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Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sahifededir 

Cum>ıuriyetin Ve Oum1mriyet Eserinin Bekçısi, Scroahlan Çıkar Siy~ Gasel8dw Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

1 olu 
Italyan -başkomutanlığının tBhminleri altüst oldu 
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~ Habeşler Makalleyi çok pahalı satmak istiyorlar. Negüs buradaki mevzilerin adım adım müdafaasıru eDJ11 f 
~ miştir. Kartal inlerini andıran tepelerden Habeş cengaverleri mütecavizlerin başına ateş yağ4ınYorlui 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... ..: 

Oga en cephesinde Habeş ordusu duruma hikimdir 
ISTANBUL 7 (Telefon

la ) - Royterin Adis -
Ababa ayları bildiriyor : 
~esmtğ Habet çevenle
l'lnden verilen maiOmata 
lliire Makallenln şimal 
"e şlmali şarklsinde 
başlayan kanii bir savaş
ta ltalyanlar bu cihetten 
de ehrin on bir mil ya-
9'1nlne kadar varmışlar--

termeden mevzilerine 
çe kllmlşlerdlr. 
Habeşler yeniden hü

cuma geçeceklerdir. 
ÜÇ TARAFLI FAALİYET 

Paris, 7 ( Ö.P ) - İtalyan -
Habeş anlaşmazlığı etrafınde 
üç cepheli bir faaliyet vardır: 
Diplomasi müzakereler, Cenc?v
redeki faaliyet, süel faaliyet. 

İngilterenin Roma büyük e!-

İtalyan Piyadesi Yürüyüşte 
çalışmaktadır. Cenevrede ko- ı Habeşler ölü ve yaralı bıraka-
miteler faaliyetlerine devam rak çekilmişlerdir. ltalyanlar-
etmektedirJer. dan 2 sübay ve 2 yerli askeri 

SÜEL CEPHEDE ölmüş, 15 asker yaralanmıştır. 
Nihayet, süel hephede ıtal- ikinci kolordu Aksunı gar-

kiini işgal etmiştir. Burası Ma
kalle müdafaa hatlarına da
hildir, Habeş imparatoru 
Makalleyi harpsız bırakmak 
istemiyorsa da burasının ya
rın işgal edileceği muhak
kaktır. işgal edilen yerlerde 
başıbozuklar tarahndan yapı
lan hareketleri kesmek üzere 
buralarının temizleme işine de
vam edilmektedir. 

liahd Desyeden tayyare ile bu
raya dönmüştür. Belçika süel 
heyeti başkanı 4 sübayı hükU-
metleri tarafından geri çağı
rıldıklarından Adis-Ababadan 
ayrılmışlardır. 

lstanbul, 7(T elefonla)
Royterin Adis - Ababa
dan aldığı bir telsiz ha
beri Makalleye hakim 

.... 'l ~ yan ileri haraketi devam et- hındaki mevkileri işgal etmiştir. 
~""""""'"---"~ ~ mekted' R d b'ld' 'l Somali cephsinde hareketler ~ , . 

ır. oma. an ı ırı en devam etmektedir. Uçaklar ke-
• Makalleı·e doğru ita/yan Tanklarmın lzanketi 39 numaralı teblıg şudur: şif uçuşları yapıyorlar. Dağlarda ffabeş CengO.veTftfi • 

'ft a da Ras Seyum ve çisi Sir Eric Drummond tara- General De Bono telgrafla iT AL y ANLARIN iDDiALARI Asmara, 7 (Ô.R) - Maka1- bulunan dağ silsilesi 
tn aa Kasanın ordularına fından gönderilen rapor Lon- bildiriyor: Roma 6 (Ö.R) - Tigre cep- leye bakim olan bütün dağ t H b 1 r 
CI enaup çeteler tarafın- drada tetkik edilmektedir. Bu- Şafakla beraber bütün cep· hesinde~ gelen bir habere göre silsilesi Italyanlar tarafından am~men a eş ere ın-
lt an PUskUrtUlmU,ıerdlr. na göre Roma görüşmeleri hede ltalyan ordusunun ileri yerli askerler 2300 metre yük- işgal edilmiştir. Takazenin ıi- dedır. Italyanların bu 
I' ll Sabah ltalyanlar fek- Akdeniz durumu üzerinde ol- hareketi yeniden başlamıştır. sekliğinde Musali mevkiini iş- malindeki bölge ltalyan kont- dağ silsilesinin zaptet-
ı:'" llerlemeğe başladık- muştur. Yerli askerlerden mürekkeb gal etmişlerdir. General San- rolü albna girmiş bulunuyor. . • • .. 
~ rından Habeş mUfre- Fransız başbakanı B. Laval kollar Gunu dağında düşma- tanini ordusu mühim bir yol VELIAHD ADIS-ABABADA tıklerını suel çevenler . 

••• ~lerı mukavemet gös- da bir anlaşma esası 
0

bulmağa nın mukavemetini kırmışlardır. merkezi olan Nay Makid mev- Adis-Ababa, 7 (Ö.R)- Ve- yalanlamaktadır. 
······································•••··········•·························••···•··················•································•·································••·•••·•••••·•··•···············•·· ......................................................... ... 

. Dirik • Ameri ave A a nın durumu 
Ankar~d;~ döndü 
\le Edirneye gitti Zorla a tedbirleri e işti ik etmemekle beraber 

I ven 'lal l(/izım Dink 
sta b ı ·· ge n u, 7 (Ozel) - Trakya 

~.:el enspektörü General Ka
tu Ankaradan geldi ve doğ· 

ca Ed' l'(:- ırneye hareket etti. 
uıırn o· "k b . . l' ratc ırı asına dıyevmde 

k Yanın gelecek yılda bere-
et ka w 

llın Ynagı olacağını, Trakya 
Re ekonomik kalkınması ıçın 
iti' re.k~i ka2.ırlıklar yapıldığım, 
liıı~ıınııı__ esaslı bir plan dahi
işt ~ agaçlanacağını, köycülük 

erıne önem verildiğini söyledi. 

aly a ra arr ar rmı acaklar ır 
Alman propagana.a bal<anının ve Hulun söylevleri 

Cenevre, 7 (Ö.R) - Bugün 
komisyon ve komitelerin çalış
masından ziyade ilgi uyandıran 
hadise Alman hükumeti adına 

Cenevre genel konsolosu B. 
Kochel tarafından uluslar sos
yetesi genel sekreterliği ya
nında yapılan teşebbüstür. 

Almanyanın ulus!ar sosyetesi 
tarafından üye olmıyan bütün 
devletler gibi kendisine de 
bergiteler hakkında gönderilen 
memorankume cevab . verip 
vermiyeceği bilinmiyordu. Hat
ta resmiğ Alman çevren
lerinde söylendiğine göre 
Almanya ltalyan-Habeş an
laşmazlığına karışmak için hiç 
bir sebep görmediği bildirilı
yordu. A •man hükumeti bir 
cevap verse bile bu prensibe 
dayanacaktı. Halbuki Alman 
General konso:osunun teşeb· 
büsü, Almanyanın ltalyaya ih-
racatını artırmıyacağını göster-
mektedir. • 

Gerçi bu teşebbüs Alman
yanın uluslar sosyetesi muhtı
rasına cevab verip vermiyece
ği hakkında bir işaret değil· 

dir. Alman teşebbüsünün 

uyandırdığı ilgiyi artıran bir 
noktada uluslar sosyetesi yar 
genel sekreteri olan lngiliz iş
yarı nezdine yapılmış olması

dır. Cenevre çevrenlerinde, 
bilhassa Ingiliz çevrenlerinde 

hiç şüphesiz Berlin, Roma ile 
ticaret andlaşmasını bozmak 
veya kendisinin iştiraki olmak
sızın kararlaştırılan bergitelere 
iştirak etmek niyetinde değildir. 
Fakat B. Kochel Almanyanın 
yalnız silah ve savaş gereçleri -

flit/er ve arkadaşları 
Alman hükumetinin bildiriği ihracatını değil, diğer bazı 
memnuniyetle karşılanmıştır. maddelerin de gönderiJmesini 

Hiç şüphesiz Almanya lta)ya yasak etmek niyetinde oldu-
ile tecimine devam etmek is- ğunu bildirmiştir. Bu karar ber-
t!yor, çünki ltalya kendisi için gitelerin tatbikini daha müessir 
çok iyi bir müşteridir. Yine kılmağa yarıyacak bir teşvik 

sayılmakta ve Almanya ile 
aynı durumda olan Ame-
rika devletlerinde büyük bir 
ilgi uyandıracağı tahmin edil
mektedir. 

