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Ekmek davası 
..... •• 
Uzerinde durulması 
Gereken bir 
iş oJnıuştur •• 
Buğday davasının halli on

ıene sürmüştür. Ve bu dava 
muhtelif safhalar geçirmiştir. 

Hiç birimiz unutmadık.Türkiye 
bütün dünya ç:ftçi memleketi 
tanındığı halde bir çok yıllar 
ekmeğimizi yabancı ülkelerden 
ğetirmeye mecbur kalmıştık. 
Bu kadar geniş ve verimli top
raklar üzerinde oturan insan
ların, ekmek için yabancı ül
kelerin kapılarını çalmaları en 
hakiki mfmasile ayıp bir işti. 
Ulusal ekonomi bakımından 
ise bir felaketti. Başbakan 
ismet İnönü çıfte mahsul 
diye yillarca bağırdı . Ve 
hakikaten istihsalat arttırıla
rak memleket, harice buğ
day ihrac eyliyecek bir duru
ına girdi. Fakat bu defa baş
ka bir felaketle karşılaşıldı. 
Fiat1er o kadar düşmüştü ki 
ınüstahsiller buğday ekiminden 
emeklerinin karşılığım elde 
edemez bir hale ge-ldiler. 
Yokluk nasıl bir · tehlike 
İse, bolluk da yani ekicilerin 
istihsal masraflarını karşılıya
lllamaları da o derece büyük 
bir tehlike arzediyordu. Bunun 
Önüne geçmek için de buğday 
koruma kanunu yapıldı. Müs
tahsıh korumak için müstehli
kin omuzlarına bir yük konul
du. Ekmek esasen çok ucuz
ladığından bu yük hiç ağırlık 
~ermedi. Hatta kendisini sez
dirmedi bile .• 

Muhtelif tedbirlere başvura
rak buğday davası müstahsıl 
bakımından halledilmiş bulunu
Yor. 

Bugün ise yeni bir mesele 
ile yani ekmek davası ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. Ekmek 
fiatleri her tarafta bilhassa bü
Yük şehirlerde çok yükselmiş
tir. Bunun birçok sebebleri 
Vardır. Geçen istihsal yılı biraz 
kurak gitmiştir. Lakin bu ku
raklık kıtlık dererecesine var
mamıştır. Resmiğ ağızlar yeni 
Yıla kadar yetecek buğdayın 
lnemleket içinde bulunduğunu 
tekrarlamaktadırlar. 

Yalnız şu var ki Ziraat ban
kası buğdayları anbarlanna 
doldurmuştur. Fiatlerin yüksel
llleğe doğru gittiğini j?'Ören 
.baz"ı tecimerler sipekülasyon 
Yol..,na dökiilmüşlerdir. Bir 
tok kimseler tanıyoruz ki 
buğday almışlardır fiatlerin 
~~ha yükselmesini bekleyorlar. J 
~ıhayet müstahsiller de kurak- l 
h.k sözlerini işittiklerinden yetiş- 1 

hrdikleri malın yarısını saklama
ğı kendi menfaatlerine uygun 
bulmuşlardır. Her üç durumda 
da kanunsuzluk yoktur. Tersi
tıf! olarak t ecim prensiplerine 
uygunluk vardır. Bununla bera
ber açıkça söylem eğe bo. çlu
l U?; ki bu durum müstehlikleri 
~ıkmakta ve bilhassa fakir ve 
ışçilerin geçimlerini zorlamak
ti\dır. Dün korunması gereken 
geniş bir müstahsil tabakası 
Vardı. Bugün korunması mec

Luri olan bir müstehlik kütlesi 
•ardır. 

- Sonu Q incı say/ada -
~alıLkı C>ca11'.0 A1u.. 

Italyanlar ·ricatlarına düzeltme diyorlar 
Makalle - Gorahaiyi - Gerlogubi ve Val - Val'ın Habeşlerin 
lstirda ettiği teeyy ·· d ediyor. Durum Haheşlerden yanadır 

Italyan sue çev n erı uz aşma e ıyorlar 
Londra, 29 (A.A) - Siyasal 

çevenler Tsana bölgesinde ya
kanda süel hareketler yapıla

c22'ına dair olan haberlerden 
hi ~: de teheyyüç duymamakta
dır. İngiliz süel mütehassısları 
yağmurlar mevsiminden evvel 
ltalyanlarm Gondar i~tikame-

için Dolo - Makalle bölgesini 
işgal etmiştir. Mariotti kolu 
kati bir harp vermek maksa
diyle Degiac Sebabn kıtalarını 
aramaktadır. Degiac Sebat 
şimdiye kadar çarpışmaktan 

rebe yapmak üzere italyan ve 
1 Habeş ordularını temasa getir

meye uğraşacağını beyan ey
lemektedir. 
HABEŞLER V AL VALi DA 

KURT ARDILAR 
Harrar 29 ( A • A ) -

Royter Ajansı ayların
dan: 

Burada yapılan resın1 
beyanata göre Habeş 
kuvvetleri Yal - Val'ı is
tirdat etmişlerdir. 

LONDRA DURUMU 
NASIL GÖRÜYOR? 

Londra, 28 (A.A) - Bugün 
ehemmiyetli hiç bir süel hare
ker yapılmamıştır. Fakatgerek 
ltalyan gerek Habeş kuvvetleri 
faaliyetle hazırlanmaktadır. Mü
him bir Habeş kuvveti Ambo -
A lagi bölgesinin müdafaa ter• 
t ibatmı hazırlamak üz.ere şi
male dogru ilerlemektedir. 

Söylenildiğine göre ltaJyanlar 
~ B ..1~ ı · Tembien şimalinde faaliyet gös· 

Neeaşi Ceplırde Habe.ş rmgarerlCJi kadınlar/le. ' aw{! ljO 

tinde ilerlemelerinin imkansız iT AL YANLAR RICATLERINE tam bir faaliyetle yapılan bir kaçınmıya muvaffak olmuştur. teren Habeş kıtalarını püskürt· 
olduğu mütaleasında bulun- DÜZELTME ADI VERDiLER temizleme ameliyesi sırasında BÜYÜK BİR HARB müşlerdir. 
maktadırlar. Makalle 29 ( A.A ) - Cep- ltalyan kolları Habeş kuvvet- VERECEKLERMiŞ General Mariottinin kuman-

HABEŞLER ÜÇ ŞEHIRI he hattmda ve bilhassa cep- lerinin darmadağınık rüc'atın- Tigre: 29 (A.A) -Havas A- dası albnda ve ltalyan solce-
KURTARDILAR henin Makalle - Dolo kıs- dan sonra kalmış olan müsel- jansı aytanndan: nahında bulunan Danakil kolu 

Adls Ababa 29 ( A.A ) mında yapılan düzeltmeler, teş- Jah düşman kuvvetlerini geri Süel çevenlerde pek yakın- Ras Kassa'nın kuvvetlerine 
Süel durum hakkında kilat yapmak devrinden süel sürmüştür. da Pariste diplomatik bir an- karşı giriştiği hareketlere de-
haberler müphemdir. kuvvetlerin yeni mevzilerde G. MARISTI DECCAZ laşma vücude getirileceği şek- vam etmektedir. 
Resmi çevenler ltalyan himayesini istihdaf devresine SEBATI ARIYORMUŞ linde pek nikbinane bir takım ltalyan uçaklan Ogaden böl-
tekzlblerine rağmen, Ma intikal edilmiş olduğunu pekala Adigrat, 29 (A.A) - Birinci şayialar dolaşmakta olmakla gesindeki şiddetli bombardı· 
kalle, Corahai ve GUer- anlatabilir. Bu düzeltme Italyan kolordu Eritre kolordusu ile beraber aynı çevenler Mareşal manlarına devam etmektedir. 
logoubl'nln istirdat edll- münakalat hatları boyunca siyah gömleklilerin birinci fır- Badogliyonun güya hiç bir şey General Graziani ile Raı 
miş olduğunu teyld et- akınlar yapılmasının önüne ge- kasının Gheralta ve T embiedi olmıya~kmış gibi hareket Nasibu'nun orduları çarpışmıya 
mektedir.er. ç~cektir. Bütün cephe üzerinde temizlemelerini kolaylaştırmak edeceğı ve büyük bir muha- hazırlanmaktadır. • ....... . 

····························································································~··············· ·······················•···•············································································ 

• 
Fraıısanııı lt:ılyaya cevabı • un· fi Emlüstri planımızın ınuvatfakıyeti 

ita ya düşüncesi ır Başbakan ·dün cam 
işleri karıştı mı? f b •k d 

Saldırışta bulun rsa Kondilisı;;·di-ktatörıük a rı asını a açtı 
Fransa İtalyaya karşı hayırhah 

Bitaraflıkta bulunmıyacaktır 
_,,,_.,,__,., . .....,,....,,........ _______ ··--..... ~~ · nln talebl üzerine ltalyan 

~~ ~-, , , ~ J ·bUyUk elçlslne zecrı ted-
•. ~~ 

11
• · • • ·blrlerln petrole ve kö-
~ ~ · -ı J 

1 
müre teşmili Uzerine ne-

~ f :t j 1 tlcesl dü,ünUlmeden ba
\, / zı hareketler yapıhrsa 

ltalyanın, Fransız hUkO-

hğına gUvenemlyeçeğlnl 
, 1 blldlrmiştlr 

Eko Dö Pari gazetesi bu 
•. münasebetle diyor ki: 
~~ Buhran şimdi en had dev-

resine girmiş ve anlaşmazlığın 
muslihane halli için dostane 
müzakerat zamanı gelmiştir. 

f'rnmuz Bnşhakanr il. I aval 

Parla, zg (A.A) - Ga
zetelere nazaren B. La
val lnglltere hükOmetf-

Övr gazetesi B. Laval'in 
dün Italyan elçisiyle yaptığı 

goruşmeyi fevkalade mühim 
telakki etmektedir Gazete di
yor ki: 
Şimdi Duçenln bazı ima
larına raömen Hebeşlıa
landa muhaaamatın dur-
masına intizar edf
leblllr. 

Sonu dördlincü sahi/tık 

Yapması isteniyor 

Ktal Yergi 
Istanbul 29 {Ö.R) - Atina

dan bildiriliyor: Af emirnamesi 
yüzünden Kral ikinci Y orgi ile 
General KondiJisin arası açd
mıştır. Baıbakanın kalemi mah
susu önünde toplanan bazı nn-
mayişçiJer General Kondilisin 
krala karşı diktatörlük ilin et .. 

Fabrika yılda 4500 ton miktarında 
Cam ve şişe yapac~ktadır 

lstanbul; 29 (Özel) - Dün 
Bursadan deniz tarikile Gemliğe 
geçen Başbakan ismet lnönü 
Sun'i ipek fabrikasının teme
lini attıktan sonra lstanbula 
gelmiştir. Başbakan burada 
sevinçle karşılanmışbr. ismet 
Jnönü bugün Paşabahçe cam 
ve şişe fabrikasının da açılış 
törenini ~ apmıştır. 

Cam iş adını taşıyan bu fab
rikanın açılışı ile beş yıllık 

planın en önemli kolu gerçek
leşmiş bulunuyor. Fabrika yılda 
dört bin ila dört bin beş yüz 
ton miktarında cam ve şişe 

yapacaktır. 

Bunun için de fabrikada yılda 
elli bin gündelik miklarında 
iıçi çalışbnlacaktır. Fabrika 
9imdiye kadar inhi-rJar ida-

;;;;j~·i·i;i~dij~;::,K;b;~j;.;_·i(;;j• 

yaşasın Kondilis,. diye bağır
dılar. 

Bnşhaka11 lsmd /ııı 11 

resi için 50 santilitrelik 250 
bin, 25 santilitrelik 200 bin, 
15 santilitrelik 218 bin ve ra• 
kı şişesi olarak on santilitrelik • 

( Lıilfen reviıiniz ) 



ek davası --·rinde urul ıııası 

Ger e en bir 
iş ohnuştur .. 

Ba ı ırafl 1 11ci sav/ada -
Müstehlikleri kim koruya

caktır? Hiç şüphesiz yine dev-
let!. 

Çünkü ne çiftçiye ve ne de 
tecimere elindeki buğdayı der-
hal piyasaya çıkaracak ve sa
tacaksın diyemeyiz. Amma dev
let buğdayları ~oplamış olan 
Ziraat bankasına elindeki mal
lan derhal piyasaya çıkar em-
rini vermek çok kolaydır.Dev
let dün nasıl müstahsil lehine 
tedbirler almışsa bugün de müs
tehlik lehine tedbirler almağa 
borçludur. 

Hatırlıyoruz ki ekmek dokuz 
kuruşa çıktığı zaman kıyamet
ler koparılmış, fakir halk için 
belediyeler ucuz ekmek çıkar
mak yollarını aramışlardı. 

Jzmir belediyesinde parti, 
ilbaybk, uzmanlar günlerce 
çalıştı. Mü_sbet bir netice elde 
edilmek şoyle dursun ekmeğin 
kilosu on iki buçuk kuruşa 
çıktı. 

Ekmek fiatleri ile memleke
tin srene1 iş sabası ve kazancı 
arasında denklik yoktur. Ekmek 
davasının bizim memlekette 
özel bir önemi vardır. Halkı
mızın çoğu için ekmek başlıca 
gidadır. Ekmeğin kilosunun 
beş kuruş yükselmesi birçok 
aile bildçelerini sarsm1.fbr. Bu 
pnınbya giğb vermek kolay 
bir it değildir. 

Binaenaleyh buğday davası
nın hal yollarını balanlar ek· 
mek davasını da ele almalı-
dırlar. Eğer yükseliş normal 
aebe· 'erden ise hakikaten kıt
lık ' arsa bu takdirde buğday 
kort ma yasasının halka yük-
ledi! i verginin bir mllddet 
omuz".- rından kaldırılması IA-
xım<lır. Yok bizim anladığımız 

, gibi yi kselit buğdayların Ziraat 
Banka ı ve spekülhyoncular 
elinde kapanmumdan doğu-

yorsa gayri tabii vaziyeti orta
daıı kaldırmak için Ziraat 
Bankasına müstehlik lehlııe 
nazımlık rolü verilmeli ve 
ambarların kapılan piyasaya 
açık tutulmalıdır. 
~ a'l~k.ı Ocak.o&-1u. 

İtalyan 
Bildiriği 
Italya General Konsolosu 

Romadan gelen telgrafı tebliğ 
eder: 

Roma - A.disababadan vürud 
eden havadıslere göre, Habeş-
lerin Gora'hai ve Gerlogubi 
geri almı~ olduklarını, 100,000 
kişılik bır Habeş ordusunun 
300 kilometre derinliğinde ltal 
yan somalisine girmelerine ait 
ve ltalyanın askerleri Makalle-
yi terketmiJ oldukları, asılsız 
haber olduıunu bildiriyor. 

••••• •••••••••• 
38.İ>in, ~nb~ ~~~tıi;;;;ıii:"'i3~r 
bin, su şışesı olarak. 30 santi
litrelik 7 hii:-'i!~~'P şişesi ola
rak 150 santilitrelik ~nm ga· 
lon 15000 fite ki 917 b\u şiıe 
fabrikanın otomatik kısmında 
yapılmıştır. 

Bu yıl da 2670 ton ağırlı
ğında on iki milyon 160 bin 
ıite yapılacaktır. Yanm oto
matik kısmında henüz yapma 
baılaınaınıttır. 

Başbakanın Zonguldağa gi
derek Sömikok ( Türk antra
siti) fabrikasını açması da muh
temeldir. Bu fabrika günde 
150 - 155 ton antrasit istihsal 
edecektir. 

Türk antrasiti Odun ve odun 
kömürünün yerine sıhhi, temiz, 
ucuz ekonomik bir yakacak 
getirmiş. 

Onnanlan barab olmaktan 
korumuş. 

Benzin ve yol katranı gibi 
iki mühim idbal maddesine bir 
iç istihsal hüviyet ver~ş. 

Kömür havzasının istihsalii
tını ve faaliyetini genişletmiş. 

Nihayet Türkiyenin müstak
bel kimya sanayiinin nüvesini 
teşkil etmiştir. 

ı 

l 

Tesbit edilen mes'u ler hakkında 
Amme dava~ı açılması kararlaş ı 
lnebolu vapuru faı·iası h:ık

kmdaki tahkikat müddeiumu
milikçe ikmal edilmiştir. 

Vapurun batması ve birçok 
yurtdaşlarıo boğulup ölmesinde 
vapurun süvarisi bay Mehmed 
Ali kaptanla, ikinci kaptan 
Besim, üçüncü kaptan Rami, 
birinci çarkçı Salim ve ikinci 
çarkçı Halidin san'atlarmdaki 
acamilikleri dolayısile mesul ol
maları lazımgeldiği neticesine 
varılmış ve bunlardan kaza esna 
sanda boğularak ölmüş olan 2nci 

kaptan bay Sesimden gayrisi 
hakkında hukuku amme davası 
açılması karar altına alınmıştır. 

Tahkikat evrakı birinci hu
kuk hakimliğine verilmiştir. 
Çarhçıların suçu vapurun su 
iizerinde müvazencde bulun
masını temin adecek olan safra 
sahrınçlarmı su ile doldurmıya 
rak boş bırakmalarıdır. 

Üçüncü Kaptanın suçu da 
gemiye fazla yük ahnmış ol
duğu halde it iraz etmiyerek 
birçok yük daha yüklemesidir. .... ., 

Kuşadası seylab 
Yerinde tedkik olundu 
ilbay Fazlı Güleç bir muharririmize 
Seyahatı hakkında izahat verdi 
Kuşa dasında ki seylap hadi. lerek henüz tafsilatlı tetkik ve 

sesini mahallinde tetkik etmek tesbitler yapılmamakla beraber 
üz.ere dün sabah Kuşadasına zarar miktarı 30 _ 40 bin lira 
giden ilbay Fazlı güleç akşam 
ıehrimize dönmüştür. Kendisini raddesindedir. Nüfusca ve hay-
gören bir muharririmize ilbay vanatca zarar yoktur. 13 Kişi 
bu hadise hakkında şu diyevde tehlikeli vaziyette kalmışlar ve 
bulunmuştur: mahaJli zabıtasının yardımı ile 

- Bütün hususi muhasebe· kurtanlmışlardır. Evleri tehli-
nin yollardaki zararı, belediye- keli vaziyete giren 110 kişi 
nin sokaklardaki zararı ve hal- Kızılay kururuu tarandan ibate 
kın zararJan bir araya getiri- ve iaşe edilmişlerdir. . . ....... . 

Türkofis 
Gelen şikayeti ehemmi

yetle nazara aldı 
Hollanda' dan Türkofis lzmir 

şubesine gönderilen bir şika
yette şehrimiz tecimerlerınden 
birinin Hollandalı bir tecimere 
külliyetli miktarda arpa sat
dığı ve arpa fiatleri fırlayınca 
lzmirli tecimerin mezkur arpa
ları teslimden imtina ettiğini 
bildirmiştir. 

Türkofis dış ülkelerdeki ti
caret şeref ve itibarımızla ala
kadar olan bu meseleyi esefle 
karşılıyarak derhal meseleye 
el koymuş, satılmış olan arpa
ların Hollandalı tecımere tes
limi hususunda alakadarlar 
nezdinde teşebbüslere giri· 
miştir. 

