 
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PUDRAS\ 

Katiyen zarar vermeden tui keser. Kokuyu tamamen iza!e 
eder. Elbise ve çoraplannızı uzun müddet yeni olarak saklar. 

[ 

Diş macunu piyanko bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu hoş ve lezzetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLIN mine tabakasını tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç tereddüd etme• 

T enviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

ET .LLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
llehmet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri depoıu 
Ve Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 • 79 
Tel. 3332 

Izmirlilerin Sevgili ilacı 

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

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalıdır 

DEPOSU~ 

Demiryollarından : 
- Kok ve maden kömürleri için ton ve kilometre bapD• 

tam bamuleli vagonlar için 1, perakendeler için 2 kuruı llcretli, 
kömür sobaları için ton ve kilometre başına tam hamuleli vagoa· 
lar için 3 ve perakendeler için 3,50 kuruş ücretin D. D.llO'l 
numaralı tarife zeyillerile beraber 1-12-935 tarihinden itibarell 
8 inci işletme mmtakasına da teşmil edilecektir. Tafsillt iıtd• 
yonlardan alınabilir. 

Taze Kars 
.......... mll .......... lm 

~ütle!İmiz geldi 
Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gö.1terdikleri 

rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiıtir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun olduklan 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüpheıizdir. 

Toptan ve perakende satış yerleri: 
Hükumet karşısında Sevim pastahanesi, Şekercilerde 12 

ve 14 numarada şekerci Ali Galip müesseseleridir. 
1 - 30 (b-3) (3393) 

Sila 
'1t 

ALIKYAGI 

şifa 

"' 
gün ve saatte komisyona g elinir. 3859 (3526) 

~~~:..=..=~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-----
den seçilecek en mükemmel diş macunudur. u yag aş 
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F ratelli Sperco 
apur Acentesi 

ROY ALE NEERLANDAIS 
KUf.lPANYASI 

CERES vapuru elyevm Jima
nırnızda olup 26 ikinci teşrinde 
Anvers, Rotterdam, Amster
darn ve Hamburg limanlara için 
Yiik alacaktır. 

ORESTES vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
künü tabliye. ettikten sonra 
llurgas, Varna ve Köstence 
liına nları için yük alacaktır. 
FAUNA vapuru 2 bir nci ka

nundan 5 birinci kanuna kadar 
Aaven., otterdam,Amsterd 
"- Hamburg Umanları icin ytik 
alacaktır. 

UL YSSES "Tapuru 2 birinci 
kAnundan 5 birinci kanuna ka· 
dar Anvers, Rotterdam, Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

HERCULES vapuru 13 bi· 
tinci kanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
Burg as, Varna ve Köstence 
liın:ınlarına hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LIEN 

FREDENBORG vapuı u 25 . 
ikinci teşrinde beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
Ro~terdam, Hamburg, Gopen· 
hage, Dantzig, Gdynia, Oslo, 
Cioteburg ve fskandinavya li
hlanlau için yük alacaktır. 

GOTLAND motörU 29 ikinci 
teırinde beklenmekte olup yü· 
künü tahliyeden sonra Rotter
dam - Hamburg - Copenhage· 
Dantz.ig - Gdynia - Goteburg
Oalo ve Iskandinavya limanlan 
İçin yük alacaktır. 

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

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
OL TUZ vapuru 3 birinci ka

nunda Köstence, Suliyna, Ga-

Jas limanları için yük alacaktır. 
PELEŞ vapuru 18 birinci 

kanunda gelip 19 birinci ki
tıunda Malta, Ceneıva, Marsilya 
Ve barselonaya hareket ede-

cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 
TOYOHASHI vapuru JS 

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

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değiıikliklcrden 
0 centemiz mes'uliyet kabul et
ıııez. 

F aıla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve T abJiye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen
talığma müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

N. V. 
W. F. H. Van Der f 

Zee & Co. ' 
MACEDONIA vapuru ba

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre· 
men · çin yük almaktad,r. 

lSERLOHN vapuru 9 birinci 
kanunda bekleniyor. 13 birinci 
kanuna kadar Anvcrs, Rotter
dam, Hamburg ve Brcmen için 
yük alacaktır. 

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

A erican Espoı't Lines 
RXCHANGE vapuru: 20 

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

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

EXARCH vapuru 12 birinci 

kanunda bekleniyor. Boston, 

Norfolk ve Nevyork için yük 
alacaktır. 

EXAMl::LIA vapuru 17 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev

york için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG " vapuru 4 
Birinci Kanunda bekleniyor, 

Anvers, Rotterdam ve Ham
burg için yük alar:akhr. 

Johnston W arren Lines 

l...i\'erpooI 

" JESSMORE ,, 14 Birinci 

Kanunda bekleniyor, Liverpol 

ve Anversten yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya limanla

rına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında biç bir taahhüde gi- ı 

rİfİlmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon T efefon N o. 

2007 -2008 
a7:7.Z7.z7.Z7JZ77.7JZJ'7.T//7/AZ7Z. 

Mua~lim Doktor 

A~met Hulüsi 
ALATAŞ 

iç hastalıkları doktoru 
Kemeralb amh sokak No.20 

Göz He~imi 
MITATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
T eJefon: 3434 

(229) 
~~~~~~====~----•&mMM•·---------· 
Eczacı istiyenlere 

