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İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOGLU 
.A..:BC>J."'iTE: ŞEl::R..Ai:T:t 

Devamı mUddet Türkiye için Hariç için' 
Senelik . . . . . . . 1300 2600 1 

- Allı aıılık . . . . . . 700 1300 1 

TEL:EFON : 269'?' 

NO· uoao KIRKBIRINCI 

ır 

Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sahifededir 

Yeni Asu matbaaııında basılmışbr. 

Habeş toprakları müstevlilerin mezarıı olacakbr 
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1 1 anların ço ··yük üklerle karşılaştıkları bildiriliyor 
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ERI .. ALDI 
lstanbul, 2 (Özel) - Londra· 

dan bildiriliyor: Habeş impa
ratoru bir lngiliz aylarına şu 
Çok önemli diyevde bulunmuş· 
\ıır: 

l - Habeşistan medeniyet yo· 

1ıına girmeğe çalışan bir mem
tkettir. Fakat bizim durumu· 
'tıuz uzun bir körlük devresi 

Adigratta 

:;ıÇirdikten sonra gözleri açılan 
11 aıııın halini andırır. O 
lıasıl güneşin gözlerini kamaş· 
'tan ışığı altında yürümesini 
y a~ırırsa biz de öyle medeni
b ete ulaşmak için yaptığımız 
r:~lelerde bir şaşkınlık dev
ti:1~deyiz. Fakat bu durum 
uı &ıde değişecektir. Habeş 

llsu tam iki bin sene uyu• 

'tı Oerıeral Vehip 

uy~Ş~ur. Binlerce senelik bir 
~ ~Ukluğu bir hamlede ah· 
trııı . 

liab e~ın zorluğunu anlarsınız. 
Yol eşıstan medeniyet yolunun 
ııı~~us~dur Bizim de Avrupa 
tag. enıyetinden geri kalmiya· 

B~z günler gelecektir. 
Ilı ıze silahla, topla 
i edeniyeti getirmek 
sted·ıkl · · ·· 1. l ı-· erını soy ıyen e-
~ın iddialarına gelince 
ısaca .. ı· . " B· şunu soy ıyeyım: 

\t •1r milletin hürriyet 
~ ıstiklal hakkı ödene
a ~e:z. ıtalyan ıar 1896 da 
ll&ızlarının tadını aldılar 
dit sefer de alacaklar-
ır V . 1 

11 
• e şuna emın o u-

tQ~~: Habeş topraklan 
ltstevlilere mezar ola

~<ıktır .,, 

VEHİP PASA. NELER 
GÖRÜŞTÜ? 

Londra 2 (Ö.R) - Ogaden 
cephesinde Ras Nasibunun süel 
müşaviri olan Nahip paşa Adis 
-Ababaya uçakla gitmiş ve 
Habeş imparatorunun başkan· 

lığında Belçikalı süel heyetin ~ 

i ştirakile yapılan toplantıda 

lta/yau/ar 

cenup cephesindeki durum ye· 
niden tetkik edilmiştir. Ve· 
hip paşa aynı günde Nasibu
nun genel karargahına yine 
uçakla dönmüştür. Bu gidiş ge
liş çok gizli tutulmuştur. Habeş 
ordusunun cenup cephesinde 
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Dağ/ardarı irıerı Habeş silfilışoria11 
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önemli hareketlere giriteceği 
kanaah kuvvetlenmiştir. 
iT AL YANLAR BIR MEVKii 

T AHLIYE ETTiLER 
Asmara, 2 (A.A) - P. N. B 

ajansının özel aylarının telsizle 
bildirdiğine göre General 

temel hadiselerin önüne ge\}· 
mektir. Çünkü otaklara gitmek 
üzere hayvanlarile birlikte sı

nırı geçmek yerlilerin idetle
rindendir. General Grazyanl 
Libyada Kufranın işgali esna· 
sında aldığı ayni tedbirleri 

Yerlileri yurd milda/aasına çaifıra11 daru/cular 

Graziyani ltalyan Somalisiııde burada da almaktadır. Bu da-
kiin (Vardere) mevkiinin si•il kikada cephede kayde değer 

h l'd hl' · · . hiç bir hadise yoktur. Zanne-
a a ı en ta ıyesını emretmı:ı· dild'" · " b" "k har-

ıgıne gore uyu w-

tir. Bu tahliyenin sebebi lngiliz ketler daha başlama halindedir. 
Somalisi yerlilerile çıkması muh· - Sonu 4 ürıcü sahi/ede -

• 

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

Yunanistanda p ebisit 
Krallık naibi ~eneral Kondilis dün 
Atinada siyasal durumu anlattı 

Paris, 2 IÖ.R) - Atinadan 
bildiriliyoı: Başbakan ve Kral· 
lık naibi General Kondilis Pire 
de bütün kurumların ve bu 
arada göçmenlerin de bulundu
ğu çok kalabalık bir halk yığını. 
önünde bir sövlev vererek yarın 
(bugün) yapılacak olan genoy 
arifesindeki siyasal durumu 
anlatmıştır. B. Kondilis Yuna· 
nistanda Kırallığın iadesine hü
kümeti sevkeden ulusal men
faat sebepleJini anlatarak de· 
miştirki: 

"Hükğmet Kıralın ve halkın 
güvenine dayanarak ulusal can· 
)anış proğramının tatbikine giri
şecektir. 

Kral geri dönmeden önce 
ulusal kurulun dağıtılması ihti· 
mali hakkında gazeteciler ta
rafından yapılan bir soruya 
cevap olarak general Kondilis 
demiştir ki: 

Kralın dönmesinden önce 
böyle bir karar vermek Sa 
Majesteye karşı beslenilen say
gıda kusur göstermek olur. 
Kral dönünce gereken karar· 
ları kendi kendine alacak ve 

- Sollu 4 üncü say/ada -

., 

l(ral jor; wı darg111 balurıdufu kral~ Elizabd 

Hiin Çerkesler 
Etem ve avenesi serbest 
Bırakılmış değillerdir 

Çerkes kulübünde araştırma yapıldı 
Istanbul, 2 ( Özel ) - Ata- ı kikinden sonra Çerkes Ete-

türke karşı bazı hain serseri- min kardeşile birlikte bir sui-
lerin tertib ettikleri suikast kasd teşkilatı kurduğu iyiden 
etrafında Maverayıerdende za· iyiye an aş •. .aıştır. 
bıtanın incelemeleri yeni ip Suikasdçı baydudların Tür-
uçlarına varmıştır. Bu alçakça kiyeye teslim edilib edilmiye• 
teşebbüsün elebaşısı olan Çer· cekleri hakkında kat'i malü· 
kes Etemle kardeşi Tevfik, mat yoktur, Hatta hükümeti-
boksör Edip ve Kazım Ismailin mizce böyle bir taleb yapılıb 
serbest bırakıldıkları doğru yapılmadığı da bilinmiyor. Ma-
değildir. Tan gazetesine Am· amafi şurası muhakkaktır ki, 
mandan bildirildigine göre bu bundan sonra Suriye, Flistin 
dört azılı çeteci de mevkuf ve Erdende serseri firarilere 
bulunmaktadırlar. Erden hükü· karşı sıkı ve kat'i tedbirler 
meti " E!cemiyeti Çerkesiye " alınmasını isti yen Türk kamuyu· 
kul~bünde yeniden araştırma- nun bu son hadisede göster" 
!ar yapmış, birçok evrak daha diği büyük ve kutsal heyecan 
bulunmuştur. ilgili devletler nezdinde akissiz 

Bu evrak ve vesikaların ted- kalmıyacaktır. 

Makallenin zaptı haberi 
Tekzip ediliyor 

Istanbul, 2 ( Telefonla ) - Makallenin ltalyanlar tarafından 
alındığı haberi ltalyanlar tarafından işaa edilmiş ise de Adisa· 
baba bunu resmen tekzip etmektedir. 



H gu.. . .......... . er n ........... . 
...... · · · Bir atalar sözü ••••••••• 

•-,,.~-y • __.. .... 
Meyus olmak, insanlara 
mukadder olan hatala-

rın en büyüğüdür 
Evet meyus olmak, fütrva kapıl

mak eıı bı~vük hatadır. 
Ne yapıp yesimi 

kalırey/iyqim. bilmem iti? 
Diye luvramüğuuz zaman«u ollu. 

BiiJ le anlarınızda; 
Elemim bir yünğüı hiri dejil, 

paylaşa/mı! 
Kararını ve1iniz, bir dost bulup 

içinizi açınız, söylçyiniz. Oörecelır;iniz 
ki yesiniz azalacalı, Jüiu ric'ate yüz 
tutacaktır. Bize m11Sa/Jat ola vds 
ve /ütur. lıorkunç iki diişma11dır. 
Bun/erı J enmek için çalışmak, bir ış/e 
uir~mak. la faydalı vasıtalardan ve 
bil iJıi daşmanı mağlip etmedrn. ha
yat cengini kazanmak mümluin 
değildir. 

Yeis öyle bataktır ki; diiş"sen 
boj11lars11n. 

Um ide sarıl sun sıkı, seyret ne olursun! 

llazlQm 

Tütün işi 
Uretnıenlerin İn

hisardan bir ricası 
Cwnaovası, ( ÔzeJ ) - Boz

yaka timarmdan tutunuz ela, 
Seydiköy, Cumaovası, Bulgurca, 
Değirmendere, Kemre, Giimil
dlr, Çile ve Ahmetbeyliye ka
dar uzanan ba geait tütün 
b61gesine, tllttlnclller arasında 
Ganrköyl mmtaka• derler ki, 
ba muhitin yetiftirdiji tltünün 
nefasetine Ye denizde dayanı
pna, çiiriimeyİfİD, küflenmeyi· 
şine göre, hem diiaya piyasa
lannda büyiik bir nam ka~an
mışbr. 

Bu itibarla, hemen hemen, 
bu muhitte tlitiin zeriyab yap
mıyan hiç bir üretmene rast
lanamaz .. Fakat, Tiitün zeriyab 
yapmakta. upa, IMaiclay zeri
yatma biç te benzemez. inhi
sara bağlı olan bu mahsulün 
zeriyab için, rençbere bir çok 
meruim yiikletilmİftir. Her 
reaçber zer'edeceği tlttiniin 
mahallini, miktarını, dönümünü 
ve sairesini inhisara bildirecek, 
zamanında keşifedilecek, kon
trol ve vezinden geçirilecektir. 
Bu sebepten rençberler, inbi· 
sar idaresile daima temas ha· 
linde bulunmak zarwetinde
clirler. 

Bu zaruret dolayısileclir ki, 
Inhislann Seydik6yüncle bir 
şubeli bulaDmakta ve reaçber
ler de bütün işlerini bu dai
rede neticelendirmektedirler. 

Fakat, Kesre, Glimillc:l6r gibi 
uzak köylerden kalkan ve 
Seydiköyüne gelen bir yurddaı 
aynı günde itini bitirib köy
lerine dönmek imkinsızlığı 
kartl8ında açıklarda kalmakta 
ve çok zahmet çekmektedirler. 
Bunu nazara alan rencberle
rimiz, -1imai kamunbayhğın mer
kezi alan Cumaovasında, inhisar 
idaresinin buluDması daha muva 
fak bulmaktadırlar •.. Bu husus
ta, binalar ve depolarda bulun
muş ve yalnız, merkezin. daire
nİD Cumaovuına nakli hakkın-

ŞE 

ilbay 
··-Mendres havzasına 

dün gitti 
ilbay Fazlı Güleç dün Sih

hiye müdürü bay Cevdet Şa
kir ve meclis üyelerinden bay 
Ekrem olduğu halde Ödemişe 
gİtmİftir. İlbay Ödemişten 
aonra Tireye ve daha bazı 

ilçelere de geçerek inceieme
lerde bulunacaktt .... ........... 
B. Cevdet Şakir 
Evvelki gün öğleden sonra 

biraz rahatsızlanmıı olan Sıhhat 
drrekt6r6 bay Cevdet Şakir 
iyileşerek dün ilbay F azh Gü
leçle birlikte Ödemiş teftiş 
seyahatma gitmiştir. 

••••••••• 
Bay Abidin 

Tanm bakanlığı genel direk
törlerinden bay Abidin şarı

mıza gelmipir. Bay Abidin 
dün ziraat mektebine gibnıt ve 
muhtelif meseleler etrahnda 
mekteb müdürü ile görüşmüş
tür. 

4~1 Si• 

Panayır komitesi 
Yeni yıl hazırlıkları 

üzerinde 
Arsıulusal lzmir panayır ko

mitesi dün öğleden evvel be
lediyede şarbay Dr. Behcet 
Uzun başkanlığında toplan
JDlftır. Bu toplanbda şarbayın 
Ruaya seyahatinde panayıra 

aid bazı hususlan da tetkik 
etmesine karar verilmiştir. 

Telefon 
Ankara - lzmir arasında 

.... 
arıza 

Ankara ile lzmir arasındaki 
otomatik telefon hatb dün sa
bah yine bozulmuş ve ancak 
öğleye doğru açılabilmiştir. --
Konak iskelesi 
Yenı yapılacak Konak iske

lesİllİn projeleri ikmal edilmiş-

tir. iskele aynı yere yapılaca
ğından biraz ilerisine muvakkat 
bir mele kurulacakbr. Konak 

iakelesi KaJ'fıyaka iskeJesinden 
daha büyük olacağı gibi üst 
kısmı gazino olacaktır. -
iki vapur alacaK ı 

Karf ez şİl'keti son sistem 
iki vapur aimağa karar ver
miştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da bir emir vermesi kalmıştır .. 
Bu hususta rençberler. gelecek 
ve verileçek emirden çok fayda 
göreceklerdir. inhisar, direktör
lüğünün, rençberler n bu arzu
suau yerine getireceğine ve 
rençberleri sevindireceğine ih
timal verilmektedir. 

o. o. 

R&aBERLERİ 

Şarbay ....... 
Bugün Sakarya 
Vapuriyle 
Hareket ediyor 
Şarbay Behçet Uz bugün 

Sakarya vapuriyle lstanbula 
gidecektir. Şarl.ay bir, iki gün 
lstanbulda kaldıktan sonra 
Berlin yoliy'.e Rusyaya geçe
cektir. 

Malum olduıru üzere, Behçet 
Uz, Rusyada belediyeciliğimizi 
ilgilendiren ince~emelerde bu
lunacakhr. Rusyada bir ~.y ka
dar ka!acak o!an şarbay hem
şehrimiz Voroşil<>f yoldaş tve 
arkadaşlarına hediye olarak 
ege bölgesi üzüm ve inc:rler 
götürecektir. Şarbaya muavini 
bay Suad vekalet edecektir. 

Ölçü işleri 
Yeni teşkilat nasıl 

Yapılacak? 
Belediye ölçü ve ayar me

murluklannda bazı değiıiklik
ler yapılacaktır. 

Şimdiye kadar ölçü normal
leri iftirası hisselerjni verme
miş olan belediyelerin bu his
seleri hemen vermeJeri llbay
lıktan belediyelere bildirilmiş

tir. Yeni teşkilatta bazı küçük 
belediyelerin ölçü memurlukla
n lağvedilecek ve bu yerlerde 
ölçü işlerinin teftiş ve kontrol
larının tamamlanması için bir 
kaç belediye mıntakasmda va
zife görecek memurla.ı atana
caktır. 

Bu suretle ölçü memurlarının 
aylık ücretleri de arttınlacaktır. 

Yangın 
Gaziler mahal esinin ço · ... ' 

sokağında Bay Salibin Zeybek 
rakı fabrikası deposunda ya
tan ve orada ameleiik yapan 
Kazım oğlu Hüseyin ve Meh-
med oğlu Ali Muzaff ~r ve 
Mehmed oğlu Halil ve Ahmed 
oğlu Hamdi yanık sigara at
mak suretile depodaki otların 
yanma11na sebebiyet vermiş
lerdir. Yangın büyümeden sön-
dürülmüştür. Fabrika binası 
4000 lira ve fabrika içindeki 
rakı ve eşyamn 6000 liraya ' 
sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 
T abkikata başlanmıştır. 

Bir çocuk 
Kuduzdan öldü 

Alsancakta bakkal Yaşarın 
beş yaşındaki kız çocuğu Tür-
kan feci bir surette kudurmuş 
ve emrazı sariye hastanes ne 
kaldırıldıktan sonra ölmüştür. 
Çocuk ile temas eden on beş 
ki~i tahtı tedaviye alınmıştır. 

Kuşadası ilçebayı 
Kuşadaşı ilçebaybğına ata

nan bay Rasimin tayin emri 
dün iiçebaylığa gelmiftir. 

Sayım Üzüm . ...... • •• 1 .. 

Neden çabuk bitti Kurum müdürü 
Ankaraya gidiyor Genel nüfus sayımının lzmir

de alb saat gibi kısa bir za-
manda bitirilmesi için ne gibi Şehrimiz üzüm kurumu di-
tedbirler almış olduğu iatatiatik rektörü bay Jsmail Hc.kkı Ve-
genel direktörlüğü tarafmdan ral, yarın Ankaraya gidecektir. 
iJbaylıktan sorlmutlu. · Bay lsmail Hakkı Ankarada 

llbaylık bunun için alınmış ekonomi bakanlığı ile temas 
olan özel tedbirler hakkında edecek, kurumun dış illerde 
bir rapor hazırhyrak genel bulduğu ye-r üzüm alıcıları 
direktörlüğe göndermiştir. ve yapılacak üm etrafında 

, ~·····-
Ormanlarda 
Ateş çıkınca 

Orman yanganJarında, asker 
kuvvetlerinden ve mahalli vesa
it ile ahaliden istifade ediJmesi 
iç bakanlığından llbaylığa bil· 
dirilmiştir. ..... 
Devlet İşyarları

nın suçları 
Devlet İfYarlanmn vazifeleri 

batlarında iıledikleri suçlara 
aid gerçinliğin imkin olduğu 
nisbettc tez yapılması hakkın
da 6nce başbakanlık eliyle 
bütün il ve ilçelere birer ge
nelge gönderilmişti. Başbakan
lık bu sefer de bu gibi işler 
için istenilen derecede fazla 
alaka göstermiyen il ve ilçele
rimize yeniden birer genelge 
daha göndermiştir. Bu genel
gede devlet işyarJannın işliye

çekleri suçların bir an evvel 
kesinleşmesi lüzumu bundan 
do:acak faidelerle birlikte bil
dirilmektedir. --·-Sağlık direktörü 

Rahatsızlığı dolayısile evvelki 
gün öğleden sonra vazifesi ba
şına gelemediğini yazdığımız 

Sağlık direktörü bay Cevdet 
Saracoğlu eyileşmiş vazifesi 
gelmiştir. 