' ........ . 
ıh ti kir 

Tetkikat devam ediyor 
Vilayet ihtikar t etkık komis

yonu Denizlinin Sarayköy do
kumacılanna yüksek fiatle iplik 
satan ve ihtikar yaptığı haber 
verilen fabrika hakkında mü-
zakerede bulunmuştur. " 

iplik fiatleri hakkınd:: i:ıcaret 
odnsile bazı İplik imal eden 
fabrikalardan tetkikat yapılma
sına karar verilmiştir. 

Tiftik 
Hangi vilayetlerde yeti
şemediği t es bit olundu 

Dan.ı2lık tiftik keçilerinin 
hiç tiftik yetişmiyen vilayetlere 
.getirilerek veya gönderilerek 

bu mühim mahsulün zarara 
uğramasına sebebiyet verildiği 
görülmüştür. Tarım bakanlığın

dan vilayete gelen bir bildi-

rimde Antalya, Aydın, Balıke
sir, Ağrı. Bursa, Çorum, Ça-

nakkale, Diyarıbekir, Edirne, 
EJaziz, Gaziantep, Giresun, 
Istanbul, lzmir, Kırklarili, Ko
caili, Malatya, Mer'aş, Manisa, 
Niğde, Samsun, Ordu, Trabzon, 
T ekirdağı ve Urfa vilayetle
rinde tiftik yetişmediğinden bu 
vilayetlere damızlık tiftik gön
derilmemesi ve bunlar için 
sıhhat şahadetnamesi verilme
mesi bild i r.i!!Diştir. 

"" 1 •••• 11 .. 

Defterdar geldi 
Bir haftadanberi Dikili. Mene
men, Bergama ve Foça kaza
larındaki maliye işlerini teftişle 
!11eşgul bulunan Defterdar bay 
Ihsan avdet etmiştir. 

ELHAMRAmm:ll\ 
SiNEMASININ büyük zaferi 

170 bin İzmirlinin geçen senedenberi sabırsızlıkla beklediği 
dünya sinemacılığının eşsiz bir san'at harikası 

KLEOPATRA 
Şimdiye kadar ihtişam rekorunu muhafaza eden BEN HUR 

!il~~ni. de geride bırakan bir zengilikte 300 hin figuran 
ıştırakıle ve 23 milyon sarfile vücuda getirilen bu filmi 

ELHAMRA sineması bugün sayın lzmir halkına takdim ile 
iftihar eder. 

DiKKAT : Bu filim şimdiye kadar Türkiyeye gelen 
en pahalısı olduğundan, yalnız bu filim için 

serbest duhuliye karneleri muteber de "ildir. 

> 

Mükellefler tarafından 1837 
sayılı bina vergisi kanununun 
27 inci ve nizamnamesinin 46 cı 
maddeleri mucibince vukubu
lan talep ve müracaatlar üıe
rine tadilen takdir olunan gay
risafi iradlar derecelerden ge
çerek katiyet kesbedinciye ka
dar geçen zaman zarfında 
iradın bir kat daha düştüğün
den bahisle alakalılar tarafın
dan vukubulan tadil dilekleri 
muaddel iradların henüz katiyet 
kesbetmemiş olduğundan bazı 
yerlerce muamele mevkiine 
konulmamakta olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu meseleye dair dün Maliye 
vekaletinden ılbayhğa bir bil
dirim gelmiştir. Kanunun 27nci 
maddede yazılı kayıtlar ve 
şartlar dairesinde mükelleflere 
tadil talebi hakkı vermiş ve bu 
taleplerinin haklı olmadığı, 

nihai kararla sabit olduğu tak
dirde tadilat komisyonu mas
raflarının kendileri tarafından 
tazmin edilmesi mecburiyetini 
koymuştur. Kanun ve nizamna-

menin maddelerinde gösterilen 
şartlar tekevvün ettiği takdir
de mükellefler her sene tadil 

talebinde bulunabilirler. Ba
kanlığın emrinde mükelleflerin 
bu haklarını takyid ve tahdid 
eden kanuni bir büküm bu
lunmedığı bildirilmiştir. Evvelki 
müracaatları üzerine konulan 
iradlarm talebin vaki olduğu 

sene içinde kat'iyet kesbetti
ri lmemiş olr.ıası, dikkati calib 
bulunmakla beraber bu vaziyet 
mükelleflerin ertesi sene yapa
cakları müracaatların kabul ve 

K iiciik llaberl r: .,. 

Atkoşularının raporu 
Son at yarışlarının netice

l~ri hakkında vilayet baytar 
müdürlüğünce hazırlanan rapor 
Tarım vekaletine gönderil
miştir. 

Takas komisyonu 
Takas komisyonu dün öğle

den evvel ticaret odasında Va
li muavini bay Sedad Erimin 
başkanlığında toplanmıştır. 

Hava kurumu 
Hava tehlikesine karşı koru· 

ma komisyonu dün Vali mua
vinliğinde toplanmış ve bazi 
işler hakkında görüşmelerde 
bulunmuştur. 

imtihan yaplldı 
V ıliyet mektupçuluk ta asli 

maaşı on lira olan katiplik ıçın 
dün vilayette imtihan açılmıt 
ve 16 talip imtihana girmiştir. 
Kazanan bugün belli olacaktır. 
Hayvan tallmatnamasl 

Hayvan sağlık zabıtası ka· 
nun ve nizamnamesi mucibince 
mer'iyete konan güney sınırla
rı ve hinterlandı hayvan hare
ketleri talimatnamesi Tarım 
vekaletinden vilayete gelmiştir. ......... 

Şükrü 
Yedi ay hapse mahkum 

Edildi 
Kestelli caddesinde derici 

Aliyi üç lira alacak yüzünden 
aralarında çıkan kavga sonun-
da öldürmek kasdiyle yarala
maktan suçlu belediye et ta
kib memuru Şükrünün Ağırce· 
zada muhakemesi bitmiştir. 
Şükrü adiyen yaralamak su
çundan 7 ay hapse mahktim 
olmuştur. 

• 
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tetkikine mani teşkil edemez. 
Muaddel iradların meriyet 
başlangıcını tayinde müracaat 
tarihleri esas olduğu için ala
kadarların ertesi sene va
ki olacak tadil talepleri kabul 
olunacaktır. istinaf veya tem
yiz komisyonunca tetkik edil
mekte olan iradlar katiyet kes
bedince bu talebnameler birer 
tahrir varakasına bağlanarak ta
d ilat komisyonuna verilecektir. 

Bu komisyonca yapılacak 

tedkikat neticesinde muaddel 
iradların takdir edildiği tarih 
ile ikinci tadil talebi arasında 
g eçen zaman zarfında muad
del iradlardan da en az iki 
sene devam edecek bir sebeb 
ile ve yüzde on beşden aşağı 

olmamak üzere yeniden bir 
azalma vukuu sabit olduğu 
takdirde azalmanın derecesine 
göre, iradı yeniden konulur. Sa
bit olmazsa tadilat komisyonu
nun masraflerı kanunun 27 inci 
ve nizamnamenin Slinci madde
leri mucibince kendilerine taz
min ettirilir. Burada nazarı dik
kate ahnecek cihet iki tadil 
talebi arasında geçen müddet 
zarfında muaddel iratların 
yüzde on beşten aşağı olma-

mak üzere azalmasıdır. Azalma 
n · sbeti bu dereceden aşağı 
olursa iratlarda tadilat yapıla
maz, ancak bu hüküm ferdi 
tadil muamelelerine münhasır
dır. Mevzii tadil muameleleri 
kendilerine has olan hükümler 
dairesinde cereyan eder. 

Vekaletin emrinde yanlıt 

tatbikata meydan verilmemesi 
lüzumu da ilave olunmuştur. 

Kemeraltında 
Çıkan ateş derhal 

Bashrıldı 
Bugün saat dokuzu yirmi 

geçe Kemeraltı caddesindeki 
sebil karşısında Konyalı o~
manın sahib bulunduğu ve 
Ahmed Vefik'in kiracı bulnn
duğu 2-1 sayılı kebabçı dük-
kanından, bacasındaki yağlı 
kurumlar fazla sıcaklıktan bir-
denbire parlamış ve çatıya 
bulaşmış isede çatının üç met
re murabbalık bir yeri kısmen 
yandığı halde ateşin büyümesi
ne meydan verilmeden yetişen 
itfaiye tarafındae söndürülmüş-
tür. Dükkan sigortasızdır kira
cıya aid eşyalar Helveçiya si-
gorta sosyetesine bin beşyüz 
liraya sigortalıdır. 

... ~-""4;<&,;~ 

Katiller 
Ölüm cezası talebiyle 

Mahkemeye verildi 
Eşrefpaıada kahveci Kadiri 

ve kardeşi Ramizi öldüren ince 
Mehmet, bölükemini Ali ve ar
kadaşlarının bu işi taammUden 
yaptıkları ve birden fazla şa
hıslar aleyhine işlenndiği icin 
Türk ceza kanunun 450 inci 
maddesinin 4 ve 5 inci bend-
lerine tevfikan hepsi mevkufen 
Ağırceı.a hakyerine sevkedil
miılerdir. 

Bu madde ölüm cezasını 
mUıtelzemdır 

~- ·-Satarken yakalandı 
Karşıyakada şümendifer cad· 

desinde Ali oğlu Mebmed 
Nuri, şoför Sıtkı ve lbrahime 
esrar satarken 80 santigram 
esrarla birlikte suçüstü olarak 
zabıtaca yakalanmışbr. 

...,...,_ 

Uluç a1111a knl. rama11 a /. izmrl 
etim k11manda11ları biitün dii11ra al· 
kışlar. M mlellefll'ruıe ı!ta11d eden· 
ıeri her k ~ t l'ın eıler. Harp meY
da11/tmnda dövüşen kuma11da11Jar bi/4 
karştlaru,r/a raı;t/warakları kaltrtr 
manlıkla11 ne kadar aleı!tlfli11e o/sa 
ywe savgı ıle anarlar. Valall !tain· 
teri bir 1111iddet cUd olarak kullamfsa 
bile 011la1a kimse manmaz. Neticede 
tl't'itı edilme/eli mukadderdir, RaS 
Oüksa '11111 ilıanrlinden !ter şuurla 
insa11m taraf f!ii/111eksizin iğrfltmesi 
garrt tabitdır. Ahmed Murad ÇınaF 

buna şu yazısiyle ifade eylemiştir. 
Ras Güksa; bu ismi duyan 

her insan kalbini kin ve nefret 
duygularile süsleyecektir. 

Ras Güksa; vatan ve millet 
hainliğinin tam bir ifadesi et• 
raflı bir tarifi olacaktır. 

Cildinin rengi kadar kalbi 
ve vicdanı da kapkara olaD 
bu memleket haini; Ade• 
oğullarının yapabilecekleri de· 
naetin dünya rekorunu kırdı. 

Vatan müdafaası için bütila 
varlığıyle çarpışan kainbaba• 
sından intikam almak sevda• 
sile memleketini satan; kılıcıDI 
düşmana teslim eden bu kar• 
hain yalnız ırkdaşlarının dejil 
dünyada yaşayan herkuİll 
nefret ve lanetine uğradı. 

Taç ve taht hırsını vatan ve 
milletinin üstünde tutan bu de
jenere mahluk Habeş tarihiaİll 
kapkara bir lekesi olarak 
ebediyen kalacaktır. 

Ras Güksa'nın; tarihlerİll 
sayfalarını kızartan hiyanetiaia 
ruhunda yaratbğı isyanla oa• 
öldürerek ırkının öcünü alınat& 
giden kahraman Habeıli, ltal-" 
yanların eline düşmemek içİll 
intihar etti. 

Ras Güksa, dünyadan •• 
tarihten evvt!l bu kahram .. 
ırkdaşından utansın, ders aJ.aD. 

Ras Güksa'nıo insanlıktı• 
bir zerre nasibi olsaydı d&r 
mana teslim olmamak için er 
nana kıyan bu ırkdaşının cuedl 
önünde diz çökerek: 

- Bak senin yarım bırak• 
tığın işi ben tamamlıyorum ... 

Diyerek intihar ederdi. 
insan ruhunun temayiilablll 

çok iyi temsil etmesini bileJI 
doktor Faik Muhiddin'in k6tl 
insanlar için kullandığı bit 
kelime vardır. O; çok feo• 
insanlara kızdığı zaman ( Tab• 
telbeşer) der. Ras Güksa'Y' 
duyduğum zaman aklıma ilk 
gelen kelime bu oldu. Taht~ 
beşer... Evet bu kelimeail' 
manası Ras Güksa'nın ta ke•• 
disidir. 

İnanmıyorum; Ras GüksaataD 
Habeş olduğuna inanmıyo,_. 
Vatan müdafaa31 için yalıoayak. 
başı kabak kan ve ölüm k11• 
san topların, tankların üıerio• 
hücum eden, çoluğuyla çoÇ"': 
ğuyle harb eden Habet milleti 
böyle bir maskara doğurdl8• 
mışhr. Ras Güksa her hald• 
vaktile oralardan geçmiş oe 
olduğu belirsiz bir uğursUI~ 
o topraklarda bırakbi'• bit 
mikroptur. Kadınlan sav .... 
bir millet Ras Güksanın arkall"' 
dan olamaz. 

Tahtelbeşer Güksa billllİ~ 
ki düşman elinden alınauf ._. 
saltanat tacı bir esaret b~ 
sından başke bir şey des..--
Hür ve müstakil milletinin ke~ 
disine verdiği ( Ras ) lık '81 
dursun bir hudut bekçiliği d:f; 
manın vadettiği saltanattan 
kere daha üstündür. •61 

Talihsiz lmparatör kiKbıad 
ne kadar mustaribdir. ::... 
bu alçağın koynundan . e ol-' 
azrailin koynuna vermeadf • 
duğuna kim bilır ne ka~ !!• 
nar. Ben eminim allah bale 
yarattığına pişman olmuttııf·~ · 

.A.h.m e 't 1'4-ura1; ç:ı.S'> 
•••••••• 

Pabuçları çal•• 
yakalandı 

Hisar camiinde naınaı 
mağa giden SüleymaD 
Atıf ile Rıza oğlu G 
kahveci lsmailin p 
çalan Mebmed oğ 

yakalanmıştır. 
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Edebi Roman Sayı:34 
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Geniş bir soluk aldım, doktor bu andı 
Yerine getirmekten heni menetmiyor 

Çekinerek bir doktora itiraf 
ettiği sebeb isabıma dokun
•uıtu .. 

Suna ne düşündüğümü be
lben anlayarak ilave elti: 

Özgür arbk kadın aüşmanı 
değildir. Bu kadarı yetmez mi? 
Andını yerine getirdiğin vakıt 
Özgürün senden gizlisi olmaz 
dedi. 

Geniş bir soluk aldım, dok
tor bu andı yerine getirmek
ten beni menetmiyordu. Ba
şımı göğsüne dayadım, işitil~ 

lbekten korkan bir sesle fısıl
dadım .. 

- Uçman arkadaşıma bütün 
hayat arkadaşlığımı verebiliyo
rum demek!. 

- istiyorsan, evet .. 
Şenii de gülüyordu .. 
- Arkası... Bu pek meraklı 

bir roman dedi. 
Evet gazeteci kuzin i-

lle güzel bir roman zemını 

verdiğin için davetiyeleri para
sız basacağım .• 

- Teşekkür ederimi V ~rdi
iim notlarm bu da bağlanbsı 
olsun. 

- Asıl onu nasıl bağladın 
aöyle ki kalbinin zaif noktasını 
Yalnız evinin içinde gösterme· 
diğini anlıyalım!. 

Omuzlarını oynatarak: 
- Çok aldanıyorsun Şenii, 

zaif noktam değil bilikis çok 
•çık ve kesin davrandım. 
Sewıek tabiii bir insiyaktır. 

Onun düf1Danlığ1 beni fqırt
llaada. Belki gUcümü artbrdı. 
Aramızda verilen sözU başar
llaak İçin çarpıımak beyesJerimi 
klrtildedi •• 

latanbula döndüğüm yakıt 
difWım. Mukeler apğıdal 
Tekrar bay Ayten olamazdım. 

O halde açık ve kesin bir 
bildirim vermeli dedim.. Ka
lemi aldım ve hemen şu su
retle yazdım: 

Sevgili Özgür: 
11 Ne olduğumu öğrendikten 

IOnra genç bir kızın mektu· 
buna şu başlığı koymasını nasıl 
telikki ederaıniz bilmem. Her 
lıaıde ben ne şımarık, ne de 
Yazdığını düşüncesiz yazan bir 
kız değilim. Bay Özgür, ben· 
den hesab sorduğunuz gün 
Sunaya hesab verdiğinizi anla· 
lllışhm. Sunaya armapn etti· 
iiniz şişe ile beraber kadın 
d"'manlığınızın kalmadığını öğ· 
rendim. Geçmişinizin açık per· 
desi ne olursa olsun, onu sor
llliyorum. Madam ki Suna bili
Yor, ve beni size elimi uzat-

• 

maktan menetmiyor, Sunanın 

dediği gibi kırılan kolunuzdan 
çok bana güveniniz varsa ger
çek, kendinizi bana teslim edi
niz birlik istediğimiz kadar 
yükselelim Özgür.. Birbirimizi 
olduğumuz gibi görelim. Bu 
küçük kız elinin sağlam çelik 
gucul\u siz motörü başında 

denediniz. Sizi kendime öğret
men arkadaş edindiın, şimdi 

de eş olunuz diyorum.,, Kısa 

V.! kesin bir cevab: Evet, veya 
havır, her iki surette de bu 
zorluklu role bir son verece
ğime memnunum. 
A~en son sözleriyle beraber 

cebinden bir tel yazısı çıkardı. 
- işte bu sabah öğrendi

ğim hakikat dedi .. 
"-"Evet,, geliyorum, mes'u

dum ... Özgür. 
Şenii ellerini çırparak: 
- Bravo! Iıte bu sonuca ba

yıldım. Artık Suna beni de an
dıoı tutmağa zorlamalı, ne va
kıt bu bahsi açsam elimden 
öyle bir kurtuluşu var ki!. 

Şimdi düğün gününü tesbit 
edelim. Tokatlıyanda bir tedan-
san eyi .. Tarihi unutmıyalım .. 

Ayten hemen .. 
- Yok, yok onu Suna ile 

kararlaştıralım, haydi telefon 
et bakalım .. O bugün fabrika
da bulunur. 

Şenii telefona dönerkeu De
miri kapıda,ı gördü .• 

- O! ne güzel tesadif bay 
Demir!. 

Demir, f8pka•m ortadaki 
masaya bırakarak ejildi elini 
uz.atb ••• 

Şenii: 
- Tamam bir. de fabrikaya 

telefon ediyorduk. Sunayı gör-
dünüz mü? Orada mı? 

Demir biraz duraladı: Şaş;rır 
gibi oldu •• 

- Şey, fakat •• 
Siz bilmiyor musunuz? 
ikisi birden merakla: 
- Neyi? Ayten, Suna fabri

kadan çekildi mi? 
Demir ayakta mütereddid 

duruyordu. Buradan da bir şey 
öğrenemiyeceğini anlamışh. Kı
sa bir baş salladı. 

- Hayır çekilmedi, yahut 
çekildiğini bilmiyorum, çünkü 
bugün on birde lzmir vapuriyle 
hareket ettiğini öğrendim. Ne
reye ve niçin gittiğini size söy-
lemiştir sanıyordum .. 