Muktedir diplomalı bir eczacı 
'!ezacılık veyahut müdürü mes
Ullüklc iş aramaktadır. lstiyen
lc r Yeni Asır gazetesinde çiıı
kog raf bay Zekiye müracaat-
ları 5.5 (3507) 

Geceleri sık sık abdeste kal
kanlar rahat etmek için 

Katran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira Katran 
idrar yollarının nezle ve ilti
haplarını iyileştirir. 

1 - 8 

lnı:natını?. 1~·ın atıdekııbtıyaçlarınızı pcık onuz f iyııtlarla 
temın etmek ı ter. enız Hnlıın atta çarşısında 

Kavalah Hasan Nuri 
tıonretbaneı;ıiufl miiracaf\t e«liniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her ne11i çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden /Qvhalar ve bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıfonlar ve her cins 
musluk/01 ve kanalızasyon için demir dökme borular 
ve lngilız künkleri ve bunlarm te/erruatı vesaire ... 

Ftvatlar rekabet kabul etmez 
Yerll Çimentolar, BDtlln •••k•I•• 

En MOsalt Şer•ltla 
M•l•zarr ızda S•t•I•,. h 3 

Oliver Ve Şii. 
LIMİTET 

Vapur Acen esi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hattı 
OPORTO vapuru limammıı-

olup Liverpol ve Svanseadan 
tahliyede lrnlunmaktadır. 

BULGARIAN vapuru 18 son 
teşrinde gelip 20 son teşrine 

kadar Liverpool ve Glaskov 
için yük alacaktır. 

ROUMELIAN vapuru ikinci 
teşrinin sonunda beklenip Li-
verpool ve Svanse'dan yük 
tahliye edeeektir~ 

Londra-Hutl hattı 
1. BUl..ıGARlA.N vapuru 18 

son teşri de Lo.ndra ve Hull
den gelip tahliyP.ce bulunacalctır 

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

The General Steam V avi
s,ration co. Ltd. 

PETREL vapuru 19 eon teş-
rinde gelip 21 son teşrinc ka
dar Londra için yük alackhr. 

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

Salon, yemek 
Kardeşler 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

KTOR 

Hulüsi (rel 
Sinir hastalıklan 

Mütehassısı 
Pazardan mada bergün 

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

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

=~Bristol otelinde 
Sirkecide Osmaniyeotelinde 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini ıeTdiren bay Omer LUl
tldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
ıiıidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbuJda her iki otelde konakbyacakJar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütün bu fevkal.ideliklcre iJivcten fiatlar 
müthit ucuzdur 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çefit ye· 
mek babarlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, lspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taııyan ambalajlarda belli 
batlı sabctlarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südü, Besi. Her boy diş macunu ve fırçalarımJLeylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını ' bizden arayınız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı altında çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

••• ller cins sobalarda, salaınandralarda 
ınaııgalda kolaylıkla yanan 

hu köfuiirii hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• 
Acele Ediniz •. 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömürleri de bulunur. 

Maltızlar Yalı Caddeal No. • 

. . . '°i 

ve yatak. odalarınızı llaraççı 
ınobilyelerile sii 1e)'İniz .•. .. 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve ıöhretini mu· 

bafa7.a eden KUVVET ilacıdır. 