Belediye fırını 
Belediye, kendisine ait un 

fabrikası yanında halkın ucuz
ca ekmek bulabilmesini temi
nen, asri bir fırın yaptırmağı 

düşünmüş ve bunun projelerini 
hazırlatmağa başlamışhr. Fuın 

sekiz on bin liraya kcadar çı
kacak ve yevmiye 2 - 3 bin 
kilo ekmek çıkarabilecektir. 

Millet mektepleri 
Bu yıl bmir Ilbaylığı içinde 

10 Millet mektebi açılacakbr. 
lzmirde açılacak mekteplerin 
biri Eşrefpaşada, biride Tepe
cikte olacaktır. Diğer sekiz 
Millet mektebinin ilçelerde açıl
ması muvafık görülmüştilr. 

Manisa valisi 
Manisa valisi bay Muradın 

birinci sınıf ilbaylığa terfi edil
diği sevinçle haber alınmıştır. 
Bay Muradı tebrik ederiz. 

konuşacaktır. 
Kurum, Almanya ve F enlan

diyada yeni müşteriler bulmuş
tur. Bu müşterilerin taleb ka-
biliyeti hakkında Bakanlığa 

izahat verilecektir. Paskalya 
yortuları iç.in dış üzüm piyasa
larında istek fazlalaşmıştır.Ku
rum da Paskalya yortuları için 
kül iyetli miktarda ihracat yap
mağa baıırlanmaktadır. 

" ••••• 1 

ispanyada 
.Türk mallarına tatbik 

Edilen nisbet 
Madrid Türkofisinden Şehri

miz Ofisine gelen bir mektup
ta ispanyaya yapilan ithalit 
için gümrük resimleri üzerinde 
temmuz 935 den itibaren tat
bik edilmekte olan düpk para 
emsalinin bu ay için yüzde 
75,2688 olarak hesap edildiği 
bildirilmiştir. ------
Küçük Haberlr: 

Tayın 

llbayhk encümen baş katip 
muavinliğine müracaat kalemi 
şefi bay Celil atanmışbr. 

Yamanlar Suyu 
Karşıyakadaki mekteplere 

Yamanlar suyu akıtılmağa baş
lanmıştır. 

Gelen Belalar 
Şarımıza getirilen 20 Monta

fon boğası köylere dağılmıştır. 
Vazifesine gitmemi, .• 
Karaburun malmüdürii iken 

Bilecik malmtldürlöğüne atanan 
bay Enverin henüz vazifesi ba
şına gelmediği ilbayhğa bil
dirilmiştir. 

HUkGmet kalUrlferlerl 
Dün ilbayhkta kalürifer tec

rübel~ri yapılmıı Ye muvaffak 
olunan11tur. 

B. Kamber 
Lö Lövan gazetesi başyaz

ganı bay Mitel Kamber bugün 
latanbula gidecektir. 

KUltUr ı,ıarl 
Kültür bakanlığı talim ve ter 

biye kurulu lyeainden Hikmet 
Nuri lzmirde kültür işleri çev
resinde yapmakta olduğu ince
lemelerini neticelendirmiştir. 
yakında Ankaray dönecekti-. ---Hayal mi görmUt 

Halkapmarda bahçeler soka
ğında oturan Mehmed oğlu 
Mnstafa bahçesine "hırsız gir
di" diyerek iki el sileb attı
iından yakalaPmış ve tabaa
cası alınmıştır. 

1 KÖŞEMDEN 
Atalar sözü 

Atafar sözü; adı üstünde de· 
deden, ebeden. gelmiş, geç~ ş 
atalanmızın darbı mesel ~aH~? 
de sözlerinden başka nedır k~ 
Her bir söz, her bir tabi' 
binlerce tefsire değer, içinde 
o sozun söylenmesini br 
brJatacak masallar: hikayeler, 
fıkralar taşir. Meseli: ı<ek· 
lik taklidi derken geçende s!ı~ 
yazdığım bir eşek hikayesıoı, 
dün cin olmadan bupn adalll 
çarptı derken kimbilir bu ıö· 
zün sarfı için lüzumlu bir 9•· 

kayı, su uyur düşman uy~ 
sözü bir acı faciayı velbd 
yazsam bitmez, söıJeseın ~
kenmez, saysam sayılmaz ~ 
çok atalar sözleri, -ki hepli 
kalemimin ucuna dizildi, bell 
de varım diye inad ediyorlar
Bunlarm her biri bir ınioJ, 
bir hikayeyi habrlatır. s-r 
ları ifade ederek söyle
nir, ifade etmek için söytenil• 
miştir. Yoksa aklımdan, baY8"' 
limden örettiğim, okuduğ~ 
dan, okuyacağımdan saU .... • 
çıkar~ığım her söz atalar •6'1:8 
değildir. Onlar klişeleDIDifti'• 
Ata sözü deyince besbelli tef"' 
ler, herkesin ahştığı darbı _. 
selJerclir. Ab aJan Oskiida" 
geçti gibi ve daha niçe darbl 
meaeller Türk F olklorinin _. 
elan birer nümuneıi ve Tarki" 
can Aşinasıdır. 

Bunu yazmağa sebep _,_ 
aklıma hemencecik gelivereı' 
bir iki ata sözü oldu. "Tek kl
rekle mehtaba çıkar, dajll' 
evini bilmez çanak, çömlek ~ 
şır" derler, daha bir çok ,er 
ler derler a unuttum. 
Düşündüm taşmdım, bele t' 

"tek kürekle mehtaba çık..,-., 
darbımeseli yok mu! Ben~~~ 
ter uyandırdı. Topal .-
klrvana kanpa niceleriDİ ..... 
brlatb. Ben adam olda111, ~ 
boyun bağım var, işte iitill ~ 
tüm, başım var. Kılık kıyafeti 
yerinde gururuna kapılıp, k•~ 
göz perdesinden caddeye _dl~ 
müş alem maskanlarla eli~ t. 
kalem var, önümde de k~ 
kafamda göğdemin üstiİll. 1' 

ilden eksik nem var, ha birC 
çala kalem ne kiş ler, kırk r;::. 
lık kıymeti yokken kır~ .. _..k
yonluk tafra utan tek ~ 
le mehtaba çıkan neler, s~ 
sahati bozuk, alemi k..-

qik sanan ne ziippelar -': 
Hey yarabbi! kudretindell -' 

gu olmaz, neler yaratnuf, ~ 
etmipin kendilerini •.-.ı' 
yapmak için ne bilir bilaaeı(e' 
allime; ne hoyratlar gi& aot' 
müzde adam kesiJmitler •• ,....1 Tail .,,. 

•••••••••••••••••• 
Bomba ile balık •"' d· 
Bomba ve benzeri olan --...k 

delerle balık avcıhği y•P-'--
0 

yakalananların ne kadarınıll 0 

gibi cezalarla adliyece c~ 
landırıldıklan ve esbab, 111 .. 

helerinin ne olduğu iç bak•: .. 
lığı tarafından ilbaylıktaD 5 

rulmuştur. 
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ELHAMRA -
Senenin En Büyük 

Şaheserlerinden 

idaresinde Milli KütüEhane Sinemasında 

Baş rolde : ilahi ve Altın sesli MARTHA EGGERTH 
ilm müsabakasında birincilik mükafatını kazanını tir. ----· 



KADIN 
Yazan..; ~el:>ı.a :Bi.1g:lıı 

Edebi Roman 
•••••••••••••••••••••••• 

Sayı: u 
•••••••••••• 

Uçağında 
Kalbinin 

titremiyen bir uçman 
zaif tarafları da varmış .. 

Suna arkadaşının elini tuttu: 
- Tebrik ederim... O kadar 

beyecan:ı bir fılm çevirdin kı 
lioayvoodun yıldızlan seninle 
,.,..._ çıkamazlar •.. 

- Teşekkür ederim doktor, 
r&lcte er;şemediğim yaldız'an 
1erde bullbak bu kadar kolay 
olduktan ıonra ... 
.ı_- Yükselmeğe ne lüzum var 
'letil mi? Alayı bırak şimdi 

ıe.rçek söyliyorum Ayten ... Bir 
Mir, bir edebiyat us ası kadar 
e,eı anlatıyor, vak'aları can-

dınyorsun .. 
- Ç&nkfl o vak'aları gör-

4laaa, yaşadım, sadece gördü-
il. hakikatJan yazdım, yaz
... lc istedim .. 
• Eroı otomobili virajdan dön

dü. 
~ Mütlıifl Çok mtithiş bir 

·kat .. 
- Neden muthit? Geçirdi

ib.ıiz devrime göre pek tabii 
llir ıidit ve ıonuç diyiniz enişte. 

Erol: 
- Kaç yatındasın Ayten?. 
O dudak bükerek: 
- Ben mi? Münasebetsiz bir 

lorpl Fakat kannızın ablası
~ Demek yirmi dörde gir
~.. Yaı hususunda ıskonto 
hpnaadığımı bilirsiniz.. 

Erol kendi kendine söyler 
..ZL• . .., ... 

- Yirmi dört yaş, büttın bir -lr değen bu vak'alan yata· 
llaaia yetiyor öyle mi? Pek 
~ele, pek önemmz bir a6yl~yi-
~ Ayten ... Halbuki 6yle 

• • gibi ben hunu pek a
bir sezi olarak kaqdıyamı-
~ Biliyor musun ıeııi din
lerk;n, ae .oluyorum? Gtızel 
~ ili; baı.. ince, nlrin bir 
~cL Kilçtıcnk ellerile maki
laeebai çevirirken haftlandağuu 
llrayor, o fırtınalar, sisler, ka
llrıaJara daldıkça başım dannt'• g6zlerim kararıyor. " Sen 

6bnemek için 6Jümle çarpı• 
"1orum diyorsun!" Yirmi d&rt 
~ela genç bir kız için bu ne 
llL.!erı, ne aoğukkanhhkl Ne 
-.ar aağlambğıdır? 

-.. S6yle bakalım •erimli uç· 
~· y~ni devrimin 6nlbatb:e 

Ydup uçmanlan, doktorları, 
~tlan, gazetecileri daha 
..... rıelerile biz nasıl bat eder 
~la Y•nt edebiliriz? 

Daha bir nesil geçmeden 
~k egemenliği yıkılıyor, gü-
-~lz &nüne kaaan elleıi ai
~l!r &rüyor .• itte en doiru 
~t 'ta bu değil mi? 
1,.,Dolttorla Ayten kabkayı bas
:"'ltlr. 

Şenii cevap verdi: 
d - Anlatıldı kocacığım. Sen 
..: hali o ananevi erkeklik ta.;. 
~lhnBne hasret çekiyorsun ... 

d e parmağını tehditkir kal
ırdı. 

;- Eğer 6yle ise ... 
ı=.rol gülerek: 

il - Çektüp veya çekmedim 
..:. Çtkar? Müsavat diye ağız
d lllıza gem takbğmız gün
.. ~~ri ~izginler elinizde iste
~nız gıbi kullanıyorsunuz? 

Şenii içerlenmiş tavrile: 

Erol, şikayet mi ediyor-
sun? 

Kimden? 
- Bilmem belki dizginleri 

elime verd ğinden .. 
Erol hızla freni çevirdi.Tak

sim caddesinden sola saptı, bir 
az ileride geniş bahçeli yeni 
bir ev önünde durarak yere at
ladı. Kapıyı açb, doktora, sonra 
Aytene elini verdi. Karısının 

elini bırakmayarak eğildi: 
- Seni kızdardan mı yavrum? 

Sakın incinme şen.. Bilirsin ki 

ben sevimli cokeyimin kesin 
görütünden, eyi gidişinden, ve 
beni nereye vardırmak istedi
ğinden eminim. Ne yazık ki 
herkes bizim gibi hidiselerin 
eyi yönünü kavrıyamıyor ... 
Cemiyetin bu acıklı amavını da 
inkar etmiyelim. Onlar benim 
gibi bir avukatla senin gibi 
j(azetelerin göztinden gizlene
mez değil mi? 

- Haydi haydi, şimdi de 
avukatlığa başlama.. Teyzeme 
bak, merdivenleri nasıl iniyor ..• 

Merdiven başında iki ı,evinç 
çığlığı: 

- Yavrum, Aytenim .. 
- Anne, anneciğim can 

anam .. 
iki baş bir vücud oldu. Ba

yan Yı[dız kızını kollanndan 
ayıramıyor, bir düziye yüzünü 
gözünü öpüyordu •• 

- Bize pay yok mu teyze? 
. - Gel ıeni de öpeyim Şen, 
!I kadar tatırdam ki beni ma· 
zar ılrtın. Haydi içeri girelim, 
adeti dizlerim kesiliyor ayakta 
dur.amıyorum. Suna sen elini 
Ytireiime koy ne kadar çarpı
yor defıil mi ? En son daki
kaya kadar ya gelemez bir 
kaza oluyor diye yüreğim tit
riyordu. 

Önde ana kız, arkada onlar, 
ağır ağır yürüdOler. Suna cam
lan hep yeşil yapraklarla sa
nlmıt verandada durarak: 

- Burası eyi, içeri girmiye· 
lim. 

Hele bu hasır kanepe tıı

tünde Aytenin başı anueıinin 
göğıünde olursa çarpıobyı gi
derir. 

Hep oturdular. 
Genç kız doktorun dediğini 

yapb. 
- ipe l>6yle anne.. Nasıl 

timdi ıinirlerin yabtta değil mi? 
Bak nasıl uzun bir geziden 
sapa sağlam döndüm, artık hı
rak bu üzüntüleri.. Her uçuşta 
bir sürü kara dütüncelerle ka
fanı yorma •.. 

Bayan Yıldız bafinı salladı .• 
- Elimde olsa eyi.. Kanat

lanan her uçak aen1n iskeletiai 
getirecek gibi tayyare gürül 
tüsüne dayanamaz oldum. Ne 
Ostll ne altı, ne de tutulacak 
yeri olmayan bir boşluk.,. 

- Ölüme yer gösterilir mi 
anne.. O gelir bizi rahat dö· 
ıeğimizde de bulur. Bir anda 
kalbin ned~n durdu~u anlaııl
maz .. 

- Sus deli kız.. Yüreğime 
indireceksin şimdi. 

- Sonu vtu -

BaşmnK TüKARTAL 
-A~örülmemiş ve işitilmemiş bir rağbetle devam ediyor 

RiCA : iLKBAHAR resmi geçidi 
Tllrkçe Jurnal 

Bunların h~i' b';; ·· n LALEDE 

Alpullu istasyonunda 
Şeker şirketinin nıanevra makinası 
ma şandiz treni ile müsademe etti 

IST ANBUL 2 (Özel) - Bu sabah Alpullu istasyonunda müessif bir şimendifer kazası olmuştur. 
Şet<er şırkefnin ma~cvra makinası ile bir marşandiz treni çarpışmıştır. Karambol çok tiddetli 
olduğundan şeker fabrakasına aid makina ile bir vagon parçalandı. Marşandiz treninin makinası da 
büvük hasara uğramış mekinist yaralanmıştır. Salahiyettarların tahminlerıne göre bu kazadan 
ınütevvellit zarar VP. ziyan 25000 liraya yakındır. Kaza yüzünden bat kapanmıştır. Derhal hatlı 
açmak için gelen ekiplerin saatlarea süren mesaisinden sonra Avrupa trenleri tam onar saat bir 
rötarıa Alpulludan geçerek lstanbula gelebilmişlerdir. 

Kaza mahallinde adli ve idari tahkikat yapılmıştar. Kabahatın marşandiz treni makinistinde 
olduğu söylenİ)Or ise d! tahkikat henüz nenitecelenmediğinden kesin olarak bir ıey söylenemez. ........ 
Beşiktaş Yunan muhtelitini dün 
Hakim bir oyunda 2-3 mağliip etti 

rinci yarı 3-1 Beşiktaşın galibiyetile neticelendi. 
ikinci devrede ilk hilcumu Yunanhlar yaph· 

lar. Kornerden bir tlitlerini gola tahvil ettiler. 
Böylece vaziyet tehlikeye girmiı bulunuyordu. 
Zira Yunanlar bu 2-3 vaziyetinden beraberliğe 
batta galibiyete geçebilirlerdi. Dördüncü daki
kada bir hadise oldu. Yunan takımının sağ hafı 
hakemi dinlemediğinden hakem kP.ndisini saha· 
dan çıkardı. Bütün Yunan takımı sahayı terk
etti. Oyun beş dakika durdu. Fakat Yunanh 
misafirler bu vaziyeti kendileri de hoı görme
diklerinden sabaya döndüler. Bundan sonra 
mısafirler ağır basmağa başladılar. Beıiktaı ka-

Fırtına 
••••• 

B~yaz deniz debüyiik 
Tahribat yaptı 

Moakova, 2 (Ô.R) - Beyaz 
denizde tidddli fartınalar pk
mışhr. Bir vapur tehlike•eclir. 
içinde 12 tayfa bulunaa Ull 
numaralı kayığın imdadına 
gönderilen bir uçak karbol· 
muştur, Onega gölü .el sibi 
yağmurlardan taşmlf Ye .. lüı 
istasyonunu su basmışbr. 

Gorkide 55000 ton e•tİa Ye 
bu meyanda 12000 toa tuila 
su a!tmdadır. Oral dağla11nda 
ve Siberyada müthiş sojıaktaa 

münakalit kesilmittir. Ozltekte, 
Volga nehrinden 500 •etre 
uzakta bir dağ kaymağa bat· 
lamıştır. Demiryolu 1500 •etre 
uzunluğunda bozulmuıtur. 30 
ey ve istasyon yıkılmıtbr. Kur
ban yodur. 

A vusturalya 
Kabinesi istifa etti 

Londra, 2 (Ö.R) - Berpe• 
Jer meseleıi Avusturalyada biı 
kabine buhranına sebep ol .. 
muştur. Avusturalya bqbakam 
bergiteler meselesindeki duru
mundan ötürü, B. asbatbakan 
Hughsü istifaya davet etmiftir. 