Şenii hayretle: 
- Olur i~ değil.. Suna böyle 

birden biç habersiz nasıl gitti .• 
Belki alelacele lzmirden çağır
dılarsa ... 

llemir mübhem: 
- Sonu Var -

•• 

Son Telgra:f 

Lavalın mu~affakiyeti · 
Londra ve Cenevre çevenlerinde 
büyük memnuniyetle karşılandı 

Paris, 29 (Ö.R) - Gazete- yaptığının hesabını vermelidir. bu müzakere sonunda ortaya 
ler B. Lavalın . usul meselesi Memlekette baltalanan Cum- konwacak gündemleri görüş-
üzerinde mecliste kazandığı ilk huriyet hürriyetleri geri geti- müşlerdir. Yine koridor görüş-
zaferı kolaylıkla ele geçirdiğini rilmedikçe sosyalist partisi fi. melerinde B. Laval ancak ka-
kaydedi orJar. Meclisin fevkal- nc•nsal mese!enin müzakeresine bineye sadece güven bildir-
ide devresi açıldıktan sonra, girişemez.,, mekle kalmayıp aynı zamanda 
bir saat geçmeden B. Laval Bundan sonra sosyalist bir- frangın değerini korumak ka-
325 oya kar.-ı 345 oyla ekse&. liğf grupları adına B. Marcel rarını da bildiren bir gündemi 

,. kabul edeceğini bildirmiştir. 
r:yet kazanmış oluyordu. Deat'de kabinenin aleyhinde Paris; 29 ( Ö.R ) _ Laval 
Sağkanaddan B. Renaud, oy vereceklerini bildirmiştir. kabinesinin savlaylar kurulunda 

istizah takrir!eri için 1e ilkönce Radikal sosyalist partisi kazandığı güven oyu başlıca 
finansal siyasaya aid olanların adına yapılan diyevde ise, hükümet merkezlerinde sem· 
müzakeresini istiyen hükumete partinin kendisine kurulan tu- pati ile karşılanmıştır. Özel 
fırkalarının muzahir o'acağ'ını zağa düşmek istemediği, fakat olarak Romada, ltalyayı ilği-
bildirmişti. Diğer sağ grupları sırf şekle aid bir mesele üze- leyen dış meselenin ıı.üzake-
adına B. Franclin - Bouil'anda rine reyierini hükumet tarafına resile ilgili olmasa dahi B. La-
finansal siyasanın ilkönce gö- geçirmekte beis görmediği valın kazandığı güven oyu 
rüşmeleri lüzumuna iştirak et- bildirilmiştir. Avrupada şimdiye kadar güd-
miştir. Saylavlar Odası bu sabah düğü siyasanın tasvibi gibi 

Muhalefet başkanı olan B. k finansal gensoruların münaka- lelik i edilmekte ve bu ba-
Leon Blum ise sosyalist partisi k 

l Şasma devam etmiş, komü- ımdan gerginliklerin azalma· 
adına hükumetin par amento-

k nist partisinden B. Thorez, sos· sına yardım edeceği umulmak-nun güvenini arama için şim-
diye kadar beklemiş olmasına yaHstlerden B. Vincent - Auriol tadır. 
şaşmış, ve güven mese'.esi ileri söz alarak hükumetin finansal Londra akşam gazeteleri de 
sürülünce sosyalist partisinin politikasını tenkid etmişlerdir. B. Lavalın bu ilk muvaffakı-
nasıl hareket edeceğinden şüp- Koridorlarda kendisile görüşen yetini memnuniyeti.! tefsir et-
he edilemiyeceğini bildirerek saylavlara B. Laval finansal mektedirler. 
demiştir ki : münakaşanın bu akşama kadar Cenevreye gelince, özel ola-

" Hükümet beş aydanberi biteceğini bi l dirmiştir. rak Uluslar Sosyetesi çevenle-
Cumhuriyet müesseselerinin Bunun için muhtelif siyasal rı B. Lavalın muvaffakıüetini 

Ankarada 
- ... -

Atatürk günü için 
Hazırlık var 

Ankara, 29 (Özel) - Ata· 
türk'ün Sivas kongresinden 
sonra Ankara ya geldiği 27 ki· 
nun tarihinde bu uğurlu .giialn 
yıldönümünü kutlulamak için 
Ankara Halkevinde bllyük 
tören yapılacaktır. Bu mak· 
satJa hazırlıklar başlamıtbr. 

C. H. P. 
Gcnyönkurulunda 

Manisa şar kurulundaki 
\i azlyet incelendi 

Ankara, 28 (A.A) - C. H. 
Partisi genel sekreterlipden: 

Bugün toplanan C, H. P. 
genyönkurulu aşağıdaki karar· 
ları vermiştir: 

1 - Manisa şar kurulunda· 
ki vaziyeti parti bakımından 
incelemiş ve bu durumun dü· 
zeltilmesini karar altına almıı· 
tır. 

2 - Sivas ilyönkurul~UD 
olen değe:li başkanı yenne 
yeniden .seçilmiş olan Erzin: 
can saylavı Hikmet lşığın yenı. 
ödevi kabul edilmiştir. 

• T eeyyüd etmemış 
lstanbul 29 (Ö.R) - Londra· 

dan gelen haberlere göre Ha
beşlerin Val-Valı aldıklan 
teeyyüd etmemiştir. yerinde idi. Bu bekçiliği nasıl ı gruplar bu sabah toplanarak sevinçle karşılamışlardır. 

---::::=============::::::~•. ·=------------
lngiliz bakanları toplandı! ltalyan 

------------------------------------
donanması 

Petroldan başka bakır, yün, pamuk ve 
Makinelerin satılmaması göriişüldü 

Londra 29 (Ô.R) - fiqaoa 
bakanı Sır Neville Chamber
lain, dış bakanı Sir Samuel 
Hoare, Uluslar Sosyetesi işleri 
bakanı B. Eden, Tecim bakanı 
8. Runeiman, iç bakanı Sir 
John Simon, Foriegn Office 
daimiğ sekreteri B.Robert Van
dicapa bu sabah ita yaya karşı 
zorlama tedbirlerinin Petrol 
ve diğer maddelere de teşmi-

KAMUTAYDA 
BiNA VE ARAZI VERGi

LERi LA YIHASI 
Ankara, 29 (Özel) - Yeni

den dört ilbaylık ve on üç 
ilçebaylık (kaza) teşkiline dair 
kanun layihası Kamutayın büt
çe encümeninde görüşülüyor. 

Bina, arazi vergilerinin indi
rilmesine dair kanun layihası 
da muhtelit encümende görü
şülecektir. Bu layihanın sene 
başından önce Kamutay he
yeti umumiyesinde görüşülerek 
kanuniyet kesbetmesi muhte
meldir. 

lini görüşmek üzere finans 
bakanının kabinesinde toplan
mışlardır. On sekizler komite
sinin buna aid toplantısında 
hi~iliz hükumetini B. Antheny 
Eden temsil edecektir. 

lngiliz yükümlü çevreolerin
de ambargonun petroldan baş
ka bakır, yün, pamuk ve ma
kine aletleri üzerine teşmili çok 
muhtemel görülmektedir. 

Türkofis 
iki bildirik neşretti 

Ankara; 29 (A.A) - Türko
fisten bildiriliyo: 

3112 sayılı kontenjan karar
namesine bağlı (K) listesinde 
yazılı 469 tarife maddesinden 
çinicilikte kullanılan beyaz 
çimento miktarına 225,000 kilo 
daha kontenjan ilave adil
miştir. 

Ankara; 29 ( A.A ) - Tür
kofisten bildirilmiıtir: 

Kontenjan kararnamesinin 

' Eritre sahillerini hava ve deniz 
Hareketlerine karşı koruyacaktır 
Masaua, 29 ( Ö.R. ) - ltalyan donanması Eritre sahillerini 

hava ve deniz hareketlerine karşı korumak ve askerin ia'e 
hatlarını müdafaa etmek için her türlü tedbirleri almıtbr. Bir 
deniz üssü tesis edilmiştir. 

ltalyan resmiğ tebliği 
Birinci ve ikinci kolordular Habeşleri 

dağıtmış ve kaçırtmıştır 
Roma, 29 (Ö.R) - 58 numaralı resmiğ tebliğ: Birinci kolo!du 

cebbesinde Danakil kolunun hareketleri devam ediyor. Entre 
kolundan bir müfreze Abaro boğazında Habeş kuru~larını 
dağıtmıştır. ikinci kolordu cebhesınde Trabluslu ve yerli bır kol 
hasm ~ruhlarını kaçırtmışhr. Somalide Dagabor mevkile~i 
uçaklar bombalamışlardır. Cephanelikler harab olmuştur. Entre 
cephesinde Alsambi gölü bölgesinnde hava istikşaf Jarı devam 
ediyor. 

V al-V alın işgali hasebile 
Mussolininin maneviyatının kırılarak 

Kimseyi kabul etmediği yalandır. 
Roma 29 (Ö.R) - "Giornale d' İtalya,, gazetesi Italyanın yenı 

berkitelere umudsuzca mukavemet edeceğini yazıyor. Val-Vahn 
Hebeşler tarafından alındığı Mussolininin maneviyatının kırılarak 
artık kimseyi kabel etmediği heberleri yalanlanıyor, 

SiYAH GOZLER 

üçüncü maddesinden istifade 
eden memleket isimlerinin ga
zetel~rde yanlış olarak neşre
dilmekte olduğu görülmüştür. 

Bu yüzden tacirlerimizin ileride 
bir müşkülata maruz kalma· 
ması için alakadar tacirlerin 

Badogliyonun ilk emri 
işgal bölgesindeki bütün Habeşlerin 

Silahları ellerinden alınacak 
Asmara 29 Ö.R) - Afrikadaki ltalyan kuvvetleri yeni bat· 

komutanı mareşal Badoglio şimal cephesine varmıı ve ltalyaa 
işgal balg~sindeki bütün Habeılerin hemen silihsızlandanlma· 
lanm emretmiştir. 

Hany BAUR - Simone SIMON - Jean MAKS - MAKSUDIAN'ın 

Rus 

29 ikinci 
teşrin 

temsil ettikleri senenin en büyük filmi 

CUMA .. Bugün" den itibarenlzmir halkına takdim edilecektir 

CIGAN orkestr~sı, KOROSU ye R?.sça, Fransızca şarkıl~r 
Rus Çıgan ıle suslenen, heyecanlı bır 

aşk hikayesini, MOSKOV A eğlencelerini yaşatan 
• •• 

SiY AH GOZLER 
TAYYARE SiNEMASININ 

Bu aeneki altın programına ıeref verecek pheaer filimle.-.in bİrİDc.İaiclU 
Ayrıca - FOKB (en aon laaberler Tark,e •imla) MJKI &'•~ ,_ • ıı• t 

SAATLERi hersQD. ıs -11- 19 - ı.ıs EANS : Cumart~ 13 - tS talebe için tendllth bilet verilir. 
de illve seanslar. Fiyatlarda de" işiklik oktur. 30, 40, 50 kuru r 

Türkofis ile kollarına başvur
maları icabeder. 

Yüksek Sıhhat 
Şurası 

Ankara,28 (A.A) - Yüksek 
sıhhat şurası buğün Sıhhat 
bakanımızın başkanlığında top
lantılarına başladı. 

Altı aylık kömür 
lstihsalatımız 

Roma 29 (Ö.R) - Somali cephesinde Habeşlerin ':Jai·Uat 
geri aldıkları kesin olarak yalanlamakta ve bu bölgedekı hare-
ketlerin yeni bir ltalyan ileri hareketinin başlangıcı olacağı bil
dirilmektedir. 

Lav alın zaferi 
ipleri Moskova ve Loııdradan idare edilen 

Mul1aleJete karşı kazandığı bu zafer ••. 
·Roma 29 ( Ö. R) - B. Lava'ın zaferini tefsir eden " 
~o • •as•te~ diy• ki: " Mu Fı...-. kamoyunua 
~~-.~ La...,_ cllli •ahf fıı.litmesclL lpled·~ ova 
Ye LO*thado idare •dtlea .....ıaaJefete il...., kasandıjt1>u zafee-
den Fran•ız cht aiyasasına miatakil bir istikamet' vermek için 
B. Lavalın ne derece istifade ede~eğini zamaa gösterecektir. 

.M· / h__!unu yaı>araa Avrupa banpa hizmet etmit olur. 
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Böl em ayısı: ıo 

Luiz hu elmaslardan bir da ika 
önce kurtarılmasını istiyordu 

Geçen saylların hUlasası 
Radyo - Mo11aık stiidı olarmlll 

direktörü o/all Damıy Mae Olo11e, 
ke!ldi artis/rtinde Helen Dimaıi ziva
retinde g-arib bir vaziyetle karşılaş
mışltr. A J'lli zamanda Helen Deman 
ziyarete ge/t'll yabancı/ar Dalllıynitı 
bir odada /lapamnasuu madb olmuş. 
fakat nedell sonra odadall nkınr.a 
Helen Denıar ve Knzny Dismore' uıı 
cansız cesedJefiylc karşı/aşmıştır. He
ım11ı /u'ndisine emanet rltijfi brlıa 

bi(ilmez değerdeki elmaslar da lundi 
bürosundan ralınmıştu. R.advo Mo-
11aık ajanlarından Valt'r~ l'e SdlllUe 
esrarmgız şartlar ıçüıde illluıar et
uu~lırdir. Yalıut ta 111tilzar ellıkleti 
zatım venJnıiştır. Dalllıy bu 11111a11•
nıalart çözmedell bir güll yolda aıka
daş/an Lee Oılkrisl ve Ouy Durbmle 
gideıken (.Ok çevdiği bir kadın olall 
L1Jizle baluşmnştur. Şimdi onun 
evindedir. 

- Belki benim bazı kusur-
larım var. Fakaf bunlar beni 
sevmene mani olmaz Danny. 

- En büyük zaafım da bu .. , 
- Sana emniyetim var. Bazı 

ifıaatta bulunmak, bir baki
bati ortaya koymak isterim. 
Söyliyeceğim şeylere belki şa
şacaksın. 

Luiz dizimden sıyrıldı. Bir 
dolab gözünü açb. İçinden bir 
paket çıkardı. Yanıma koşarak 
bu paketi dizlerim üzerine 
koydu. Hayretle baktım. Bunlar 

kıymettar elmasları ihtiva eden 
kutulardı. Helen Delmarm 
odamdan çalman elmaslarını 
tanıdım.Kafama bir kurşun yi
miş gibi derhal ayağa kalktım. 
Ne söyliyeceğimi, ne yapaca· 
ğımı şaşır:mıştım. Onun dudak
lanndan vereceği iyzahatı din
lemek istiyordum. 

- Bu elmaslann senin odan
dan alındığı zaman ne ben ne 
de onu çalan kadın bunların 
sende olduğunu bilmiyorduk. 
Hatta Kl•rteney apartmanında 

senin oturduğunu da bilmi
yorduk. 

- Bana aid olduğunu ne 
Yakıt öğrendiniz ? 

- Sana aid değildir Daany ... 
Bir başkasmıodır. Fakat de
ğeri nedir biliyor musun ? 

- Hayır. 

Yanaklarmdan büyük bir 
yaş damlası sıyrıldı : 

- En az 250 bin dolar. 
- Peki bu elmaslar kimin-

dir ? 
Gözlerimin içine bakb. 
- Doğru mu söylüyorsun, 

yoksa yalan mı ? 
- Yalan söylemiyorum. 

Böyle bir zanna sebep ne ? 
_ Şu halde bu elmaslaran 

hakikiğ sahibinin ismini bilmi· 
? yor musun. 

- Bilmiyorum Luiz. Geçen 

gece bu elmaslar pek garib 
şartlar dahilinde beoim elime 

geçti. Yine okadar garib bir 
tarzda elimden kayboldu. Bun-

olduğunu söyler sana hayatta 
yalnız seni sevdiğimin bir d e 
lilini daha vermiş olurdum. 
Yazık ki bunu söyleyemiyece
ğim .. 

- Şu kaid e bu elmasları al 
mamı istiyorsun? 

- Evet.. . Onları görmek is
temiyorum. 

- Fakat bu kadın ne diye
cek? Kendisine ait olan elmas
ların alınmasını nasıl karşı la
yacak? 

- Benim g ibi onlar da bun
ların sende kalmasını istiyorlar? 

- istiyorlar.. Şu halde bun
lar birkaç kişidir. 

- Eğer hoşuna gidiyorsa 
öyle farzet. Bu elmasları alıb 
da hakikiğ sahiblerioe iade 
ettiğin ~aman bizler hepimiz 
serbest soluk alacağız. 

- Hiç birşey anlamıyorum. 
Serb.!et .. Neden serbest? 

- Danny anlamıyor musun? 
Anlamıyor musun ki ... 

- Luiz hiçbirşey anJamıyo-
nım ••. 

- Peki ... Şimdi bunları al
mak ister misin? Kesin bir 
cevab ver ... Evet mi, hayır mı? 

- Şimdi atamam Luiz. Bu 
imkansız birşeydir. Böyle bir 
hazineyi cebime koyarak bu 
saatta Nevyork sokaklarında 

dolaşamam. Zira öğleden sonra 
birçok raandevularım var. Fa-
kat muhakkak surette bunlar
dan kurtulmayı istiyorsan ak-
şam tam saat onda gelirim. 

- Teşekkür ederim Danny 
bekliyeceğim. 

- Bu akşam saat onda ... 
Luiz dudaklannı dudaklanma 

kondurdu. Oradan çabık çık
tım. Bir taksiye athyarak Am
pir stüdyosuna gittim. Ben sa-
lona girdiğim zaman her taraf 
dolmuştu. Bir çok garip ziya
retçiler beni bekliyorlardı. Çe
şit çeşit artistler, işsiz kalmış 
tenorlar, şpikerler, zarif genç
ler... Soldan stüdyoya girerken 
biri yanımdan hızla geçti. Ka
pıyı o kadar sert kapadı ki 
kapının yüzüme çarpmaması 
için geriledim. Bu güzel yüzlü 
bir genç kızdı. Beni görünce 
af diledi. Ve gözden kayboldu. 

Küçük tecrübe salonunda 
operatörle birlikte artist nam-
zetlerinin provalannı yapmağa 
başladık. Şantözler, hafif sop-
ranolar, duolar, baritonlar, te
norlar... Birer birer geçiyor
lardı. Çok kişi önümden geç
miş olmalıydı. Saat ilerliyor, 
fakat ben bunlardan hiçbirini 
dinlemiyordum bile. Kafam 
başka şeylerle meşguldu. Ku
laklanmda yalnız Luizin sesi, 
gözlerimde yalnız onun tatlı 

çehresi vardı. Bu dakikada i..u
izin endişelerinden ve orada 
karşılaştığmı yeni muammalar
dan başka bir şey .düşünecek 
halde değildim. 

- Son11 Var -

. ---· - _ _, ... 