Kina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanların can kurtaraaıclrr. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin sevilir. 

ÇUnkl : Lezzeti hoştur, herkes içebilir. 

Çünkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızanr, sıhhat 

v-e neşe alametleri belirir. 

ÇDnkl : Yemek yiyemeyenler feTka!lde bir 

iftibaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaı

larına tavaiye ederler. 

Okumadan Geçmeyiniz 
~ay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA" denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde f aı]a mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren hamızı belvin itra hına nıuvaf· 
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmiş olursunuz. 

H. J. LEE - Lon dra müstamerat 
mahsulata ithalat ve ihracat 

iZ Mi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

·Anonim Şirketi· 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir<le Halkapınardadır 
Yerli PamulJundan At, 1 aggare, K6pekbaf, Delflrm~n, 

Geyik ve Leylak Markalarını luni her nevi Kabot bezi 
iwal eylemekte olup malları A vropanm ayni Up meoıtu 
catuıa faiktir. 

Telefon K o. 2211 ve 308'1 
Telgraf adresi: Ba7rak Izmlr 

(H 1) Per • 
• .• 1 1 .,·: 

lzmir Tramvay ve elektrik Sos
yetesinden; 
Şebeke ameJiyab dolayıaile cereyanın l - 12 - 1935 te saat 

9 dan 15 e kadar ikinci Kordonda, Mesudiye ve Bornova cad
deJeriade ve mücavir sokaklarda kesileceği sayın abone)erimizce 
bilinmek üzere ilan olunur. 
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Petrol ambargosundan çıkan tehlike 
lngiliz Büyük elçisi bay Lavalla neler görüştü ? 

Petrol ambar~osu ltalyanın lngiliz filosuna bir hücumunu intaç ettiği 
Takdirde Fransanın kat'i bir hatlı hareket takınması istenmektedir 

iT AL YANIN BAZI SÜEL HAREKETLER EMRETMEK MECBURiYETiNDE KALDIGI SöYLENIYOR 

: .. :·;.-.:_f>r·:.:-~"""''';;:;:,:;:~~::,:::>~,,:,::::~:ı::~><<*~ı ·ı~ 

Jıa 11a11lmm hiiJük haıp genıileıi11deıı biri /ı;kmder/ye limanında gueçlık ag/ar 

Paris; 28 (A.A) - Dün B. Eko Dö Pari gazetesine göre ltalyan kıtaatmm bazı müşkü· müzakerelerde şimdiye kadar Roma 28 (Ö.R) 
Lava) ile lngiliz büyük elçisi lngiliz dış bakanlığı petrol am- litla karşılaşbğım göstermeğe elde edilen terakkinin tetkik ltalyan gazetele-
araıında cereyan eden görüş- bargo meselesi ltalyanın Ingi- müsaid o!duğundan lngiliz hü- edildiğini söyliyor. ri B. Lavalin rad- Sudanın Hortum şı-luinde /nf!i/iz askerleri 

• elerin •U iki meseleye taaJ- liz filosuna bir hücumunu intaç kiimeti anla•mazlıg~ ın muslihane MISIRDA BÜYÜK HAZIR- yoda verdiği söylev dolaylsile petrol sevklyatının k8-I ., ., sllmesl için söz açlld• ı 
lik etti·g· i bildirilmektedir: ettig· _ takdirde Fransanın 2nci bir surette halli için bir proğ· LIKLAR Fransanın banş yolundaki gay- I • 

l 1 · kd" k d" ı 'li sıralardı , ita f 
1 - ltalyaya yapılacak pet- meselede kat'i bir hattı hare- ram tesbitinde çok ileri gitme- stanbul, 28 (Özel) - Lon- ret erim ta ır etme te ar er. memlekellmlz emniyeti· 

rol ihracatı üzerine ambargo ket takınmasını istemektedir. nin önüne geçmek arzusunda- dradan bildiriliyor: İtalyanlann Venedik sarayının düşüncelerini nl korumaia matuf baZI 
konulması veyahud 18 ler ko- Londra hükumeti petrolu ne dır. yeni bazı hareketlere hazırlan- bilen bir zat, B. Lavalin ita)- sUel hareketler emret· 
-.itesinin toplanması üzerine istihsal ne de ihraç eden ve Jurnal gazetesi; bir iki mü- dıklan hakkındaki haberler yan niyetleri'!e aid olarak söy- mek mecburlyetlnd a kal· 
hir tarih tesbiti. bu işde bir menfeati olmıyan kileme esnasında anlaşmazlı- iizerine İngilizler Mısırdaki aüel levinde geçen fıkranın çok iyi mıttır." 