GOOBELS TEŞEBBÜSÜ 
YALANDIR 

Bertin, 7 ( Ö.R ) - Alman
yanın bergiteler bekkındaki 

durumu hakkında yabancı ga
zetelerde birçok haberler çık· 
tığından yarı resmiğ D. N. B. 
ajansı bu durumu aydınlatan 
bildiriği çıkarmıştır: 

Yabancı gazeteler Cenevrt' 
Alman genel konsolosunun 
Uluslar Sosyetesi işyarlarm
dan biri nezdinde bir te· 
şebbüste bulunduğunu yaz
mışlardır Bu haber hakikate 
uygun değildir. Almanya bita
raflık kararını ve anlaşmazlığa 
karışmamak isteğini hiç değiş
tirmemiştir. Bununlaberaber, 
Almanyadan bir memlekete 
doğru yayılmnkta olan bazı 
ihracat birdenbire yığın halin
artacak olursa Almanya bunu 
durdurmak içın tedbir alacak-
tır •• 

- So11u beşinci salıi/ede -

lngiltere 
••• 

Akdenizde yeni deniz 
üssülharekeleri tesis 

edecektir 

f ngilız Amiral/ık Lordu 
Sir Bolton Eyres Man:>ell 

Viyana 7 ( Ö.R ) - Noyes 
Viner Çaytung Yunanistanda 
krallığın iadesinden sonra Yu
nanistan ve Büyük Britanya 
arasında münasebetlerin bir 
kat daha sıklaşacağını yazıyor. 
Bu gazeteye göre Büyük Bri
tanya Yunanistanı Doğu Ak
denizdc çalışma ortakları ara
sında saymaktadır. 

Londra, 7 (Ö.R) - Manch-
ester Gardiyan gazetesine 

- Sd11u beşüıd sahil ede -



&ahffe • 

Bor-novada 
••••• 

ren kazasının 
tahkikatı 

Evelki gün Bornova istas
yonunf;la tren makinesinin oto
büse çarpmasile bir kaza ge
çirildiğini yazmıştık. Hadiseye 
el koyan :Bor.nova jandarma 
komutanlığı makinist lsmail ile 
gc!çit yerine zincir çekmek va
zi fesi üzeıinde bulunan kon
cfoktör Etem ve toför Tayfurun 
ifadeleri alınmııtır. 

Şof5r Tayfur geçit yerine . 
zincir çekilmediği için yoluna 
devam ettiğini ve bu sırada 

trenin ötobüse çarptığını söy
lemiştir. 

Makini.,t lsmail istasyonda 
durduk. N.anena :İşaretini alın
ca makineyi işlettim. Fakat 
dur diye bağırmaları üzerine 
derhal makineyi tevkıf ettim. 
Vaz.if emi yapmamış olsaydım 
otobüs paramparça olurdu.,, 
demiştir. Bunun üzerine maki
neye hareket işaretini veren 
.ve geçit yerine zincir çekme
diği anlaşılan Etemin isticvabı 
yapılmıştır. 

Etem ifadesinde makinenin 
kalkmasına işaret eder etmez 
otobüs ini olarak raylara girdi 
demiş ve geçit zincirinin takıl
madan ve yolu emniyete alma
dan makineye hareket işareti 
verdiğinin sebebi sorulunca: 

- Kahvenin önünde duran 
otobüsün birdenbire geçit ma
halline geleceğini tahmin ede
medım, demiştir. Otobüsteki 
yolcuların ifadelerine göre de 
g eçit mahalline zincir çekilme
diği anlaşılmıştır. Evrakı tahkiw 
ldye bugün müddeiumwnilik 
makamına verilecektir. 

, .. 
Akhisar da 
Tütün piyasası 
Akhisar 6 ( Özel } - Akhi

urda iki gündenberi tütün pi-
yasası açılmışt ı r. inhisarlar ida
resile Herman lsper, Glen, Ge-
ri ve Felemenk kumpanyalan 
mubayaatta bulunmuşlardır. Di 
Amerikan namına tütün alacak 
olan Bay Seyit de dün 
buraya gelmiş ve bugünlerde 
mubayaata başlıyacağını söy
lemiştir. Kumpanyalarm müba
yaalan devam etmekte ve şah
si firmalardan fetvacı Bay F eh
mi de alışa başlamış bulun
aıaktadır. 

Şimdilik piyasa ikinci ve 
üçüncü mallar üzerinden açıl· 
mış, birinc.ı nevi tütünlere he
nüz bir fiat verilmemiştir. 

Bu ane kadar devaJ11 eden 
mübayaatta inhisarlar 90 ku
ruştan, diğer müesseseler de 
(85) kuruştan tütün aldılar. 

Zürra, ilk hamlade ve birinci 
nevi mal dururken ikinci ve 
üçüncü tütünler üzerindan fiat 
açılmasına bir mana verme
mekle· beraber şimdilik fiatları 
fena bulmamaktadır. 

Bu sene Akhisardan OJis
ton kumpanyası da bir miktar 
tütün alacakbr. Şimdiye kadar 
yapılan sabşlann yekunu tah-
minlere göre yanm milyondur. 

Ocak kongreleri 
Cumuriyet Halk Partisi Iki

çeşmelik nahiyesi Kalafat oca
ğı senelik kongresini yapmış 
ve yeni idare heyetini seçmiş
tir. Başkanlığa Sabri Alışık 
azalıklara Mehmet Inol, Nuret
tin Erol, Adil, Akif Yorgancı
oğJu seçilmişlerdir. 

Zeytin yağı 
Fiyatları · 
Zeytin yağı fiyatlerinde dün 

göze çarpacak kadar bariz bir 

~ENi ASIR 

Ekmek Tütün Satışları ...... 
}..,ırıncılar narkın 

yükseltilmesini 
istiyorlar 

Ekmek narbı 12,5 kuruş ol
duğu halde fmnc.ılar beJedi
yeye müracaat ederek un fiat
lerinin yüksekliğinden ötürü 
narhın yine yükseltilmesini is
temişlerdir. 

Fiatler geçen 
Yüzde yirmi 

yıla nazaran 
beş yükseldi -----------···· 

Belediyece bu müracaat üze
rine tetkikata başlanmıştır. 

Şehrjmizdeki fırınlar son 
günlerde daha ziyade ikinci 
nevi ekmek ç.ıkarmağa başla

mışlardır. Fiatlerin yüksekli· 
ğinden halk ikinci nevi ekmeği 
tercih etmektedir. 

Dün akşama kadar tütün 
mıntakalanndan günlük satışlar 
hakkında alınan malumat, tütün 
müstahsilin~ sevindirecek kadar 
önemlidir. Tütün fiyatları, mah· 
sulümüzün nefasetinden dolayı 
cestr ceste yükc:e 'me emmare1eri 
göstermiş ve iyi fiyatlarla sabl
mağa baş lanmıştır. Dün yapılan 
satışlar, fiyatların geçen yıla 
nazaran yüzde (25) derecesinde 
yükseldiğini göstermişti r. 

Bununla beraber Akhisarda 

Şehir mec isinde 
Kız Enstitüsüne daha 11 bin metre 

murabbaı ar~a verilecek 
Şehir meclisi lkinciteşrin dev- 1 

resinin üçüncü toplanbsını dün l 
saat 14,30 da reis vekili avu· 
kat bay Mustafa Münirin baş
kanlığmda yapmıştır. 

Geçen Zabıt okundu ve ay
nen kabül edildi. Sıhhat bütçe
sinden tahsisat münakalesi hak
kındaki takrir okunarak bütçe 
encümenine havale edildi. Bir 
ayar memurluğu için tahsisat 
aynlması, belediye memur ve 
müstabdemlerile resmi daireler
den Havagazi tesisah iç.in 
7,5 lira alınmaması hakkındaki 
teklifler de bütçe encümenine 
havale olunmuştur. 

Bursada bulunan üye bay 
Ferah ile. Aydına gitmek için 
Ahmet Sanzeybeyin onar gün 
mezun addedilmeleri kabul 
edildi. 

Kız enstitüsüne daha on bir 
bin metre murabbalık arsa ve
rilmesi hakkındki nizam encü
meni mazbatası okundu. Bunda 

Su tarifesi 
Şirketin hesapları 
Uzerlnde tedkikler 

Su tarifesi komisyonu bele
diye azasının zamanında seçi-
lip bildirilmemiş olmasından 
hala toplanamamışbr. Komis-
yona belediye azası olarak bay 
Reşad Leblebici seçilmiştir. 

Bugünlerde nafia müessese
leri komiser vekili bay ilmi ve 
aza bay Reşad su şirketinin 
bir senelik hesaplarını tedkik 
edeceklerdir. Ondan sonra ko
misyon yeni tarifeyi tesbit ede
cektir. 

önce Enstitü için onbin metre 
murabbalık yer ayrıldığı halde 
yetmediirinden daha on bir bin 
metre murabbalık yerin metre 
murabbaı 25 kuruştan verilmesi 
istendi. Bunun bir defa da 
bütçe encümenine gönderilmesi 
tekarrür etti. 

Mezbahada kesilen hayvan
ların bağırsaklarını işletip ihraç 
etmek hakkının yalnız bir şah· 
.sa verilmek suretile belediyeye 
yılda 25 - 30 bin Jira kadar 
bir varidat getireceği hakkın
daki teklif üzerine oizam en
cümeninden gelen mütalea 
okundu. Bu balckm inhisar 
.şeklinde bir kişi verilmesi 
doğru olmıyacağı bildiriliyordu. 
Encümen mazbatası kabul 
edildi. 
. 933 ve 935 yılı müvazene 
hütçesi kararnamesine göre 
bütçede munzam tahsisat kıs
mında ufak tefek bazı tashih
lerden sonra celseye nihayet 
verildi. 