Istanbul'da 

lstanbul, 2 (Özel) - Apollon ve Panatinaikos 
takım arının muhte!iti ile Beşiktaş arasındaki 
maç bugün yapıldı. Bu maça çok ehemmiyet 
veriliyordu. Stadyom çok kalabal kb. Mutad 
törenden sonra saat 15,20 de maça başlandı. 
ilk hücumu Beşiktaşlılar yapblar. Muzaffer ta· 
kımma ilk sayıyı kazandırdı. Bunu Yunanlıların 
bir golü takib etti. Sahanın cok çamurlu olma
sına rağmen Yunanlılar büyük gayretle oynı
yorlardı. Oyunları seri idi. Fakat topu kontrol 
kabıliyetleri Beş;ktaşa nazaran zayıfb. Teknik 
bakımdan Yunanlı oyuncu ar orta derecede sa
yılabilir. Şurası muhakkakta ki Beşiktaş oyuna 
bik mdi. Beşiktaş muhacimleri Yunan kalesi 
etrafında fırtınalar koparıyorlardı.Hakkının demir 
gibi bir şütü 27 inci dakikada gol oldu.Üç daki 
ka sonra Hakkı takımının üçüncü golünü ya
pıyordu. Yunanlılar soldan işliyor:arda. Yunan 
müdafaa hattının çok çalışmasına rağmen bi-

lesi ciddiğ tehlikeler geçiriyordu. Beşiktaşm Şiddetli yağmurlar 
oyunu gevşemişti. Bu arada yağmur da bashr- lstanbul, 2 (Özel) - Şiddetli 
mııtı. Yunanlıla"n ağır bastıkları görülüyordu. yağmurlar ytıziinden Kww ~et· 
Oyun böyıece sona erdi. Hakemin düdüğll nia- medeki tepelerden biri kaydı. 
çın 2 - 3 Beşiktaım galibiyetiyle neticelendi- Bu yiizden Emin6nfl Bebek 
ğini bildirdi. tramvaylan İfleyemedi. 

•• ·~=================~...;....:_ 
18 lkincı Teşrin 

52 Devlet lıep bırden ltalya ile 
Tecimsel ilgilt:rini kesecek 

• 1 -·-·· Cenevre 2 ( Ö. R ) - Tan Cenevre 2 ( A.A ) - Bu sa-
zim ve birleştirme komitesi bah Bay Hoare Bay A!oiıi ile 
bergitelerin 18 son teşrinde görüşoıüştür. Üç çeyrE'k saat 
tatbikine karar vermiştir. Bu ıüren bu konuşma esnasında 
tarihte U!usJar Sosyetesi üyesi neler konuşulduğu bilinmemek-
olan bütün hükumetler İtalya le beraber biç bir uzlaşma pro· 
ile tecimsel ilgilerini kesecek- jesine temas edilmediği muhak· 
lerdir. kak addoiunmaktadır. 

Kral Emanüelin söylevi 
Rejimle ayrılık arayanların 
Ümitlerini suya düşürmüş ..• 

Roma, 2 (Ö.R) - Tusen yortusu dolayıaile Verone mezarh
ğında büyük harb ltalyan ölülerile yan yana yatan 17 Fransız 
askerinin mezarları karşısında bir tören yapılmışbr. Bu törende 
Fran1tz bOyBk elçisi Kont De Chambrun ile ataşE.militer Albay 
Coupot hava atateıi Rosier ve ataşenaval haı.ır buluomuılardır. 
Blitiin ltalyan süel otoriteleri. birçok general ve yükıek ıübay-
lar t6rende bulunmuşlardır.Roma garnizonundan mllfrezeler saygı 
tGrenine bulunmuılardır . 

Roma 2 \Ö.R) - ltalyanan iAtemeleri hakkında kral tarafın
dam üniversitede verilen söylev ve kralla rejim arasında aynlık 
arayanların Omitlerini suya düşürmüştür. Kral ltalyan dış siyasa
sına kendi yüksek otoritesinin yardımını sağlamıştır. 

On bin siyah gömlekli 
D. Afrikasına gidiyor 
l5ianbul, 2 (Özel) - Romadan bildiriliyor; Yarın on bin siyah 

gömlekliyi havi bir çok vapur doğu Afrikasına hareket edecek
lerdir. ltalyanlar, Makalede Ras Guksanın evinin Ras Seyumun 
askerleri tarafından yağma edildiğini. Guksa ailesine fena mua· 
melede bulunulduğunu Guksaya bildirmişlerdir. Ras Guksanın 
elinde şimdi 1500 asker vardır. Yakanda bunları on bine çıka
racağını ummaktadır. Yurduna ihanet eden bu adam şimdi as
kerleriyle Habeşlere karşı barbetmek niyetindedirler. 

lstanbul 2 (Özel) - Habeş hükümeti uluslar so~yetesine bir 
nota vererek ltal)anların Habeş topraklarında uçaklarıyle yaptığı 
tahribatı, açık köylere bombalar atılmasını protesto etmiıtir. 

Cen"vre, 2 ( O. R ) - Habeıiatudaki ltalyaa tebaalarmm 
bimayeaiai ~ hlkametlllia clerahte etm..t ieht ~ ,,. 
Roma .....-ld ........... aettcelmlll. Belfllt8i!9~Aiia6il 
eJçW aym ........ ...,.. .............. ~ 

1 lngilfere'de Uraylar 
ı seçiminin ilk sonuçlan 

B. Mak Donald'ın budefaseçmenleri 
ta afından seçilmiyeceğı muhakkak 

Londra, 2 ( Ö,R) - lngiliz 
uray seçiminin sonuçlan henüz 
yalnız k.smiğ olarak bilinmekle 
beraber travayistlerin oldukça 
geriledikleri muhakkaktır. Sa
bahki bir istatistiğe g6re 61 
yer kazanmıtlar, 74 yer kay
betmiılerclir. 

Bununla beraber göz öaünde 
tutulması gereken Aç nokta 
vardır: 

1 - Muhaliflerin kaybettik
leri yerler, 19Z9 yıhndaki bl
ytık ao•yalist dalgası sırasında 
kazandıkları yerlerdir. 

2 - Sosyaliatler, sosyalist 
olmıyanların müıterek cephesi 
karııaında bulunmuılardır. Hal
buki bu ayın 14 ündeki par-
lamento ıeçiminde b6yle bir 
cephe kurulamaz• Yahut ayni 
kuvvetle iıleyemez. 

3 - Hllkiimet çevrenleri de 
uray ıeçiminin parlamento seçimi 
üzerinde pek zaif bir işaret ol
ouğunu kabul ediyorlar· Seç
menler her iki seçimde aynı 
durumla hareket etmezler. Bi
rinin neticesi diğerinin netice
aine değildir. 

Bununla beraber, uray seçi
minin vardığı netice ne kad 
zaif bir işaret olursa olsun, bu-
günkü hükumet dururluğunun 
parlamento seçimide yıkılmıya
cağına bir belge sayılmaktadır. 

Londra, 2 (Ô.R) - Dün 300 
bölgede yapılan ur.ay seçimin
de muhafazakarların sosyalist
ler zararına oldukça ileriledik
leri göze çarpmaktadır. Gece 
yarısı, bir çok kasabalarda he
nüz sandıklar boıaltılmadığın
dan, seçimin netice.sa kati ola
rak biliamiyorda. Bu aaata 
..... INill- ... .-ee1er fUD• 
llirclut 

..... ., ..... ...,. 50 .,, ... ka-

zanmış, 18 ilyelik kaybetmiı-

1 

ler dir. 
LibHaller 10 tıyelik kazanmıtı 

12 kaybetmitlerdir. 

.Wak Donald 
Sosyalistler 36 üyelik kazana 

maş, 50 kaybetmitlerdir. 
Müstakiller 20 üyelik kazan• 

mış, 26 kaybetP.ıitlerd·r. 
Londra, 2 (Ô.R) - Parla

mento seçiminden sonra kabi-
nede yapılacak değişiklikten 
bahseden Jiberal "Nevo Chro
nicle" gazetesi B. Edenin yine 
devlet bakanı olrarak uluslar 
sosyetesi işlerile ödevleneceğini, 
çok yumuşak gitmiş olan sn 
bakanı Lord Halifaks'ın değit· 
tirileceğinı ve amiral ık bat 
lort!uğuna B. Vinston Churcbal'
in geçirileceğ;ni bildiriyor. 

Diğer taraftan eski başba-
k n E ak Doaald'ın seçmen• 

ı... .ından bu defa seçil• 
miyeceği muhakkak gibidir. 
Hlllc6met OyeJeriadu matedil 
tema71Wa oJanJar )'eDİ Jurbiae
dea akard.uU liMnillıldailll 
uran . dôlninimyacalr itler• 
sreçlrileceklerdir . 
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ltalyan maşrıkı azamı 
ltalyanın itilaf devletleri yaı1ında 
Harba girmesine saik olmuştur 
Fabyani konferansında şöyle 

devam ediyordu: 
"lsviçrede tanıdıklarım çoktu. 

Yalmz Fransız masonlarını de
ğil, batta Alman masonlarını 
d:! kendi emrim altında topla
mak ve seferber hale koymak 
için bir ışaretim yetiyordu. 
Böylece büyük siyasal ve dip
lomatik önemi olan haberler 
toplıyabiJdim. Bu haberlerin 
bir kısmı 1916 da Alman or
dusunun haleti ruhiyesine, mo
ralına aiddi. Aynı zamanda 
o suada Pariate Scribe otelinde 
yerleşmiş bulunan Von Papeni 
Fransız hükumetine haber ver. 
dim. Buna belki inanmıyacak
sınız. Harbin en hararetli bir 
devresinde bir Alman zabiti 
Von Papen kollarmı ~allıya 
sallıya Pariste dolaşıyordu. 
Sonra nasıl oldu bilmem, Von 
Papen Fransadan kaçmağa mu
vaffak oldu. 

Niste Ke Detaüznideki 27 
numarah apartmanımda beş 
binden fazla bilyik önemde 
vesikalar toplamıştım. Buolan 
bahratım ,eklinde neşredecek
tim. Bir gtin apartmammda bir 
hırsızlık vakası oldu. Hayretle 
gördüm ki vesikalardan bir ta
nesi bile kalmadan çalınmış. •• 
Hırsızı bulmağa veya buldur-
mağa asla muvaffak olamadım. 
Sonra ıuna kani oldum ki bu 
evrakın yok edilmesinde Vati
kanla birlikte çalışan bazı za-
bıta memurlarının dahli olmuş
tur. Zira elimizde vesikalar 
arasında AJmanya ile Vatikan 
arasındaki gizli bir muahede
•İD metni de vardı. Almanya 
Papaya bir hükümdar ünvanını 
Te oldukça büyük bir tahsisat 
vermeği vadediyordu. B~ söz
lerime in1tnmazsanız. Erzberge
rin hatıralarını okuyunuz,,, 

ERZBERGER NE DiYOR? 
Erzberger babralannda Al

manya ile Vatikan arasındaki 
ha l(izli muabededen bahset· 
miyona da ltalyanın ltilAf 
devletleri nezdinde barba gir· . 
mesinde masonlann çok dahli 
olduğuna ghteren sarih izahat 
vermektedir. Paris maınkıi
:zamı ile Roma maşnktizamı
DID dostluk münasebetleri yine 
bir mason deliletile 1914 de 
en yüksek derecesine Tarmışh. 
Ba mason Frans1tnın Roma 
elçisi Barer' den başka değildi. 
Erzberger ltalyanın barba gir
mesine saik olan ltalyan ma• 
son. teşkilibnm ayni zamanda 
bir Alman sulhu şeklinde tav
sif ettiği bütün münferid sulh 

teşebbüslf:rini de reddettiğini 
anlatıyor. 

Bundan ötürüdür ki Vatika
nm barış lehindeki teşebbüs

lerine o zaman en çok mu!ıa
lefet eden Italyan maşrıkı aza·· 
mı olmuştur. Bundan başka 

1917 senea nin yirmi yedi ikinci 
kanununda Pariste mösyö Pi
şonun başkanlığında toplanan 
Masonlar kongresinde Fransız 
masonlan Ita1yan masonları 
üzerinde tazyik yaparak ltal • 
yanın Fransız cephesine asker 
göndermesini temin etmek isti· 
yorlardı. Fakat ltalyan mason 
teşkilatıma mümessilleri ise ge
neral Kadornanın bir raporuna 
dayanarak ltalyan Triyeste ve 
T rentini zaptetmedikçe kendi 
cephelerinden başka hiç bir 
cepheye tek bir asker biJe 
gönderemez eliyorlardı. 

Erzbergerin hatıratında mev
zuu bahsettiği bütün hadiseler 
esas itibariyta bunlardan iba
rettir. Mason teşkilatının Skoç
ya koluna menı1up bulunan ve 
F ranmasoniarın en tanınmış 
tarihçesi sayılan M. Albert 
Lantuvan ayni mevzu üzerinde 
şunları söylemiftir. 

~'Harb için masonluk bütün 
evrensel ve insaniğ prensiple
rini reddeden bir griveye düş
müştür. Harb ilin edilir edil
mez o insan iğ mef kürelerini 
hizbelere tıkmıfbr. Bunları 
kiUliyen tahrib etmemişse bu
nun biricik sebebi harb bitince 
yani f1rtuıa durulunca tekrar 
bunlan koUanmağa lüzum ola-

cağı kanaatıdır. Görünüşte ar· 
aıulusal benzeyen f ranmason-
luk hcrp ' içinde, her ülkede 
tamamen ulusal kalmıştır. Bu 
da ulusseverliğin hakim tesir
lerinden başka bir ıeye atfe
dilemez.,, 

- Sonu vaı -

isyan rekoru 
Ba yılın soaunda Meksikada 

büyük ölçüde erginlik şenlikleri 

yapılacakbr. Bundan yüz on bet 
yıl öncee, 1830 un sonlarında bir 
Meksika generah ispanya visura
aına karp bir baskın yapmış, 

kendisini al aşağı ederek cu· 
murluk ilan etmişti. Bu tarih
ten sonra 6 yıl biribiri arka-

• sından birçok isyanlar ve bü
kümet <\evrimleri oldu. Devlet 

şekli altı defa değıştiriJdi; tür
lü türlü siyasal istikametlerde 
250 isyan çıkh. 

Aşk - ihtıras • cinayet - felaket - musibet ve nihayet saadet 
Baba şefkatnu, aile ucağının iç yüzünü gösteren şaheser 

filim olup Jules Claretie,nin "Küçük Jak" isimli 
meşhur romanından muktebestir 

ft~J..Zz:lif~6CSl17.;r;.MmA 

Oynıyanlar : Constant Remy - Lini Nora ye diğer 
yüksek Fransız san'atkarları 
~~'SUJY~anum 

Ayrıca : FOKS (Türkçe sözlil dünya haberleri) Miki 
tayyareci (karikatür komik) 
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Seans s~atleri : bergün 15-17-19-21.15 
Cumartesi günü 12.45 ve 15 seanslarında mekteplilere 

tenzilatlı bilet verilir. Pazar günü 11.30 başlar 
Fiyatlar 30 40 50 kuruştur 

Gaz Maskesi Fabrikası 
Başbakanımızın eli ile açılarak işe 
Başladı - Sağlık Bakanının bir söylevi 

Ankara, 1 (Gecikmiştir) - ~·• ·m:~~w.m=~ 
Kızılay kurumunun Mamakta r 
kurduğu zehirli ga~ maskesi f:. > 
fabrikası bugün bizzat Başba

kammız ismet Inönünün eli ile 
açılarak iş1emeğe başladı. Sağ

lı" bakanı Bay Refik Saydam 
açılı, töreni başlarken Başba

kan ismet lnönilne dedi ki: 
" - Sayın basbakamm. 933 

senesi mayısında siz kızılay 

cemiyetine zehirli gazlara karşı 
yapılacak ma ke fabrikasının 

inşası emrini vcrdiuiz. Cumu
riyet hü\(iimeti, kızılay emrine 
bu emirle birlikte sermaye de 
ayırdı. Bir buçuk yıl süren 
tetkiktlercleo sonı a fab
rikanın inşasını bir f rmaya 
verdik. Fabril<a günde sekiz 
saat çalışmak surcti:e yıJ-ia 

yüz bin maske çıkaracaktır. Üç 
ekib üzerinden işlenildiği tak
dirde (300) bin ma~ke yapacak 
kudrettedir. Cumuriyet hiikii
meti fabrikanın kurulması için 
1,270,000 lira tahsisat ayınuş
tir. Bunun 800,000 lirası bil
umum teferrüatile inşaata, su yol 
ve kontrol işlerine harcandı. 
333000 lirası da 25000 maske
nin iptidai madde karşılığıdır. 

Geri kalan 140 bin liradan 
56 bin lira ı ihtiyat olarak ay
rılmıştır. 86 bin lira da mües .. 
sesenin fenni idaresi mauafJa
rı ve amele ücretleri karşılı

ğıdır." Bay Refik Saydam cum
huriyet hükumetinin Kızılaya 

karşı olan bu sevgi ve güve
nine teşekkürlerini sundu ve 
söylevini büyük Önder Ata
türkle Başbakan lsmet Inönü
nün yüksek himayeleri altında 

duyduğu şükran hislerini anla
tarak bitirdı. 

Başbakan ismet lnönü de 
B. Refik Saydamın bu söz'f':
rine kurulan işin önemini gös
teren bir söylevle ~arşıLk verdi. 
Başbakanımız dedi ki: 

" - Bir buçuk yıldanberi, 
böyJe bir fabrikanın kurulma
una çok ehemmiyet verdik. 
Maske, ordu silahı ha.tinden 

Maskeli 
çoktan çıktı ve her evde bu
lunması gerekli bir eşya halini 
aldı. Bu sebebledir ki bu fab-
rikanın memlekete hizmetlerile 
çok övüneceğiz.,, 

ismet lnönü, burada, gaz 
maskesi meselesinin, bir halk 
meselesi, bir vatandaş meselesi 
addedildiği noktasında bilhaasa 
durdu ve: 

" - Bunun içindir ki bu işi 
kızılaya verdik, dedi ve kızılay 
kurumuyla, değerli başkam B. 
Refik Saydamın bu önemli işi 
muvaffakıyetle başardığını söz
lerine ekledi. 

ismet lnönü, gaz maskeleri
nin sıhhi bir vasta, bir yaşama 
vuıtası olduğunu, fabrikanın 
şimdi mütevazi bir şekilde 

işe başlamakla beraber herkesin 
birer maske bulundurmak lü-
zumunu kolaylıkla anhyacağ"ını 
kaydederek söylevini bitirdi. 

Başbakanımız bu söylevden 
sonra, önünde bulunduğu ma
kinenin manivelasını sola doğ· 
ru iki defa çevirdi ve derhal 

askerler 
fabrika, büyük bir gllriUtü ile 
işlemeğe başladı. 

Bundan sonra, davetliler top· 
lu bir halde fabrikanın daire· 
Jerini gezdiler. Evveli iptidai 
malzeme deposu, bu malzeme• 
nin inceden inceye muayene 
edildiği laboratuvar, sonra sıra
sile pres makinelerinin çalış

tığı daireler, boyama kısımlan 
ve dikiş atelyeleri görüldl\. 
Maskeler, dikiş dairelerinde 
demuhtelif kafa tipleri üze-
rinde prova ediJerek ha· 
zırlanıyordu. Nihayet fab-
rikanın dispanseri ve idare 
kısmı da gezildi. B. Refik Say
dam. her kısımda ayrı ayn iza 
hat verdi. Ismt lnönü, fabrika· 
nın çıkardığı ilk maskeyi biz
zat takarak tetkik etti. Davet· 
liler hazırlanan blifede ağırlan
dılar ve cumuriyet hükümetinin 
memlekete kızılayın hayırh 
eliyle kazandırdığı bu önemli 
fabrikayı yakından görmekten 
doğan iftihar duyğuları içinde 
şehre döndtHer. 