2 _ fransanm Akdenizde Fransadan kendi arzu&una itti- ğın muslihane bir surette halli hazırlıkJarını arttırdılar. Libiye karşılandığını bildirmiştir. Şu ltalyada beslenilen ka-
Jasiliz donanmasına yapacağı ba etmesini bekliyor. imkim görüşuldüğü ve bu mü- ve Sudan sınırlanna yeniden nokta ilave edilmektedir : naat itte bu merkeZ· 
•lbaheret. Habeşistandaki son hadiseler nasebetle Roma ile yapılan bir cok tanklar gönderildi. "ltalyaya karfı bUtUn dedir. .-... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Laval kabinesi düşecek mi? Amerika petrol vermiyor 
Kabineye hücum vesileleri çok ise de On bin tonluk Listos petrol hazne 

ekseriyet hükiime.ti tutacaktır gemisi hareketten alıkonulmuştur 
Radikaller kararlannı bugün \lerecekle r ltalyanlar bu hareketi y~tsiz bir düşmanlık sayarak 

Paris, 28 (Ô.R) - Kamutay 8. Laval kabinesinin şimdi- mektedir. Almanya ile iyi kom- b• t ·ı t \ \ • J d• 
l»aılo yeni devre loplanbsına ye kadar ne yaptığını söyle- tuluk münasebetleri karmayı ır no a 1 e pro es o e mış er ır 
uılamıştır. Sene sonuna kadar mekle kalmamış, daha ne yap- samimiğ olarak istemektedir. Nev - York, 28 (Ô.R) -
.ai'ecek olan bu kısa devrenin mak istediğini de anlatmıştır. Kuvvetli, basiretli, barııça olan ltalyaya petrol nakletmek üzere 
ltltçe müzakeresine tahsis\ bir Hükumet:.. ..,.~ı,.,..,,,1, bütçeyi Fransa için korkacak hiç bir harekete hazır bulunan 10000 
ananedir. Fakat bazı partilerin Tm ıey yoktur. tonlu'< "Lisios" petrol hazne 
cltışünceleri bu merkezde de- Kabine ekser;yetini teşkil gemisi, ltalyan sefirinin bir 
jilclir. Gruplar arasında yapı- eden gruplar, lı~' \:metin kurul- protestosuna sebeb olacak 
laa müzakereler parlementer masına sebep o.an esere, yani şartlar için-:le Amerika tecim 
çe•reolerin telakkilerini gös- frangın koı unması ve bütçe bakanlığı tarafından hareket• 
tennektedır. muvazenesi iş:ne devam ede- ten menedilmiştir . 
.LAV ALIN BAŞ HASIMLARI bilmesi için ml!zaherete devam NevyOl'k, 28 (Ö.R) - ltalya 

Laval kabinesin n hasımları- kararı vermişlerdi r. ya petrol götürecek olan .. Lisi-
DUI başıuda soayal;atıer bulun- MAREN PARTİSi os" hazne gemisinin hareket-
.. ktaöır. Buolartn latedilderi Bunlardan .. Cumuriyetçiler teQ abkonulmasa hakkında fU 
Jliadikal • Sosyalist partiainden federasyonu" (Marin parbsi) iç tafsilib veriyor: 
p&er derecede Radikalleri ve dıı siyasada kabineyi tuta- .. N~YJOrk Timqea" ~ete8ine 
1'endl taraflanna ,ekerek lıli- cağını bildirmiştir , . gare ltalya laükiimeti 29 illdet 
)stmetin ekserayetini yıkmak Mtibim ıruplardan biri olan rio tarihinde bir Amerikan pet-
we kabineyi devirmektir. •ıol Rad•kaJ" partisi de nıun rol kumpanyaaiyle 12,000 ton-

HOCUM VESiLELERi mlinakaıadan sonra biikümeti luk bir benzin sabt mukavele-
1. h "'"' LCIV.. B b Kabineye •ar11 ücum veai- tutmağa karar vermiş ve h6kü- si yapmııbr. u enıin hep 