Kızılayın 
Yıllık yardımları 

Kızılay 1935 senesi içinde 
20239 fakir hastayı dispanser
lerinde tedavi etmiştir. Bu has
talara doktor ve ilaç parası 
olarak 11157 lira masraf edil
miştir. 390 lira ile 6 malule 
sun'i ayak yapılmıştır. 318 fa 
kir mektep çocuğuna 863 lira 
sarfed:I ~rek elbise ve kitapları 
temin edilmiştir. 881 fakir ve 
yoksula 1850 lira nakden veril
miş, yeni açılan aşhanelerde 
560 lira yemek masrafa yapıl
mıştır. 

Bu akşanı saat 9,15 te 

ELHAMRAI. 
MİLLi KÜTÜPHANE 
SİNEMASINDA 

Sinemanın ilk büyük yıldızı 

JOAN KRAVFORT 
KLARK GABLE 

ı'arnfından Fransızça olarak yaratılan büyük film 

AL TIN ZiNCiR 
Programa ilave olarak: 
1 - Paramont meraklı dünya haberleri - 2 - Ankarada 

yapılan büyük miting ve verilen söylevler. 

Bugün matinelerde 
~~~~~·~~--~~---_,..-

beklenen hararet başlamış sa
yılamaz. En iyi mahsul tütün
lerden bir kaç mühim parti 
henüz satılmamıştır. Bu tü· 
tünler Jayık olduğu fiati 
bulduğu zaman satılacak-
tır. Dun akşam şehrimizdeki 

alakadarlardan aldığımız ma
lumata göre, iki hafta içinde 
yedı mHyon kilo tütün sahl
mısbr. Bu miktar rekoltenin 
yarısı demektir. Mütebaki tü
tünlerin de bir ay içinde ta-

mamen satılacağı anlaşılmak
tadır. 

Macar tütün rejisi lzmir pi
yasasından 2,775,000 kilo, Avus
turya rejisi üç milyon kilo, 
Çek rejisi de 3 milyon kilo 
tütün alacaklardır. 

Macar rejisi namına IstanbuJa 
gelmış olan bir heyet yakında 
lzmire gelecek ve tütün mın
takasını gezecektir. Bu heyet 
lzmir mıntakasındao tütün mü
bayaa edecektir. 

~~~~~~~~~~~~~ 

ihracat dövizleri 
Hakkındaki kararname 

• 
l\luaddel 32 inci ınaddenin güınriiklere 
Tebliğinden evvel yapılan siparişler 

Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki 11 numaralı 
kararnamenin muaddel 32 inci 
maddesinin gümrüklere tebli
ğinden evvel mezklır maddesi
nin tatbik edildiği memleket
lere sipariş edilip gümrünlere 
gelmiş ve yola çıearılmış olan 
malların bir defaya mahsus 
olarak memlekete ne şekilde 
sokulacağına dair 18-10-935 
tarih ve 2-3376 numaralı Ve
killer heyeti kararı aşağıya 

yazılmıştır: 

Muaddel 32 inci maddenin 
tatbik olunduğu memleketler· 
den bir vaya bir kaçına bida
yeten yapılacak ihracat bedel
leri ile gümrüklere gelmiş veya 
gelmek üzere yola çıkarılmış 
bulunan ithalat eşyası bedelle
rinin hakiki satış kıymetinin 
tetkik ve tasdiki umumi hü· 
kümler dahilinde takas tetkik 
heyetlerince icra olunacak ve 
yapılacak ibraçat bedelleri ıt

halat eşyası bedellerini kapat· 
mağa tahsis olunacağına göre 
Bu ihracat dövizleri hakkında 

11 sayılı kararnamenin 39-40 
ve 41 inci maddeleri hüküm
leri tatbik olunmıyacaktır. 

Kararname sureti şudur: 
"Türk parası kıymetini ko

ruma hakkındaki on bir numa
ralı kararnamenin muaddel otuz 
ikinci maddesinin gümrüklere 
tebliğ edildiği 27-6-935 tari
hinden evel mer'i umumi ithal 
rejimine göre memlekete so
kulınası kabil ve bedellerinin 
serbest dövizle ödenmesi müm
kün olduğu için ısmarlanarak 
yola çıkarılmış veya gümrük
lere gelmiş malların maliye ve 
iktisat vekillerince bir defaya 
mahsus olmak üzere 32 nci 
madde hükümlerinin tatbik 
edildiği herhangi bir veya birkaç 
memlekete ayna mikdarda Türk 
mallarının evvelemirde ihracı 
şartı ile idhallerine izin veril
mesi lktısat vekilinin muvafa
kabna atfen maliye vekilliğinin 
17-10-935 tarih ve 7659 sayalı 
tezkeresi ile yapılan teklif 
üzerine icra vekilleri heyetince 
18-10·935 de onanmıştır. 

iş kanununun tatbikj için 
incelemeler yapılıyor 

Bakanlıkça çağrılan mütehassıs Dr. 
V eigert dün şehrimize gelmiştir 
Ekonomi bakanlığı iş ve iş- kalacak ve bu müddet zarfında 

çiler bürosu direktörlerinden memleketimizde iş kanununun 
bay Haluk ve Kasım ile mem- tatbiki için yapılması gereken 
leketimizde iş kanununun tat- hususlar üzerinde esaslı ince-
biki için çağnlan mütehaesıs lemelerde bulunacakbr. 
Dr. Weigrt'den mürekkeb bir Heyet en ~vvel şehrimizdeki 
heyet dün şehrimize gelmiştir. bellibaşh fabrikaları gez.ecek 

Heyet. dün ılbay Fazlı Gü- ve işçileri iş başında göre-
leçi ve parti başkanı Avni cektir. Bundan sonra Esnaf ve 
Doğanı makamlarında ziyaret işçi birlikleri bürosunda işçi-
etmiştir. Tecim odasına da lerle doğrudan dogruya temasa 
giden heyet, genel sekreter geçecek heyet, işçilerin vazi-
Dr. bay Mehmed Ali Erten'le yetile yakından alakadar ola-
görüşmüş ve kendisinden ya- cak, dilekleri olup olmadığmı 
pacaklan incelemelere esas ol- soracaktır. 
mak üzere bazı faydalı malu- Bu dileklere büyük bir önem 
mat almıştır. verildiği ve iş kanunu yapı-

Çiz.ilen proğrama göre he- lırken bunların nazarı dikkate 
yet, şarımızda on gün kadar alınacağı umulmaktadır. ····-Koşu işleri 

Sonbahar at yarışları komis

yonu bugiın ilbay Fazlı Gü-

Italyaya 
Pamuk ihracı 
Son hafta içinde lzmir lima-

KÖŞEl\'l.~EN °1 
·'llzıı~.-..llC'>Si~~::ss' 

Son parlay ş 
••• 

Eskimeye, delinnıey~ yüz tu
tan elbiseler dizinden, dirse
ğinden, önünden, arkasından 
parlamağa başlar, artık onun 
ömrü çok doğildir, eli kula
ğında ınerdeyse altındaki iç 
çamaşırnıı sırıtbracak bir delik 
açılır. 

Bizler de öyle değil miyiı. 
Ne miras yıdiler vardır; anası· 

nm, babasının bırakbklarıoı 
eritir, eritir, bir parlaklık, bir 
tantana, debdebe; değme git-

sin; vur patlasın, çal oynasın 
paraların dibine darı ekerler, 
haydi ondan sonra fecaabn, se· 
faletin dişi, tırnağı sırıtmağa 
başlar. 

Bakarsm, habire habire ~a

lışmış, öğrenmiş, okumuş, ioıti
han vermiş muvaffak oh:oUŞ• 

fakat ameli sahaya, hayata atı· 
lınca eski parlaklık, asfalyası 
bozulmuş bir elektrik ampülii 

gibi birdenbire sönmiiştür. Eli 
koynunda, gözleri afal kala 
kalır. 

Ölürken de böyle değil DJi
dir? Bakarsın hastaya son de
minde bir rahatlık, bir parlak-

lık çöker, işte eyi oldu, kalka"' 
cak diye bu son gösterişe al
danırsın çok geçmez, gürlet 
gide;. 

Sonu iyiye çıkmıyan daha 
nice parlayışlar vardır ki iıı· 
sanı encamında berbad eder. 

Yalnız insanları değil, millet: 
• J 

leri de berbad eder, ncJerı11 • 
. l 

okumadık tarihde, nelerıP 
duymıyoruz şimdi. 

Bize orası IAzım değil, siya· 
set işidir, aklımız ermez. 

Son parlayişlerin en çoğ&I 
evlilik hayalında görülür. SöP"' 
meğe yüz tutan evlilik bay•tı 
son bir zorla çokluk böyle par 
laklaklar gösterir, amma bu her 
kese göre değil, evlendiğUı' 
den, öldüğüne kadar düzgiill 
bir ömür sürenler sözÜJlldeO 
dışarı, zaten onlarda böyle 
gayri tabii parlayışlar ola>•'" 

Fakat evliliğ~ ya bir keyf 
uğruna, yahut gözü yamuk a~· 
lan, zorla baş-göz edilenlert0 

içinde böyle akıbete uğrayan' 
lar ne kadar çoktur kimbilir. 