Habeş imparatorunun ağır sözleri 
Habeş toprakları müstevlilerin mezarı olacaktır 

· - Baştaratı ı ncı savı ada -
Londra 2 (Ö. R) - ltal

yan ordusunun Hah .. şls
tanda durumunu gözden 
geçiren " Time& ., gaze
tesinin sUel ayları ltal
yanların çok bUyUk gUç
IUklerle karfdaştllilarını 
görUyor ve diyor ki : 

Süel harekeUerin ne 
kadar yavaf yUrUdUğU 

, herkesin gozUne çarp. 
maktadır. Biraz akh ye
rinde olanlar hemen an
hyorlar ki ltalyanların 

Habeşlstanda yaptlklilrı 
Heri hareketi elde etmeık 
istenilen amaçlarla hiç 
de mUtenaslb deDlldlr. 

Aytar dramatik durumlan 
ve acele h~rekctleri ve Italyan 
ulusu üzerinde bu son öclerin 
uyandıracağı etgileri düşündük
ten sonra ltalyanların bu sef e
rini Habetistanda bundan önce 
yapılan seferlerle karşılaşbnyor: 

1868 de lngiliz ordusu 15000 
neferle iki ayda Makalleye var
mış ve 700 kilometre yol al
mııtı. 1895 deki ltalyan seferi 
bile general Baratieri tarafın
dan şimdikinden çok hızlı olarak 
yürütülmüt ve onune ge
çilmez bir şey oJmıyan Adua 

• felaketine kadar İtaJyan-
lar birçok muvaffakiyetler ka-
.tanmıslardı. Halbuki o zamanki 

silahlarla bugünküler arasında 
büyük farklar vardır ve maki-

neli bir ordunun çok daha 
hızlı ileriliyebilmesi gerekti. 

Gazete Habeşlerin ltalyan
lara karşı tatbik ettikleri çete 
harbi usu1ünüıı çok yerinde 

olduij-unu kaydetmektedir. 
Londra, 2 (Ö.R) - Mısırda 

Hartum'dan "Daily Telegraph,. 
gazetesinin bildirildiğine g~re 

Italyan - Habe~ savaşının baş

langıcındanberi Mısır Sudanın

dan 12000 deve Habeşistana 
gönderilmiştir. 

DAN AKLILER MUSA ALI
NIN BAZI YERLERiNi 

IT AL YANLARDAN 
ALDILAR 

Londra, 1 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

ltRlyan taarruzu Musaali böl
gesinde hazırlanmaktadır. · Da
nakildeki ltalyan taarruzu öteki 
kuzey bölgelerindeki taarruzla 
birlikte ilerJetilecektir. Ba su
retle kuzeyda hareket eden 
bütün ltaly~n kunetleri tek 
bir cephe kurmut olacaktır. 

Ancak böyle bir cephe Sudan 

sınmndan Fransız Somalisine 

kadar uzanan 500 kilometrelik 

bir hat olacaktır ki bunun sıkı 
ukıya t•tulması 2üçleıecektir. 

Bu geniş cephenin aralanndan 
önemli Habeş kuvvetlerinin 

içerilere ·girem~mesi için uçak

lar çok ciddi tarassutlarda 
bulunacaklardır. 

Güney cephe.ünde bir çok 
çarpışmalar olmaktadır. ltalyan 
lar AdisAbabada teyid edil
miyen bir habere göre Goraha 
iye girmiılerdir, 
Habeı hllk6metine gelen 

haberlere göre ltalyanlar ge-

nel karargahlarım Danakilde 
Etitre smuındau 100 kilo metre 

kadar uzakta kurmak üzeredir
ler. Bu tertibabn hedefi Ha· 
betlerİD genel kararglhı olan 
DeHie'dir. Buraya küçlik m6f-

rezeler halinde boyuna Habeı 
kuvvetleri gitmektedir. Binlerce 

kadın ordunun arkasında pek 

iptidai mutfak takımiyle yürii
mektedir. 

Habeş hükümeii, Musaali 
dağı bölgesinde ltalyan kuv
vetleriyle oymaklar arasında 

sık sık çarpışmalar olduğu ve 
Danakil'lerin bu dağın gllne
yinde bir çok noktalan ltal
yanlardan geri aldıklan bildi-
rilmektedir. Bir ltalyan Erzak 

kolu muhafızlanna hücum edil
miı ve -btmJara ajır kayıplar 
verdirilmistir. 

Yunanistanda 
Plebisit 
••••• 

- BaştaraJı 1 ind say/ada -
temel kanununa uygun olarak 
yalnız başına siyasal durulDU 
düzeltecektir.,, 
PLEBiSiT HAKKINDA MlJ· 
HALIFLER NE DİYORLAR? 

Rama 2 ( Ö.R) - Burada 
bulunkn Venizelistler yann 
[bugün) yapılacak olan pJebi· 
site cumhuriyetçilerin iştirak 
etmiyeceklerini, Plebisae bile 
karıştırılmazsa müsteokifleı-ill 
çok önemli bir yekun tutacak• 
larını iddia ediyorlar. 

Kıraliyet taraftarları ise bal· 
kın yüzde sekseni kraliyet le• 
hinde oylarını kullanacağın• 
kanidirler. Plebisitin sooucO 
alınır alınmaz bir heyet bu so
nucu Kırala tebliğ edecektir· 
Kral Jorjun Yunanistanda ir 
tikbali için şimdiden fevkalide 
muhteşnm lhazırhklara girifÜ' 
miştir. --Satılık çocuklar 

Sefalet en kuvvetli nıaD~ 
bağlan bile koparıp atıyor. Vi• 
yana gazeteleri lngiliz gaıetr 
!erinden alarak şunları yası• 
yorlarlar : 

Son :zamanlarda Hindista11d• 
alabildiğine büyükmekte ol: 
çocuk teciminin önüne geçlll d• 
için alakadar yerler kesin te 
birler almağa karar verıoif• 
lerdir. 

E k U.&raf"' n ço çinlilerin a 

bkları çocuk satışının 
,. .. 

zan Hongkongdadır. 
Yoksul aileler çorukJ.arllll 

ve hele kız çocuklarını dab• 
pek küçük yaşda iken d 
çok para teklifinde buJuna0• 

·o"' satmaktadırlar. Yapılan 1 lı 
celemelerden sonra bir ço 
semtlerde ki hizmetçilerİll 
sırf bu gibi sahlmış kıı çO"' 
cukları olduklan anlqıbDıtb~ 
Nitekim Şanahving adınd~. 
çinli kadınm evinde hizmetçJ~ 
yapan on ile on iki yaşında bit 
ailrll genç kızın bulunduğ'U ,a· 
rülmüt ve yapılan araşU~ 
sonucunda, bunların, Çinli ki 
dın tarafından aylelerinden be"' 
ıer lngiliz lirasına satın ahO" 

i936t. :Ii:;iyadı 
A 1manlar 1936 olimpiyadı 

için çalıımalanru hızlaşbrclıkç' 
b. k•f bızlaştınvor1ar. Bundan ır 

gl\n iSnce uçakla olimiyad ~';:: 
pagandası yapmak maksa~Y .,, 
bir uçak içinde onbirinci ~b~P', 
yadan organizasyon komıt.esı fı, 
nel sekreteri doktor DuD t 
komite üyelerinden doktO 
T sap olduğu halde ba11'aJI" 
lara doğru havalanmııtı:: 
Ba uçak Belgrad , Sok
ya üzerinden Atinaye gide.ce pat 
tir. Belgrat'ta Almanya 15 d• 
işleri önderi Fon çam er d• 
uçağa binerek propegaD 
yolculuğuna katılacakbr. . -

Alman olimpiyad koJDlte e 
Atina, Safya, Belgrad •,. 
Zağreb'de olimpiyad oyunla ,e .. 
hak kmda konferanslar "e 
cektir. 

Ormanlar 
Ulusal park oluyor 
Bir yandan balta, öbür yaO; 

dan ateşle ormanlanmJ% ııar• 
jpde, 

olurken, Anupa gazeteler • 
laveç hükumetinin, Skaodio••~ 
ormanlannı ulusal park ya ı. 

v k d. v • • kuyorU mega arar ver ıgmı o 
Bu kararı veren ülke, en z;~ 
gin ormanları olan ülkeler e 
biridir. 

Hırsızhk .11 .. ddesı Turan - Menemen ca ... 
kafıP 

de oturan bay ihsanın 10 .. 
bayan Nadire oturduğu kU d• 
bede bulunmadığı bir 5~ 
pençereainden giren be..,-_ 
hırsız tarafından baZI 
calınmııbr. 



rtc:a Teşranısanı 1935 

• Lavaı 1 1 ansa a 
''U. Sosyetesi dış nda 
hiç bir zaman ak ı · 

• ruz şmayıSol anat partileri • 

Fransa bir sıra 

e 
andlaşma ara sad 

niyetınJ~ oldu~ u söyleniyor. 
Raris, 2 lÖ.J. } - B. Laval

ın kom:t.'.! C:n~"\ 'e y=ı?tığı diyev 
burada şöy:~ te ı:,.:r ediliyor: 

B. L:ı.val bu a'r ~ Fransa-

• • •• 
ı şur 

Paris, 2 (Ö.R) - Halk cep
hesi adt altında birleşmiş olan 
sol kanad partilerinin Laval 
kabinesini düşürme'eri kor
kusu diğer taraf gazetelerini 
hfıla işgal edıyor. 

. Cenevre, 2 ( Ô.R) - Tan· 
t~nı v~ birleştirme ( Coordina
tıyon ) komitesinin öğleden 
: 0nra saat 16 da yaptığı top
;ııtıda Fransa başbakan ve 
• ış bakanı B. Laval metni aşa
f'da bildirilen kısa bir diyevde 
ulunuıuştur: 
., T 

anzim komitesinin, bazı 
:konomik tedbirlerin tatbik 
ti~ini hazırladığı şu nazik 
l akıkada memleketimin ulus:r sosyetesi önünde çok defa 
'0Ylediğim gibi bu tedbirleri 
~jdikane tatbik edeceğini ve 
h"Uslar sosyetesi üyesi olan 
ı~kfunetlerin elbirliğile karar
• brdıkları hükümlere uyaca-
r.111 bildiririm. Bununla bera
tıltr bu önemli karar verilirken 

geçen 7 son kanun tarihinde 
ltalya ile bir dostluk andlaş

ması imza etmiştir. Bunun 
içindir ki, hiç cesareti kırılmı
yacak bir inad ile, muhtenıel 
bir anlaşma temelinin unsurla
rını aramağa devam edece-
ğim. Yine bunun içindir 
ki, biç bir zaman uluslar 
sosyetesi dışında bir sonuca 
varması aklıma bile gelmemiş 

olan konuşmalara giriştim. 
Bunlar, ancak uluslar sosyete-
sinin kadrosu içinde incelene
rek bir karara bağlanabile
cektir. Uluslar sosyetesi o va
kıt, dünyada ona inan bağla-

yanların en yüksek ve soyad 
ümidlerine cevab vererek barış 
ödevini görmüş olacaktır.,, 

"Journal des Debats0 d:yor 
ki : Radil<alfer sosyalistler1e 
birleşerek Poincarcyi düşürmüş 
yer'ne Herr'ot'yu geçirmişlerdi. 
Sonra ayni şekilde,Doumcrgue'i 
devirerek vererek yerine 
Flandin'i geçirdiler. Ş:mdi de 
Lava'ı düşürmek istiyor'ar. 

nm du. unu u açıkça b'ld'r
miştir. F ran ... n andlaşmaya 
(pa cta) sadı!> ~ıdrr? Evet. Fa
kat Musso!'ni ve 1 ~v"l imza
larını taııynn Romn ;on l':l-m~- ı 
sına da sadı~ı::. f.'a' at iJ.,.· " ~ 
adına Baldv~n ve S mu-' u:ıre 
ve Fransa adına da Fınrd n ve 
Laval imzalarını taşıyan Lo'ldrn 
andlaşmasma d;ı .,adıh:. Faknt 
lngiltere, Fransa ve lta1yayı, 
barışı tehdid edecek tehlike e · 
re karşı birleştirilmiş olan ~tre
sa anlaşmasına da sadık. 

Fak t rnd kal elebeş·'arı, 

Va~ram l urultayınddti ittifa!i 
görünüşüne rağmen hakikatta 

1 
ne • apacak:an bakkmda kendi 
aralarında anlaşık değillerdir. 

" France de Bordeau ,, ga
zetesinde radikal liderlerinden 
B. Jak Koeyycr bunun aksini 
iddia ediyor: .Uslar andlaşmasının ruhu he-

tl>IQıize yeni bir ödev yüklemek
~d· ır.Bu da, en çabuk bir surette 
~ıılaşnıazlığm barışçil bir yolda 
otanlması ödevidir. 
"~ransız ve lngiliz hükumet
... ti bu alanda iş birliği yap· 
""ak · · Öd ıçın uzlaşmışlardır. Bu 
~ ev, Fransa için özel olarak 
lrdll', çünkü Fransa hükumeti 

Cenevre 2 (Ô.R) - Belçika 
başbnkam ve dış işleri bakanı 
B. Van Zelandm. İtalya:ı-Hebeş 
anlaşmazlığının barışçıl bir ko
tanşa bağlanması imkanını a
raşrırmak için yapılan görüş
melerde Fransa ve lngilterenin 
uluslar sosyetesi adına devam 
eelebilmeleri için kendilerine 
yetki (manda) verilmesini tan
zim komitesine teklif etmek 

lngiliz Dışbakanı ta 
Ingiliz siya a ı 

B. Laval böylece Fransanm 
bütün yükenlerini birden mü
dafaa etmiştir ki ne banş, ne 

de Fransamn güvenliği bununla 
uzlaşmaz değildir. Bu:ıdan 

ötürü, B. Laval vaktile Tolley
rand'm söylediği sözü tekrar 
edebilir: 

11Ben daima ve her 
Fransamn adamı olmak 
dim.,, 

yerde 
iste-

p . ö 
~le. arıs. 2 ( .R) - Cenevreden gelen haberler hiç kimsenin kaçııımadığı güı iı müştür. Budn 

kazanılmış bir noktadır. 

.. Hiç bir zaman radilcal ku
rultaylarmdan hiçbirisi, bu ka
d :; r akisler uyandırmış, ne bu 
derece etkili olmuştur. Gerçe, 
radikal sosyalist partisi doğru
dan doğruya veya dolayısiyle 

bi çok kabineleri devirmiştir. 
Bu defa ne olacağı ise henüz 
kestirilemiyor. Fakat kurulta
yın ittifalda verdiği kararların 
Laval kabinesi üzerindeki 
etkileri ne olursa ol -
sun, şimdıdP.n bir nokta 
üzerinde güvenle durulabilir: 
Bu karar, Fransanm siyasal 
iklimini sürekli olarak de~ iş

tirmiştir. Hasımlarımız ne umu-
k akınısar (nikbin) değildir. Barış için çarpı-

t tıb devlet adamları sadece bergitelerin tarihini 
es • iç- ıt edecek olan komite celsesinde bulunm:tk 

Zaten 14 son teşrinde yapı!acak o'nn r;e~ ı· 

seçimlere kadar İngiliz hükumetinin müs- J 

yorlardı; alış km oldukları 

ınaKyaveiizm ile onlar sanmış
lardı ki ya Radikal sosyalist 
partisi ikiye bölünecek, yahut 
habinedel<i bakanlarını, hemen 
çeki:meğe davet edecekti. 

bet bir yola girmesi pek az muhteme!di. Ancak 
1 

~ ın Cenevreye gitmiş değillerdi. Komitenin 
ereceği kararlar önceden biliniyordu. Fakat 
~;ne.vrede F ransız-lngiliz birliği bir dafa daha 

bu tarihten sonradır ki devam eden komışma- ı 
fardan alınan sonuçlar karşılaşhrılacnk ve eğer 

eiOZiikın .. t" B uş ur. 
ta Ununla beraber, Fransız çevrenleri ltalya 
fo ra.fındao anlaşma yolunda yapılmış olan bir 
Yos~ın bütün değerinin anlaşılmadığından korku
ttı: ar. B. Lavalın isteğile, B. Mussolini tam 
\'e ?11eketine karşı en şiddetli bergitelere karar 

kısmetse kesin bir kotarma başlangıcı olacak 1 
1 

11 Tclaircur de N:ce ,, şöy!e 
diyor: 

rıldig~ . d B Al . . . C ·· d l:tıişr ı sıra a . oısıyı enevreye ~on er-
arıı ır. Roma hükumeti böylece Şarki Afrikadaki 
Çaf~Şrnazlığm barışçel bir yolde kotarılma'sırı a 
~ö Şanlarla hala sıkı bir temas muhafaza ettiğini 

sterıniştir. 
\'~ ~e.nevreden gelen haberlerin pek az cesaret 
herıcı bir his uvandırmasının sebebi yanlış bir 
Jt,sabından ileri geliyor, lngiltere Fran~:! ve 
l:tıa1Yanın yetgili bıplomatları hemen kesin kotar 
lıırd Yolu bulunacağını hiç bir zaman sanmamış-

ır. Bir anlaşma temeli aranıyordu ve bundan 

bir devreye girilecektir. 

Cenevre, 2 (Ö.R) - Bu sacah Ingiliz clış 
bakanı Sir Samuel Hoare ile ltalyan delegesi 
Bay Aloisi arasındaki görüşmede Ingiliz 
bakanının hükumetince g ü 1ülen siyasası 
anlatmağa yeniden fırsat bulduğu Ingiliz 
çevrenlerinde bildirilmektedir. Bu önemli lngiliz 

- ltnlyan ko ıuşmasının normal diploması yo!uy a 
devamı hususunda an'aşık kalan iki devlet adamı 
önceye nisbetle azalmış olmakla beraber bazı 
gazete hücumları ve Akdenizde Jngiliz ana yurd 
fil.:>sunun, Tarablusta da Italyan takviye l.uvvet
lerinin bulunuşu yüzünden hala mevcut o!an 
lngiliz - ltalyan gerginliğine yol açmış anlaşmaz· 
lıkrm halli için çalışılmasını ğereldi görmüş crd.r. 

-4 ......... . 