JeW eksik cletilctir. ilk lace kabul ettirmek, frangı korumak met istikraranın finansal ve birden ltalyada teslim edile-
k ve frangın deg· enizlendirilmelİ k · 

ı.ıı1..- miza eteai anuulan ekonomik kalk1nma için baı ce ti. 
flnab yerecektir. Bnndaa ••- teıebbislerine karta koymaktır. prt olduğunu bildirmiştir. Benzini taııyacak olan VI" 

. • ... k w ___._._ B. L.vaJ siyual kurumlar do- ". ccnı...,.. hı±• .bir kuma=,a .aid ...a.. 
•4• W.1 -- -,-.,. .. ~._.- Ja11ai,le 41e ttm•a ~ " UEil ~ pı 
~ .. -~--·1811-.lıa pn- B. Franclin .. Bouilloa tara- -u.ioa" hane ,remisi hazır 

._.. Nilaa e.&:- • saygı,....-... ebBlek medi- L....a __ <L--"- ... .nL--: __ u __ bir- ..ı-~~- iki llumpanya .. -.... r. 19• ...... srx meıe- jiai bildirmlftir. Dıt aiyuaclaki ..uuuaa IMllA -r ..... .......- .._..._.. 
Jlleri• .ozakere.i -- .. da lijine 1ca,.ı karalan eammiyet ......... 'bir koatrato yapdarak te kanun bakımından bakin lerini ortaya çıkarmaktad~~---

..A d göriltmeleri de açık olarak 'bil- ··-.. ··-· ··-·••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••-•••• .. ••• kr 
lalkiQleti a-Ç•w tliflre- dirilıaiftir. eepheai de hikimeti ticlcletle tinin lyelerinden bir kısmmın ması için geçen kabina zama- ile açılacak ve Başbakan • 
cek meseleler çıkacağı muhte- iT AL YAN - HABEŞ tutmak kararını vermiıtir. kabine aleyhinde oy verecek- nında yapılan Chauvin rapo- silmeksizin büdçenin Cba~-
me)dir. ANLAŞMAZLICI RADiKALLERiN DURUMU leri muhakkak ise d~ umumi- runu tatbik ettirmek hususun- raporunun müzakeresini isti1r 

fRANK DÜŞMANLARINA Bu:ı'ar töyle huliaa edilebi- Diğer bir takım küçOk grub· yeti itibariyle partiaiahiik6mete da istedikierini hükumete ka- cektir. istizah takrirlerinden ~d 
KARŞI BiRLiK lir : lar üyelerini ıerbeat bırakmıı· deıtek olacağı umuluyor. Grb· bul ettirdiği için ondan yana ilk ince finansal duruma aı 

Son amana kadar hiikimet .. lta'yan-Habeı anlaımazhğı- lardır. Kamutayın en &11emli bun bir karar vermesini bekle- OJ vermeli ve. ~arti prenai~le.ri olanlann münakaşasını istİ~r 
-=-tlerini belli etmemişti. Ge- nın Uluslar sosyetesi prensip- partiıi ve sollar birliöi grubla- meden idare btirosu radikal .. ..,. mahafaza e~nce, 6yelennın k b kt - mde ıti-... ,w •· . hep bir mabıy.ette reJ vererek ce Ye u 00 a uzer aı._ 
çen Sa'ı günü baıbakan 8. lerini ve iki tarafın menfaatle- rından biri olan Radikal-So.- lavlann aynı mahıyette oy ver- bir ıiyaaal buhranni 8dne macl meıeleıiai ileri sürecek.-
Lanl tarafından radyoda ve- rini birleştirecek bir şekilde yalist partisi ise dünkü top- meJeri için bir bildirik çıkar- geçmek için gayret sarfetme- M&zakereler gece ıeç 
rilen .ayJev bOkômetin "frank çabucak halli. Fransa hiç bir Janbsında kesin bir karar ver- mııtır. Partinin kanun dekre- leri biro tarafından istenmek- kadar IW'ecejinclea -~ 
..... alarma .. kU'fl birlik il- dost uktan vazgeçmemekte, biç memiı ve buau bugünkü bir lerini yumuptmak, ıiyual Dl· tedir. ..... itimad ,..,_ 

- · b1r iik..mdea · ekilme- to a • S. .,.. lllr••-- .& Lavalm m,,Yi belti 