Hızlı bir sevişme, göze çar 
pan bir parlaklık ilk zamanlar 
başgösterir. Haydi ondan sonr• 

' 
k f IAk ' o O O b&J 

ayrı ı e a etmın pençesı 
parlaklığı yırtar. T ırnakları0' 
gösterir. Hele bazılarında ~il 
tırnak günahsız yavruların el" 

ğerlerini yırtar da görünür. . 
Birbirile denk düşemiyenferııı 

de olacagw ı çokluk budur. 
cı · 

Ah bu son parlayış ne a 
lb·se· 

dır ne acı ! Sırhmdaki e ı 
at" nin şurasından burasından P 

lamağa başladığını görftP~~ 
Yüregw im "cızz etti OertJerıır 

" • o:ı 
ken başka dertleri de deştı ' 
aç.hm. 

Tok pil 

Ev Soyan 
Bir hırsız Ayvalıl<" 

ta yakalandı t 

Karşıyakada oturan 'ficar: .. 
mahkemesi başkanı Bay Ne~0 .. 
t . . . d b" l" deg ... erı 
ının evın en ın ıra 

110 
.. 

de eşya ve mücevherat çaberi 
mıştı. Zabıta bir baftada~kat"' 
bu hırsızlık üzerinde tahk1 

_,1• 

la meşgul bulunuyordu .. tlı~il" 
zın Ayvalığa kaçbğı tesbıl e 'f' 

. h . l ı or• mış ve ta arrı memur ar 
S{Önderilmişti. . ı-Jil" 

Memurlar balıkçı Giritli -1'' 
seyin adındaki hırsızı ~·"bit' 
mışlar ve çaldığı eşya ~le il' 
tikte l:ımire etirilmiştir• 



Yazan.; Fl.e.b.ia ::Bi.1gi:n.. 

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

Sayı: 1& 
•••••••••••• 

Suna düşünüyor bir ,yandan da bu 
işe pek merak sarıyordu 

Belki kadın cinsinden nefret 
eden veya nefret eder gibi gö
tü.ıen bir adama kendimi sev
dirnıek birazda inad ve guru
t\ıınu okşuyor. Her kadını se
\'en uçarı bir erkek sevgisin
den böyle bir sevginin güçlüğü 
daha sağlam ve inanlı bir so
tıuç verir değil mil . 
l Sunanın gözleri daldı, dudak
lrı arasında: 

- Öyle dedi.. Fakat onunla 
:asıl tanıştın ve nasıl oldu da 
ayan Ayten bay oldu? 
- Ufak bir hile canım, bak 

!lası} oldu: Özgür mektebe öğ
tetınen girdiği sene ben de 

~YY~r~ makinist mektebini bi
k tınıştım. Fakat bi~ sene daha 
b alsaydım size bay Özgürün bir 
'Yana mümkün değil öğretmen 

tolrnıyacağını gülerek anlatmış
ım. 

- Evet, evet o vakıt bu
:~nla epeyce gülüşür eğlenir
kık, hatta sana şu adamla bir 
erre uçuş tecrübesi yapabil

•en birçok eğlenceli mevzular 
Çıkarabilirsin derdin. 

- işte ben önce o eğlence 
lXıerakile peşini bırakmadım, 
\'e anladım ki Özgür çok yiğit 
t~k temiz bir adamdır.O vakıt 
dır erkek tayyareci kılığile 

d~ğrudan evine gittim. Ken· 
ını· O ı bay Ayten diye tanıttım. 

da Aytenin, bayan olmasını 
~ltıuıa bile getirmiyerek, belki 
~ getirmek istemiyerek da
}' o gün birlikte bir uçuş 
d aptık. Bunu birkaç deneme 

taha. takip etti. Ben bu 
ecr .. b 1 d y u e erde onun ne ka ar 

l ~nıan bir usta olduğunu an
,: ını. Fırsat buldukça görü· 

1 ll~orduk. Görüşmesi tatlı, usul· 
erı g.. t · · k · "f d ı· "d" n 1 os erışı ço ıstı a e 1 1 ı. 

balan beni tecrübe için haydi 
lıg .. 

\' un makineyi sen kullan der, 
}' e benim makineyi muvaffaki· 
ette h t 'd ttiw. • ()" ' a asız ı are e gımı 

601'°' 
ç .. k Unce memnu olurdu. Bu kü-
k\l ellerden hiç umulmaz bir 
lı'l\1et d d' er ı. 

._ Ben gülerek: 

giÇ" Hakikat öyle ellerim kız 
bıı 1• ?faktır, Fakat bir kızda 

n•.şı başaramaz mi sanki. .. 
ırden yüzü değişmişti. 

se ._ Bırak şunlarıAilabı sever
h~· Onlara hiç inan olmaz.Hem 
ka~arırım çocuğum bana şu 
lakın cinsinden bahsetme • . 
k ltdısı bile sinirlerime da-
"nıyor 
y~ .. 

11 hzü kıpkırmızı olmuştu. 
a on ar ,, d ;ye haykırdı ... 

kı~ Ben korktum. Gerçek 
he olduğumu anlıyacak diye 

Ôen lakırdıyı değiştirdim. 
bit t'g?r'tin kaJ.n yüzünden 

elaket gördüğüne inandım. 

Ogünden sonra da kendimi ı 
gizlemeğe çok calışıyorum. 

Suna arkadaşına a.:ıyc,rdu 
şimdi. 

Bu sarı kıvrık saçlı başı 
koluna dayadı. Yününü yüzüne 
yaklaştırdı, tatlı bir sesle: 

- Zavallı Aytcnim!.. " Sen 
şimdi böyle bir adamı sevi
yorum ,. diyorsun, peki ondan 
ne umuyor? Bu düşmanlığı na
sıl gidermek istiyorsun?. 

- Şimdi birşey biliyorum 
onu knrtarmak.. Biran evvel 
haydi gidelim Suna. Gelecek
sin değ!l mi? .. 

- Dur canım hele bir dü
şünelim, bu adam sana bay 
diyor, ya bana ne der? Onu 
hasta halinde çıldırtmak mı 
istiyorsun .. 

- Ne olur sana da bay 
Suna der. 

Suna düşünüyor,bir yandan da 
bu işe pek merak sardırıyor-

d u. Gitmem dirse, Aytene söz 
anlatamıyacak ve mutlak gide-
cekti. Hayır onu yalnız bıra

kamazdı. Ayten acele ediyordu. 
- Haydi çabuk gidelim, 

heman anneme de buradan 
telefon eder seninle birlik uça
ca~ımızı söylerim ... 

- Ne dedin uçmak mı? 
- Elbet uçmak ya.. Bir 

saat önce gitmek için benim 
uçağımdan daha hız gi
den bir vasıta varsa söyle ... 

- Anlaşıldı. Bugün her de
diğini yaptıracaksın bari ken· 
dine bakim ol... Senin gibi bir 
kıza bu zaaf yaraşmaz.. Hem 
o bir kadın düşmanı olmasa, 
senin bu heyecan ve perişan
Jığın akle büsbü ün başka şey
ler getirirdi. 

- Soııu l'm· --. -
A. Ajansı 

Bir haberi yalanhyor 
Ankara 6 (A.A) -lstanbulda 

çıkan Tan gazetesinin 4 ikinci 
Teşriıı 1935 nüshasında Suriye 
- Türkiye sınırına yakın Payaz
da Atatürk'e suikast hazırla-

makla maznun 18 kişinin tevki
fine ve teslim olmıyan eski za-
bitlerden Ahmet Sürurun jan
darmalar tarafından öldürüldü
ğüne ve Çerkes Etem'Je kar• 
deşi Reşidin teslimini Türkiye 
konsolosunun istediğine dair 
olan haberler asılsız ve uydur
ma olduğunu bildirmeye Ana
dolu Ajansı izinlidir. 

Sa a 
Başg ··stermiş 

Londra, 7 (A.A) - Gazete
lerin Romadan aldıkları haber
bere göre bay Mussolini ile 
lngiliz büyük elçisi arasındaki 
salı günkü konuşmalardan son
ra durumda bir salah başgös 

lfllll!leıll'lll'W 
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~~ügün ANNY ONDRA ile kocası dünya boks şampiyonu 
1 ){ SCHMELİNG'in beraber çevirdikleri ve kendi hayat
<ltına temas eden iki saatlık kahkaha filmi. 

N c UT 
k '{ti.derce güzel kızların varyete numaraları - 75 boksör 

Ş~~ın . enteresan boks maçları - Musiki - Teganni - Kahkaha 
1 tnelı - · h ngın ayatı - Yetişmesi ve çok heyecanlı maçları. 

~~r~ca : Foks ( Türkçe sözlü dünya haberleri) 
S ılu ( karikatör komik ) 

ıs eanslar: hergün 15, 17, 19, 21,15 cumartesi günleri 13 
l\U ;eanslarında talebelere tenzilatlı bilet verilir. Pazar gü· 

1,30, 13 de ilave seanslar vardır. 
IUi8 UGUN : Her seansta klşeye hüviyet kartını 
il sterec ek olan S PORCULARA u s, 20, 2s 

Uru,ıuk bilet verllacektlr. 