Nası an şa 

• 
ı arz lngilizler mus e 

Halli terci edi ar 
fi 

181 
AN BUL 2 ( Telefonla ) - Cenevreden Anadolu Ajansına bildiriliyor : lngiliz Dış Bakanı 

Oare ·ı 
lrıRilı 1 

: Italya murahhası Aloisinin görüşmesinden alman malumata göre lngiJiz Dış Bakanı 
o}du~ı gorüşüoü bir kerre daha izah ederek hükumetinin muslihane bir {arzı haJJi tercih etmekte 

baıı·gunu fakat Habeş lmparatorunuu muvafakah olmad<:n Uluslar Sosyetesi dışında hiç bir tarzı 
ata ın nıürnkün olmadığını söylemiş ve lngiliz - ltalya arasındaki fikir anlaşmazlığının, iki ulus 

sında görülen ayrılığın ltalyan basını tarafından yapılan neşriyattan ileri geldiğini ilave etmiştir. ........ 
Uydurma bir habe Çin başvekiline 

Suikast 

1 

1 
Kimse, reklamın kudretini 

bilmez değildir. ~eşhur sözdiir: 
Allah bile, reklam için, çana 
muhtaç o'muştur. Halk cep
hesi partileri şimdi vatan se
ver lcurumian yıkmak istiyor 

. lar. Halbuki bu kurumlara 
ı onlar kendı eri kuvvet verdiler. 

Hcrgün Ateşli Haçlar (Fran-
ı sız faşistleri) aleyhinde maka

leler yazdılar, Ateşli Haç ku
rumunun başkanı olan Albay 
de Rok'un resimlerini gazete
lerine geçirerek onun sevimli 
yföünü halka tanıttılar. Böylece 
komünistlere karşı cephe almak 
istiycnler birleşmişlerdir. Eğer 
böyle yapmasalardı kimse ateşli 
saçları bilmiyecekti. Halk cep
hesi onlara karşı bir!eşmekle, 

1 k~ndi düşmanlarını kendine 
j karşı birleştirmiştir. O vakıta 

ı 
kadar kurumsuz olan mutedil-

lere bir ruh vermişlerdir.Ulusal 
f menfaat söz.ünün değerini or-

1 

taya koymuşlar ve söylenilme
sinden utamlmağa başlanan 

j vatan sözünün kutsallığını ye· 

1
1 niden yaratmışlardır.Bunun için 

1 onlara teşekkür etmeliyiz. 
, 

11 Eclairur du Sud - Est,, ga-
zetesi diyor ki; 

ı Buda Ö l'ab Peşte 2 ( .R ) - Bir 
anc1 itld .. gazete aytarı Sanadan 
l~ı b" illl ır habere atfen Yemen 

muahedesine müsteniden Ha
beşistana 50 bin asker gönde
receğini yazmış isede bu habere 
bir haber nazarile bakılmakta
dır. Zira Yemen ltalya-Habeş 
harbmda bitaraflıktan çıkmak 
nivetinde de2ildir. 

1 
Istanbul 2 (Özel)- Londra- ı 

dan iıildiriliyo . ~Çin başvekili 
Pekinde bir su!kasta uğrıyara k I 
yaralanmıştır. Yapılan tahkikat 
general Çan - Kay - Şenke karşı 1ı da bir suikastı meydana çı
k:ı rmıştır. 

Halk bephesi birliği karşı
sında pek tabiiğ olarak sağcı 
partilerin de bir koalisyonu 
olmuştur. Tigler hükumet mev
kiine geçmek için yeni karga
şalıklar çıkarabilirlar. Fakat 
halle <:ephesi cumhuriyetçi 
paı tilerin kudretli bir hamle
sidir. 

arnı y h 
lorı.ı .

1 
a yanın Habeş impara-

~~ ilk e : emen arasında evvel
tedıJmi~ olan bir dostluk Fran .a Belki ven iden ıshrap 

el r· 

Paristen 
çekecektır. Ekonomik buhran 
en yüksek noktasındadır. Belki 
şurada burada yeniden şiddet 
gösteril«:bilir. Fakat Liğler artık 
inhitat yolundadtrlar. "Depeche 
Dauphinoise,, finans komisyo
nunun gördüğü işi hülasa edi
yor: 

itiraf etmt!li ki solların birleş
mesi maddiğ neticelere varmış
tır. iş bitmiş değildir. Belki or
tada bir siyasal mesele vardır. 
Fakat Vagram kurultayından 
sonra ve onnn çizdiği hudut 
içinde halledilecektir. Bazı 
değişikler muhtemeldir ve ol
masını dilerizde. Şimdilik mu-

1 hakak olan şudur: Hükumetin 
ekonomi buyuruklarından zarar 
görenler içinde en çok ilgiye 
haklı olanlar. deflasyon siyasa· 
sının acıklı sonuclarınrıdan sol
ların anlaşması sayesinde kur
tulmuşlardır. Ötesini istikbal . 
gösterecektir. 

" Nouvelliste de Zyon ,, sol
culara hacum ediyor: 

Bunların istedikleri kabineyi 
düşürmektir, Lavalı devirmek
tir. Vatansever kurumların ha
reket kabiliyetini kırmaktır. 

Bu hulyalar, kı~ görüşlü siya
saların hulyasıdır. Laval bu-

nunla durulacak sanıyorlar. 
Fak at sonra ne olacap? Bu 

kötü işi yaparsanıb siz ve hele 
memleket için daha iyi gün

ler mi gelecek? Ddip!oma
tik durumun vahameti art
maktadır. Radikal sosyalist 

l{urultayı, görünüşteki ittifaka 
rağmen, kararsızlık içinde bit

mistır. Daladier ve Heryon'un 
kucaklaşmış olmaları bizi al

datmaz. Ayrılıkları devam et
mektedir. Bu ayrılıktan Dala
dier tarafı galip çıkarsa acına
cak birşey olur. 

"Depahe de Toulohuse,, ln-
giliz uray seçımının verdiği 
neticelerin hakikı maı.asını an
labyor: 

Mesele sudur,:Seçmenler iki 

siyasa arasında bir karar ver
meğe çağrılmışlardır. Birinci 

siyasa, Alman hükümetinin ta
kındığı durum ve ufukta beı:
ren tehlikeler karşısında ulus
lar sosyetesine bağlanmak ve 
yeterşizliği ekspc-rleree tasdik 
etmiş olan lngiliz silaklannı 

kara, deniz ve havada tamam
lamak siyasasıdır. ikinci siyasa 
ise, Ingilterenin her ne suretle 
olursa olsun kendi kabuğu ıci
ne büzülerek scliimJannıa işin

den sakınmasıdır. 
Bu bakımdau 14 son tf•şrin· 

de yapılacak lnS?jf;z seçimleri 

• c e 
aval kabine

a vardır 

bir manzara 
yalnız lngiltereyi değil, Fran
sayı da ilgilemektedir. Dunı
mun alacağı hali bize 14 son 
teşrin tarihi en ıyı şekilde 
göstermiş olacaktır. 

11 Petit Provençal ,. gazetesi 
Fransız - Alman yaklaşmasmı 
müdafaa ederek: Bu Fransanın 

menfaatıdır, diyor , hangi 

Fransız vardır ki. yüreğinde 

duygularını bastıraraktan da 
olsa, bu yaklaşmayı istemez. 

Fakat "Liberte,, bunun aley
hindedir. 

Hitler böyle bir yakınlaşma 

için F ransaya nasıl bir esas 

verebilir? Onun istediği Bol
şevizmi yıkmak için Rusyaya 

karşı bir haçlı seferidır. 
0 Temps,, Cenevre görüpne· 

leri hakkında diyor ki : 

Okurlarımızı, bazı çevrenle· 

rin, hemen adilane bir uzlaş

maya varılabileceği hakkındaki 

mevsimsiz hayallerine karşı 
sakındumışbk. 

Onlar sarih bir barişçil ko· 

tarma formülü olduğunu söy
liyorlardı. 
Doğrusu şudur ki mes'ul 

devlet adamları diplomasi ye

Iuyla yapılan görüş karşılaş· 

tırmalarına tam bir samımı· 

yctle devam edebildiler ve bu, 

şimdi her zamandan z.iyade 
gereklidir. 

Her ne kadar lngiltere, Fran· 

sa, ve ltalya bir uıiaşma for

mülüne varmayı ayni derecede 

istiyorlarsa da buna daha çok 

yol vardır ve hem ltalyaya, 

hem Habeşistana, hem uluslar 

sosyetesine elverişli bir anlaş
ma için daha bir çok güçlük
ler önümüze çıkacaktır. 

••• 
Zabıta Haberleri: 

Tavuk kümesine 
2erilen hah 

Turanda Menemen caddesin

de oturan lngiliz tebaasından 

Fredrik oğlu Alfons şato evi

nin tavuk kümesine serdiği bir 

halının çalındığını iddia etmiş 

ve zabıtaca tahkikata başlan

mıştır. 

Altınları aşırmıf 

Tepecikte 35 sayılı genel ev

de sermaye Ali kızı İfakatla 
gecelik kalan lbrahim, ifakatm 
yastığı altına koyduğu zencire 
bağlı beş madeni albn lirasını 
çalıp savuştuğu şikayet edildi
ğinden aran.naktadır. 



YENi ASlR 

r 
casusla ıyle mücadelesi 

--llllilll!Eilii~~mar.;~~a;;;a----; ......... .-zı-..iiimiimmllll----

Kadın ve kokain ticareti yapan bir serserinin başına gelenler - Ras 
Guksanın jhanetinde güzel bir Italyan kadınının oynadığı roller 

Cibuti (ilk teşrin) - Habe
şistan komşuları tarnfından, 
uzun yıllardanberi yutulmak, 
parçalanmak istenen bir av 
olarak görünmüştür. Fransa 
Cibl'tiden, lngilt<!re Kenya ve 
Sudandan, ltalya da Eritre ve 
Somaliden bu tabii zenginlik
leri çok olan memleket üze
rine çullanmak için farsat kol
lamışludır. Fakat son zaman
larda Habeşistanda iki rakip 
karşılaşmış bulunuyordu: Bun
lar da lngiltere ve ltalya idi. 
Bundan ötürüdür ki Habeş 

topraklun gizliden gizliye ça
lışan casus teşekküllerinin en 
çok faaliyette bulundukları 
alanlardan biri olmuştur. Ras
ların dostluklarını veya bita
rafJıklarını sahn almak, onları 
silahlandırmak veya silahların
dan tecrid etmek için çalışan 
arsıulusal ajanlar arkasında 

iki yüzlü casuslar, sergüzeşt 
içinde yaşamağa alışmış ser
seriler, dünya polisince mü
seccel belalı tipler silah 
tüccarı veya büyük endüstri 
kurumlarmın acantaları süsü al
tında Habeşistana dolmuşlar, 
esrarengiz faaliyetleri için, bur
da istediklerinden daha geniş 
bir saha bulmuşlardır, Fransız 
erkanı harbiyesine mensup bir 
zabjt olan yüzbaşı Z... Somali
de senelerce kalmış olmanın ver
diği bir tecrübeyle anlatıyordu: 

- Entelijens servisin çok· 
tanberi doğu Afrikasında faa
liyette olan kuvvetli bir elema
nı vardır. Müslümanlar ona Ab 
dullah, Hebeşler Soliman Kalır 
admı vermişlerdir. Hakikatta 
o bir topcu sübayı olan Her
bert Moore'dan başkası değil
dir. Herbert Moore'u yekından 
tanımış bir Fransız tanıyorum. 
Başına binbir felaket geldikten 
sonra Cibutiye mecalsız olarak 
sığma bilmiştir. 

- Abdullahı tanımıştır diyor 
sınız? Onun faaliyetlerine şahid 
olmuş muclur? 

-- Evet .. Ben beyecanlılarına 

ettiği adam Pujo adlı bir 
Fransızdır. Şimdi kendisiyle 
karşı karşıya bulunuyoruz. Bas
tonuna dayanarak yürümesin
den mecalsizliği besbelli... Hi
kayesini anlatırken: "fih ne 
macera, ne macera .... , sözlerini 
tekrar ediyordu. Önce bu ada 
tekrar edelim: 

"Pujo on sene fasılasız bir 
surette Fransa ile Mısır ara-
sında işlemiştir. 

Bu sergüzeştçi serseri kral 
Fuadın ülkesine kadın ve ko
kain taşımakta idi. En şüpheli 

ve en berbat yerlere girip çık
makta idi. Marilya - Cenova 
ve lskenderiye polisinde elde 
ettiği dostluklara dayanarak 
işini ilerletmekteydi. 

ltalyan arın do ıu Afrikasma 
asker yığınağa başladık:arı gün
lerde idi. Pujo çok karlı bir iş 
daha yapmak sevdasına knpıl
dı. Kendi kendine böyle düşü
nüyordu: "Kadınsız yığın yığın 
gençler Eritre sahillerini doldu
ruyorlar. işte yeni bir iş sahası 
daha ... ,, 

Serseri derhal harekete 
geçti. Eritreyle ticarette bulun
mak için izin istedi. Cenovada 
yaptığı teşebbüsler neticesiz 
kalmarlı. Oradaki dostları Pujo 
hesabına bu müsaadeyi de ko
pardılar. Yeni üssüJharekelerini 
kurmak üzere harekete hazır
landı. Bir akşam Kahirede 
yaman bir tesadüfün angrena
jına tutuldu. Dünyanın en ta
nınmış otellerinden biri olan 
"Shepeard,, otelinde yemek 
yiyordu. Şimdi bir türlü hatır- .. 
byamadığı bir manevraya ka- 1 
pılarak otelin taraçasında çok 
güzel bir kadınla birlikte ye
mek yiyen üç lngiliz centilme
niyle aynı masada yer almıştı. 
Pujo burada kibarca muamele 
görmekten memnundu. 

Üç lngilizden biri şişman ve 
kırmızı yüzlii bir adamdı. 
ikincisi bunun tam tersine kup
kuru ve sessizdi. Üçüncüsüne 
gelince tatlı yüzlü genç bir 

•, 

R.as Ouksayın kalbini alarak şuursuz bırakan kadm 
anlatacağı şeylerin dosdoğru ol delikanlıydı. Şampanyalarını 
duğunu temin edebil rım. yuvarlarken boJ bol gülüyor-
PU JO NELER SÖYLIYOR? lardı. Genç delikanlı ansızın 

- Askerlere kadın satmak 
için Eritreye gidiyorsunuz, de
ğil mi? 

Pujo gafil avlanacak tipler
den değildi. Hiç bozulmadan 
kadehini yerine koydu. Koltu· 
ğuna gömüldü ve taarruzun 

R.as Ouksa ılıa
netınden som a 
İl afran 011i 'or
ması ıle ı!ta11e1e 

sevketlıği asker-
lerini teftiş 

edeıken 

inkişafını bekledi. 
Sarışın Ingiliz delikanlıs1 de

vam etti: 
- ltalyada dostlarınız var. 

Askt!rler hesabına ticaretinizi 
yapmak için de ruhsatname al· 
mış bulunuyorsunuz, Aynı za-
manda Fransızsınız. Size daha 
az karışık ve kadın ticaretin
den daha az tehlikeli bir an
laşma teklif edeceğim. 

ON GÜN SONRA 

Pujo gündüzleri kamplarda 
dolaşıyor, iş görmeğe çalışı
yordu. Elindeki müsaadeden 
istifade ederek serbestçe do
laşıyor, askerlerle ve bilhassa 
yerli askerleriyie uzun uzun 
konuşarak malumat toplıyordu. 

imparatorun adam· 
/arı Negiisün emir-

namelni11i 
okuyorlar 

. ' 

Sartoni Piyemonteli bir za- rinde hep Vikers damgası .,.ı 
bittir. Dudaklarından müstehzi idi. Hemen Sartoniye koştu df, 
tebessümleri hiç eksik olmaz 
Pujoya şunları söylemiştir: 

, 

Sizi buraya lngilizler yol• 
ladı. inkara kalkışmayınız. Size 
bir lngiliz Ajanı gibi görün
mekten hiç vazgeçmiyerek bi· 
zim hizmetimize girmenizi tek-

1 lif ediyorum. Böylece iki taraf· 
tan da faydalanabilirsiniz: Hep
sinden fazla casus olduğunuzu 
bildiğimiz halde sizi affedece• 
ğiz. Bu kağıdı imza ediniz.Bu
nunla bir ltalyan ajanı olduğu· 
uuza itiraf etmiş bulunacakSl
nız. Şayet bize ihanette bulu
nursanız lngililere kaçmış olsa
nız bile bu kağıt lngilizlertara· 
fından mahvedilmeoize yete-
cektir. 

Pujo artık giriştiği sergü
zeşti hiç te eylenceli ve hoş 
bulmamağa başlamıştı. Sordu: 

- Ne yapmamı istiyorsu 
nuz? 

- Şimdilik hiç te kerışık 
bir işimiz yoktur. Benimle bir
likte geleceksiniz. 

bu müşahedesini haber ve~ , 
Sartoni kahkahayla gülüyor 

0~ 
- Biliyorum, dedi. Eğer ";,~r 

vaffak olursak bu çok bot k" 
dar!>e olacak... lngilizler Gu ki 
say.:ı silah veriyorlar. Hal':İut· 
Guksa '--izim dostumuı al 
Harb başlar başlamaz der~ e 

l kaymbabasını terkederek bı~ .. 

1 
iltihak ede .... ektir. Şimdi .,ara .. 
fenizi anlatayım. Buradan 

·1· l d' 'd k raıı" gı ız er nez ıne gı ece ' U" 
devunuzda bulunarak raP0 ',u 
nuzu vereceksiniz. Bu raP~ ... 

., iP"' 
bizzat ben tanzim edeceg · 

kt•l 
lngilizler Ras Guksanın no use 
nazarını değiştirerek N eg d'r" 

' ıadık kalacağına inanoıalı ·ı~JJ 
; lar. Aynı zamanda ona 51de" 
1 ve cephane göndermek!e di" 

1 
vam etmelidirler. Eğer ıste d• 
ğimimiz yolun dışına ç~~a: gi" 
bize ihanet ederseniz sızı 11bıJ" 
lizler elinde yakanın. Ha siıı 
rada ha orada başınıza }<etcJ# 
bir felaket gelmekten kur 

lam azsınız. NDı\ 
İNGİLİZ KARARGAHI f>."" 