Ras Kasayı an talım 
or usunun başkumandanı 

kü şö r tini nasıl •• g azana ı 
Adis-Ababa : 24 - Hebeş 

ordul arı sıkışık yığınlar halin
de teplanmakta devam ediyor
lar. imparatorluğun bütün ille
rindeJl cebri yürüyüşle koşan 
buvvetler muhtelif cephelere 
gidiyorlar. Bir aydanberi im
parator un davetine icabet eden 
şefleri halk coşkun g östarilerle 
alkış lıyor. Şimdi burada günün 
en hara retli konuşmaları hep 
bu b üyük şefler üzerinde top
lanmıştı r. 
Şimal cephesinde : Kassa, 

Seyum, Aya!cu - Baru, Şimal 
cephesinde : Asfa Vossen, Do
ğu cephesinde : Nasibu, Desta 
Demptu, ccnub cephesinde 
Amde ve A heba Demptu. Va
tansever duyguları tehdide uğ

rıyan bir mil!elin bütün innncı 

ve ümidleri b u şefler üzerinde 
toplanmıştır. Bu meşhur adlar 
etrafından hudutsuz bir inanca 
ve ölçüsüz ümidler vardır. Yu
karıd=ırda adlarım kaybettiğim 
şeflerin hayatını bilen pek 
azdır. Bunları birer birer okur
larımıza takdim edeceğiz : ilk 
önce şeflerin en büyüğü ve en 
meşhuru olan Ras Kassadan 
bahsedelim. Salade ve Bem
gemder illerinin Rası olan bu 
adam bugün bütün şimal ordu
lannın başkumandanıd1r. 

RAS DARGENIN OGLU 
Kassa, Meneliğin eo büyük 

Generallerinden biri olan Ras 
Dargenin oğludur. Ras Darge 
büyük Meneliğin saltanah zama 
omdaki bütün harpJara ve fü
tuhatına iştirak etmiştir. Mene
lik ona "Kardeşim .. diye bitab 
eder ve kendisine hiç bir şefe 
göstermediği ilgi ve sevgiyi 
gösterird:. Bütün enterikalara 
rağmen Meoelikle Ras Darge 
arasındaki dostluğu ancak ölüm 
ayırabilmiştir. 

KASSA YA GELiNCE 
Meneliğin hafidi L ji Yasu

nun saltanatı zamanında Kassa 
küçük tahsisatı olan alelade 
bir deccazdı. Babasının ilbay-

Fransanın ....... 
Italyaya cevabı 

- BaştaraJı 1 ittci sap/ada -

HABEŞLERE YAPILACAK 
TEKLiFLER 

Aynı gazeteye göre halen 
Pariste bulunan lngiliz eks
peri peterson anlaşmazlığın 

muslihane hal i hakkındaki ilk 
raporunu Londraya gönder
miştir. 

Fransız dışbakanlığı ile sıkı 

bir temas neticesinde tanzim 
edilmiş olan bu rapor Habe-
şistana bir liman verilmesini ve 
buna mukabil Habeşistanm 

ltalyaya çok küçük baı:ı arazi 

terketmesini ve fakat buna 
mukabil çok mühim ekonomik 
imtiyazlar vermesini derpiş 
etmektedir. 

lığında bulunduğu Salalade 
küçük bir toprak parçasına ma
Jikti. Adis-Ababada oturmakta 
idi. Fakat muayyen bir vazifesi 
yoktu. 1916 da Liji Yasunun 
saltanatına son veren saray 
ihtilali olunca Meneliğin kızı 

R.as 
Zaod to imparatoriçe olmuş 

idi. Kassa da " Darge " 
amcasının hatarasma hür
meten vaktiyle babasının 

idare ettiği Salala ilinin ilbay
lığma atandı. O günden son
ra da Salalanin merkezi olan 
Fiçerle yerleşti. Liji Yasu men· 
fasından kaçarak ikinci bir ih
tilal çıkardığı zaman takib edı
lerek yakalanmışb. Bu sefer 
onu sadakatına en çok güve
nilecek ellere tevdi etmek iy
cab ediyordu. Sarayda bütün 
şeflerin iştirakiyle yapılan bir 
toplantıda bir vesika imzalan
mıştı. Buna göre Liji Yasunun 
muhafazası Ras Kassaya tevdi 
olunuyor öte yandan Kassa da 
eski imparatorun hayatını koru
mayı ve kaçmasınJ mani olacak 
tedbirler almayı teahhüd edi
yordu. Kassa bu vazifeyi üze
rine aldıktan sonra Liji Y asu
yu Fiçeye götürdü. Orada bu 

maksatla yaptırdığı bir mah· 
pese kapadı. Nükteleri eksik 
olmıyan Lici Yasu Kassanın 
bu ilgisine şu sözlerle muka
bele etmişti: 

- Bu meşhur mahbesi te
sellüm ederken dirayet ve ze-

Kassa 
kivetinizi uzun zaman takdir 
etmediğimi au.lıyorum. Sizin bu 
kadar iyi bir mimar ve zm
dancı olacağınızı bilmiyordum. 
Ben kral ve siz hiç birıeyken 
sizi .mparatorluk hapishanele
rinin şefi yapmalıydım." 

Liji Yasunun 1932 deki fi .. 
rarında da Kassa onun arka
smı kovalıyarak kendisini 
Gund~berette yakalamıı ve 
oradan Harardaki yeni mab
besine götürmüştü. 

ADIS-ABABA YA, 
SONRA DA 

Kassa, bu hizmetinden sanra 
Fiçeye döndügünde Leul yani 
Altes rütbesini kazanarak Ras 
oldu. Kassa altmış yaşındadır. 
Oğlu Deccaz Abra otuz yaşın
da olup Hebeşin en meıhur 
harp adamlarmdan biridir. 
Kassanm kendi kumandası al
tında 100 bin kişilik bir ordu 
vardır. 

Dünya borsalarında __________ .,.. ____ ..,... ________ __ 
Ulusal ürünlerimizin satış fiatleri 

Hakkındaki haberler 
TÜRKOFISIN TELGRAF 

HABERLERi 
27-11-35 de 

Londra borsasında üzüm: iz· 
mir peşin 35-SO vadeli 25-46 
Iran peşin 27-36 vadeli 16-23 
Kaliforniya T omson natürel 

seçme peşin 36 vadeli 24 fan· 
tezi peşin 38 vadeli 26 altın 
yaldızlı ekstra peşin 40 vadeli 
27 fantezi peşin 43 vadeli 29 
Girid peşin 42-59 vadeli 24-44 
Korent peşin 45-70 vadeli 30-
45 Avusturalya eski mal peşin 
35 yeni mal peşin 42-50 peşin 
38 şilindir. 

Hamburg borsasında : Tür-

4 crovn peşin 50 vadeli 40 
b~s crovn 55 vadeJi 49 altı 
kro. pesin 60 vadeli 53 yedi 
krovn peşin 6S vadeli 41 altı 

crovn peşin 58 vadeli 44 yedi 
crovn peşin 65 vadeli 50. 

Nevyork borsasında: 30 lib
relik torbada Türkiye yeni 

mal peşin 15 lzmir yeni 13.5 
San F ransisko kaba mal peşin 
3.6 dolardır. 

Marıilya borsasında: Cezayir 

malı 12-15 kiloluk sandık 125 
on kiloluk sandık 90-105 Fr. 
lspaaya kantin 5 peçeta. 

ları asla görmemiş olmayi ter
cih ederim. 

- Ben de Danney ... 
Luiz bu sözleri söylerken 

ağbyordu. 

Eski Gümüş paralar kiye No. 7 vadeli 14.50 sekiz 
15 dokuz 16 on 18.50 onbir 
21.50 T. lirası. Yunanistan 
Kandiye 15.32 florin Korent 

Hamburg borsasında: Tür
kiye hazır mal 24 mark vadeli 
14 T. lirası. 

YÜN 
Marsilya borsasında: Anadolu 

_ Bana bunları nıçın gös-

teriyorsun? 
_ Sana vermek iç.in. Bun-

iarı aiınaz. Çünkü benim değil
dir Bunlar, onu sizin odanız-
dan alan ...... kadınındır. 

Luiz -elmasJarı kutularına ko
yarak kaldırdı , masa üstüne 
koydu. Sonra kollarını boynu
ma geçirerek içimi kemiren 
suale cevap verdı: 

- Danny söylemeye mukte-

1 Şubattan sonra geçmiyecek .. Maliye 
Bakanlığının verdiği • 

emı 

1 

Dün Maliye vekaletinden vi
layete gelen bir telgrafta eski 

ı gümüş mecidiyelerle aksamının 
1 1 Şubat 936 tarihinden itiba

/ ren herhangi bir kıymetle mü-
badele vasıtası olarak kullanıl· 
mıyacağı bildirilmiştir. 

Bunun hilifıoda hareket 

-pılacaktır. Bunun bitmesine az 
bir zaman aldığından halkımı· 
zın elinde bulunan eski gümüş 
paraları mal sandıkları vasıta-

siyle gerek vergi borçlarına 
tediye etmeleri veyahud gümüş 
mecidiyelerin tanesini 54 ku
ruştan Cumhuriyet Merkez ban-

amalyes seçme 30.35 mark 
Iran sultana 33.38 şilin Kali
forniya sultana natürel vadeli 
5.85 baker 3.80. 

Nevyork Borsasında: lzmir 
sultana 12.S yeni mal peşin 

13.S San Fransisko kaba 4 
dolardır. 

iNCiR 
Londra borsuıoda : Genuin 

natürel 33 vadeli 22 ekstra pe-

yıkanmıt 8 - 8.50 yıkanma~ 
4.50-S.SO fr. 

ZEYTINYAGI 
Marsilya borsasında: Tunus 

birinci tasir cif 380-400 ikinci 
tasir 375-385 Cezayir !lufine 
cif 340-360 borjas cif 200-310 
frank. 

Hamburg borsasında: İspan
ya hazır mal ilk taıir 240 va
deli 225 peçeta İtalya hazır mal 
560 liret Fransa hazır ve vadeli 

ao _ ı &fnnısanı f eas _ fiil 

Hergün 
Bir fıkra 

Gece ya tısı ınisafiri 
Yazan: Eczacı l(emal Ak/as ............................... ~ 

Geçen gün elime lstanbulda 
çıkan bir gazete geçti. Bugü
nün muaşeretlerinden bahseder 
ken bir şehirde olupta akşam 
evine dönmek imkanı olan dost 
ların gece yatısına misafırliğe 
gitmesi muaşeretsizlik, d ha 
geniş bir tabir ile terbiyesizlik 
addediyor. Zaman, tarih sık sık 
sahifeleıini çevirdikçe beş sene
nin içine bir asır girdikçe mua
şeret ve edep düsturlarının 

kendiliğinden değiştiğini görü
yoruı.,bakikaten iki samimi dost 
birbirine bir şehirde misafir ola
rak gidebilir, fakat eskiden kal 
ma gece yabsı misafirliğinin hu 
dudlannı gelişi güzel çık bu· 
lundurmak bugünün hayat 
icaplarına uygun gelmemek· 
tedir. 

Ben bu fikri okuduğum va· 
kıt birdenbire bir tuhaf oldum, 
gece yatısına gitmek de mi 
ayıp dedim, derin iaceledikço 
bu ' lafı pek boş bulamadım. 
Bir evin hususiyeti gece açılır, 
gündüz ne de olsa hayat da 
bir resmiyet nasıl diyeyim, bir 
başkalık vardır, gece olunca 
herkes uyku zamanında kendi 
hususiyetine girer, gece kıya· 
feti, uyku ve yatak bir insanı• 
en iç hususiyetlerinden biridir. 
Yatağını değiştirdiği için uyu
yamayıp yadırgayanlar başka· 
sının evinde ne kadar hususi 
olsa kendi yatak odasında bat 
bqa k ldığı vakıt dikkat ve 
itina duyanlar çoktur. Ev sahi
bine baıka bir teyakkuz ve iti• 
na işareti veren gece yatısı mi
safiri hem kendi hususiyetiol 
ihlil eden yatağile ve hem de 
ev sahibini fazla dikkate davet 
edişi ile her iki taraf için bir 
sıkılma sahnesi olmaktadır. 811 
fikri ortaya koyan muharriri 

okudukça ilk duyduğum fikir 
yabancıhğt tadile doğru gittim, 

bugün ben de bu fikirdeyuo. 
Bazı öyle aile erkanı vardır ki 
gece yattığı evde müsafir sa· 
yılmazlar mesela bir baba,iste· 
diği vakıt oğlunun evine gi-
dib kalmakta elbet tereddüd 
etmez.. Ev erkanı geleni mi· 
safir addetmediii vakat bu gi· 
bileri bu bahsın dışına atmak 
gerektir. lstanbuldan lzmire 
misafir gelmek, İzmirden ls
tanbula misafir gitmek mev· 
zuunu muharrir bu bahsm dı· 
şana çıkarmış, onu bugünün 
muaşeret edeplerine teına• 
edecek bir süje değildir de
miştir. Elbet bir ailenin sa
mimi dostları vardır, elbet 
insana başka şehirlerden mi
safir gelecektir diyt! işaret et
meği unutmamıştır. Türklerin, 
misafirperverliği, bir fincaD 
kahvenin kırk yıl hatırı oluşu. 

misafiri asil bir duygu ile kar: 
şıhyarak Tanrı misafiri gibi 
bir de sıfat ve vasf verişi Tür"' 
kün muaşeret edeblerinde mi· 
safirin yerini göstermek içiaı 
iyi birer işarettir. Bu böyle ol
makla beraber lüzumlu lüıurll"' 

suz gece yatısı mi~afirliğioİO 
bugünkü muaşerete uygun ge· 
lemediğini ben kendi hesab101a 
kabul ediyor, yukarıda söyle"' 

diğim istisnalarm misafır saY1
"' 

lamıyacağım tekrar etmek isti
yorum ... 

Dostu .. ~~;i~Ş~~am•şıor 
Tepecikte sürmeli sokağıod9 

Gll"' oturan umumi kadınlardan .. ·u-
Iih kızı Zekiye Seniha ile i"1 
seyin kızı Vasfiye, dost 01e5

"' 

elesinden yaphklan kavga01
" 

sonunda Zekiye Seniha tek111° 
ile Vasfiyenin kasıklarına ""r-

uıh.r. _____ _ 



8ahlte a YENi ASIR 

Mısırın istiklili için 
S ·yasal partiler 
Fakat 1 giltere 

ayaklanmışlardır 
Iskenderiyeyi bir 

··stahkem tı .. • ev ı ya m 
ISKENDERİYEDE YAPILAN HAZıRLIKLAR BÜYÜK BRITANYANIN 

BU ŞEHRi iSTıHKAMLAR ZENCıRINıN BIR HALKASI 
YAPMAK ıSTEDIGıNI GÖSTERıYOR 
--------------------------------------~ Kahire (ikinci teşrin) 

Mısırda çıkan son kanşıkhk
tklarla partilerin durumları 
hakkında gazetelerde aytışma
lar devam ediyor, Abu Yusuf 
Elkadi "Al Abram,, gazetesin
do şu satırları yazıyor: 

"lngiJiz çevenleri, siyasal par 
tiler arasındaki uzlaşma teşeb
büslerini büyük dikkatle takib 
etmekte olup bu yakınlık deneç 
lerini hoşnudsuzlukla görmek
tedir. lngiliz yüksek komiseri 
Sir W. Lampson bu görüşme-
lerden hükümetini haberdar et
tniş olup tasavvur edilen uzlaş
blayı suya düşürmek maksadıy
la talimat ıstemiştir. Şurası 
tnuhakkaktar ki temenni edilen 
hu uzlaştırmayı gerçekleştirmek 
ltabil olursa lngiltere Mısıra 
karşı dostluk ve anlaşma siya
lasına dönecektir. 1926 da 
Partiler vaziyeti o kadar vahim 
görmüşlerdi ki böyle bir uzlaş
ınayı zaruri telakki etmişlerdi. 

Halbuki bugün vaziyet 1926 
dan çok daha vahimdJr. 

HARB TEHDiDi 

yana bırakarak gelecek müca· 
dele için saflarımızı birleştire
lim. Mısırm tam istiklali için 
yapacağımız savaşta tek adam 
gibi birlik olalım. Mısırın yük-
sek menfaatlerinden başka bir 

Böylece Kızıldeniz' deki kon
trolünü daha iyi yapabiJeceğine 
kanidir. Erkanıharbiyeye göre, 
deniz üssü olan yerlerin en iyi 
tahkim edilmiş ve filonun 
erzak ve mühimmat ihtiyacını 

1(, . ı • e Ü11iım site binası nezaıet altında 
şey düşünmiyelim. Hepsini temine en yakın yer olması 
unutalım. F~kat yalnız Mısırın lazımdır. 
istiklalini, hürriyetini ve şeref- ISKENDERIYE MÜSTAH-
lerini yaşatalım.,, KEM MEVKi 
ISKENDERIYE DENiZ ÜSSÜ lskenderiye bu şartlara ken-

Kahirede dinde toplamıştır. Bundan do· 
layı Akdenizde ve Kızıl deniz
deki lngiliz filolarmm en iyi 
levazim merkezleri sayılmakta-
dır. Gelecek harplerde bu iki 
deniz başlıca muharebe sahne· 
Jeri olacaktır. Büyük harpte 
İtalya Ingilterenin müttefiki idi. 
Buradan bir tehlike düşünül-

mezdi. Fakat bugün ltalya Ak
deniz hakimiyetini lngiltereyle 
boğuşan bir rakip olmuştur. Mal
ta sevkulceyş de~erini kaybet-
miştir. lngiltere gözünü Isken
deriyeye çevirmiş. Burayı bir 
deniz üssü haline koymuştur. 
Şimdi Iskenderiye sularında In-
giliz filosuna mensup 100 harb 
gemisi yatıyor. Bu kuvvet 30 

Vaid partisinin bir toplantısında 

bin kişilik harbiye silabendazı
na dayanıyor. lskenderiye şeh
rini çeviren istihkamların tak· 
viyesi hazırlıkları bitirilm;ştir. 

Hükumet Kum kalesinin tah
ltimatı için de 150 bin liralık 

~raca büyük f edakarhklan 
1Ycab ettirecek bir tehlike ... 
Aynı zamanda lskenderiyeyi bir 
hıgiliz üssü bahrisi haline koy
inak istiyen tehlükeyle karşı 
karşıyadır. Fazla olarak W. 
l.ampsonun başkomiser olduğu 
liindenberi Mısırın istiklali 
hırpalanmıştır. Bütün bunlardan 
•olaşılayor ki bugünkü durumun 
•ahametini 1926 senesindeki 
durumla mukayese etmek im
lıansızdır. Şu önümüzdeği bir 
kaç hafta içinde partiler ara
'1nda bir uzlaşma husul bulur
._ Mısır istiklAline kavuıacak 
•e lngiltereyle ilgileri iyileşe
cektir. Salahiyettar çeveolerde 
Yaptığımız sondajlardan anla
dığımıza göre Başbakan Besimi 
P-.a ile lngiliz yüksek ko
bıiser partiler arasında uzlaş
bıa ihtimalinden doğacak vazi
Y~ti münakaşa etmiş değiller
dır. Bununlaberaber lngiliz 
Çevenlerinde hakim olan fikre 
Röre Mısır başvekilini duru
~Un biricik hakimi bırakmak 
d ıırndır. Eski başbakanların-
N an Destur şefi Mohammed 

8 
.. ahrn~d paşnnının son bir 
k~Ylevınde ileri sürülen şu fi
k ırler uzlaşma duygularına ne 
adar önem verildiğini anlat
~ağa yeter. Mahmud paşa 
ıyor ki: 
.. Bu vahim saatlerde şahıs· 

ı.., ilgilendiren meseleleri bir 

gazetesi de şunları yazıyor : 
"İngiltere asla Mısırı bir 

sömürge yapmak iddiasında 

bulunmamıştır. Nahas paşa ile 
Henderson arasında imzalanan 
mukavele ile bütün dünyanın 
gözleri önünde Mısırın istik
lalini tanımışbr. Bununla bera
ber bir müddettenberi Mısır· 
daki lngiliz süel haz1rl klarının 
çok ileri gittiğini, lskenderi
yeyi Akdeniz lngiliz filosu için 
bir deniz üssü yapmayı istih
daf ettiğini görüyoruz. Bu hu
susta lngiliz ticaret bakanının 
şu sözleri manidardır : "Malta 
değil lskenderiye bugün lngiJ
tereyi en çok düşündürmesi 

gereken bir deniz üssümüzdür.,, 
lngilterenin Maltayı bırakıb 

ta lskendereyi başlıca bir de
niz üssü sayma!'ı garibtir. 1929 
da Henderson'un tekliflerde 
bulunduğu zaman da Malta 
adası hava ve deniz taarruz
larına bugüukü kadar maruzdu. 
Fakat lngiltere o zaman lsken
deriyeyi bir deniz üssü yapmak 
veya askerleri tarafından işgal 
ettirmek gibi teklifle~de bu
lunmamıştı. lngiltere bugünkü 
Mısır hükumetinin durumunu 
kendisi için eh•erişli bulduğun

dan ötürüdür ki, fırsatlardan 
istifadeye kalkışmıthr. lngilıere 
Mısın Büyük britanya impara
torluğu için silel bir üssülha
reke yapmak isteğindedir. 

tahsisat kabul etm;ştir. Şimdi 
lskenderiye limanının ger.iş1e-

tılmesi düşünülüyor, Bu iş ıçin 
de iki buçuk malyon Mısır li-
rası sarfına lüzum olacakhr. 
l.skenderiyeyi bir müstahkem 
mevki haline koyan hazırlıklar 
arasında şehri Marsah, Matruh 
Sidi Branı, Sellum, ve daha ba
zı İ!tihkamlara bağlıyan yolla-
rın islabı da vardır. Bütün bu 
istihkamlar uçaklara karşı uzun 
menzilli tayyare toplanyla tec
hiz edilmişlerJir. 