Kamutayda yeni kanunlar 
Doğuda· y ni kurulaca · bir ilde 
S ··el i!ba geniş sa~ahi yetleri 

Ankara 7 (Telefonla) - Bugün zecri tedbirler layihası Knmutaya geldi. Bu layibadan başka 
Hayvanat sayım vergisi kanunu da kamutaya gelmiştir. Ayrıca doğu illerinde yeni teşkil edilerek 
ilbaylık kanunu da kamutaya gelerek encümene verildi. Bu vilayete korkomutan rütbesinde ordu 
ile irtibatı baki olmak üzre askeri bir vaJi tayin edilecektir. Vali bütün vilayetteki askeri memurlar 
hakkında inzibati bakımdan askeri kanunların kendisine verdiği disiplin hakkını kullanır. Diğer 
memurlar hakkında kanunların inzibat komisyonlarına verdiği salahiyeti haizdir. Vilayetin umumi 
meclisi yoktur. Valinin veya vekilinin ta in edeceği zabn başkanlığı altında vilayet idare heyeti 
vazifesini kaza kaymakamlıklarından müteşekkil bir heyet görür. Va!i lüzum gördükçe kazalardaki 
belediye vazifesini de kaymakamlıklara devreder. Müddeiumumi hazırlık tahkikatında haiz o!duğu 
salahiyetleri kullanır. 

Tahkikat açılması kararı aleyhine itiraz edilemez. iddianame maznuna tebliğ ediJmiyecekHr. 
Ağırceza suçlarının tahkikatı mevkufen yapılacaktır. işleri sürüncemede bırakmak kastile şahitlik 
iddiasında olan veya yol gösterenlerden yüz liradan aşağı olmamak üzere para cezası alınır. 

Kamulaya verilen yeni nüfus kanunu layihası nüfus işlerini kanunu medenimize uygun bir şekle 
sokacaktır. Türkiyede oturan her şahıs bir oturma yeri göstermeğe mecburdur. Yerini 
değiştirenler on gün içinde bunu nüfus kayıtlnrınn şerh verdirerek kaydettireceklerdir. ........ 
Amerika sa vaşçıla a karşı bitaraflık 

durumunu izah ediyor 
Vaşington, 7 ( Ö.R) - Dışişleri bakanı B. Hull ltalyan-Habeş durumu karşısında Amerikanın 

durumunu gösterecek bir söylev hazırlamış ve bu söyley dün akşam radyoda dışişleri danışmanı 
B. Villiam Philipps tarafından okunmuştur. 

B. Hull bitaraflık siyasasının orta çağlardan biri dayandığı prensiplerin tarihçesini yaphktan 
sonra Amerika kongresinin bitaraflık prensibini nasıl kanun haline koyduğunu göstermiştir. 1890 
vılında kongre bitaraflık esaslarını göster en bir kanun yapmıştır. Bunu tamamlıyan iki hadise 

daha olmuştur. 
Biri savaşçı memleketlere silah ve harb gereçleri gönderilmesinin yasak edilmesidir. Diğeri de 

savaşçı memleketlerden birinin bayrağını taşıyan gemilerle seyahat eden Amerıkan vatandkşlarının 
kendi mesuliyetleri altında seyahat edeceklerini söyliyen B. Roosvelt'in diyevidir. 

lmparato 
eg e 

Adis-Ababa, 6 (A.A) - Bu
raya önemli miktarda kuvvet
ler gelmiştir. Dolaşan lıir ya
yıntıya göre, bu kuvvetler, So
maliden ilerleyen ltalyan ordu 
sunun başlıca hedefi olduğu 

sanılan Gorabay bölgesine sev
kedilecektir. 

Süel otoriteler, yakında Ha
beş müdafaasının öz no~tasını 
teşkil etmesi muhtemel olan 
Cicika'nın korunma tertibatına 
faaliyetle devam etmektedirler. 

e1 :D • • • • CI+ 

idi 
• eyeg ecektir 

a dır • 
eıy 

Ogaden cephesindeki sağlık 
servi.,lerini kuracak olan Mısır 
kızılhaç heyetinin, bu ayın 
8 inde C.cikaya gelmesi bek
lenmekte1ir. 

NEGÜSE SUIKASD 
HABERi YALANDIR 

Londra, 7 ( A.A ) - Habeş 
elçili~i, imparatora lcarşı bir 
suikast teşebbüsü yapıldığı hak-
kındaki haberi, gülünç bir 
propaganda olarak vasıf -
landırmaktadır . Şurası da 
berkitilmektcdir ki , Cibuti -

den gelen bu haber, As
mara kereanları tarafından 

verilmiştir. Halbuki bu kervan-

lar Asmara ile Cibuti arasın

daki bin yüz kilometrelik yolu 
iki ayda almaktadır. 

Adis-Ababa, 7 ( Ö. R ) -
Veliaht buraya dönmüştür. im
paratorun yarın Dessiyeye ha
reketi muhtemeldir. lmparato
torun Adisnbnbaya dönünceye 
kadar Veliahd kendisini temsil 
edecktir. 

---------ı:ı:;;;o;ı;.ı:;::ıg~~il •• ~ ' 1 ; 

Mussolini -·-Küçüklerı tehdit 
IE.diyo-t 

Budapecşte, 5 (P.H) - Mus
solini Peşte Napl aylarına şu 
diyevde bulundu: 

" Biz harba karar vermeden 
çok aüşündük. Bu harbın ne 
ağır olduğunu, ne kadar büyük 
fedakarlıkları icap ettireceğini 
biliyoruz. Genç ltaha yaıamak 
için vazifesini ya!)ıyor.,, 

Mussolini berg-iteler me ~~tcsi 
münasebeti!e küçük dev!e~!cri 
kastederek te şunları söyle
miştir : "Görüyorum ki kııçük 
bazı devletler benimle uğraş
mak istiyorlar. Fakat iyı dü
şünmelidirler ki karşılarında 
büyük bir devlet ve onun Mus· 
solinisi vardır. Şuursuza hare-
ketleri hayatlarına mal olur." 

Fransız 
Akademisinde 
Paris 7 (Ö.R) - Raymond 

Poincare'den boş kalan akade
mi azalığına seçilen B. Jak Ba
inville akademi tarafında mu· 
tad törenle kabul edilmiştir. 

Hava federasyonu 
Ve Rusya 

Ankara, 7 (Özel) - Arsıu
lusal hava federasyonu bir 
toplantısında Sovyetleri de fe· 
derasyona kabul etmiştir. 

Yeni · vapurlarımız 
Istanbul, 7 (Özel) - Denız 

yol ları idaresinin ısmarladığı 
oniki vapurun Belçika - lngiliz 
muhtelit deniz inşaatı tezgah
larında inşası i•erliyor. Vapur
lar bir yıl sonra teslim oluna· 
cak, bedelleri klering usulü 
ile ödenecektir. 

Fransada hüku
mete ücumlar 
Paris, 7 (Ö.R) - "Pelit Pro· 

vinçal,. gazetesinde sosyalist 
lidederinden B. Vincent Auriol 
hükumetin finans siyasasına hü· 
cum ederek diyor ki: 

Bütçeyi daraltmak fakirler 
için felaketli olduğu gibi irat 
sahiplerinin de gelirini azaltır. 

Yarın bu düşüncesiz idareden 
dolayı iş başına geçecek yeni 
hükumetin gerçekten karşılaş
ması Bankalardan yardım gö-
rememesi muhtemeldir. O za
man bugünü mes'uliyeti yarın 

iş başına geçeceklere yüklet
meğe çalışacaklardır. Biz bu 
manevrnyı tesirsiz bırakacak 
bn komple} i ezeceğiz. 

An· erde 
- Paris 7 (Ö.R) - Antil ada-

larının Fransız idaresi altında 
olmasının üç yüzüncü yıldönü
mü ve amiral Courlet'in 50 nci 

lstanbul, 7 (Özel) - Roma çevrenlerinde sanıldığına göre Ingiliz elçisi ile •B. Musso!ini arasın- ölüm yıldönümü dolayısile Sor-
daki son görüşme Akdenizdeki durumla ilgili olarak lngiliz - Italyan meselesinin halline yardım bo';.ine salonunda tören yapıl· 
etmemiştir. Zaten Akdeniz durumu teferruatı ile değil, sadece genel olarak gözden geçirilmiştir. mış, Cumur başbakanı sömür· 
Bununla beraber Trablusdaıı ltalyan kuvvetlerinin geri alınması karşılığı olarak bazı lngiliz geler bakani ve daha bir çok 
gemilerinin Akdenizden çekilmesi üzerindeki müzakerelerin bir güven havası yaratacağı umulmak- kimseler hazır bulunarak Fran-
tadır. ltalyarı - Habeş meselesi ayrıca görüşülmemiştir ve ancak 14 Sonte:;rin seçiminden sonra sanın sömürge durumu hakkııı-
Avrupa semasının açılacağı umulmaktadır. da söylvler veriimiştir. 

················~~···~~~···~~~················~····················ı··················· ···········~············~··················~···~~~···' 

Hazırl klar apıhy efe a lı a a ı 
KAHiRE 7 ( Ö. R ) - Kral l 1kenderiyedeki sarayından 

ayrılarak Kahireye senelik dönüşünü yapmıştır. Sabah saat sekiz 
buçukta Kral, Kraliçe ve Prensleri taşıyan tren lskenderiyeden 
ayrılmış ve öğle vaktı Kahireye gelerek Bakanlar ve El Azhar 
rektörü tarafından karşılanmışlardır. 

Kral öğleden sonra bir halk mutfağının ilk temel taşını atmış, 
bu münasebetle bir tören yapılmışlır. 