Sartoni ve Pujo birl~kte ıııı• 
maraya döndüler. PuJO yadılt 
olarak Masuaya gitti. Ora U" 
Aden tarikiyle lngiliz so~;,~ 
sine geçti. Kahirede a d 

.. d bur• emre gore ran evusu ili 
olacaktı. Pujo raporunu Jo$ fİ" 
zabitine verdi. Entellijens ,err• 
sin dimağı sayılan bu adalll ot 
pora bir göz gezdirdikten 

10 
r• 

onu çekmecesine soktu ve fs' 
·· · d h' bir te por uzerın e ıç us> 

yapmağa lüzum görıneden f 
ları söyledi: bU)U 

- Madam ki burada ııt• 
nuyorsunuz. Size bambaşlc•,, · 
hiyette bir vazife verece .. .ı 

ce .. 
Yarın buradan Hararın ·ı 

b. R sası bundan Ogadenli ır a .. ı.et 
ve cephane götürmek ü 1'ti 
bir kervan hareket ede~eti1' 
Siz de bu kervanla bı.r b 
hareket edeceksiniz. Sizı?fed 

B. d K · tarafhgw ınızı ancak bu vazı ır gün sonra a apıten 

ASMARADAN HAREKET 

Sartoni ve Pujo Asmaradan anlıyacağız. RlLA 
Asmarada yerleştikten sekiz hareket ettiler. ikisi de atlı SOLEYMAN KAH 

gün sonra, bir sabah şefakla idiler. Ve Avrupalı tecimerler KARŞI KARŞIY />. 8 

SEKİZ GÜN SONRA 

beraber odasındaki gürültüden gibi giyinmişlerdi. Boğucu bir Kervan yola koyuld~ rd 
uyandı. İki ltalyan sübayı çan- sıcak vardı, Atlar soluk soluğa akşam Gunnib köyünde ~0jo 
talarını alt üst ederek karış- gitmekteydiler. Guna-Guna da lar. Geceleyin bir rehber 
tırmakta idiler. Pujo yatağın· Habeş toprağına geçtiler. Adu- yu uyandırdı. Si 
d ı d Z b. l h - Bır· adam gelmif"' an at a ı. a ıt er emen ge· ayı sollarında bırakarak lmpa-
yinerek kendilerini takib et- ratorun damadı Haile Selasiye görmek istiyor, dedi. 
mesini emrettiler. Bir saat son- Guksanın hükumet merkezi - Kim bu adam? . 0 rl• 
ra beyaz badanalı bir odada ofo.ıı Adigrata girdile~0 - Soleyman Kahr dıYJSI 
bulunuyordu. Burada bir masa, GUKSANLA iLK ENTELLIJENS sERV 

Bu tesadüften ön gün sonra UYANIKLI('.;I 
h k t J 1 1 d k' iki sandalya ve yığın yığın MÜLAKAT · erşey o arı mış o ma ıy ı ı p . E il'. ervisıo . 
Pujo Eritredeki büyük Italyan kartlardan başka bir şey yok- Oldukça iyi bir binada Av- UJO nte ıJen s jsJll' 
limanı olan Masuaya çıkıyordu. tu. Masa başında General rupalılar gibi giyinmiş genç bir mağı sayılan bu ad::~tı. 
Görünüşte namuslu bir tüccar Grazyani olmuyordu. Pujoyu adam tarafından karşılandılar. duymuştu. Hem~n . pışarı 
tipini taşıyordu. Yanında as- gö:ünce soruya hiç lüzum gör· Kahveler ikram edildi. Az ko- kandı ve geyıodı. ge 
kerlere satılmağa amade bir medeo haykırdı : nuştular ve çekildiler. çıktı. Sandıklar üıerindetl•d• 
kadın, bir yığin açık kart- SIZ BiR CASUSSUNUZ ihtiyar bir kadın nezdinde bir adam, Kahirede ra~uıuo 
postal vardı. Gözlerinde daima - Siz bir casussunuz. Bura- misafir oldular. Burada yatak sarışın genç oturmuş 
dumanlı bir gözlük taşımakta ya g~ldiğiniz günden beri adım makamında olara~i misafirlere yordu. . terıOo 
idi. Ertesi gün kendisini As- adım sizi takip ediyoruz. Mü- iki hasır seı .. mişti. Adigratta Soleyman Kalır bır kO>' 
maraya taşıyan berbad bir tre- nakaşayla kaybedecek vaktuıt bir hafta kaldılar. Sartoni her tan iki fincana kahve ıı1or 

k H , · edeP· 
ne bindi. Asmara baştanbaşa yo tur. ayatmiz elimizdedir. gün iki üç : aat Güksa nez- ve hiç başmı çevırm dolll· 
bir süel karargah halini almış- Sübay Sartoniyi takib edecek- dinde kalıyordu. Bu mülakat- Raporunuzu oku it 

O 1 1 d ? Guksa 
tı. Şehrin etrafını kaplıyan bin- sınız. nun a uz aşmazsanız lara Pujoyu getirmiyo!<lu Pujo masal da ne ir . i ter 
lerce çadırdan başka bir şey başınızın belasını bulursunuz. yalnız kaldığı s::ı:::.:?a:.·da bu yan taraftarı siyasetıP t ed 
görünmüyordu. Uçaklar dur· haydi a-idiniz. fakir kasabayı gezmekteydi. derse buna cidden baY~e bili)' 
madan Eritre göklerinde uçu- Aynı dakikada kuvvatli bir Bir gün Pujo Habeşleri Entel- rim. Biz hakiki vaziyet• ber 
yorlardı. Toplar, tanklar ve el Pujonun omuzuna dokan· Jijense Servis tarafından gön· ruz. Bize getirdiğiniz ba po 
yüzlerce kamyonlar muhtelif mıştır. Serseri başını çevirince derilen bir kamyon silah ve vaziyete hiç te uymuyor· 
istikametlere sevkedilmektey· kendisini takip etmesi için emir cephaneyi boşaltırlarken gördü. ru benzemiyor. illl 

• t---- -------- -.11-.. .......... n Ja.auıLUU..u:.._,_-.ı.1 ........ .ua..L-Cıu;..-LLLu.uLU.J(~"""u.L..._. ____ - _ OJabilir. Fak at beO 
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en Megren bu kudurmuş herifin 
Kim olduğunu öğren 

~-----.··--·~-...------

t A" 

Kafilenin önünde kolkola iri nin bulundukları yıkık eve 
\'Ücutlu, kalın burunlu, kırmızı yaklaşmıştı. Bu esnada perde-
Yüzlü üç adam yürüyor, halk ta ler bir saniye içinde açıldı. 
bunların geçişlerinde.. kuvvetli sesi, ahalinin gürültü-

- Yaşa Geruyyeril Yaşa sünü bastıran Krose: 
Pezo! Yaşa Krose diye bağ:n- - lşt-e Naver kraliçesi! Jan-
Yordu. Pardayan kendisine en dalber: 
Yakın bulunan birisinden: Diye bağırdı. Halk hücum 

- Bu dev cüsseli üç adam etti. 
kiınair? Köprüye yakın bulunan de-

Diye sordu. Kılığı düzgün ve mir parmaklık a çevrilmiş yal-
Yüksek bir aileye mensup ol- nı~ bir pençeresi açık bir ev 
duğu anlaşılan bu adam yan görünüyor, Pençereden bir ih-
IÖzle şövalyeye bakb. Belin- tiyar kadın bakıyordu. Bu ka-
deki kılıncı görünce nezaketle dın kreal ikinci Hanrinin dul 
cevap verdi: karısı, dokuzuncu Şarl'in anne

si Katerin Dömediçi idi. 
- Tahta ~öprü kuyumcusu 

l(..ose, kasap Pezo, üniversite Katerin sivri dişlerini gös· 
ı_ tererek gülümsedi: 
"itapçısı Geruyyeri'yı' tanımı- - Nihayet yakalandı! 
Jor musunuz? Dedi. Yıkılmış duvar gibi 

- Hayır! Ben dışarıdan ge- uzun ve şiddetli bir çarpışma 
liyorum. Şimdi tanıdığımdan ve dalgalanma oldu. Halk ba-
lllemnun oldum. ğırıp çağmyordn. Bu esnada 

Dedi Bu sırada şövalye tahta araba, deniz dalgasının saman 
f?~rüye gelmişti. Köprünün çöpünü kaldırdığı gibi, kaldı-
litış kısmında ve sol tarafında rıldı ve ayaklar altında kırılıp 
bulunan eski bir binanın kar- çiynendi. Fakat içinde bulunan 
llıında durmuştu. Bu evin iki kadın dışarı fırlıyacak ka· 
Ptnçerelerinin kapalı ve per- dar vakıt bulabildiler. 
deaiz oluşu boş olduğunu gös- Bu iki kadından daha genci 
leriyordu. Şövalye dö Parday- ve daha güzeli heyecanlı ol-
Jan kendi kendine: ması lazımgelirken hiç telaş 

- Bugün garip şeyler gö- eseri göstermiyerek : 
receğim galiba 1 - Kraliçeye merhamet edin! 

S Diye haykırdı. Krose ile Re-
özlerini mırıldandı. Biraz zo elinde meşin bir çanta tu-

ltede güçlükle ilerleyen bir tan diğer kadını gösteriyor-
lraba köprüye doğru karşıdan lardı. 
itliyordu. Pezo ve Geruyyeri- - Sonu Var -•••• d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Üğüın ve işittiğim bunlardır. nişanı ile taltif ettiği bu kadın 

iTiRAFLAR ki Habeş Mata Harisi adını 
. O dakikaya kadar çok sa- taşımaktadır. 

kııı konuşan Soleyman Kahr imparator Haile Selaseyi 
~aıuıı kaldırarak Pujoya dik- birçok önemli hadiselerden vak-
ltle baktı. Böylece tam beş tinde haberdar eden bu kadın 

~a.kika süren müthiş bir ses- Guksanın ltalyanlarla iş ortak-
lltlik o!du. Pujo ilk defa ola- lığı yapacağını da Negüse ihsas 
!'tk içini müthiş bir korku kap- etmi~ti. Fakat imparator da-
~dığını, heyecanının huğazını madının kendisine ihanet ede-
lcaınak üzere olduğunu his- ceğine bir türlü inanmak iste~ 

&etti. Ellerini Soleyman Kahra memişti. ltalyanlar Guksayı 
~tarak Asmarada başına ge- yalnız altınlarıyle değil, büyü· 
~lerin hepsini anlattı. Tevki- leyicı güzelliğe malik olan bir 
G ı, imzaladığı kağıdı, Ras ltalyan kadıniyle de elde etmek 

Uksaya ziyaretini... Sonra yolunu bulmuşlardı. Guksa 
)'1\'arırcasma ilave etti : Asmarayı bir zivaretinda 

- Şimdi beni ne yapacak- adı gizli tutulan bu ltalyan 
•ınıı ? güzeli ile tanışmıştı. Sonra bu ' 

- Hiç bir şey... Sizi Cibuti kadın Habeş yerlilerinin kılı-
~oluna bırakacağız. Bir dakika ğına bürünerek Adigrada gtt-
.nce Fransaya dönmenizi tav· miş, aylarca Guksa ile birliktP. 

11Ye ederim. yaşamış, onun hayatı, meşrebi, 
d - Fakat ltalyanlar beni öl- düşünceleri üzerinde incelcme-
litürlcr. Beni himaye edecek )er yaparak hepsini ltalyan 

lllisiniz ? ikinci bürosuna yetiştirmişti. 
Soleyman Kalır canı sıkıla- Böylece Guksa - Italyan itti-

tak cevap verdı : fakı bir kadın elile hazırlan· 
k - Sizi Cibuti yoluna bıra- mıştır, denebilir. 
a.cağız. Hapsi o kadar... HARP BAŞLAYINCA 

l :.ujo filhakika Cibutiye ge· Harp baş!ayınca vaziyet de-
he ıldi, Fakat yolda berbat bir ğiştı. Habeş hükumeti uyanık 
}' lstalığa tutulmuştu. Hastane- davranmağa lüzum gördü. Şüp-
Ve alındı. Bir ay orada yattı. heli Avl'upalılar memleketi 
t ~ bir harika kabilinden kur- terketmeğe mecbur edildiler. 
u du. Üzerlerinde yüzbinlerce ltalyan l> . 

d·· UJo nihayet Fransaya da lireti olduğu halde kabile baş-
i ~lldü. Fakat bu sergüzeşt kanlarını elde etmek için sı~ 
~111de bilinmiyen birçok baki- nıra yak>n illerde dolaşan Ital-
atiarı d ·· v d' ş t b S l'l'l b' hak a ogren ı. urası mu- yan e aası oma ı ı er ırer 

ti . kaktır ki bütün kanun ha- birer yakalandılar. Şimdiye ka· 
li tıb kalmış serseriler bugün dar böylece yalcalarını ele ve-
l>a~ eş topraklarında iki Avru· ren ltalyan casııslarının sayısı 
alt l casus teşkilatının emri oldukça önemli bir yekun tut-
i'al•tıda faaliyettedirler, Bu maf- maktadJr. 
.,barın Tajura ve Oboku ko- SARTONI VE SOLIMAN 
İtı{''? dantelli bir sıra dağlarda KAHR 
bu erı vardır, denebilir. Fakat Sartoni ve Soliman Kalır 
f ... tkada casusların faaliyetleri yahut ta hakikiğ adıyla Her-
"\' at· ' doı d aae büyük tehlikelerle bert Moorc şimdi karşı karşı-

ik u ur. En kı ;a bir vazifenin yadırlar. ltalyan ve lngiliz ca-
ttıaı· h llJR_ 1 aftalaıa, aylara bağlıdır. sus teşkilatlarının şefleri henüz 
li KADIN NELER YAPTI? bütün kozlarını oynamış gö-

ltlij abeşin istiklalini koruma rünmiyorlar. Cephelerde Habeş 
tak~defesinde lngilizlerle iş or- milleti insafsız saldırışlara gö-
'1 gı yapan madam Vezera ğüs germeğe çalışırken cephe 
~anen adlı bir kadın vardır. gerilerinde bu gizli harp de-

l>aratorün " Habes yıldızı .. vam ediyor. G, B. 

Anası ın ocası 
Küçüklüğü gözünün önüne 

geliyordu. Babasını hiç bilmi
yordu; sebebihayatı, kendisi 
daha kundakta iken ölmüştü. 
Fakat yalnız baba değil, anne 
hasreti de çekmişti. 

Tahta minareli, yıkık camili 
''Erenler" köyünde büyümüştü . 
Günlerini büyük çeşmeden su 
taşımak la, tavuklara bakmakla 
geçirmişti. Harman zamanların
da sarı başaklı tarlaların ara
sında koştuğunu, döğene binip 
kırbaç salladığ ını hatırlıyordu. 

Dediği köy]ü bir kadın, ken
disine bakıyordu. Onun az mı 
dayağını yemişti? Hele bir gün 
ko.una öyle bir çimdik atmıştı 
ki... Acısını hala hissediyor 
gibi idi ... 

Bazı geceler, Mehmed dayı
nın aklına eser: 

- Haydi bakalım Hilmi, 
derdi. çeşmeden soğuk su 
getir ! 

Ve o, zifiri karanlığın içine 
yüreği titreye titreye dalar, 
koca destiyi doldurup omu
zunda getirirdi. Bu esnada gö
züne ne hayaletler görünür ve 

ne kadar korkardı! Fakat ne 
yapsın . bir kerre: 

- Ben "korkanm1 diyerek 
gitmek istememişti de o ihtiyar 
Mehmed dayı kart bir horoz 
gibi şahlanmış: 

- Uulan sen ne pelte şey 
imişsin bel diye bagırarak, göz 

!erinde şimşek çakmasına sebep 
olan bir tokat aşketmişti. 

Bazan yirmi günde. hazan 
ayda bir annesi araba ile uzak-

lardan, şehirden gelir, kendısini 
görürdü. Ancak 2-3 saat bera
ber kalırlardı, sonra annesi dö-
nerdi ... 

Bu uzun fasılalı kısa buluş

malar ne tath olurdu! Ayrılış 

dakikalarında yüreğinin bur
kulduğunu hissederdi, fakat 
hiç ağlamazdı. Sanki tabiat, 
kendisinden gözyaşlarını bile 
esirgemişti! 

Annesi ağlar, ağlar, berta
rafını öpüp koklar, dizlerinin 
üzerine çıkarir: 

- Ah, derdi, rahmetli ba
ban sağ olsaydı da seni böyle 
görseydi .. 

Bazan Taflana bir merak 
ile sorar: 

- Şimdiki babam beni ne
den istemiyor ? Derdi. O za
man annesi gözlerini yere in
dirir : 

- Hilmiciğim, sen varken 
ben bir daha evlenmemeliydim 
amma.. Bir kerre olc\u işte .•. 
Senin ismini bile duymak is· 
temiyor, cevabını alırdı. 

- Neden anne? Ben fena 
çocukmıyım ? 

- Hayır yavrum ... Sen eyi
lerin eyisisin, melek gibisin ... 
Şimdiki baban fena senin ... 

- Mademki fena, sen de 
onu btrak, beraber kalalım 

anne, olmaz mı? 
Bu söz canını sıkmış gibi 

annesinin kaşları çatılır: 
- O be i hır.akmaz ki .•• 

Sen hele büyü... Para kazan, 
ozamnn sana kaçarım, bana , 
bakarsın, derdi. 

Tanımadığı bir adamla Is
tanbula gönderildiği ve yatı 

mektebine konulduğu zaman 
on iki yaşında vardı. Köyden 
ayrılışı ne hazin olmuştu! 

O kadar dayaklarını yediği 
Mehmet dayı ile karısının elle
rini kaç defa öpmesile ve ken
disini bildi bileli ilk defa ağ
lamıştı! Bu göz yaşları bilme
diği alemleri kapayau örtüleri 
sanki kaldırmıştı. Asıl şimdi 
yalmz, yapayalmz olduğunu 
hissediyor, Köyden uzaklashk-

ça tahta minareli yıkık cami, 
koca yalaklı akar çeşme tatlı 
hattralarile yüreğinde çiziler 
açıyor, Hemen arabadan atla
yıp geri dönmek, köyüne kaç
mak iştiyakını duyuyordu .. 

lstanbulun yüzlerce minaresi, 
emsalsiz güzelliği, efsanevi ca
zibesi bile "erenler,, i unuttu
ramamısb. 

Annesi de öyle münasip gör
düğü için ilk dört senesinin 
tatillerini yine köyünde geçir
mişti. 

ismini bile duymak istemediği· 
ni bildiği üvey babasının yüzünü 
asla görmiyeceği için memnundu 
lstanbula dönünceye kadar anne 
si hiç olmazsa 4-5 defa geliyor, 
kendisini görüyordu, hasretle
rini artık böyle çıkarıyorlardı. 

Köyün tahta minareli yıkık 

camii hala yapılmamıştı, büyük 
çeşme yine geniş yalağa dur
madan akıyordu. Sarı, uzun 
başaklı tarlalar arasında. eskisi 
gibi, kara donlu, örgülü saçlı 
kızlar koşuşuyordu. Değişen 

yalnız Mebmed dayı ile "teyze,, 
dediği karısı idi. Bunlar artık 
kendisine fena muamele etmi
yorlar, bilakis hürmet göste· 
riyorlar: 

- Maşaallah küçük bey, 
artık büyüdünüz, okumuşluğu
nuzda kim bilir ne kadar iler· 
lemiş ! diyorlardı. 