SÜEL TELGRAF 
MERKEZLERi 

Bunlardan başka yalmz süel 
muhaberata tahsis edilmek 
üzere Mahmudiyada telgraf 
merkezi tesis edilmiştir. Sen 
Stefano oteli süel hastaneye 
kalbedilmiş, Ümmel Hüseyin 
sarayı da başkumandanlık bi
nası ittihaz olunmuştur. 

BiN TAYYARE 
DakhHa<la binden fazla harp 

uçağı mevcuttur. Diğer hava 
istasyonlarındaki uçaklar bu 
sayının dışındadır. Bir kelime 
ile imparatorluğun büyük ma
likanelerini tehlikede gören 
lngiltere ancak lskenderiyeyi 
istihkamlar zencirinin bir hal
kası yaptığı gün rahat soluk 
alabilecektir. l•te lnırilterenin 
siyasası.. Bu siyasaya nasal 
mukabele edeceğiz.?Söz siya.al 

parti şeflerinindir. 

•• 

Odemişte 
••••• 

Su meselesi hak
kında acıklı bir 

Şikayet 
Dün Ödemişten çok acıklı 

bir şikayet mektubu aldık. Bu 
mektup ile birlikte bir de Öde
miş suyunun bir nümunesi gön
derilmiştir. Gördüğümüz nümu
ne hakikaten çok acın~cak bir 
durumun ifadesidir. Bize S[elen 
suyu insanlara değil hayvanlara 
içirroek günabbr. 

Şikayeti aynen neşrederken 
büyük fedakarlıklarla vücuda 
getirilen bu tesisat üzerine sa
lahiyetli makamların ilgi glis
termelerini dileriz: 

Ödemiş Uray kuruluna 
Hayati bir ihtiyaç olan su

yumuzun, her yağmur yağdığı 

zaman çamur şeklinde akdığı 
bizim gibi sizin de malfımunuz
dur. Bu su ne içmeğe ıalih, 
ne de temizliğe elverişlidir. 

Bunp binlerce halka içirmek 
en büyük günahtır. Ya bunun 
müsebbiplerini meydana çıka

rarak tazmin ve tamir ettirmek 
veya bu işin ıslah ve tanzimi 
için ne yapmak lazım ise onun 
bir an eve) yapılmasını temin 
etmek veyahut her vazife se
ver insan gibi halkın kendi 
işini görmesini temin edebilmek 
için mevkilerini ehil olanlara 
terketmelerini açıkça dilerim. 
Saygılarımla. 

Ödemişte Sallh 
Kocaman 

TÜTÜN 
Ödemişlilerin şikayeti 

Alakadar makam tarafından 
Türkofis lzmir şubesine yapılan 
şikayetlere göre Ödemiş mın
talfasından Tütün mübayaa 
eden kumpanyalar alım muame
lesinin üzerinden 20 gün geç
tiği halde hala thtünlerini çek
memişlerdir. Malüm olduğu 

üzere tütün çekildikten sonra 
tutarı rençbere verilmektedir. 
Türkofis meseleyi önemle in
celemektedir. 

aberleri: 
olandırıcllık 

lkiçeşmelikte geçmişi bozuk
lardan Mehmed Nihad, ara
bacı H.,san oğlu Mustafayı bir 
mektebe kavashkla yerleştire

ceğini söyliyerek iki lirasını 

ve Mehmed oğlu İsmailin de 
elli lirasını bozdurmak bahane
siyle 14 lirasını dolandırıb kaç
tığından aranmaktadır. 
Karı ve koca esrarcı 
Namazgahta Karaman soka

ğında oturan Mebmed ve ka
rısı Raşidenio evinde esrar 
satllkları haber ahnarak yapı
lan araştırmada Raşidenin üs
tünde bir tabaka içinde yirmi 
gram esrar bulunmuş ve her 
ikisi hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Nasıl aldatmı'? 
Hisar camii yamndan geç

mekte olan lsmaiJ oğlu Meci
din önüne geçen ve sonra fo
toğrafından kendisi teşhis 
edilmiş bulunan geçmişi bozuk
lardan parlak Ali o civarda 
bir mağaza göstererek bunun 
kendi mağazası olduğunu söy
lemi~ ve Hisar camii hatibine 
vereceğim beş lira ufak para 
lazım, diyerek beş lirayı alıp 

savuşmuştur. 

Zabıtaca araıtırmağa başlan· 

mıştır. 
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Kiralık yal 
Güzelyahde 1056 INo. yalı 

uygun fiatle kiralıktır. akinci 
belediye caddeainde 3 7 nu
marada aabuncu Aauna -u
racaat. 

(3530 1-15 

1 ·-··-Borsa Haberleri ~I 
DUn Borsada 

Yapllan Salaşlar 
~ 

Uz Um 
Çu. P..lıcı · Fiat 
487,5 Jiro ve şü 9 50 12 
470 Kırk Kazım 10 75 11 50 
328 Üzüm kuru 10 50 12 
181 Halim AJan.11 50 15 75 
122 Ş Riza hal 11 11 50 

46 Ksop itthat 11 50 11 50 
31 S Süleyman 8 9 
13 J Taranto m 9 10 50 

1678,S Yehün 
446984,5 Eski sabş 
448665 Umumi satış 

incir 
Çu. Alıcı Fiat 

311 Muh alıcı 8 26 15 
Zahire 

Cinsi Çu. Fiat 
Buğday 50 i 50 7 50 
Arpa 1000 4 75 4 75 
Fasulya 80 10 50 10 50 
Pamuk ç 200 2 60 2 60 
Pamuk 4 B. 46 46 
Palamut 115 ke 410 510 

Para Piyasası 
29-11-1935 

Ahş Satış 
Mark 50 20 50 70 
İsterlin 618 50 623 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 79 40 
Belga 21 15 21 50 
İtalyan lireti 10 10 10 20 
İsviçre Fran. 40 62 41 
Florin 85 07 85 82 
Kr. Çckoslo. 5 24 5 27 
Avstr.Şilini 23 50 24 

Azimet dolayısile 
Acele müzayede 
ile satış 

Önümüzdeki Pazar günü 
yani Kanunuevvelin birinci gü
nü sabahleyin alafranga saat 
on buçukta Karataş tramvay 
caddesinde Salhane makasında 
caddede 361 numarada Madam 
Amadoya aid lüks mobilyeleri 
bilmüzayede satılacaktır. 

Gerek saybor, Viyana ma
mulatından koltuk takımı, çifte 
kanatlı aynalı dolap, kadife 
kanape, oyun masası, oıta 
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 . !akım, ipekli şezlong, 
halı, kılım ve seccadeler bil
müzayede satılacaktır. Satıf 
peşindir. 

Büyük Kard-çah lbrahimbey 
hanında Emniyet müzayede 

salonu müdüriyeti 
2-3 (3524) 

~ 
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7liluııp! l,u a:nµ. 
Herkesin beğendiği, ucuz gayet 
parlak ışık veren ve kale gibi 
dayanan K A L E ampulüdür 
Yalnız bir defa tecrübe etmek 
kafidir. 
Bu markayı her 
yerde arayınız 

"
.~ 

ı 

KA•~LE 
• tl6İ ORYRIUKLll>IR 

f ELI>< 
8-13-20-25-30-5 (3407) 

Müzayede ile 
Fevkalade satış 

Acele yolculuk dolayısiyle 
1 kinunuevvel 935 pazar gilnil 

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 Cemi) Şerife ait Jüks mu· 

bilyalar müzayede suretiyle 
satılacaktır. 

fodern 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 saksısı, 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 tap1alı Avrupa san
daliyesi, karı yemek masası, 

modern büfe, etajer, dört ay
nalı tuvalet, peşkirlik, konsol 

ve aynası, komodino tuvaletlik, 

şifonyereli aynalı dolap, tek 
kanape, balkondaki isyorlar, 

cevizden mamul kontura büfe, 
askılıklar Amerikan lake kar

yola, ipek işlemeli dört kanatlı 
paravan, nikel iki kişilik kes

me karyola, Isparta gördös 

hah \'e seccadeler müzayede 

suretiyle satılacaktır. 
Satlt peşindir, fırsatı kaçır

mayınız. 

Türk müzayene salonu 
müdüriyeti 

T e1efon No. 2798. 102 (3523) 

lzmir Defterdarlığından: 
Mükellefin ismi San'atı Ticarethanenin mevkii ve numarası 
Aziz eczacı Kağithane caddesi 16-1 
Ahmed Feyzi otelci Kemer caddr.si 5 
Osman Han ve kahveci Kemer caddesi 189·191 
Mustafa kahveci Tilkilik caddesi 384 
Ahmed hamamcı Tilkilik caddesi 254 

Yukarıda isimleri yazılı mükelleflerin 931 takvim yıla muame
lib ticariyeleri neticesini gösterir Basmane maliye şubesine 
vermiı olduğu kazanç beyannamelerinin sıbbatını tayin ve tesbit 
için musaddak defterleri üzerinde tetkikat yapılmak üzere 
kendileri aranılmış ise de terki ticaret ve san'at etmiş olmaları 
basebile defterleri tetkik edilememiştir. Kanunun kırk birinci 
maddesi mucibince bugünden itibaren defterlerini ya Basmane 
maliye şubesine veya elyevm bulundukları mahal varidat idare-
sine ibraz etmedikleri takdirde haklarında defter ibraz etmemiş 
olanlar hakkındaki ahkamın tatbik edileceği ilan olunur. 

3867 (3533) 

Devlet demifycrllarından : 
- Muhammen bedeli beher 4,5 kiloluk bir topu 515 kuruş 

olan çuval tamirine mahsus 700 kilo gram iplik 6 - 12 - 935 
Cuma günü saat 15 te açık eksiltme usulü ile lzmirde Basma-
hanede 7 nci işletme müfettişlik binasında satın alınacaktır. 

isteklilerin 60 liralık muvakkat teminat vermeleri ve işe gir
meğe kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyannamr.J:rle 
ayni vakitte baamabanede .komisyon reisliğine 1nOrac:aı .. t •rl 
J4lzrmdır. 

iplik 6rneği ve ıartnameler Alaancakta 8 nci i9letıne m&.1fet-
tiıliiinde görülebilir. 26 - 30 3805 ( 3511 ) 
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Avusturya - Macar bloku bu kadar vahim 
Tedbirler karşısında ilgisiz ka amaz 

Paris 29 ( Ô.R ) - Fransız 
gazeteleri Viya nada Macar baş. 
bakanı general Gömböş ve dış 
bakanı B. de Kanyas ile Avus
turya başbakanı Schuschnig 
ve dış bakanı B.Valdenek ara-

1 1daki görüşmeleri önemle 
te' zip ediyorlar. 

Viyana görüşmeleri bugünün 
bi:tün meselelerini ilgilendir
n .!ktedir. Bir müddetten beri 
«·ski Avusturya-Macar impara
torluğunun bu iki temel ulusu 
a .ısında çok sıki bir yakınlaş
m ı olmuştur. Herhangi bir ar
sıulusal mesele önünde birbiri
le danışmadan hiç bir karar 
vermiyorlar. Bu sene başında 

1 Habsburgların saltanatını iade 
nıeselesi dünya kamoyunu işgal 
ettiği zaman Avusturya ba
kanları Büdapeşteye giderek 
Macar bakanlariyle görüştükleri 
gibi (talyan • Hebeş anlaşmaz
lığının Cenevrede müzakere-
inde de aynı durumu takın

mışlardır. 
Viyana görüşmelerinde ltal

yan - Habeş anlaşmazhğı yü
zünden imzası geç kalan Tuna 
paktı, Habsburglann iadesi 
meselelerinden başka ltalyan -
Habeş anlaşmazlığı ile ilgili 
bütün meseleleri gözde geçir-

diklerine şüphe yoktur. 
ltalyan - Macar dostluğu ye

m değildir. ~acaristan biç 
bir zaman italyaya karşı 

dostça olmıyan bir ha-
reket yapmıyacakbr, Avustur
ya da Dolfusun öldürüldüğü 
sırada istiklali tehlikeye gir
mişken ltalyan kuvvetlertnin 
Brener hududuna yığıldığını 
unutmamış ve o vakittenberi 
Italya ile ilgileri daha ziyade 
sıklaşmışbr. Küçük Avusturya 
istiklalini yalnız başına koru-
yamıyacağından ltalyaya da
yanmaktadır. 

Bunun için bergiteler mese· 
lesine Macarlar Cenevrede ke
sin bir hayır cevabı verirken 
Avusturyalılar da kendilerinin 
bergiteci memleketler arasında 
sayılmalarına imkan bırakmıyan 
ihtiraz kayıtları serdetmişlerdir. 

Viyanada Avusturya - Macar 
Başbakan ve dış bakanlarının 
yeni toplantısında bergitelerin 
Petrola teşmili meselesi görü
şülmüştür. Avusturya - Macar 
bloku bu kadar vahim tedbir
ler karşısında ilgisiz kalamaz. 
Bu berkitelerin bütün netice
leri ve en kötüleri bile gözden 
geçirilmiştir. 

General Goembos Viyanada 
Cumhur başkanı B. Micklasdan ........ 

başka şansölye prens Stahran· 
berg ile görüşmüştür. Prensin 
rolü gittikçe artmaktadır. Onun
la birlikte günün meselesi ol
makla beraber her vakıt yenk
den ortaya çıkmasına imkan 
olan Habsburglarm saltanah
nın iadesi meselesini görüşmüş
lerdir. Bilhassa bir taraftan 
ltalyanın; diğer taraftan Küçük 

itilafın dikkati başka hadise· 
ler üzerine çevrilmiş bulunursa 
buna imkan vardır.Prens Stah
renberg tarafından verilen şö-

lende federal bükümet erka
nından başka Macaristan ve 
ltalya elçilerinin de hazır bulun .. 
ması dikkati çekmiştir. 

Paris, 29 ( Ö.R ) - Viyana 
görüşmelerinde bergitelere gir
memek yüzünden Avusturya 
ve Macaristanın düştükleri bazı 
güçlükler de görüşülecektir. 

Söylendiğine göre general 
Gömbös Avusturya ile Alman
ya arasında tavassutta bulun
mağa da çalışmaktadır ve 
Berlinden bazı teklifler getir
miştir. Fakat bunların Avus
turya tarafından kabulüne im
kan yoktur. Avusturya kamoyu 
bu aniğ ziyaretten hayrete 
düşmüştür. 

Fransada finansa r 
............................................................................................................ 

y eoksek değerli bir para bizim barış 
ve harpta kudretimizi azaltmaktad r 

Paris, 29 (Ö.R) - Fransız 
saylavlar odasında finansal mes
ete üzerindeki gensoruların mü 

zakeresi frangın değerini tut
mak veya azaltmak üzerinde 
hararetli münakaşalara yol aç· 
mıştır. 

H~kümet ekseriyetine bağlı 
olan eski bakanlardan. B. Re
naud frangm değerini tutmak 
siyasas~n~ iştirak edemiyeceğini 
bildirınıştır. Demiştir ki: 

"Yüksek değerli bir para 
bizim bnrış ve harb halinde 
mukavemet kudretımizi azalt
maktadır. Genel ve özel eko
nomi için bir ölüm darbesidir. 
İngıltere ve A~erikanm gir
miş bulundukları !sterlin bloku
nun refahı, altın blokunun 
T.ayifliğini göstermektedir. Büt-
çede ekonomi lizımdır. Fakat 
dört seneden beri masraflar 
kısıldığı halde bir türlü açık 
kapatılamadı. Demek ki ilaç 
bu değildir. ingiliz finans ba
kanının son sözlerinden sonra 

hala paraların istikrarına bek
lemek bir hayaldir. Biz kredi 
enflasyonu istemiyoruz. S dece 
sağlam işler için kredi kolay• 
lıkları istiyoruz. 

Finans bakanı bay Marcelle 
Regnier genel sorulara cevap 
olarak demiştir ki : 

"Franga karşı yapılan şid
detli hücumları püskürtmek 
için kurulun hükumete güveni 
gerektir. Hükumet iş başına 
geçtiği zaman frangı müdafaa 
ödevi verildi. Altın yığan yığın 
memleketten çıkıyordu. Tasar
ruf sandıklarından mevduat alı
nıyor, hazine tahvilleri ödeti
liyordu. Hükumet ilk önce altın 
akınını durdurdu. Sonra, uz.un 
boylu bir iş için güven telkin 
etmek istedi. 

Bnnun için de masrafları 
azaltarak gelire uydurmak 
şarttı. Amerika, lngiltere ve 
Belçikada paranın değerden 
düşürülmesiyle alınan neticeler 
Fransada alınamaz. Ekonomik ........ 

A erika petrol 

durum eyileşmekte idi. Fakat 
ltalyan-Habeş anlaşmazlığında 
çıkan meseleler bu eyileşmeyi 
durdurdu. Memleketteki siyasal 
kaynaşma da altının tekrar kaç· 
masma sebep oldu. Bu korku
lacak bir durum değilse de 
kamoy endişededir. Ona güven 
vermelidir. Fransa bankasının 
iskonto faizini yüzde üç ten 
yüzde 6 ya çıkarmış olması da 
buhranın delilidir. 

Radikal sosyalist grubu ta
f'.afmdan "Frangı korumak ve 
kanun dekrelerioi küçük irad 
sahipleri, küçük memurlar ve 
şimendifercilcr lehine tadil et
mek üz.ere hükümete güven 
bildiren,, bir gündem verilmiş 
ve B. Laval diğer gündemlere 
tercihen bunun kabulünü isti
yerek itimad meseJe,_ioi ileri 
ıürmüştür. Gece geç vakıt say
ıavlar hali oylarını izah edi
yorlar. Kabinenin büyük bir 
ekseriyet kazanacağı muhak
kaktır. 