Kral "ile hükümet arasında sıkı bir iş birliğine lüzum gösteren 
şimdiki güç dış ve iç şartlar içinde Kralın avdetine büyük önem 
verilmektedir. 

lstanbul 7 ( T e le fonla ) - Mısır hükume ti f e vk alAde süel 
müdafaa tedbirleri almaktadır. Barışan sevkilcceyf noktalarına 
ağır toplar yerleıtirilmektedir. Bab sınırlarına siiel yolların 
yapılmasına özenle devam ediliyor. , 

Berlin, 7 {Ö.R) Çekoslavakya Dış. bakanı B. Benesin diyet 

kuruıundaki sö1 lezi Berlinde fena karşılaıım şhr. Burada deni· 

liyor ki: 
B. Benesin Pruk şehrinde verdiği söylev Çekoslavakvada.ki 

Almanların durumun düzeltileceği hakkında ümidler ,.-ermiştir 
Perağ diyevi ise bu ümidlcri baltalamaktadır. B. Benes Çekos

lavakya ile Almanya arasında ilgilerin düzgün ve normal oldu
ğunu söylemiş isede b u doğru değildir. AJm "Jnya kendı hesabına 
C e koslavakya ile m ünaseb etlerinin d üzgün ve normal olması için 

her şeyi yapmıf ised e Çekoslavakya d üzg:m bir siyasal d u. um 
kurmak için gareken esas şartları ihmal etmiştir. 



'\"ENi ASIR 

RDAYA Bo saların a 
••-•C9•CDr 

-31- YAZAN : 1 el Zevako 

Kuru Meyva ve Zeyti yağ Fiatler· 
akkında son haberler 

' 
er ikisi de bir saniye adar 

irbi lerini birer kerre s ·· zdü er 
Türkoflsln Te grai Haberleri 

ÜZÜM 1 lb. 1 cron peşin 50 vadeli 
Londra borsasında: 5/1 l /35te 46, 5 peşin 55 vadeli 49, 6 pe-

~ ........... -
O halde işte sizi satın basmış ve sıcak göğsünde beni 

ilzüm lzmir peşin 36 vadeli şin 40 vadeli 53, 7 peşin 65 

alacağım paralar... büyütmuş bundan dolayı anasız 
22-46 İran peşin 27-36 vedeli vadeli 58, 10 peşin 48 vadeli 

Diye masanın üzerine koydu. babasız manasına gelen Deoda 
16-23 Kaliforniya tomson na- 38, 5 peşin 53 vadeli 41, 6 

Pardayan niç istifini bozmadan: deniJmiş'im. 
türel seçme pe in 36 vedeli 24 peşin 58 vadeli 44, peşin 45 

- Bayım bu torba burada - Peki sizi kiliseden alan 
tomson natürel fantazi vadeli vadeli 50. 

durmaz... bu kadın kimdir? 
26 tomson altın yaldızlı ekstra New-York borsasında: Tür-

Diyerek elinden aldı. Yanı - Navar kraliçesi.. 
çme vadeli 22 fantazi peşin kiye malı 30 librelik torbada 

başında duran sandığa yerJeş- - Madam Dalbre ha! 
43 vede!i 28 Girit peşin 42-59 peşin 17 yeni mal peşin 15 şi-

tirdi. Üstüne oturdu ve sordu: Evet bayım, bu isim bana 
vadeli 22-44 Korent peşin45-70 lindir. 

- Şimdi söyleyiniz bakalım ödevimi habrlattı. Kendimi 
vadeli 30-45 Avusturalyn eski Marsilya borsasında : Ceza-

bu paralan niçin bana vermek faydasız yere tanıtıyorum, af-
mal peşin 35 yeni mal paşin yir malı 12/15 kiloluk sandık 

istiyorsunuz? federsiniz. 
40·50 Kap peşin 3g. 125 - 130 fr. 10 135, 10 90 -

Şaşırıp ağzı açık kalan zi- - Azizim beni dost bilerek 
Hamburg borsasında: Tür- 105 santin 5. 

YÜN 
yaretçi ne söyliyeceğini unut- halinizi anlatmanıza teşekkür 
muştu. Hemen aklını başına ederim.Size ben de acıdım,güler 
topladı: yüzünüz benim ruhumu daha 

- Serbestinizi satın almağa ziyade okşadı. 
gelmi tim. Tahta köprüde kah- Şövalye elini uzattı. Ziyaret-
ramanbğımz eyi kalpli bir şö- çinin yüzii güldü, sev:ncH. He-
valye olduğunuzu ':>izlere gös- yecanmdan renkten renge gi-
terdi. Kılıncınızı çok güzel kul- rerek gözleri karardı. Parda-
lamyordunuz. Bunun içindir ki ynn elini tutup sıkarken: 
hayır sever bir prensese biz- - Mösyö! Mösyö! Beni çok 
metinizi teklif etmiş olsam ne memnun ettiniz. Sizi tanımıyan 
tdersiniz? ve beş dakikndanberi yüzünüzü 

- Peki amma bu prenses gören bir adamı reddetmiyor-
kim? Ne maksatla hizmet ede- sunuz öyle mi? 
ceğimi anlamalıyım? Öyle - Sizi reddetmek hatırım-
değil mi? dan bile geçmez. 

- Bundan daha doğru söz - Ah! Bayım, epiy z&man-
oJamaz. Yarın akşam saat onu dır böyle sevinçli dakikalar ge-

h çirmemiştim. Halinizde, gözleri-
çalarken ta ta köprüye geliniz. nizde, sesinizde gördi.iğüm yu-
y olun sağındaki ilk evin ka- muşak ve tatlılığa hayranım. 
pısını üç defa çalınız .. Şimdilik Eyi kalpliliğinizi unutamıyaca-
benim istediğim bundan iba- ğım. Ben sizi Lütfin sinyorların 
rettir... üstünde görüyorum. 

Diyerek şövalyeyi selamladı. Dedi. Pardnyan: 
Bir kaç saniye sonra bu garip - Lebon! Loben! 
.ziyaretçi gözden kayboldu. Diye bağırdı. Deoda: 

Pardayan düşünmeğe baş- - Ne oluyorsunuz? 
ladı: - Azizim bu suretle başlı-

- Bu ev olsa olsa Kalerin yan konuşma sofra başında ta-
dö Mediçinindir. O kavga günü mamlanır. işte öğle oldu. Saat 
demir parmaklıklı pençerenin on ıkiyi çalıyor. 
arkasında oturan kadın değilse - Ah, şövalye kalbime ne 

kiye malı No. 7 vadefi 14, 
8 11.509 15.25, 10 1825, 11 
21.25 Türk lirasıdır. Yunanis-
tan Kand'ye vadeli 15-32 flo
rin. Kornet vade i ama '.yas seç
me 32-35 rh. Iran sultan::ı va
deli 33-53 şilin sultana baker 
vadeli 5.80 Kalifö:niya malı 
5.85 dolardır. Sultana baker 
vadeli 5.80 sultana golden 
bleached v. 6.55 

Nevyork bNsan: Iran malı 
sultana 9 cron 30 1. kutu 
içinde 12.5 yeni mal peşin 

43.5 Sanfransisko kaba 4 do
lardır. 

iNCiR 
Londra borsasında genuin 

natiirel pcşb 33 vadeJi 22 eks
tra peşjn 35 vadeli 24 skeleton 

in İsar arı 
·şeleri 
Şarımızda bulunan rakı c!mil

lerini endişeye düşüren bir ha-

ber aldık. Bu habere göre 

amilJer inhisarlara ait şişeleri 

kullanamıyncaklardır. Şarımız

daki rakı ami leri inhisarlar 

başmüdüriyetine müracaat ec\e

rek bu yasa - ın eld ki stok 
şeytan bıyıklarımın her kılını kadar neş'e saçıyorsunuz? şişelerin sarfından sonra tatbi-
koparsın. Onu da öğreneceğiz - Dinleyiniz, dost olduğu- itine geçilmesini yalvarmışlardir. 
amma bu adam kim? Bunları muz bu da ikadan itibaren 
tşımdi vazgeç ... Nene lazım bu arau:ııda şunu da kararlaştıra-
' kadar laf... Bir sürü düşünce... lım. Sizin isminiz Deoda, be-
Scn mangize baki Şövalye dö nimki ise Jan'dır. 
Pardayan!... Dedikten sonra Şövalye 

Diye mırıldanarak torbayı tekrar: 
gözden geçirmek üzere san- - Lebon, Lebonl 
dıktan çıkardı. Diye bağırdı ve şunları 

- Ulan! Bunu baban bile söyledi: 
görmemiştir. - Loben, kebapçı dükka-

Sözlerile karışık bir şeyler nındaki garsonun adıdır. Bu 
daha söy'ecli. Torbanın içine adam vaktile papas imiş, bö-
elini uzattı. teklere, piliç kızartmalarına 

Veni 
Polis intihab encümeni mün

hal polisliklere Fazıl, Nail ve 

Hüseyin 'adında üç genci al
mıştır. 