Beşinci senesının tatilini, 
annesinin bulunduğu şehirde 
geçirmişti. Çünkü övey babası 

ölmüş, onun yerine bir yenisi 
gelmişti. Fakat bu üç mıma
ralı baba, hiç de fena insan 
değildi. Güçlü, kuvvetli, genç 
görünen bir adamdı ve öyle 
şendi ki... Buna : 

- Baba! 
Derken tereddüd ediyor, 

" ağabey ,, hitabını daha mu
vatik buluyordu ..... 

Aradan seneler ve seneler 

geçmiş, mektebini bitirmiş, 

" Antalya ,, ya tayin olun
muştu. 

Bir gün portakal bahçeleri 
arasında gezerken, iri gözleri 

siyah, teni fil dişi gibi beyaz 
bir güzel görmüştü. Ne kıvrak 

endamı ve ne sıcak kanı vardı! 
Bir an içinde ona vurulmuştu, 

daha geniş nefes aldığını, için-

de tatlı bir sevginin kaynadı
ğını hissediyordu. Sanki rüya

da görüp bağlandığı maşuka
sını bulmuştu! 

Bu heyecanın verdiği sar
hoşluk o kadar baş döndürücü 
olmuş u ki bütün mesafeleri en 
kısa zamanda katetmişti. Bir 
gün yine Portakal bahçe
leri arasında, hem de yal
nız başlarına buluşmuşlardı, 

artık birbirlerinden ayrılmala
rına imkan kalmamıştı. 

Aileleri bu emri vakii elbette 
kabul edeceklerdi.. 

Fakat hayır, hadisat böyle 
yürümemışti, çünkü mukadde
rat başka türlü yazılmıştı. 

Sevdiği kızın babası, kendi 
öz babası.. Annesinin ilk, fa. 
kat gayri meşru kocası idi! 

Mazlum 

Milyonlar 
Değerindeki e!mas 

Çallnmış 
Eski Rus çarının tahtına asılı 

bulunan bir buçuk milyon kıy
metindeki elmas çarlık yıkılınca 
bir lngiliı firmasına satılmıştı. 

Bu elmas bir hafta evvel Lon
drada sakk bulunduğu kasadan 
kasa kmlmak suretile çalınmış
tır. Elmasın bulunması ve hır
sizin yakalanması için 250poJi• 
hafiye memur edilmittir. 

~ DUn Borsada 
Yapllan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı 

883 Jiro ve Şü. 7 
864 K Kazım 8 

Fi at 
13 
13 

732 H Z Ahmet 8 50 
454 D Arditi 7 50 
347 S Süleymano 5 50 
350 Ş Riza Halef 7 75 
324 l\f J Taranto 9 75 
202 Suphi Emin 7 
199 TDebbas 7 25 
107 H Şeşbeş 7 50 
107 Beşikçi Z bi. 9 50 
94 H Alyoti 7 
93 M Aıfzı 8 25 
89 Koo ittihadı 9 
43 Ş Remzi 7 75 
64 J Kohen 9 50 
49 Manisa B Koo 7 50 
47 P Klark 9 
40 P Paci 6 62 
42 Kadı O Ahmet 9 50 
23 S Bayaz't 10 
22 Sipahi bira. 10 
21 Len Reciyo 8 75 
16 S Gomel 14 
10 Hikme Besim 8 50 
3 J Taranto M 9 

Albayrak 16 50 
5248 Yekfın 

16 25 
9 50 

16 
12 50 
12 
18 
9 50 
9 

10 50 
10 50 

9 
9 25 
9 

11 
12 50 
10 
7 50 
9 50 

12 
10 
10 
15 
8 50 
9 50 

16 50 

388276,5 dünkü satış yekunu 

393524,5 umumi satış yekunu 
incir 

Çu. Alıcı Fiat 
328 Muhtelif 7 50 9 

Zahire 
' Çu. Cinsi Fiat 
293 buğday 7 75 7 75 

8 87 
6 

144 Fasulya 8 87 
10 Mısırdarı 6 
8 Börülce 5 50 5 50 

42 50 
14 25 

162 balye pamuk 42 
250 Susam 14 25 

Para Piyasası 
2-11-1935 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 616 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 05 
Belga 21 07 
İtalyan lireti ]O 17 
fsviçre Fran. 40 80 
Florin 85 30 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 50 

Satış 

50 70 
621 

8 30 
79 45 
21 50 
10 27 
41 12 
85 87 

5 27 
24 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzal (er Eroğul 

Kenıal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Bir haydut 
Nevyork'ta müsa
demede öldürüldü 

Nevyork, 24 - Amerikanın 

azılı haydutlarından sonuncusu 
da bugün öldürülmüştür. "Bir 
numaralı halk düşmanı,, ilan 
edilmiş olan Dutch Shultz Nev
yorkun Nevork kahvesinden 

muhafızlarile birlikte çıkar

ken rakiplerinin taarruzuna 
uğramıştır. Bu saldırışta iki 

taraf da makineli tüfenk
ler kullanmışlardır. Bir kurşun 
Dutch Schultz'ın karnına isa
bet etmiştir. Yaralı ölmek 
üzere olduğunu anlayınca polisi 
çağırtmış ve: "Ben bir numaralı 
halk düşmanı Schultzum ,, ölü
yorum.Hiristiyan olarak ölmek 
isterim ,, dedi. 

Schultz yahudi idi. Onun di
nini değiştirmesi gazetecileri 
hayrete düşürmüştür. Nevork
taki gangsterlerin vuruşmala

rı bir ırk vuruşması şekline 

girmiştir. Şchultz yahudi oldu
ğu halda onu öldüren rakip
leri ItalyandırJar. 

Hatırlardadır ki Duteh Schu
ltz Nevyork jurisi tarafından 

bir skandalı andıracak şekilde 
beraet ettirilmişti. Halbuki 

haydudun mahkumiyetini ·İcap 

ettiren suçlar pek çoktu. 

Amerika da 
Bir raporteri linç 
Etmek istediler 

"Obyo Revue,, mecmuasının 
Raporteri J. K. Blackuod halk 
tarafından hücuma uğnyarak 
linç edilmek istenmiştir. Zabıta 
zorlukla bunun önüne geçebil
miştir. Bu tecavüzün sebebi 
raporterin günlerdenberi gaze-
tesinde tamamen uydurma ve 
hayali bazı heyecanlı reportaj
!ar neşretmiş olmasıdır. 

Birçok kimseler bu yalan 
reportaj şekilden sinirlenerek 
Reporterin yolunu beklemişler 
ve kendisine tecavuzde bulun
muşlardır. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastane.si 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik T edea vileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Taze Kars 
Sütlerimiz geldi m!----Jll'*HA ':W 

Muhterem müşterilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 
rağbet üzerine bu defa da Kars süt fabrikasının filtreden 
geçmiş halis ve gayet nefis tereyağları getirtilmiştir. 

Muhterem müşterilerimizin sütlerden memnun oldukları 
gibi yağlarımızdan da memnun kalacakları şüphesizdir. 

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

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

mr zı sariye hasta esi Başhe
kimliğinden: 

Hastanenin 30 ton kök kömürü ile yevmiye 1 ilci 40 kilo 
ekmek ve 1 ili 25 kilo taze sebze eksiltmesi 1 O gün müddetle 
temdit edilmiştir. isteklilerin 12-ll-935 Salı günü saat 10 da 
Tepecikte Emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona mü-
racaatlara. 3574 (3392) 
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Norvcçyanın h<-slis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Sataş Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NÜZtlET 
Sıhhat Eczanesi 

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

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

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

Nestlc ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

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

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıııız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 

milli emlak • 
zmır 

ğünden: 
Darağaç gazhan~ sokağında 8 numaralı ev 
Şehitler Sepetçi so kağanda 137 /1 numaralı 
ikinci Kordon 422/162 numaralı ev 

paraka 
50 
24 

300 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı arttırmaya konuul· 

muştur. Taliplerin 7-11-935 Perşembe günü saat 15 de milli em-

lak müdüriyetine müracaatları 27-3 3512 (3367) 

-

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 
• 
l 

e • • 

çın z 
Tilkilik Yeni İzmir -eczanesi Telefon : 2067 

Şekil No. 1511 F. O. Şekil No. 1626 F. O 

A ON 
Yıldırım pilleri 

V c fenerleri 
Ve Ampulleri 

Bütün markaların en iyisidir . 
Sipar;ş için şekil numaralarının bildiriln:.:esi kafidir 

0'79.L7~7/.77Z7../7Z//TJ..7.J:X/J..z:Tf./.'L:/IZ/L/".L'Z/ZJr:l' .. hr/LLZZZZZ7.ZZ,, 

DEPOSU : Izmirde Suluhan civarında 28-9 ....._.,.,,_....._....., ___ ,~ 

Saçları döülenler 
oınojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların 

gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 

bulunur. 

Doyçe Oriyantbank ~ 
Dl~ESl)NER BANK ŞUBESi 

IZMiB 
l\111:HK1',~l : H.ERL1N 

nımanyu<la 175 Şubest Mevcuttu r 
8~1 ıuaye ve ıhtıyat akçe~n 

165,000,000 RayhsmMk 
ı urkıye<le ~nbelerı: ISTA.NBUL ve l~~llı{ 

1\1ıMırJa Şubeleri: KAHlUli~ ve lRKENDERlY.b; 
iler tiirlö banka muaınelatnı ıfa ve kabul eder 
c ALMAN Y AUA seyahat; ıkamet, tahsil ve saire ~çin • 

Pn f'bvfln ı:~ ınıtle HIHH~TER'lARK f.:Alılır . • (h-1) 
.. ·. ~,:.' · .. '·\.~ ., .. ~ ....... .~· .:_;,..· .... ·· -· ~J. ~-:.#-.. • 

•·.. . 

' .. 1 • • • h 1 
' .. ..... • • iı~ •• . . . 

1 L A N 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapmar

daki kumaş fabrikası mamulatından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
zarafet itibarile herkesçe malum olan mamuliitmı muhterem 
.müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz . 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettinı caddesi 

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiroğlu 

s 
GlimıllCSIEm~31B~~::::::::~zz:::~3!C~----

C Z 3 C l Kemal Aktaşın son eseri çıkt. 

Hilal Eczanesini rı Meşhur 
Bahar çiçeği kolonyasının losiyonudur 
Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesi 
Zümrüt Damlası 

• 

sır, zevk, hayal ve cazibe kokusu 

• 

·zm · r Defterdar ığından: . 
Sahibinın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına gör~ 

haczedılen karşıyakada Bahriye mahallesinde tramvay cadde· 
sinde kain 110 sayılı binanın yarı hissesi tarihi ilandan itibaren 
21 gün müddetle satılığa çıkarıldığından almak ve müzayede 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin DefterdarJik tahsilat kaJeııllİlle 
gelmele~i. ""' 22-26 - 30-3 3479 [33~2) 

lzmirliler lstanbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

~irkecide Osmaniye otelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer LUt
tldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües· 
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar ken ~i 
evlerindeki rahatı bulacaklardır. 

Bütiln ·bu fevkaladeliklere ilaveten fiatJar 
müthiş ucuzdur 

lzmir Emlak ve Eytam Banka 
Pından: 

Esas N. Yeri . N. Nev'i Depoıito 
T. L . 

240 
• 

c. 87 Abmedağa mahallesi 16 yeni Mağaza 
Meyveler Gümrüğü 36 taj 
~~ . 5 

Yukarıda yazılı mağazanın faizsiz olarak taksitle satışı 6/11/3 
çarşamba günü saat 10 da ihale edilmek üzere açık arbrJJlllY~ 
konulmuştur. isteklilerin gösterilen depozitoyu veznemize yatır~ 
rak artırmasına girmeleri laı ı ndır. , 30-3-5 

Okumadan Geçnıeyiniz 
~ay yerine Hervea içiniz 

"HERVEA,, denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla ınil<
tarda müdrir olduğundan vücuda ınazar
rat veren hamızı belvin itrahına muvaf-

fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 
bir zindelik ve rahatlık hissedersiniz, ,,e 
ROMA TIZMA sızılarına karşı büyük bir 
faide t min etmiş olursunuz. 

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

..., . ,,,arişat ve fazla malumat için lzmirde Yeni Manifatu
racılar, Saffet sokak 3 numaraya müracaat ediniz. 

Posta kutusu 234 Tel. 2413 



Sahife s 

F ratelli S erco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

, N. V. 
W. :F. H. Van Der J 

Oliver e Şii. ·'' "' Vapurculuk Türk anonim şirketi 

KUMPANYASI 
DUCALION vapuru elyevm 

lirnanımızda olup 29 teşriniev
velde Anvers, Rotterdam ve 
Hamburg limanları için yük ala
caktır. 

HERMES vapuru elyevm 
limanımızda olup Anvers. Rot
terdam Amsterdam veHamburg 
limanları için yük alacaktır. 

TRAJANUS vapuru elyevm 
limanımızda olup yükünü tah
liyeden sonra Anver.;, Rotter
dam, Amsterdam ve Hamburg 
li11uuıları için yük alacakhr. 

OBERON vapuru 5 ikinci 
tefrinde beklenmekte olup yü
ktbıti tahliye ettikten sonra 
Anvers, Rotterdam, Amster
danı ve Hamburg limanları için 

Yük alacaktır. 
GANYMEDES vapuru 5 

t ikinci teşrinde beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
~1lftn, Rotterdam,Amslerdam 

'V'e Hamburg limanları için yük 
•lacaktır. 

CERES vaparo 1 ikinci teş
rinde beklenmekte olup yükünü 
boıa.ltbktan sonra Burgas,Var
na ve Köstence limanları için 
Yük alacaktır. 
CERES vapuru 18 ikinci teş

rinde Anvers, Rotterdam,Ams
tcrdam ve Hamburg limanları 
İç.in yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINEIN 
NORDLAND motörü 3 

ilonci teşrinde beklenmekte 
oJup yükünü tahliyeden sonra 
~otterdam - Copenbage-Dan
ııg - Gdynia - Oslo ve lskan
dinavya timanl.ıırma hareket 
""d---kt· ~ ır. 

'llKINGLAND motörü 12 
:~nci taşrinden 17 ikinci teş
rıne kadar Rotterdam - Ham-
burg - Copenbage - Dantzig
~dynia - Oslo ve lskandinavya 
liınanlan için yük a acaktır. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Rotter
darn -Hamburg - Copenbage-

Dant'ıig - Gdynia - Oslo ve Is
kandinavya limanJan için yük 
alacaktır. 

'legiuga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup doğ
~ll Anvers - Gdynia limanlan 
ıçin yük alacaktır. 

SERVICE MARJTfM ROUMAİN 
ARDEAL vapuru 13 ikinci 

~r~~de bekJenmekte olup yü
unu tahliyeden sonra Kös

tence - Sutina - Galas ve Briyla 
'•'1..a. fan için yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 21 ikinci 
~eşrinde gelip 22 ikinci teşrinde 
aaıta - Cenova - Marsilya ve 
~sclona limanlarına yük ala
caknr. 

DURUSTUR vapuru 20 ikinci 
~:.ş~.nde beklenmek .e olup ) ü
Sll~u tahliyeden sonra Köstence 

1 ulı~a. - Galas ve Bryla liman-
ill'J ıçan yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihleriie 
lla•hınlardaki değişikliklerden 
~~nterniz mes'uliyet kabul et
..... e~ 

d Fa~la tafsilat için ikinci Kor
il onda Tahmil ve Tahliye binası 
pr'<asında 72-4 numarada 
t ~~ TELL1 SpeTCO vapur acen-
at gına müracaat edilmesi rica 

O UnUr 

__ Telefon: 2004-2005-2663 

' Az işitenlere mahsus 

l<ulak aletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 
~ulaktan geçme 

kuçük düğmeli 
tnodel 

TİLKİLİKTE 
ı-.. Yeni "lzmir,, eczanesi 

Ze~ & Co. ' 
'sOFIA motörü Hı:ı len limanı
mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg \'e Bremen için yük 
almaktadır. 

AMSEL vapuru H~en lima
nımızda o!up Anvers, Rotter · 
dam, Hamburg ve Brernen için ı 
yük almaktadır. 

A VOLA vapuru 9 ikinci 
teşrinde bekleniyor. HamLurg 
Bremen ve Anveıslen yük 
çıkaracaktır. 

HANAU motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

MACEDONIA vapuru 25 
ikinci teşrinde bekleniyor. 30 
ikinci teşrine kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
men için yük alacaktır. 

American Export Lines 
Nevyork 

EXCELSIOR vapuru Halen 
limanımızda olup Nevyork için 
yük almaktadır. 

EXMINISTER vapuru 12 
ikinci teşrinde bekleniyor Nev

york i~in yük alacakhr. 

EXERMONT vapuru 18 ikinci 
teşrinde bekleniyer. Nevyork 

için yük alacakbr. 
EXARCH vapuru 30 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 
~n yük alacaktır: 

EXECUTIVE vapuru 15 bi

rinci kanunda bekleniyor. Nev

york için yük alacaktır. 

EXILONA \'apuru 31 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Service Oirect Danubien 
Tuna hattı 

ALISA vapuru Halen lima
nımızda olup Beograd, Novi

sad, Komamo, Budapeşte,Bra

tislava ve Viyana için yük 
alacacakbr. 

Arment Deppe - Anvers 

ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 

Oirekt için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
HANSBURG vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenıyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacaktır. 

DEN NORSKE Middelhavs 

Llnje (D/S. A/S Spanıkelinjen 

OSLO 
BANASERAS ıı otörü 21 

ikinci teşrinde bekieniyor.Dnn

keck ve Dieppe iç:n yük :?ia
caktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpoo! 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li-
verpool ve Anversten yük Çl

karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Braila için yük alacaktır. 

Vapur:arm isimleri, gelme 

tarihleri v~ navlun tarife!eri 

hakkında hiç bir taahhüde gi

rişilmez. 
- N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Tele fon N o. 

2007 -2008 
R911ZZ7.)az7JJJZ/Z7JJ.z:r..LZZZlmı'J 

LJMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıR(NCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LlNES L TD. 

Liverpool Hattı 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşr:nee Uverpool ve Svanse-

adan geFp tahliyede buluna
nacak ve aynı zamanda 2 ikinci 
teşrine l<ad<J r L: verpool ve 
G 'asgov için yük alacaktır. 

ALGERIAN vapüa 15 ikinci 
teşrinde Liverpool ve Svansea-
dan gelip tahliyede buluna
caktır. 

Londra-Hull hattı 
POLO vapuro 30 birinci teş

rinde Lonc!ra Hull ve Aovers
ten gelip tahliyede bulunacak 
ve aynı nmanda 6 ikinci teş
rine kadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONIAN vzouru 6 ikinci 
teşrinde gelip 12 ikinci teşrine 
kadar Londra ve Hull iç.in yük 
alacakbr. 