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

lnğiltere hili sevkte devam ediyor? 
Roma. 29 ( Ô.R ~ - "Nev- sında bir söylev vererek Hal- istemişlerdir. 

york Herald and Tribune,, ga- yanı ı Afrikadaki hareketinin Cenevre 29 (Ô.R) - B. de 
zetesi Amerika ltalyaya petrol tarihsel ve ekonomik sebepler Vasconcellosun 18 ler komis-
sevkiyatmı durdururken fogil- ile hasıl olduğunu söy' emiş, yonu 11 llkkanunda toplana-
terenin hali ltalyaya petrol berkitelerc hücum etmiştir. cağı bildiriJiyor. Petrol, demir, 

sattığını yazmaktadır. Romanya hububatçıları hüku- kömür ve sair uzerine ambar-

Roma, 29 (Ö.R) - Bükreş- mete başvurarak kendilerine goya prensib itibariyle zaten 
ten bildirildiğine göre eski baş- zarar veren berkiteler esare- önceden karar verildiğinden 
bnkan B. Jorga Saylavlar oda- tinden memleketin tlkarılmasmı bu toplantı kısa olacakhr. 

AR 
-45- işel zeva"! 

arda yan duvarda asılı y Co el 
ılınca saldırmak istedi 

duran 
fakat ... 

Tancaya 1 areket etti 

. 
Loyd Corç 

Londra, 29 ·(Ö.R)- B. Lloyd 
George Londradan Fasta Tan
caya hareket etmiştir. Londra• 
dan ayrılmadan önce gazeteci
leri knbul eden eski başbekan 
kuzey Afrikada birkaç hafta 
kalacağını ve bu oturuştan isti
fade ederek Fransız bükü.me
tinin verdiği müsaade ile eski 
dostu mareşal Lyautey'in ku
zey Afrikada yarattığı eseri 
de tetkik edeceğini bildirmit· 
tir. 

Memel durumu 
Berlin, 29 (Ô.R) - Siyasal 

ve diplomatik korrespondam 
gazetesi Klapeda (Memelde) 
kurulan yeni direktuar hüku .. 
meti münasebetiyle Diyet ku
ruluyla işbirliği yapabilebek 
bir bükümet teşkilinden dolayı 
memnun görünmekte ve duru
mun normal bir ıekil alabile
ceğini bildirmektedir. 

Lava\ kabinesi 
ltimad kazandı 
P ris, 28 (A.A) - Parlamen 

toda 225- e karşı 345 reyle 
Laval kabinesine itiaıad edil
miştir. 

Pariste 
Amerikan kolonlslnln 

töreni bir şölenle 
kapandı 

Paris, 29 ( Ö.R ) - Paris 
Amerikan kolonisinin "Thanks
giving Day,, (dua günü) dola
yısiyle her sene yapmak itiya
dında olduğu törenler dün 
akşam Amerikan Lejyonü tara• 
fından verilen bir şölenle ka· 
panmıştır. Şölende Amerikan 
büyük elçisi B. Gross ile bir 
çok Fransız şahsiyetleri ve bu 
arada Tekaüd bakanı B. Mau 
poiJ hazır bulunmuşlardır. 

Biraz sonra dışarıya çıkarak 
piposile beraber bir muamma 
olan Kraliçe Katerinin gizli 
maksadını anlamağa çalışıyor 

idi. Diviniyer Pansiyonunun 
yolunu tuttu. Kendi kendine: 

- Yarın sabah Luvr sara
yına gelmekliğimi söyledi. Eyi. 
Ben de giderim. Luvr sarayı 
bir hazinedir. 

Bır saat sonra Katerin Luvr 
sarayına giderek maiyet askeri 
kumandanını cağırdı. 

- Mösyö dö Nansey yarın 
sabah erkende.l on iki askerle 
sen de Mis sokağındaki Devi
niyer pansiyonuna gideceksin. 
Birde araba al. Şövalye dö Par 
dayan adlı bir haini tevkif 
ederek Bastil hapsanesine gö
türeceksiniz. 
Buyruğunu verdi. 

••• 
Pardayao büyük bir servete 

konacağını diiJünerck garib 
bir ruhun tesiri altında idi. 
Tabiatı değişmiş, yeni zengin
ler gibi şaşırmııb. Uzun uza
dıya hayaller peşinde koşu
yordu. Fakat pek fazla dn
sünmek adeti değildi. Yata· 
ğında saj'a !<>la dönerek dı
mağını mühim noktalar etra
fında dolaşbrıyor, işlerini tan
zime çalışıyordu. 

1 - Katerin Dömediçin da
vet ettiği Luvr sarayına gide
cek. 

2 - Kolini 'nin konağına gi
derek Deoda'ya hemen Paris
ten uzaklaımasını söyliyeçek. 

3 - Hanri Dökizi dneUoya 
çağıracak. Kraliçenin gözüne 
girecek. 

4 - Yeni mevkiinden emin 
olduktan sonra siyah elbiseli 
kadını bulub kızanı sevdiğini 
söyliyecek ve Kralın sevdiği 
adamlar sırasına gireceğinden 
Luize de sabib olacak. 

S - Bundan sonra dünyanın 
en bahtlı adamı olarak yaşı· 
yacak. 

6 - Babasını arattıracak ve 
babasmın üğütlerini tutmadığı 
halde servet sahibi olduğunu 
söylemeksizin onu ihtiyarlığın
da müreffeh yaşatacak. 

Şövalye böyle bir program 
tasarladıktan sonra birkaç saat 
kadar uyuyabildi. Fakat şafak 
söker sökmez yataktan kalkb. 

1 1;p·;;~ı~;·a~·k~;·;;gih't~ 
Bomba tehlikesine karşı mahzenleri 

Bulunan Şatoda oturacaktır 
lstanbul, 29 ( Telefonla ) - edecektir. Bizıat şehirde hava 

Adis-Ababadan Royter Ajansı tehlikesine kartı çok iyi ter-
aytarı bildiriyor: imparator Des- tibat ahnmıtbr. Şehrin bütün 
side bulunan genel kararki· etrafı 75 milmetrelik bava top-
ha hareket etmiştir. Desside larile çevrilmiıtir. imparator ka-
ltalyan tayyarelerinin bomba rargihta 10 gtln kalacaktır.Pay-
teblikesine lc:arşı mahzenleri tahta kendisine veliaht vekilet 
bulunan eski şatoda ikamet edecektir. 

••••• 
Galibiyetlerden sonra 
Habeş halkının kuvvei maneviyesi 

Fevkalade Eyidir 
lstanbul, 29 (Telefonla) - ı kıtalarıoın ıomaliye girmit ve 

Adiı - Ababadan bildiriliyor: Üj(adea.e dognı yürümekte ve 
Süel durum hakkındaki ha- Ras Seyum kıtalarınm da Erit-

berler müphemdir. Resmi ma- reye girmit olduklarına ı6yle• 
kamat İtalyanların bütUn tek- mektedirler. 
ziplerine rağmen Makalle Halkta Hebe,islanın harbı 
ve Gerlenubi'nin istirdad edil- kaybetmesinin ihtimali meycut 

miş olduğu teeyyüd et- olmadığı hissi hasıl olah-
mektedir. Halkın kuvvei me- danberi sulh müzakerelerine 
neviresi fevkalade yerindedir. giriıilmesi ihtimalleri ıüpbeli 
Bir çok çevealer Ru De.t•••• Wr hal alauthr. 

Kendisine çeki düzen ver~ . . . ... 
Daha ~araya gitmek ıçın •• 
üç saatlik vaktı vardı. L~ 
görmek için pencereye doi"" 
gitti. Zira bir sevdalı için se•· 
gilisinin uyumakta olduğn pe•· 
cereye bakmakta saadet .v~~ 

Bu sırada Pipo boğuk nos
hırıldadı. Pardayan bu bınlda· 
mağa kulak asmayarak pea
çereyi açtı. Hemen ayn~ ~: 
yede de Lüizin pençereıı fi 
detli açılmıştı. Saçlan dar_. 
dağın, gözleri dönmUş bir temi 
kız göründü ve ParclaJ ... 
doğru: 

- Geliniz, geliniz! 
Diye bağırdı. Heyecaadlll 

sap san kesilen Pardayan br 
murdandı: 

- Vay canma 1 Acaba .. 
oluyor? 

Lüizin Pardayana ıesle ..... 
ilk defa oluyordu. Bu ela bit 
yardım içindi, Mutlak bir telr' 
like vardır kanaatile mercii.
doğru gitmek üzere d6neD raı
dayyao: 

- Geliyoruml 
Diye haykırdı. Pipo Jaadr 

mağa başlamı~h. Kapı pide: 
vuruluyordu. On iki ka~..1 
lahlı adam içeriye hilCWD eur 
rek içlerinden biri: 

- Kral namına!. •. 
dedi. Pardayan ve duvaıd' 

asılı duran kılınca sanlmak; 
tedi isede kımıldamai•.,~11 .... 
kalmadan etrah aanlda. .....,_. 
rından; ayaklarından y......, 
yere dütürüldü. Ş6valye: 

- Lanet olsun! 
Sözünü hrlatb. Lui&ia t~ 
- imdadıma yetİfİD .,,,,., ... 
Diye bağırdıta işidilcli. Y~ 

de uzanan Pardayan bafl1-
topuklarına dayanarak fidded' 
gerildi ve üstüne yıkılan -~ 
Jeri yanlarına fırlatb. Ajll _!. .. 
pük içinde kalarak tekrar G1"I' 

tü. Luiz hila : 
- imdadıma yetifia l 

- Sonn var - .-
••• •••••• • • •••••••• •••••••••••••••••••• 

Nümayişler 
Devam ediyor 
Roma; 29 (Ö.R) - ~ 

de lngilizler aleybiade ~ 
yiıler devam ediyor. "' 
fakültesi ve politeknik P~.:. 
sörleri de lngilterenin ~ 
karşı durumunu protesto 
mişlerdir. 

Yılbaşı Piyango811 

Yılbaşı piyango biletıer:.:; 
lığa çıkarılmısbr. Bu ~...::.... 
piyango gerek te•zİ e~ 
ikramiye ve. m&klfat ~ 
gerekse bu müklfat •• 

1 
(il'_ 

miyelerin kıymeti itibarile~ 
çen senelere niabetea _ ~ _..tr. 

sengindir. Biletler iki "::;; 
beş ve on lirahk olmak 
üç çeıittir. -

Nışanlanma ._, 
Aydında Peıtemalcı oi~ 

Reşadın mahdumu Ye 1 tJt. 
miz dizmenlerinden Sah~ 
karabayın kayın birader! • tJl'f 
Lisesi Fransızca mualfillll .,.._e-
Suha Reşad ile Aydın a ~ 
lanndan bay TayyibiD N' 
nışanlanması merasimiaill ~ 
dında yapıldığını sevinçle ~ 
aldık. Genç nııanhlan llJIP ... -
teo kutlulanz. 

Kemi hl• b°;111 el-~ 
Kemahlı hanıada kala•• ';,,.t 

çısı Süleymanı 61cl.,.. il 
farin üçllncn soru 1111•--: 
yepılan tahkikata 
448 inci madde m • 
kufen •iarC.-qll~ 
miıtir. 
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• • Hergün bir hikaye 
Maroka: frikada kadın ve 

Vazall: OUY DE MAUPASAANT 
Cevire11: HiLMi ÖNSEL 

Dostum, beni çoktan beri 
çeken bu toprak üzerindeki 
İntibalarımı, macera ve bilhassa 
aşk hikayelerimi göndermemi 
istiyorsun. Önce bunlara "Ka
ralar muhabbeti,, deyip ne çok 
güler ve heman beni arkasmda, 
abanoz tenli, başına sarı yaş
mak tutunmuş, parlak elbise
ler içinde salınan bir kadınla 
dönüyor görüverirdin. Hiç şüp
hesiz bu kuzgunilere de sıra 
gelecek. Zira şimdiye kadar 
gördüklerimden bir çokları içim
de bu siyah mürekkeplere dal
mak hevesini uyandırdı. Fakat 
ben başlangıç olarak pek ıyı; 
eşsiz ve orijinal birşeye düştüm. 

Geçenki mektubunda ( Bir 
memlekette nasıl sevişildiğini 

bileyim hiç görmediğim halde 
o memleketi tarif edecek de
racede tammış olurum.) diyor
sun. Bil ki burada insan çıl

gınca seviyor. Daha ilk gün
leri içte adeta kımıldayan bir 
azgmlık, arzularda şiddetli bir 
rergiolik, bir kabarma, parmak 
Uçlarına kadar yayılan bir zaaf 
hiaaediliyor ve bu his, basit el 
temRsmdan tut ta bize sayısız 
lllinasızhklar yaptıran o amlamı
Yan ihtiyaca kadar bütiin aşk 
liiçlerini ve maddiğ duygu 
fakültelerini alabildiğine dür
tüyor, kamçılayor ... 

Daha iyi anlaşalım. Sizin 
kalb aıkı, ruhların aıkı dedi
iiniz şeylerin, yani hissiğ ide
ilizm ve nihayet platonizmin · 
bu kubbenin altında yeri var 
lllt yok mu bilmiyorum. Hatti 
tipheliyim bilel.. Fakat diğer
leri, duyguların aşkı üstün ve 
Çok faik olan bu aşk bu 
ıldimde hakikaten korkunç ha
raret, bavanm o bummalandıran 
lahit yanması, cenubun o bo
iucu nefesleri! yakın çölden 
relen o ateş bataklıkları, alev
den daha fazla ka•W"an ve 
kUrutan o ağır (siroko) r6zği
rı, tqlanna vanncaya kadar 
İri ve şiddetli bir güneı albnda 
Yanan bu kıt' anın bu sönme& 
Yangınları! kanı tutuşturuyor, 

eti çıldırtıyor. her şeyi hay-
9anlaştırıyor. Artık hikayeme 
reliyorum. Cezayirdeki ilk 
oturma zamanlarıma aid hiçbir 
tey yazmıyacağım. Bon, Kons
tantin, Biskra ve Setif'i gör· 
dük~en sonra [Bone, Constan-· 
tine, Biskra, Setif) şabe 
boğazı yolile (Bougie) ye gel
dim. Bu yol, şimal Afrikası 
0rmanları ortasmdaki iki yüz 
lnetre irtifadan denizi takib 
ederek yüksek dağların işle
tnelerine göre yılanlaşan ve 
Napola, Ajaksiyo, Duar Tenez . 
körfezft:ri derecesinde güzel "' 
0laıt· Bo ji körfezine kadar · 
Uzanan eşsiz bir yol . : • 
Mukayeseme şu Korz'ın (Gor
Se) garb kıyılarmdaki kızıl 
granitle çevrilmiş Kalanş 
Döpyaoa dedikleri, hayali ve 
kan , renkli taştan devlerle 

~~skuo, garib koyu da s~ka-
dırim. Çok uzaktan, daha, 
~Urgun suyun yatbğı büyük 

avuzu dolaşmadan, buji fark 
ed'}' k 1 ıyor. Yüksek ve yer yer 
. 0 ruluklarla tacJanınış bir te
Penin dik inişleri üzerinde 
~urulan bu şehir, yeşil yamaç 
Uzerindeki beyaz lekesile adeta 
d~nize inen bir şelalenin kö
Pukleri hissini veriyor. 
• Daha ilk bu kDçlicük ve şi

t11a Yere ayak ba•ınca uzun za
!'aa kalacağımı anladtm. Her 
""'lttlın araz çeaaeW, 

... t 

.,. ......... . 
rP .. ., • ._ .... .......... ,... .. . . '• .... . . ... ..--
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buğu halinde ufuk
larda dalgalanıyor. 

Denize indim. Li
mandan dolaşarak 

banyoların bulun-

duğu güzel koy bo
yunca yamaç yo
lunu tuttum. Or-

manlar, büyük ve 
sert kokulu Aro-

matik nebatlarla 
örtülü sarp dağlar 

bu küçük körfez
ciğin etrafında hal~ 

kalaoıyor ve kıyı

larda büyük esmer 
kayalar yıkanıyor. 

Dışarılarda kim

seler yok; hıç birşey 

kımı ldamıyor. Ne 
b!r hayvan sesi, ne 

b · r kuş uçuşu. ne 
bir gürültü, hatta 

ne bir çalkantı var. 
O kadar durguo 
deniz.de güneşin al
tında uyuşmuş gibi.. 
Fakat pişiren ha
vada adeta bir ateş 
cızartısı seziyorum. 

Maıoka Birden bire, yarısına kadar 
sessiz dalgalara gömülü kaya
lardan birinin arkasında, bir 
kımıltı keşfettim. Dönüp ba
kmca günün bu yaban saatın · 
da kendi yap yalnız sarnak 
çml çıplak banyo alan uzun 
boylu bir kız gördüm. Göğüs
lerine kadar suya dalmış, başı 
açık denize dönük, beni gör
müyor. Yavaş, tatlı sıçramalar
la ilerliyordu. 

diği hakıki bir daire görüyor. Ben de Arap yapısı sütunlu 
O kadar kapalı bir daireki in- salonuma Cebel amur halısı 
san açık denizi zor buluyor, örtülü yumuşak bir minder yer-
görfez daka çok bir gölü an- leıtirmiştim. Aşağı yukarı yer-
dıriyor. Sütlümsü mavi suyu Jiler kadar soyunarak üzerine 
şaşılacak kadar duru. İki kat uzanıyor fakat bir türlü uyuya-
boya almış gibi görünen koyu mıyordum. Kadın ızfık damar-
mavi ğökde bu gölün üzerine larımı yakıyordu. 

s;öz alan güzeJlilclerioi seriyor. Ah dostum! Buranm iki derdi 
Oyle geliyorki gökle deniz bir var ki Allah sana göstermesin: 
biri içinde parlıyor, birbirlerine Susuzluk ve kadansızl.k! Han-
karşıhklı akisler gönderiyorlar. gisi en dayanılmazı? .. hilmiyo-
Boji, harabeleri bol bir şehir. rum fakat çölde nasıl insan bir 
Gelirken rıhtımda adeta bir bardak soğuk, duru su için 
opera denecek kadar muhteşem bütün rezillikleri göze alırsa; 
bir yıkmh sizi karşılar: Sarma- bu kıymm baı:ı şehirlerinde de 
şıklarla kaph eski arap eser- taze ve sağlam bir kadın için 
terinden bir kapı.. Burada her çılgınlık yapılacak.. Afri-
kasabayı çeviren dik koruluk- kada kadın kıtlığt yok. Bil-
lardan tut her yerde çöküntü- akis, kadmdan bol bir .şey 

ler, Romalılardan kalma sur yok .. Fakat yukarıki mukaye-
bölüntüleri, Endlüs anıtları arap semi devam ettirerek diyebili · 
yapıları kırıntıları göze çarpar. rim ki bunlarm hepsi çölde sık 
Şehrin yüksekçe bir yerinde sık rastlanan sahra kuyuları-
bir Fas evi kiralamıştım. Sık nın batak suyu gibi çürük ve 
sık tarif edilen bu evleri ta- sağlığa zararlı.. Böyle günün 

nırsın. Dışarıya hiç penc~rele~i 
yok.. Yukarıda~ aşağı, her 
kah, bir iç avlµ aydmlabyor. 
Birinci katta gündüzleri 
oturulan büyük, serin birer 
salonları ve en üstte geceleri 
geçirmeğe mahsus birer teras-
ları vardır. 