Askerlik vazifesini bitirmiş 

olan belediye maldna ve elek

trik mühendisi bay Hurşid tek-
Tam bu sırada kapı tekrar bayılırmış, manastırı terkede-

açıldı. Pardayan torbayı yine rek garson olmuş. Eğer ce- rar belediyedeki işine başla-
bimde birkaç kuruşum bulunur, n:: ı . lır. 

yerine koydu. telaşla sıçradı. keyfim de yerinde olursa buna üzüm kurumu ıre törü 
içeri giren demin çıkan adama içki içirerek eğlenirirn. Yaşı 
çok benziyordu. elliyi geçkindir amma ara sıra 

Yalnız torbayı getiren adam bana kafa da tutar... Ah, işte 

Ankara'da bulunmakta olnn 
üzüm kurumu direktörü lsmail 

Hakkı Veral bir kaç gün için
de şehrimize döneçcktir. 

kırk beş yaşlarında, orta boylu geldi! 
riyakar, desiseci bir adam iken 
bu yeni gelen 25 yaşlarında 
tatlı bakı b, dürüst ve cesur 
bir delikanlı idi. yüzündeBir fe
laketin anlaşılmaz manası oku
nuyor. Duruşu eyi kalpli bir 
adam gösterişini andırıyordu. 

Her ıkisi de bir saniye ka
dar yekdiğerini birer kerre 
süzdüler. Sonra bu üçüncü 
ziyaretçi: 

- Şövalye dö Pardayan siz 
misiniz? 

- Sonu ı•ar -
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Kışın Pariste, yazın Rensi- kadaşınm yanında bir dakika 
- Evet Mösyö! Şu fakir odam- de Uvarın verdiği bir şato- oturuyor, yeni gelen misafir-

da kimi kabul ettiğimi ve ki- dn eskisi gibi misafir ka- !erini karşılıyor. Çay masaları-
minle konuştuğumu anlıyabilir bul ediyor Yabancılar ona om arasından uçuyor. Bir kart 
miyim? takdim edilmek istiyorlar. Bil- üzerine on altın koyuyor. Bn-

Çekingen, mahcup tavırlı hassa lngilizler Termidor baya- zan bahse girişiyar. Fakat 
adam başını kaldırdı. Boğuk ve ııma merak ediyorlar. Babilor bütün bunları hep geçerken 
kısık bir sesle: caddesi konağına kabul edilen yapı~or. Her kabulden sonra 

- ismim Deoda'dır. Bu isim· bir Alman bayan Kabarus nez yorgunluktan ölü gibi iken 
de hiç bir kimse yoktur. Zalim dinde yüz kadar misafir sayı- doğruluyor ve Uvrara gülümsi-
anam babam beni dünyaya ge- yor ve daima ııevimli ve müte- yor: 
tirdikten sonra feryadü f gan bessim olan ev sahibinin bu - Meclisim çok kalabalıktı 
içinde Kilise kapısı önüne bı- misafirden bu misafire giderek değil mi? 

.famburg borsasında : Ana
dolu yıkanmış 8 - 8. 5 yıkan
mamış 3.50-4.50. 

ZEYTINYAGI 
Marsilya borsasında: Tunus 

1 ci tasir cinse göre cif 390 -
410, 2 ci tasir 380 - 390, infi-
geable 390 - 410, Cezavır su
fine cinse göre cif Marsilya 
350 - 390 borjas cinse göre 
cif Marsilya 200-210Anadolou
si cinse göre hazır mal cif 
Marsilya 180 Fr. 

Hamburg borsasında: Hazır 
mal ilk tasir 240 vadeli 1 ci 
ve 2 nci kanun 225 peçeta 
ltalya hazır mal ilk tasir 510 
vadeli birinci ve 2 ci teşrin 
510 liret Fransa hazır mal 
ilk 510 franktır. 

Şahitler din endi 
Hayır müesseselerine sekiz 

bin lira bırakan merhum can
baz zade bay Cevdetin miras 
davası münasebetile dün mah
kemece bay Hüsameddin ve 
Ziyaeddin adında iki şahit din .. 
lenmiştir. Bu şahitler vasiyet
name tanzim edilirken hazır 
bulunmuşlardır. 

a kfı odu 
Turgutlunun Kayrak köyiiode 

Mehroed oğlu Mustafa evinde 
tütün kıymağa mahsus havan 
bulundurduğundan Ihtısas mah
kemesince altı ay hapise ve 
kırk beş lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

D ıı • o 1 ... • 

Zabıta 

Yarala ı ve ya alandı 
Servili mesçıtte Pazar yerin

de Mehmed oğlu Hüseyin bir 
kadın yüzünden lbrahim oğlu 
Muhiddini yaraladığından ya
kalanmıştır. 

izinsiz bıçak ta mı!f 
Kemerde Lale sokağında 

lsmail oğlu Hasanın üzerinde 
bir bıçak görülerek alınmıştır. 

K marcılarJ 
Panayır yeri yakınlarında ve 

yangın yerinde Ihsan oğlu 
Şinasi, Mustata oğJu Yusuf, 
Beşir oğlu Ibrahim ve Hamit 
oğlu Mustafa zarla kumar oy
narlarken yakalanmışlardır. 

zamandan ziyade sarıcı, cezb
edici oluyor. Mutad olan eyiliği 
tevazu halini alıyor. Bir direk
törün metresi iken her şeyi 
göze aldırabilirdi. Şimdi ise bir 
bangerin kapatmasından başka 
bir şey değildir. Bununla bera
ber, çok akıllı geçinen bayan 
Stael ile koket, fakat namuslu 
olan bayan Rckamye hala onun 
dostudurlar. 

T erezyanın Jozefine gönder
diği bir melctup düşmüş kra-
liçenin tasalarını ve müstakbel 
imparntoriçeye yaklaşmak için 
yapbğı gayretleri bize öğ
retiyor: 

"Tuileri şatosunda Bayan 
Bonaparta: 

Bronvil yoldaş sizin huzuru
nuza çıkmak istiyor, eski dos
tum. Tarafımdan size yazılmış 
bir mektubun işine yarıyac.;ığı
nı ve özerine alakanızı celbe 
yeteceğini sanıyor. Zaman, ha
diseler kalbiniz Lenim 

i ·n bu tatlı 

11 ı ••rınısanı ı••• 
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Puva kara hatıralarında Bolopaşayı 
Nasıl tanıdığını anlatıyor 

··-·-------Büyük harpteki casusluk ha
reketleri yazılırken Fransa'da 
bfiyük ve heyecanlı bir diva 
halini alan Bolo Paşa mesele
sini de unutmamak lazımdır. 

O günlerde Fransız sansör ida
resi salahiyettar makamlardan 
şu emirleri almakta idi: 

"Bolo Paşa hadisesinde Pu
v&nkarenin rolü hakkında mat
buatta iyma tarıkiyle olsun hiç 
bir suretle Bolo hadisesine 
karışbrılmamahdır.,, "Şarl Hüm 
bert davasında Bolo meselesi 
ile alakadar olarak B. Puvan
karenin adı karıştırılacak veya 
bu hususta her hangi bir iy
mada bulunulacak olursa bu 
kabil yazıların da sansörce çıka 
rılması lazımdır.,, 

Birleşik Amerikadaki gezi
sinde Puvankare ve Briyanın 
en samimiğ dostu olduğunu 
söylemekle övünen Bolo Paşa 
hakkında alınan tedbirler işte 
bunlardı. Bolo Nevyorku ziya
retinde bir devlet adamı süsü
nü takınıyor. özel münasebet
lerde bulunduğu dostları ara
sında M. Bartu ve Kayonun 
da isimlerini zikrediyordu. Bolo 
bu iddiasında Vensanda kur
şuna dizildiği güne kadar de
vam etmişti. Sansörün yasağına 
gelince bu yalnız matbuata 
münhasır kalmamış, sinema fi
limlerine de teşmil edilmişti. 

Zira Bolo davasında M. Puvan
kare ve Bolo paşa arasında 
aracı rolünü gören M. Hanri 
Kaenin ifadesı alınmıştı. Bura
da M. Puvankarenin ismi ge-

çiyordu. Davanın filme alınan 
celsesinde bu kısımlar sansör 
edilmiştir. 

GELELiM V AKAYA 
Puvankare hatırabnda şilyle 

anlatır : .. Beklenmiyen bir zi
yaret... 6 Tem muz 1916 da 
dostlarımdan biri bana Hidiv 
adına hareket eden ve hakı
katta Hidivin arkasında Al
manlara hizmet eden Bolo Pa
şayı takdim etti. Arkadaşım 
çok namuslu olmasına rağmen 
bazen duygularında aldanan 
artist ve şair ruhlu bir adam
dı. Boloyu ilk gördüğümde 
üzerimde bir sergüzeştçi tesiri 
yapti. Bolo bana : Journal sa
hibi Şarl Hümberti şüpheli 
sermayelerden kurtarmak için 

Fakat 22 yıl hükumete hizmet 
etmiş ve ihtilal buhranları için
de her şeyi kaybetmiş bir 
adama bu hüsnü niyet delilini 
reddedemedim. Bu, onun için 
bir ümid vesilesi, benim içinse, 
dostluğumun bütün imtihanlara 
muknvemet ettiğini ve ancak 
ömrümle birlikte biteceğini 
hatırlatmak fırsatıdır. 

T erezya bu resmiğ sürgünü 
unutmak için her gayreti sar-
felti: Tuileri sarayında verilen 
balolara o çağrılmazdı. 