OPORTO vapuru 20 ikinci 
teşrinde londra, Hul ve An
versten ~e]ip tahliyede bu!u-
nacaktır. 

The General Steam Vavi
.,.atfon co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde ~elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacakhr. 
DEUTCHE LEV ANT LINIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten beklenmekte olup tahliyede 
bulunacaktır. 

NOT : Viirut tarihleri, va
purların isim!eri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinde!l me 
suliyet kabul edilmez. 

Ekspres postası 

Sa arya 
F evkalad~ lüks vapuru 

PAZAR günü saat tam 18 

da hareket eder. PAZAR
TESi günü saat t6 da İstan
bu!a Galata rıhbmına yanaşır. 

lstanbuldan her Per
şembe günü lzmir iç.in sa
at tam 1& da GALATA 
rıhtımından hareketle Cuma 
günü saat t& da lzmire 
varır. Fazla tafsilat: Birinci 
kor don 92 numarada acen-

T ol efen 3658 

Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Kw antina tramç~;q cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Nazarı dikkate 
lJk ve Orta Mektep Ta

lebeleri veJilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini bazırlamalanna ve 
imtihan zamanlarında sıkınh 
çekmemelerini temin için hu
susi muallimle kendilerini tak-

viye ediniz. 
Yeni Asır idarehanesi mual

lim (Z. M.) e müracaat. 
H. 3 (15) 

teli 
zmir Kemeraltı Hükumet 

Caddesi kara ol karşısında 
30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik v~ istika

metile nam lrnzanan otelim~zde bu defa esastı tamirat ya
pılmış ve yeniden otelciliğe ait ' z.ımatı tedarik edilerek 
teşrif cdeçck olan sayın müş!erimizin her türlü istirahatleri 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbay!ardan gelecek konuklarımıza 
haricinde kolaylıklar g0sterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her bakikab öğrete
cektir. Akşamları temiz bava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 

Aşlama ~ulanmıı: meccanendir. 
Y :.tak fiatlarında esaslı tenzilat vardır. 

Altın 
Damlasını 
Eczacıbaşt 

"apar 
·:alditlerine aldanmayınız 

Depo: 

. f,.~ 
Ec~ anesi 

DOKTOR ~ 

Z'ıya Gon kşı·n ~ d!'!:Sa~l!t'Jll!omn!!'.!:1, ny!t!'le~iı-ı"'ek ve yatak odalarınızı Haraççı 
~ Kardeşler mobilyderile süsleyiniz ••. 

MERKEZ hastanesi ~ 
KULAK, BOGAZ ~ Merkez: 

BURUN ŞEFi ~ İzmir 
ikinci beyler sokağı ~ ikinci BeyJer 

Beyler hamamı karşısında Sokak 
No. 41 Nu. 102 

Saat 3,5 dan saat 6 ya kadar\: Ti. 377f!. 
TELEFON 3686 ~ 

Ev telefon numarası 2505::.S 
t':in"""1':;;ıv'9'7'T~ 77Y.7ZT:/7ZY'T.P.J 

Ş9'b&: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.5 Tel.1426 

~ - ~ 

S E L")4.M., .,, -. -=--71 ~ 

- Neden sizde içmiyorsunuz 

Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder 
z-yıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. 

Ne yap01alı ? 

Tecrübesi yapılmış binJerce kişiye geoç.likt sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na •~-nııı 
yi alıp kullanmalı 

KuJJanıpta faidesini görmeyen yoktur. 
Her eczanede bulunur. 

Diş macunu piyanko bileti değildir 

adece talihe giivenilerek 
raesgle seçilmez 

RADYOLIN güzel kokulu ve hoş le7.zetlidir. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLİN mine tabakasmı tahrib etmeden çok kısa bir za
man içinde dişleri beyazlatır ve parlatır. 

1 ·RADYOLlN ağızdaki her çeşit mikropları yüzde yüz öldürür. 

1 

Ağız kokusunu izale eder nefesi tatlılaşhrır. 

RADYOLIN diş etlerini kuvvetlendirerek bir çok tehlikeli 
hastalıkların önünü alır. 

1 Bütün bu evsafı bir araya topladığı için hiç lereddüd etme-

den seçilecek en mükemmel diş macunudur. 

L"seler ve Orta 0 1cullar Alı 
atım komisyoraubaşkanlığından 

Beherinin Tutarı 

tısınlanan fiatı 
Cinsi En azı En çoğu Kuruş Lira 

Lacivert kumaş :375 metre 530 M. 390 2067 
Ayakkabı 150 Çift 200 Ç. 390 780 
Takım elbise 150 takım 200 T. 700 1400 
dikim ücreti 

lzmir erkek Öğretmen okulu talebesi ıçin mevçut örneklere 
göre almacak yukarıda mıktar ve tasinlanan bedelleri yazılı 
iacivart kumaş, ayakabı, ve elbise dikim, üstermesi 1935 ikinci 
Teşrin ayının en birinci Pazartesi günü saat on bette Kültür 
direktörlüğünde toplanacak komisyonumuzda yapılmak üzere 
on yedi gün müddetle açık eksiltmiye kanulmuştur. 

lstekJilerin şnrtları onlamak ve örneklerini görmek üzere her 
gün öğleye kadar kız lisesine ve üsterme gün ve saatında yüzde 
yedi buçuk pey al.çelerini mal sandığına yatırarak alıtlan ile 
komisyona baş vurmaları. 'l6-30-3-7 3516 (3364) 
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~ ltalyanın istekleri ile U. sosyetesini ayır~;·d;;i~·~~~·;u-i Romaya lngiltere ve ltalyantn görüşleri bildirilecek, 

5 ltalyanın mevkii bakımından da durum incelenecektir 
;.. ............................................... . 

i mu bir atlayışta geçmek imkansızdır. Cenevre bedbin 

Mussoliıii·········Mi.Si~a················;~ş····· 
1 .............................................................................................................................. . 

J>aris 2 (Ô.R) - Cenevre
deki görüşmeler gaztelerin bü
tiin dikkatını tutmaktadır.Şim
dilik ltalyan-Habeş anlaşmaz
lsğının Uluslar Sosyetesi kad
rosunda barışçıl bir yolla kota
rilması imkanı olmadığı hak
kında inan geneldir. Aynı za
manda Uf uslar Sosyetesini, ltal
yayı ve Habeşistanı memnun 
edecek bir esas görülememek
tedir. 

GEÇiLMEZ UÇURUM 
"PetitParisien,, diyor ki: ltal

yan isteklerini Uluslar Sosyetesi 
prensiplerinden ayıran uçurum 
hala o kadar derindir ki İngi
liz kamoyunun 14 son teşrinde 
yapılacak genel seçimden ön
ce bir atlayışta bunu geçmesi-
ne imkan görülememektedir. 

her vakıt mümkün olacaktır. 
MISIRA KARŞI 

"Echo de Paris,, gazetesinin 
fikrince Italya süel bergitele
rin tatbiki ihtimalini gözönünde 

bir teklifi ortaya atmaktan 
sakınucağına dair hiç bir vaid 
vermemiştir. 

CENEVRE KARAMSARDIR 
"0 euvre,, gazetesinin Ce-

• 
ır ucu tutuyor .• 

bir alet olduğunu anladığı için 
dört elle ona sarıldığını iddia 
ediyor. 
BERGITELER YUGOSLAV

YAYI DÜŞÜNDÜRÜYOR 
"Ordre0 bergitelerin tatbi-

kine taraftar olduğunu yaz
makla beraber Yugoslavya ay-

tarının Yugoslav-ltalyan ilgileri 
hakkındaki bir telgrafı onu 

düşündürüyor. Bu telgrafa göre 
Yugoslavya bergiteleri tatbik 
etmekle ltalyadan fazla kendisi 

zarar görecektir. 
CENEVREDE ŞÖLENLER 

Nihayet "Journal,, diyor ki: 

Bugün Frans'4 başbakanı Bay 

Laval Cenevrede lngiliz dışişleri 
bakanı Sir Samuel Hoare 

ve devlet bakanı B. Eden 

1 
Oç devreli olacaktır. ilk devre 

lngiltere tarafından yapıla~ 
olan ivazlar sınırının çıziJnıe.P 
dir. ikinci devrede ltalyay• 

lngiltere ve Fransanın görlif"' 
leri bildirileceklir. Üçüncü dev

rede ise lngiltere ve Fransa. 

ltalyanın mevzii bakımındao, 
durumu inceliyeceklerdir. .. ··-

ltalyadan 
• 

Alacak meseleleri 
c~nevre, 2 (Ö.R) - Porte

kiz dış bakanı B. de Vaskous

ellas başkanlığında toplanan 

IS ler komitesi Venezüell• 
hükumetinin de berkitelere 

" Ekselsiyor " un fikrince bir uzlaşma formülü bulmak için onurune bir şölen vereeektir. 
Uluslar sosyetesi ile arasında derirı bir uçufluıı olan Mussolini ... Belçika başbakan ve dış ba-

istirak cevabını almıştır. tS let 
komitesi lngiltere, lspanY1' 

Fransa, Yunanistan, RomanY1 

ve Yugoslavya delegeleriodeO 
kurulu bir askomite ltalyadaO 

yapılan görüşmeler duracak tutarak daima Mısıra karşı bir nevre aytarı rok karamsar 
d 

v•ld' Ev F I 'it hd k ~ kanı B. Van Zeland da bu 
egı ır. ger ransa, ngı e- te it ucu tutma istemekte- (bedbin) görünmekte ve anlaş· 

re ve Italya bu yolda bir an- dir. lngiltere gerçi diğer dev- mazlığın barışçı bir yolda ko- sölene çağrılıdır. Bu, lngiliz, 
laşmaya varabilirlerse Cenev- Ietler dışında yalnız başına hiç tarılması ümidi olduğunu bil- Fransız işbirliğine Belçikanın 
reye dönerek işi uluslar sos- bir süel bergite tatbik etmiye- dirmektedir. "Anni du Peuple11 verdiği önemi göstermektedir. 

alacak meselel~rinin ortaya çı
incelemeğ• 

yetesi andlaşmasına imza koy- ceğini bildirerek inance ver- lngilterenın uluslar sosyetesi ÜÇ DEVRELi FAALiYET kardığı durumu 
muş olan devletlere açmaları miş ise de Cenevrede böyle makanizmasının işe yarayacak Cenevrede siyasal faaliyet ödevlemiştir. 
11;111111;11111111111111;111111~11111111111111111;11:ıı:ı::ı:r::\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V'lı\"l.\\\\\\\:1r ıııııııııııı:ıııımıı111112111111111111111111ııııııııııııııııcıı11111mıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııııııııııııııııııılll 

- lngilte e adına Son 
Küçük antant ve an a ının 
•• • •• 
onergesıne gore 8 de tatbik e ilecekl 

delegasyon başkanlan arasında ~ 
Cenevre, 2 (Ö.R) - Başlıca 1 

görüşmeler devam etmektedir. 
Dün sabah Fransız başbakanı 
B. Lavalin lngiliz dışbakanları 
Sir Samuel Hoare ve B.Edenle 
yaptığı görüşmelerde siyasal 
durumun bütüulüğü gözden 
geçirilmiş ve ita yan - Habeş 
anlaşmazlığının çözülmesi üze
rinde teferruata girişilmemiştir. 
Dün bildirildiği üzere iki dış 
bakam bergitelerin tatbik ta
rihinin hemen kararlaştırılma

sını tanzim ve birleştirme ko
mitesinden istemek için uyuş
muşlardı ve 15 son teşrin ta-
rihinin tesbit edileceği sanı

lıyordu. 

13. T. R. Aras ~·e 7itulesko 
audlaşması tarafmdan arkala-

nan bir öngergeye uygun ola

rak bergitelerin tatbil<i için 15 
Cenevre, 2 (Ö.R)- Yugos

lavya tarafından yapılıp Fransa, 
küçük andlaşma ve Balkan son Teşrin tarihi yerine 18 son 

- "' .... (;1il: 

Cenevred 
• 

eyı or 
Cenevre, 2 (Ô.R) - ltalyan 1 

delegasyonu adına söz söyle-
meğe betkil} ola~l~r şurasını bil
diriyorlar kı Chıgı sarayı (ltal-
yan dış bakanlığı) Forayn Ofis 
ile Ke d' Orsay arasındaki 
ltalyan - Habeş anlaşmazlığının 
banşçıl bir yolla kotarılması 
için yapılan görüşmelerde yer 
almamıştır. Eğer bu yolda mad
diğ teklifler yapılacak olursa 
Roma hükumeti bunları dik
katle inceliyecektir. 

ar a 
iT ALYA NETiCEYi SiLAH 

LARINDAN BEKLiYORMUŞ 
Roma, 2 (Ö.R) - •• Messa

gero 11 gazetesi yazıyor: 
ltalya-Habeş anlaşmazlığının 

uzlaşmaya bağlanması için ya
pılan görüşmelerin durumunda 
lngiliz seçimlerinden, yani 14 son 
teşrinden önce hiçbir değişiklik 
beklenemez. Ancak zamanla ve 
işin süel cephesinde General 
Badoglio ve De Bononun ge
reği olan iş birliğidirki bir ko
tarma yolu bulunabilecel i ·. 

teşrin tarihi tercih olunmuştur. 
18 bir Pazartesiye düşdüğün
den düşünülen tatbik teşkila
tına baş!aogıç o!mak üzere 
daha elverişlidir. 

Cenevre, 2 (Ô.R) - Kana
da hükumetinin teklifi üzerine 
18 ler komisyonu şu kararı 
kabul etmiştir: 

Bergitelerin 4 üncü fı l:rası
nın tatbiki ile ilgili olarak 18 ler 
komisyonu hü~fımetlere şu 
önergeyi yapar: ltalyaya ih
ract yasak edilen ına:ların 
ambargosu petrol ve bütün 
çıkarları, kömür, dökme ve çe
lik ü~erine de teşmil oluna
caktır. Bu önergenin tatbiki 
için yeter sayılacak kuvvete 
kabul cevabı gelir gelmez tat
bikini 011 sekizler komisyonu 
teklif eder. 

arıyo 

be 
B, Aloizinin Cenevrede bulun
masının sebebine gelince: 

şu veya bu suretle Italyayı 
tatmin edebilecek bir uzlaşma 
formülüne varmak için gayret 
sarf ed~en B. Laval hemen ltal
yaya bir bildirikt>! bulunmak 
ihtiyacını duyabilir. Bunun 
için ltalyan delegasyonunun 
Cenevrede bulunarak Fransız 
Başbakanının işini kolaylaştır-

mağa çalışması mantikiğ ve 
tabiiğdır. 

s 
• r uzlaşma diyevi bay " ş 

Lava tara ından yapılacaktır 
lngiliz dış iştirak edecektir 

DİYEVIN ANA HATLARI ğma gitmiş ve Sir Samuel ffoar9 
bakanı buna 

Paris 2 ( Ô. R ) - Paris ve 
Londra arasında ltalyan - Ha
beş anlaşmazlığının barışçıl bir 
yolla kotarılması için yapılan 
g5rüşmeler hakkında iki hüku
met adına komiteye yaptlacak 
dıyevin B.Laval tarafından ya
pı mast kararlaştırılmıştır. Sir 
Samuel Hoare Fransız arkada
şının diyevine iştirak edecektir. 
B Lav i komite önünde bugün 
bu diyevi yapmış ve araştırı• 
lan kotarma formülünün ulus-
lar sosyetesi kadrosu içinde 
olmasının prensip olarak başta 
tutulduğunu bildirmiştir. 

Bununla beraber B. Laval 
bir önce Habeşistanda savaşm 
kesilmesi için yapılan gayret
le in kesilmiyeceğini ve müm
kün olduğu kadar çabuk bir 
uzlaşmaya varmak isteğinin 
azalmadığını bildirmiştir. 
UZLAŞMA ULUSLAR SOS-

YETESi ESASLARINA 
UYGUN OLACAK 

Aranılan uzalaşma formülü
nün U. Sosyetesi esaslarına 
uygun olmasını en ziyade 
ısrarla istiyen lngiliz hükumeti 
olmuştur. B, Laval tarafından 

buna verilen cevap lngiliz de
lagasyonunu tatmin etmiştir. 

Zira Fransız başbakanı görüş
melerin başlangıcında, aynı 

isteğin Fransanın da baş kay
gısı olduğunu bildirmiş ve fa
kat uzlaştırma girişimlerini bı
rakmamak gerekliği üzerinde 
duımuştur. 

ALOIZIYE BiLDiRiLDi i!e yarım saat görüşmüştü. S~ 
Genevre, 2 (Ô.R)- Bay La· görüşmeler bugün B. L~" Ol 

val bu sabah ltalyan delegesi tarafından Ingiliz dış ba :.. 
bay Aloiziyi kabul ederek tan- Sir Samuel Hoare ve B. Edeı 

Uluslar sosretesmill kanlı bir boğuş
mara son vermesini bek/iyen 

Habeş kadmlan 
zim ve birleştirme komitesinde 
yapacağı diyevin ana hatlarını 
bildirmiştir. Bu diyevin metni 
üzerinde lngiliz dış bakanile 
uzlaşmak ve onun vereceği 
cevabı öğrenmek için bay La
val dün akşam saat yir
mide lngiliz delegasyonu kura-

Belçika başbakanı B. Van ; 
land onuruna verilen öğle öj-
leninde tekrar edilmiş 11e •t• 
leden sonraya kalan k~JIJ;f"' 
toplantısında yapılacak dıy 
ler tesbit edilmiştir. 16 

LAVAL PAZARI PARIS 
GEÇiRECEK ()il 

Cenevre, 2 ( Ô. R ) - ,O 
!ilekizler komisyonu saat 16, t
da toplanarak bergitelerin t~ 
biki ile ilgili birçok . te~ •• 
noktaları gözden ge~!r~•fı!'~ 
B. Aloisi B. Lavalle goruşt at' 
ten sonra, Sir Samuel .H0 

_. 

ile de görüşmek için bır r k"" 
devü almıştır. B. Laval bu t:r. 
şam Cenevred~n ayrılacak 

•• il ••• --- •• 

ispanyada sansot 
Şidd~tlidirtıuko-

Madrid, 2 (Ö.R) -. b yu"' 
met sansör hakkındakı ur•"' 

v ·ı 1 • sör ta rugı e gazete erın, san betli 
fmdan çıkarılan yaz~)a~ı SaO"" 
etmelerini yasak etmışbr. biri 
sörün çıkardığı yazıların. ilİ ., gı 
beyaz bırakılamıyacagı &t"" 
sürşarj yapmak suretile de_..
tülemiyecektir. Nihay~t g y•"" 
telerin bir çok noktalar k:.... 
rak her hangi bir fıkranın 
sör edildiğini açığa ..,urııı 
da yasaktır. 