Derhal sıcak memleketler 
itiyatlarına uyarak yemekten 
sonra öğle uykusu vapmağa 
kalkıştım. Afrikanın nefes 

· Fas bahçelerinde kadınlar 
birinde idi. Sinirlerimde her 
zamankinden daha fada bir 
zaaf duyuyor boş yere gözle
rimi kapamağa uğraşıyordum. 
Bacaklarım içinden iğneleniyor 
gibi titriyor, rahatsız bir sıkıntı 
beni mütemadiyen halaların üze· 
rinde döndürüyordu.Bir an geldi 
artık duramaz oldum. Kalktım 
ve sokağa atıldım. 

Temmuzun yakıcı bir öğle 
sonu... Yaya kıaldınmları ek

lf• 
alınmıyan bu boiucu saatinde 
sokaklar, oYalar ,,. ... -...: ... ~:~1 Bu "'"' ..... . 
UZUD yo iiıiiicl•• 907'1• 

me.kDa , hiç olmazu 

Cll ..... ktachr. 

Bundan daha şaşırtıcı bir · 
tablo olamazdı. Göz alan bir 
ışık, cam gibi berrak bir su, 
içinde güzel bir kadın... Zira 
o bir heykel kadar Ö7enifmiş 

vücudu ve uzun boyuyle şaşı
lacak kadar güzeldi. 

Arkasına bakanca bir çığlık 
kopardı. 

Yarı yüzme, yarı yurunıe 

ile kayasınm arkasına tama
miyle gizlendi. Her hal.Je ora
dan çıkacakb. Yamaca otur
dum ve bekledim. Biraz sonra 
yavaş yavaş tepeden bağlanmış 

gür siyah saçlı başını çıkardı. 
Kabartma denecek kadar kıv-· 

rık dudaklarile genif bir ağzı; 
iri, kilstah gazleri vardı. iklim 
tesirile biraz esmerleşen sert 
ve tatlı eti bu görünüşile, zen
cilerin güneşile bu yanan güzel 
beyaz soyun eski fil dişinden 
yapılmaı bir vücudunu andın
yordu. 

- Çekiliniz oradan l Diye 
bağırdı. Dolu, ve bütün varlığı 

kuu•ıtMHP' .. ~ - , . ....... 
- Orada dana-ıs eyi ._ 

laareket ...... ·-- .. , 1 

/·as kadmları 

Diye ilaveetti. "R,, ler ağzında 
yük arabaları gibi yuvarlanı

yordu. Büsbütün yerleştim. Baş 
kayboldu. 

On dakika sonra, saklam
baç oynarken gizlice ebeyi 
gözleyen çocuklar gibi alır .. 
ağır ve ihtiyatla önce saçlar, 
sonra alın, soura gözler tekrar 
göründü. Bu sefer pek kız

gmdı: 

- Beni fena yakalathra
caksınaz. Siz orada kaldıkça 
ben çıkmıyacağım 1 diye bağırdı. 

Artık kalktım ve yollandım .. 
Sık sık arkama bakayordum.O 
benim kafi derecede uzaklaş
tığıma hükmedince yarı ar
ka vererek iki büklüm sudan 
çıktı. Bir kaya oyuğunun ağ
ıma gerilmiş bir eteğin arka
sında kayboldu. 

Ertesi gün yine geldim. Ban
yoda idi. Fakat kapalı bir 
mayo giymişti. Beni görünce 
parlak dişlerini göstererek 
gülmeğe bRşladı .. · 

Sekiz. gün sonra dost ve 
daha sekiz gün sonra ayrılmaz 
olmuştuk. Adı " Maroka ,. idi. 
Şüphesiz bu bir takma isimdi. 
O bu kelimeyi içinde on beş 
tane "R,, varmış gibi telaffuz 
ediyordu. lspanyol sömürgeci
lerinden birinin kızı imiş. Pon
tapez admda bir Fransız ile 
evlenmiş. Kocası memurdu fa
kat ne vazife gördüğünü bir 
türlü doğruca anlayamadım. 

Sadece çok meşgul olduğunu 
görüyor daha ötesini uzun boy
lu aramiyordum. 

Artık banyo sa~tını değiş

tirmişti. Hergün yemekten son
ra öğle uykusuna benim eve 
geliyordu. Amma ne uyku ya
pıyorduk bilsen !.. Eğer bu çe
şidine de istirahat denirse 1. 

Maroka, bira7. hayvani fakat 
muhteşem tipile hakikaten çok 
güzel bir kadındı. 

Gözlerinde, her zaman için, 
bir ihtiras yanıyor gibiydi. Yarı 
açık ağzında, sivri dişlerinde, 
hatta gülümsemesinde bile yır
tıcı bir şehvetin izleri vardı . 

Hiç bir kadın içi bu kadar 
yatışmaz arzular taşımamıştır. 

Diş gıcırtılaıı, kıvranışlar ve 
ısırmalarla karışık azgın istek
lerini ve iniltili kucaklamalarını 
ala siW cleria Wr •.r•ılll '-k .......................... ...._le ....... ,... yeni 
....... ,.,.. baa:r Ye ~ bu· 
aelerle tıkanarak uyaaırda. 

Aşk 
· Zekası, zaten, olabildiğine 

basitti. 
Ondaki bütün düşünce çan· 

hyan bir kahkahaydı. 
Güzelliğini insiyakiğ bir su-

rette bilir ve güvenir. En ince 
tüllerden bile nefret ederdi. 
Evinde pervasız ve şuursuz 

bir açıklıkla dolaşır, koşar, 
sıçrardı. 

Nihayet, hareket ve inilti
lerle bitkinleştiği ve aşka ka
nıksadığı zaman yanıbaıuna 
mindere yatar, kuvvetli ve 
rahat bir uykuya dalardı. • O 
böyle uyurken ez.İci hararetle 
esmer cildinde incecik ter ta
ııeleri belirir; vücudundan, 
baş altına kaldırdığı kollardan 
ve bütün gizli kıvrımlanndan 
erkeklerin hoşlandığı o vahti 
koku sızardı. 

Kocası, bilmem nerede. işde 
olduğu zaman bazan gece de 
gelirdi. O vakıt ince ve dalgah 
şark kumaşlarına şöylece san
hp yere uzanıverirdik. Sıcak 
ülkelerin o büyük ve parlak 
ayı bütün ışıklarile göke açı
lınca şehir ve etrafındaki dağ
dan çerçevesile körfez aydın
lanır; bütün diğer teraılarda, 
durgun semanın uyuşturucu 

ılıklığı altında arasıra kalkaa 
yer değişen, tekrar yatan yere 
serilmiş sessiz bir hayal ordu· 
su görürduk .. 

Afrika gecelerinin bu bol ışı· 
ğına rağmen maruka ayın ay
dın okları altında çıplak dur
makta inat eder. Bizi görebi
lecekleri umulamaz. Çok za
man o kadar korku ve yal•ar
malanm hilafına, gecenin içine, 
uzak köpekleri ulutan uzu• ye 

titrek iniltiler koyverirdi. Bly
le bir akşam yıldız dolu geaİf 
kubbenin albnda uyuklayıb du
rurken balımın ijzerine gelip 
diz çöktü . Büyük kıvnk du· 
daklarmı ağzıma yakJaşbrarak: 

- Bana, dedi, yatmağa ge
leceksin. Anlamıyorduın. 

- Nasıl senin evine ıni7 
- Evet! Kocam gittiği za-

man gelip onun yerinde sen 
yatacaksın 1.. Gülmemi tutama
dım: 

- Bu da niçin. işte sen bu
raya geliyorsun ya ?... Ağızı· 
mm içinde konuşuyor, 11cak 
nefesi içime kadar işliyor, 80"' 

luğu bıyıklarımı ıslatıyordu. 
"- Bende bir batıra bırak
mak için. ,. Dedi.. "Hatıra,,nıa 
"R,, si uzun zaman kayalarda 
süründü. 

Düşüncesini anlıyamıyorduın. 
Kollarını boynuma attı. 

- Sen buradan gidince ba
na verdiğin bu geceyi düşüne
ceğim. Kocamı kucaklarkea 
bana sana sarılıyorum gibi ge· 
lecek yumuşak ve pek keyifli 
bir tünla : 

- Sen çıldanyorsun. Ben 
evimde kalmayı daha iyi bu
luyorum. Diye mmldandıın. 

Hakikaten hiçbir fark bulma· 
dığlm birşey varsa o da bu aile 
çatısı eltında~i buluşmalardw· 
Bunlar,: içinde daima budalr 
larm yakalandığı. bir neYi ka
pana benzer rica etti, yalvard .. 
hatta ağladı bile : 

"- Göreceksin seni ne ka· 
dar seveceğim diyordu. 'b 

Arzusu bana o kaciar garı 
görünüyordu ki hiç bir kabba 
dökemiyordum: Düşünürken, 
hu hareketinde, kocasına karşı 
beslediği her hangi deria 
kU.. .-...ı ettWI adat_,.,..... 
•••••· 1r .. c1ı mob~ •e çar
taflan içinde aıa.wak istiyea 
o &"izli ve Jeziz kadın intikam-



ı...mdaa birini bulur sibi oldum. 
_ Kocan sana karşı çok 

mu huysuz? Dedim adeta gü· 

cendi: 
_ Oh bayır. O pek iyidi. 
_ O halde ıen onu sevmi-

yorsun?. ~a~retJe . ~üyüyen 
gazlerioı yuzume dıkti: 

_ Bilakis, onu çok seviyo· 
ruın. Çok! Fakat sen kadar 

değil... 
Artık biç anlamıyor, kendim-

ce bir şeyler bulmağa çahşı
uın. Ku~r.e~ni w bildiği pu

rinden bınnı agzıma yak-
arak: 

- GeJecekmisin? Söyle? di
ye tekrar mırıldandı. Ben yine 
oralı olmadım. O zaman çarça
bık gitti ve kaçtı... Sekiz gün 
onu göremedim. Dokuıuncu 
gün geldi. Ciddi bir tavırla 
odamın kapısında durarak : 

_ Bu akşam bana yatmağa 
gelecek ınisin ? Eğer gelmiye
cekseo ben gidiyorum. 

Sekiz gün bu dostum ... Sekiz 
.. ' uzun ırun .. 

Hele Afrikada sekiz günün 
bir aydan fazla hükmü var. 

- Geleceğim!.. diye bağır
dım ve kollarımı açtım. Gece 
beni yakın bir sokakta bekledi 
beraberce gittik limanın yanın
da alçak bir evde oturuyor
lardı. Evvela yemek odası ol
duğu anlaşılan bir mutfaktan 
geçtikten sonra badanalı, temiz 
bir odaya girdim. Duvarlarinda 
aile fotoğraflan, fannoslarda 
kiğıttan çiçekler vardı. Maro
ka çılgınca neşeli görünüyor, 
sıçnyor. 

- " işte artık bizdesin, 
kendi evindesin ,, diye tek-

rarlıyordu. Hakikaten kendi 
eYimde gibi hareket ettim. 

Fakat itiraf ederim ki biraz 
mkınth idiın hatta üzülüyordum. 

Bu yabancı evde, onlarsız, 
ya kalan bir erkeğin kımılda-

yaınadığı ve gülünç olduğu 
kadar da beceriksiz.leştiği bazı 

elbiseleri çıkarmakta tereddüd 
ederken Maroka bubları zorla 
üzerimden çekti aldı. Diğer 
elbiselerimle birlikte hepsini 
bititik odaya götürdü. Nihayet 
yavaş yavaf güvenim yerine 

seldi ve bunu ona bütün gü
dimle isbat ettim. O kadar ki 
iki saat geçtiği halde daha uyku 
aklımıza bile gelmiyordu. Tam 
bu sarada ansızın kapıya vuru
Jaa şiddetli yumruklar ikimizi 

de titretti. Kuvvetli bir erkek 
seai : - Maroka, benim aç!.. 
diye bağırıyordu. Maroka bir
denbire sıçradı : 

- Kocam! Çabuk yatağın 
altına saklan! Ben şaşkın şaş
kın pantalonumu arıyordum. O 
beni itiyor, soluk soluğa : 
_ Hadif Hadi diyorum sana! 
diyordu. Yüzü koyun yattım 
ve itiraz etmeden yatagın al
hna kaydım. 

daha demin bu y~tağın üze
rinde ne kadar rehathm. Bu 
aralık Maruka mutfağa geçti. 
Bir dolap açıp kapadığını işit
tim. Tekrar odaya geldi. Göre
mediğim bir şey g·etirmişti. 
Şiddetle bir tarafa koydu. Ko
cuı sabırsızlanmağa başlamıştı. 
Ku•vetli ye sakin bir sesle: 

-=z=-s 

sevmeğe çalışıyordu. Zira kız
gın cümleler içinde bir "R" 
mitralyöz ateıi de başladı .. 
Ayaklar o kadar yakınımda 
idi ki onlara yavaşça dokun
mak için içimde çılgın, budala 
ve anlaşılmaz bir arzu duydum. 
Kendimi güç tuttum. 

Projelerinde muvaffak ola
mayınca herif n canı sıkıldı. 

- Bugün bütün huysuzluğun 
üzerinde! dedi. Arhk gidiyor
du. - Allahaısmarladık karıcı
ğım. Yeni bir buse çınladı.Ko
caman ayaklar geri döndü ve 
uzaklaştı. Altlarında iri çiviler 
vardı. Bitişik odaya geçti. Bir 
az sonra sokak kapısı 
kapandı. 

Kurtulmuştum. Zavallı ve 
acıklı kıhğımla ağır ağız giz
lendiğim yerden çıktım. 

Halbuki Maroka, yine çıp
lak, kahkahalarla gülüyor, 
ve el çırparak etrafımda oynu
yordu. Kendimi bütün ağalı
ğımla bir iskemleye koyuver
dim. Fakat oturmamla ~~alk
mam bir oldu. Altımda soğuk 
~irşey yatıyordu. Benim üstüm
de de suç ortağımdan fazla 
birşey olmadığından temas be
ni iyice şaşırtmıştı.. Dönüp 
baktım bıçak gibi bilenmiş kü
çük bir odun baltasınm üzerine 
oturmuştum... Buraya nasıl 

gelmişti ? Girerken görmemiş
tim. Sıçrayışımı gören Maruka 
elleriyle karnını tutarak gül
~ekten katıhyor, bağırıyor. 
Oksürüklerle boğuluyordu. Bu 
neşeyi yersiz ve uygunsuz bul
dum. Budalaca hayatımızla oy
namıştık. Hala sırtımda soğuk 
ürpermeler duyuyordum. Delice 
gülmeleri beni bit az yaralı
yordu. - "Ya kocan beni gö
reydi,. diye sordum. - "Teh
like yoktu,, dedi. - Nasıl! 

tehlike yokmuydu? baltaya 
baksana! beni bulmak için bir 
az eğilmesi kifi idi. 

Artık gülmiyordu, sadece 
içinde yeni arzular filizlenen 

iri, sabit gözlerini yüzüme di
kerek tebessüm ediyerdu. 

- "Eğilmiyecekti.,, Dedi. 
Üsteledım. - Meseli! ya şap-
kasını düşürseydi, eğilip alaca
iı pek tabii idi. O zaman ben 
bu kılikla... iyi temizlenirdim. 
kuvvetli ve yuvarlak kollarını 

omuzlarıma koydu. Sesini alçal· 
tarak"sana tapınıyorum,. dergi-

bi: - Bir daha doğrulmıyacaktı. 
Dedi. Hiç bir şey anlamıyor

dum. Sordum. 

- Niçin doğrulmıyacakb ? 
Şeytance göz kıparak elini 

demin oturduğum iskemleye 
doğru uzattı. Parmağı, yana-

ğındaki çızğı, yarı açık ağzı, 

parlak ve yırtıcı sivri dişleri 

hepsi bana keskin yüzü panl
dıyan küçük odun baltasını 

gösteriyordu. Onu alır gibi bir 
hare:ket yaptı. Sol eli e beni 
iyice kendine çekip kalçasını 
benimkine dayadıktan sonra 
sağ elife, diz çökmüş bir ada
mın başını kesme hareketinin 
taslağını yaptı ! işte sana bu
ranın karı koca vazifeleri, aşk 
ve misafirperverlik telakkıleri 
dostum !. 

Çavu' Da§ı 
22111/035 - Kibriti bulamıyorum. diye 

ona cevap verdi. Sonra: , " C~~~~u~ üze-1 
- işte işte!.. Açıyorum diye 

rek kapıya gitti ve açtı ... 
Henf girdi. Ancak ayakları

nı görebiliyordum. Kocaman 
ayaldarf.. Eğer yukansı da bu 
nisbette ise bu bir yarma ola 
caktı. Buse sesleri, çıplak 
-et üzerinde bir şaplak, bir 

ime duydum. Sonra Marsilya 
veaitc: - Para kesemi unut-

muşum. Geri dönmek lazım 

eldi, mışıl mışıl uyuyordun 
galiba .. , Masaya doğru gitti. 
Uzun boylu kesesini aradılctan 
sonra yorgunluktan bitkin gibi 
yatata uunan Marokanın ya-
nı a •• ,..... LI:- h . 

•IQI. ·~ f6p eaız. onu 

rinde kain 4 numaralı ev 
( 870 lirası sekiz senede 
ödenmek üzere ) 5500 lira
ya sahlıkhr. 

Yeni yapılmıştır, Şehir 

gazinosile denize çok ya
landan nezareti vardır. Bah
çesi geniş, havası güneşi, 

ziyası boldur. Her türlü 
konforü haizdir. Senelik 
iradı 650 liradır. Müracaat 
yeri Büyük KardiçaJı Hanı 
numara 66. 

Telefon 3118 

'fENI ASIR 

.. --...: ..... - ......... _ ~ 

Sobalarınız iÇiii halis 
·~ö·~g:ü'id~k·k~ilı'i~·m~a~~·kömü;ü~· . .•.......••.....................•••...•.•......••••..••••.............••••••••. ~ 

Kok Dolma Bahçe 
Kestane Pazannda Bardakçılar sokakNo.10-12 

F. Perkinyani mağazasında bulacaksınız. 
Telefon: 3937 

··············~~~·İİ.·~~····~-~i;·~~~~~··············· 

Norveçyanın hc.lis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

, . -.. -. -. -. . . . . . . . . 
.............................................•..................•.... : 

Daima Sabit Daima Tabii 

Juvantin Saç Boyaları 
fNGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarmda liazırlaoan Ju

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

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
Uzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk ylkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalannda arayınız. 

ao Tefrlnlsanı ı••• 

1zmirlilerin 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: 

Malmüdü.-Iü~ündeo: 
Bir senelik Muhammen icarı: 

Me•ıkıi Cinsi L. 1(. 
Sulçuk menderes cıvarı Barba Andon dalyanının maa 60 00 

saydı semek % 12 saydiye rüsumu 
Selçuk cıvaşır 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 s'!neye aid paralar sekiz taksitte ödenecektir. Taliplerİ11 

pey akçalarile birlikte ihale günü olan 4/12/935 çarşamba gtınii 
saat on beşte Kuşadası malmüdürlüğüne müracaatları. 

29 - 30--1- 2 3853 (3528) 

Okumadan Geçmeyiniz 
Çay yerine Hervea içiniz 

.. HERVEA" denilen nebattan ihzar 
edilen çayı İçtiğiniz takdirde fazla mik· 
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar
rat veren bamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide temin etmi~ olursunuz. 

H. J. LEE - Londra müstamerat 
mahsulatı ithalat ve ihracat müessese· 

l1mir ihracat gümrüğünden; 
1 - Keşif bedeli 245 lira o!an gümrük binasının bazı aksaP1

1 

pazarlıkla tamir edilecektir. ~ 
2 - Pazarlık 16-12-935 günü saat 14 te yapılacaktır. 
3 - Kaşif şartnamelerini komisyondan alırlar. 

.4 - Teminatı muvakkatesı 19 liradır. . 
5 - isteklilerin 300 liralık iş yapabileceklerine dair lıd!ır 

Nafıa direktörlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet vesikaları ıle 
müdüriyette müteşekkil komisyona gelmeleri ilin olunur. 

38 66 (3532) -

lzmir Liman işleri ge~el direk
törlüğünden: 

Birinci Kordon döşemesi sırasında sökülecek eski taılard•: 
diğer işlerimize kullanmağa elverişli bulunmıyanlann beher t~ .. 
beygirli arabası ve yahut metre murabbaı açık arttırmağa koli ..... 
muştur. Açık arbrma birinci Kinunun .on ikinci Perşembe ~ . 8tiJe 
ıaat on beşte yapılacağından iStiyeiılerin 50 lira depozito par 31) 
birlikte idaremize gelmeleri bildirilır. 30 - 5 3844 ~ı 



F ratelli Sperco 
Vapur A centesi 
~OY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
CERES vapuru elyevm Jima

r-ımızda olup 26 ikinci teşrinde 
Anvers, Rotterdam, Amster· 
dam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

O RESTES vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 
Burgas, Varna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

FAUNA vapuru 2 bir nci ka
nundan 5 birinci kanuna kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam 
ve Hamburg limanları itin yük 
alacaktır. 

UL YSSES vapuru 2 birinci 
kanundan 5 birinci kanuna ka
dar Anvcrs, Rottcrdam, Ams
terdam ve Hamburg limanları 
için yük a1acakbr. 

HERCULES vapuru 13 bi
rıncı kanunda beklenmekte 
o!up yükünü tahliyeden sonra 
llurgas, Vama ve Köstence 
l imanlarına hareket edecektir. 
SVENSKA ORIENT LIEN 

FREDENBORG vapuru 25 
ik"nci teşrinde beklenmekte 
o"up yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Hamburg, Gopen
hagc, Dantzig, Gdynia, Oslo, 
(ioteburg ve İskandinavya li
manları için yük alacakbr. 

GOTLAND motörü 29 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup ~ü
künü tahliyeden sonra Rotter
dam - Hamburg - Copenhage
Dantzig - Gdynia - Gotcburg
Oslo ve Iskandinavya limanlan 
için yük alacaktır. 

ERLAND motörü 14 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
yUkünü tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
ınarka ve Balbk sahilleri için 
yUk alacakbr. 

SERVİCE MARITıM ROUMAİN 
OL TUZ vapuru 3 birinci ka

nanda Köstcncc, Suliyoa, Ga-
las limanları için yük alacaktır. 

PELEŞ vapuru 18 birinci 
kanunda gelip 19 birinci ki· 
nunda Malta, Ccuova, l\tarsilya 
'Ve Barselonaya hareket ede-

cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 

TOYOHASHI vapuru 15 
birinci kanunda Singapor ,Şang
hay, Kobe, Moji, Osaka ve 
"tokohama limanları için yük 
alacakbr. 

ilandaki hareket tarihleriie 
na vlunlardaki deği~ikliklcrden 

acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve T ahJiye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELL1 Sperco vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

lzmir belediyesinden : 1 

1 - Elli Jira bedeli muham-
aıenli Kemer caddesinde eski 
duhuliye barakasının bir sene
lik icarı başsekreterlikteki şart
namesi Vt!Çhile 6-12-935 Cuma 
günü saat onda açık artırma 

ile ihale edilectktir. iştirak 
için döri liralık muvakkat te
minat makbu~ile söylenen gün 
Ve saatta komisyona gelinir. 

2 - Kırk Jira bedeli mu
bammenli Halimağa çarşısında 
Yeni yoldaki iki sayılı dükka
nın bir senelik icarı baısekrc
tcrlikteki şartnamesi veçbile 
6-12-935 Cuma günü saat onda 
:açık artırma ile ihale edile
eektir. iştirak için üç liralık 
nıuvakkat teminat makbuzu ile 
~ôylenen gün ve :saatta komis
o"a müracaatlan. 

21 2' 30 4 3780 15490) 
, ' be-
120 Lira mub -:..,. 

ı .çayır ı bahç 

v. 
W. F. it. \ 7an Der f 

Zee & Co. 1 

IV" ACEDONIA .. apuru ha
len limanımızda olup Anver'", 
R.ıtterdam, Hamburg ve Bre
men · çin yük almaktad•r. 

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

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

American Export Lines 
RXCHANGE vapuru: 20 

B ci. Kanunda bekleniyor, 
Norfoulk ve Nevyork için yik 
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. 

EXAMELIA vapuru 17 bi
rinci kanunda bekleniyor. Nev

york için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

" TROYBURG ,. vapunı 4 

Birinci Kanunda bekleniyor, 
Anvers, Rotterdam ve Ham

burg için yük alacakbr. 

Johnston Warren Lines 

Liverpool 

• JESSMORE ,, 14 Birinci 
Kanunda bekleniyor, Llverpol 

ve Anversteo yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya limanla· 
rma yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri Ye navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahh.lide gi· 
rişilmez. 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket baataneai 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: lkinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

EviKa.antina tramt'SJ cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

·--------------· sayılı arsası üzerine yapılmış 

olan piyango evinin senelik 

icarı 10-12-935 Sali günü saat 

10 da açık artırma ile ihate 

edilecektir. Şartnamesini gör

mek üzere baş sekreterliğe, evi 

görmek için Gazi bulvarıodaki 
ikinci zabıtai belediye mmtaka
sı amirliğine müracaat edilir. 
lftirak için dokum: .....a m•- f 
y-akkat tenahaat •ekhazl'• .ay-

•• .... ye .. athl komisyona 
welirilr- 33-27"""'30 - 5 l 

3801 134~ 

YENi ASIR 

Oliver Ve 
LIMİTET 

~alon, yenıek 

Kar eşler 
ve yatak odalarınızı 1 ara~~ı 
ınohilyelerile s··sleyiniz .•. 

a urAcen esi 
CENDELI HAN BıR NCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra-Hull hattı 
BULGARIAN vapuru 1 ilk 

kanunda gelip 2 ilk 1 iinuna 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacakhr. 

GRODNO vapuru 20 ilk 
kanunda Londra, Hull ve An
versten tah liye edip ayni za
manda Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

LIVERPOOL HATTI 
ROUMELIAN vapuru 1 ilk 

kanunda Livcrpool ve Svanse
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

FLAMINJAN vapuru 23 ilk 
kanunda Llverpool ve Svanse
dan gelip tahliyede lbuluna
cakbr. 

OUTCHE LEVAT LIN 
MILOS vapuru 16 ilk ka

nunda Hamburg ve Bremen
den g elip tabliyede bulunacaktır 

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

r ez: 
İzmir 

İkinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 
Ankara 

Anafartalar Caddesi 
Kmacı Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

DOKTOR 

Hulüsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada bergün 

dörtten sonra ikinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mu

ayenehanesinde hastalannı 

kabul eder (3436) 

lzmirliler lstanbuJda nerede buluşurlar 

Beyo "lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmciniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan •e herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklayacaklar kendi 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütün bu fevkalidcliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Genci iıtek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular S ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
~alep ile başka çeıit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanm öz gül 
ve çiçek suywıu firmamızı 

taşıyan ambalajlarda betli 
batlı satıcılarda da bulabi
lir•iniL 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

marka rasbk ile (Nermin) saç boyalarım bizden arayınız. 

Bütün Türkıiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genci satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

D. G. Vhittall 

Kömür D~posu 
Zonguldak Sömi Kok Fabrikasının 

Türk antrasiti 
Namı albn~a çıkardığı kömür piyasamıza gelmiştir 

••• Iler cins sobalarda, salamandra1arda 
nıangalda kolaylıkla yanan 

bu kömürii hararetle 
tavsiye ederiz. 

••• 
Acele Ediniz •. 

Depomuzda ZONGULDAK BLOK ve 
KRIBLE kömGrleri cı1e bulumar. 

•Aalbzlar Yalı Cadde., No. a 

• 

Kina Lütfi 
Yirmi senedenberi mevkiini ve şöhretini mu

bafa7.a eden KUVVET ilacıdır. 

tıina Lütfi 
KUVVET ve İŞTAH menbaıdır. 

Kina Lütfi 
ZAYIF ve KANSIZ olanlann can kurtaranıcltr. 

N •• 
IÇID tercih edilir, 

Niçin serilir. 

Çünkl : Ler.zeti hoıtur, herkea içebilir. 

ÇUnkl : Tesiri kat'i ve seridir. 

ÇUnkl : içenlerin yanakları kızarır, sıhhat 

ve neşe alametleri belirir. 

ÇUnkl : Yemek yiyemeyenler feYkalide bir 

iştihaya sahip olurlar. 

ÇUnkl : içenler memnun olur ve arkadaı

lanıaa tavsiye ederler. 

T enviratımzda yem çıkan çifte ispiralli 

METALLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nis,,._ 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 
Rehmet Tevfik 

Elektrik, telefon ve malzemeleri depo.su 

V c Sicmcns fabrikaJan mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 

TeL 3332 

Izmir ldbalit 
dürlüğün den; 

K. G. Eşyanın cinsi 
483 SOO Adi baskül 

Gümrüğü Mii-

Tcsbit No. 
201 

Bu kantarların altmıı kilo bölümünil yüze çıkarmak 
.._. ••• aılc .. mr B. ..afeH" ...... • ı.tejfi ... ._.., ..... _,,,,,,_ 

•'-•• ~ ı ı: ' C ,.._. ..,.. ~s 1ac1 esi gfinü 
-ı 14 de a.ptr aı"brma 1111retile dahile aablaeafnadaD ifine 

f lealeri• ld•~•l•t Gümrüj'ü •.attı komisyonuna müracaatlan N:: 
olunur. 20-30 3712 [~ 



ao Tetrlnisanl ,... 
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• 
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1 ır 
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· r catı yasa 
1 ır kar ukabelei bilmisil yapacakbr 

Basın enderiyede yapılması karar .~ltına alınan gösteri menedildi. 
hürriyeti tahdit ediliyor. Universite 6 ilk kin unda açılacak 

re, 29 ( Ö.R ) - Dün J 

lbl!IYllr• karşı Mısır tarafından 
edilecek bergiteit!ri 

gi&tereJl bir kral iradesi çık
ID r _:Su iradeye göre Mısır
... JtaJyaya veya ltalyan 

.•lllit-lekelerine, dekı eye ili
ı-tede gösterilen bütün 

savaş gereçlerinin 
eya transit olarak Mı-

...... 1eeksporf (tekrar ihrac) 
·~lla'llllll8'!1ı yasaktır. Harb fabri-

Caddelerde a•wJı.şi ı~orul'Oll MlSlr askeılai 
Mısmn neşrettig-i bu dekre len hukuk talebesinin anılması Ümverstle öniinde eksik ol11m·aıı gösteriler 

bek· üzerine ltalya karşılıklı olarak için gelecek pazar günü l>ü- bunu tatbik etmek istemediğini kapılarmı yeniden açması 
A11Slr başbakam Nesimi pnca b'ld' k · k b J h O 'ver-bütün Mısır mallarının veya yük bir gösteri yapmağa karar -v 1 ırere ycnı anunun asın enmekte olan Ka ire oı 

yet Genel Direktörü ve h · · · d' · · d · 6 kk k d k•• Mısırda imal edılen eşyanın vermiştir. Hil ümet bu gösteri- ürrıyetını ezme ığını, sa ece sıtesi il anuna a ar 
Italyaya ithalini yasak edecek· nin yasak edild ğini baroya Basın Direktörü olduğu hal- karışıklık çıkarabilecek gibi palı duracaktır. Üniverıitellİll 
tir. bildirmiştir. de Arab gazeteleri baş- olan yalan duyumlarm basıl- kapanmasına talebe tarafıod .. 

Iskenderiye; 29 ( Ö.R ) _ Kahire; 29 (Ö.R) - iç ba- yazarlarmı çağırmış ve yeni masını yasak ettiğini bildir- yapılan ve karışıklarla bite9 
Iskenderiye Barosu Kahire' de kanlığı danışmanı B. Hasan matbuat kanununu ileri sürerek miştir. nümayişler üzerine 14 sooter 

bir yayıntıya göre, karışıklıklar arasında öldürü- Fehmi Rifat, yanında Emni- gazetecilerle görüşmeden önce Kahire, 29 (Ö.R) - Bugün rinde karar verilmiştir. ..,, 
••••• .................................................................................................... ··········••••··••·••··••·•••··············•··•••·•••••••··•·•····••••••••••••·······•··························•··························••·••••••••• 

On sekizle komitesi 
n . toplanacaktı. B. Lavalle bir 

•• rüşmeden sonra talik edildi 

ı ak tllş bakanı Be.nes 
re, 29 (Ô.R) - Ulus-
etasi andlaşmasının 
ddesine uygun olarak 
atbik edilen ve edi
l'<iteleri tayine memur 
er komitesi başkanı 
dış bakanı B. de Vas-

geçenlerde birkaç 

1 

aya bırakılan On Se
oıliteıi yeni toplantı 
tesbiti için B. Lava) 
nle telefonla görüşe
de V asconcellos top
' Din te'hiri arasında 
eğini bildirdiği yeni 

rihini bundan sonra 
celcttr. Yükümlü çev
omitenin dokuz ilk 

______ rtesi gününden önce 

to1daıası~· .. esinden şüvbe et-

Laval'le telefonla görüş
mü~tür. B. de V ~sconcellos 
bu görüşmenin ne sonuç 
verdiği hakkında hiç bir şey 
bildirmiş olmamakla beraber 
Fransız başbakanının bu çok 
önemli toplantıda özel olarak 
bulunmak isteğinde ısrar etti
ğini söylemiştir. 

B. de VasconcelJos ister ge
lecek toplantı tarihini bugün
den tcsbit etsin, is•e· buna ait 
kararını bir kaç g.:.n l' eye 
bıraksın, neticeyi bu cık(am 
bildirecektir. 

Cenevre; 29 (Ö.R) - B. de 
Vasconcellosun B. Lavalla ve 
lngiliz delegelerile telefon go
rüşmelcrinden sonra berkite
leı in genişletilmesi için top~a-
nacak 18 ler komitesinin 9 
ilkkanunda ba~hyacak hafta 

İtnh'atı dış işlrfl 1111istt•şa11 Suir 
içinde toplanacağı teeyyüd et
mektedir. 

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

. Yunan ilinde durum 
Ordudaki yüksek riitheli siibaylar isyana 
girnıişleri tekrar orduya istemiyorlar 

Atina, 22 (Ö.D) - Kabine 
buhranı devam ediyor. Yeni 
hükumet hala kurulamamıştır. 
Kondilis kabinesi sübakanı 
general Papagos kral tarafın
dan kabul edilmiş ve orduda
ki yüksek rütbeli sübaylann 
Mart isyanına girmiş olan sü
bayların tekrar orduya almma
sına katiyen muhalıf oldukla
rmı bildirmiştir. 

Cumhuriyet birliği partisinin 
başkanı olan ve cumuriyetçi
lerin en müf riti sayılan B. Pa-
paanndru kral tarafından isti
şareye çağmlmıştır. Gidip git
miyeceği bilinmemekle beraber, 
diğer üç cumuriyetçi başkanın 
görüşmeği reddetmelerinden 
ıonra krahn y oe cumuriyetçi
Jerle bir temas teminine ÇÜf· 
ma11 takdir ediliyor. . 

Yüz bin Italyan askeri 
Esrarengiz bir hareket hazırlanmıŞ 
Bu harekette tehdid kokusu varmış •• 

Uluslar sosyetesi tehditlere aldırmıyacaktır 
Londra 29 ( A.A) - Lond· 

ra matbuatı ltalyan kıtaabnıo 
hareketlerine dair yapılan be

yanatın manasını anlayama
maktadır. Gazeteler, ltalya ta-

rafından yapılan bu beyanatı 
petrol yasağına dair bir tehdit 
olarak telakki etmektedir. 

Deyli Telgraf gaı:etesinin 
Romadaki aylarına göre Bazı 
kıtaatın bereket halinde oldu-

ğu ve yüz bin kişiye verilen 
iznin geri alındığı hakkındaki 

esrarengiz beyanat beynelmi
lel efkarı umumiye üzerinde 

tesir yapmak içindir. Heyecan 
verici şayialar bile yalanlan

maktadır ki bu da bu tedbirin Romada askeri gösteriler 
bu suretle tefsirini haklı gös- rar vermesinin muhtemel oldu- olması ihtimali yoktur. .. ... 
termektedir. · ğu mütaleasındadır. ltalyadaki Lahaye, 28 ( A.A) - 19 .. 

Cenevre, 28 (A.A)- Millet- süel hareketler bir nevi tehdid landa hükümeti ltalyaD .. abt 
Jetler cemiyeti çevenleri 18 ler teşebbüsü telakki edilmekte 'sına cevab vermiftir. C-,;.i 
komitesinin pek yakioda petrol ise de Milletler cemiyeti ka· miHetler cemiyetİDİD tesle 
üzerine ambargo konmasına ka- rarlarının bundan müteessir müdafaa etmektedir. •····•• ·········F ;~~;;··········i····o~~·i;······k~~f~;;~;;aa 
Italyan - Habeş 
Anlaşmazlığı 

Pa is; 29 (Ö.R) - ltalyan -
Habeş anlaşmazlığı üzerindeki 
görüşmeler, Fransız parlamen-
tosundaki iç siyasa münakaşa
ları yüzünden hafiflemiştir. 

Nasıl ki, geçenlerde lngiliz 
seçimi sırasında da böyle ol-

muştu. Bununla beraber Pa

riste Fransız ve lngiliz eksper
leri barışçıl bir çözge bulmak 
için plışmalanna deYam edf.. , ...... 

Amerika ne istiyecek? 
- .. _..._.. -~ 

Londra, 29 (O.R) - Londra Deniz konferansında yer 'lel' 
Amerikan delegelerine Vaşington hükumeti tarafından yert .... 

direktifler belli olmuştur. Bunlara göre Amerika kendi do; .,e 
masmın lngiliz donanmasiyle eşitliği esasını müdafaa edece ... 
lngiliz - Amerikan - jilpon donanmaları arasında kurulınuf 0 

5-5-3 nisbetinin korunmasını istiyecektir. tel 
Şu halda bir yıl önce Londrada yapılmış olan görüt111~,

sırasındaki durum hiç değişmemiştir. Bilindiği üzere ja~_ .... 
arhk bu 5-5-3 nisbetine katlanmamakta ve kendi clbiiatt\da..-.:: 
da lngiliz ve Amerikan donanmalariyle eşitliği teaiai • 
etmektedir. 

Londra, 29 (Ö.R)-- Deniı. k.,.ı-.~ 
Bu taribta u&ah 