Bir hortlakta ona kaygı veri
yordu. Affa uğrayan göçemen 
Jan-Jak Devin Fransaya dön
müştü. F ontenay markiliği ar
tık bir lakaptan başka bir şey 
değildi. T erezyamn ilk kocası 
kendisini tüccar yerine koyor 
ve boşanmış karısından kendi
sme kalan emlaki satıp elden 
elden çıkarıyordu 

Uvrar: .. Bırakınız bildiğini 
yapsın, diyordu, Yuvayı ben 
yine sizin için satın alırım.,, 

Bu sırada Uvrar Terezyanın 
· e Bona arhn ban eri 

bu gazeteye aid aksiyonların 
büyük kısmını satın aldığını ve 
muhafaza ettığini söyledi. Bolo 
eski Hediv Abbas Hilmi Paşa· 
nın itilaf devletlerine teveccüh· 
kar ve tarafdar olduğunu id
dia ediyordu : " Kendisini çok 
iyi tanırım. Sözlerinde ve ka
naatlarındaki samimiyetinin bel· 
gesi olarak iki çocuğunu re· 
hine olarak vermeyi teklif et· 
ti. ,, Dedi. 

Dostum Boloyu nasıl ve ne· 
rede tanıdığını bana söylemedi. 
Fakat onu çok güven verici 
bir şahsiyet olarak ta takdiın 
etmiyordu. Düşünüyordum : Bu 
Bolo Journal aksionlarının ço· 
ğunu satınalmak için bir hanı· 
lede saydığı bu altı milyonu 
nereden bulmuştu ? Sakın 
Amerika gazeteciler kıralı He
arst'ın bir adamı olmasın di
yordum. O Hearst'ın ki birle
şik Amerikada, elinde bulun· 
durduğu gazeteler ve mecınu· 
alarla Almanyayı bize karşı 
müdafaa ediyordu. Öte yandan 
daha karakteristik bir nokta. 
Şarl Hümbertin kendi imzasıyl~ 
neşrettiği bir makalede Hearstı 
övmekte bulunmasıydı. ,, 

Puvankaranm kafasında btı 
Bolonun adı adamakıllı yerel· 
mişti. Puvanlcaranm hatıratında 
yine bu satırları buluyoruz : 

" 22 ikinci teşrin 1915 de 
Saylavlardan Benazet bana ve 
M. Brianda çok önemli ve do· 
kumante bir not verdi. Bunda 
Alman tarafdarı olan sabılt 
Hidiv'le Fransız tebaasından 
olan Bolo arasında sıkı müna· 
sebetler işaret edilmekte i~İ· 
Briand ve Vivyani meselenııı 
hakikahnı meydana çıkarı:ııat 
için bir anket açmayı vade 
mişleydi. Bu ihbar üzeriodd~ 
iÜnler geçti. Bir gün ken 1 

}erinden malumat istedim. f"le~ 
nüz bir netice alınmadığın 
söylediler. Tam yedi gün s01~.~ M. Briand ziyaretime ge 

1
• 

ğinde Bolo'dan bahsetıniştl· 
Briand diyordu ki: " Benaze• 
t . .hb .. . . 1 ınelet 
ın ı arı uzerıne ınee e k' 
yaptık. Bolo, anlaşılan e~ ~ 
Hidivden paşalık unvanı 01' 
parmışbr. Isviçreye sık 5~ .. 
gitmekte ve Hidivle görüşıne t 
tedir. M. Kayonun özel .do5 ıı 
olduğunu iddia etmektedır. 

- Soıt!!;_.~ 

rezya nankör generalı yat~~: 
racağını umuyordu. Fakat ı" 
rar başkonsüle yaptığı ıntı~ • 
zam avansları hiç geri alı:ıbı : .. 
cek mi? O avanslar ki B00 

aÇ"' 
parta imparatorluk yolunu 
mıştır ... 

MASKE AL TINDA 
S. M. Napoleon ile Itf1a: 

sefiri tarafından verilen ba ~ 0 .. 
iki maske kısık sesle görlıŞ 
yorlar. .00 

Erkeğin üzerinde bir d .. o~da· 
var. Kadın ise Sultan kılgı .. 

11 nlııS' ' dır. Kadın boyunun uzu 010 

tacının parlaklığı ve kollnrdafl 
güzelliğile herkes tarafın 
tanınmıştır. Jı· 

Şo··yle 0 
Domino Sultana 

yordu: 01:ıı 
- Bana eski dostlukları ~ıı· 

hatırlatıyor ve sizi sr.raya 1.1ı· 
bul etmem için yalvarıyors~ll 0~ 
Çok iyi kalpli, çok sevi~ 1'~tc· 
güzel bir kadınsınız ve bırÇ ıı.ı· 
1 . .. h . y borç 
arı sıze şup esız epe tıııb" 

durlar. imparator size ın~IJl,._ 
bet beslemekten geri ka 
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• e ro ze ıne am a o 
Tesirli olmak için Amerik~nın da 

Bu ambargoya iştiraki lazımdır 
k londra, 7 (Ö.R)- Petrol fuerine ambarga 
0nulınası meselesi Londrada gözden geçiril

:ektedir. Şurası kaydediliyor ki, Kanada tara• 
tıdan bu ambargo lehinde yapılan teşebbüse 

rağınen, lngiliz hükümeti petrol kumpanyaları 
nezdinde buna ait bir teşebbüste bulunmamış· 
~· Bu ambargonun durumu baştanbaşa değiş
tirebiieceği kanaatı umumidir. Zira ltalya pet
rofsuz hiçbir şey yapamaz. 

-~---. 

elinde vasıtalar vardır. Halbuki Vaşington aynı 
durumda değildir. Ancak petrol kumpanyaları 
arasında bir anlaşma durumu kolaylaşbrabilir. 
Bu ise imkansızdır. Amerikan petrol kompan
ya:arı istihsalin tahdidi için hiçbir zaman 
anlaşamamışlardu. Sebebi şudur ki orada 

sayısız küçük petrol kumpanyaları vardır. 
Büyük kumpanyalar ltalyaya petrol ver
memeğe karar verseler küçükler onların yerine 
geçecektir ve petrol istıhsali için mevcut olan 
anlaşmalarda altüst olacak, bu küçük kumpan
yalar ltalya piyasasını daimi olarak ele geçire
bileceklerdir. 

l Bununla beraber bu ambargonun imkansızlığı 
0ndrada gizlenmemektedir. lngilterenin ambar-

~~ ~ararı tesirli olmak için petrol ihraç eden 
ı~Utün memleketler tarafından kabul edilmesi 
azundır. Bunun için başda Amerika ile bir 
knlaşınıya ihtiyaç varsa da Amerikanın bunu 

abul etmesi muhtemel görülmüyor. 
lngiliz hükümeti petrol ambargosuna karar 

Yerecek olsa, bunu hemen tatbik etmek ıçın 

Amerika ile iş birliği şüoheli olduğundan, 
Ingiliz hükumeti lngiliz petrol kumpanyalarının 
istikbalini tehlikeye düşürebilecek bir karar 
vermezden evvel Cenevrede ittifakla bir kaı ar 
verilmesini bekliyecektir. 

• • • • g ere e vıye ıçın 

2 z a c y 
. londra 7 (Ö.R) "Daily Herald,, gazetesinin verdiği malğmata göre Ingiliz hükümeti yeniden 
~ıl~hlanma proğramını tatbik için gereken parayı ele geçirmek üzere 200 milyon lngiliz liralık bir 
ıstıkraz yapmak niyetindedir. 
h'·Bununta beraber böyle kocaman bir rakamın ortaya atılması kamoyu ürkütüp aksi tesir yapmasın 
Ü ukumet ilkönce 70 milyon liralık bir istikraz ç,karacak ve paranın diğer kısmını ele geçirmek 
Zere hazina tahvilatı emisyonlarını arttıracaktır. 

Paris, 7 (Ö.R) - Yarın fi
~~~s komisyonu toplanarak 

Udafaa büdçesinin müzakete . 
\t Şıne devam edecektir. Cuma 
,/: cuınartesi günleri iç, dış ve 
ç07ü~geler bakanlıklarının büd-
1>.~ erı görü ülecek ve salı gü
l u komisyon başbakan Bay 
k a\ta)ı dinliyecektir. B. Laval 
e:nun buyuruklarmı muvafık 
b erek büdçe müvazenesinin 
t 
0Zulmasındaki tehlikeleri gös

~recektir. Finans bakanı B. 
eznier de söz alacaktır. 

tı .. Bu sabah Amerikan kulübü
}n şöleninde bulunan B. Reg-
•ııer b" F ~k ır söylevle ransanın 

11 
onornik ve finan sal durumu-

\ .. anlatmıştır. De 'llişt.r ki: 
d·· ransanın ekonomi hayatı 
8 aırna çok karı~ık ve çeşitlidir. 
~il~~un için görünüc;te bazı te
bak ar göze çarpar. Ekonomi 
ş 1lllınan bu tezatların birisi 

a~dur ki 1930 - 1935 seneleri 
ta ~sındaki ekonomik buhrana 
:tı R"tnen, F ransada istihlak azal-

ta arnı~, bazı maddeler iç.in hat
lük Ço.galmıştır. Bunların içinde 

n·!11addeler bile vardır. 
ka ıger taraftan istihsal ra
Ottttıları 193] dir, 1934 senesi 

duasına kadar mütemadıyen 
en Şerek geçen eylül ayında 
Bu ~Şağı "derecesini bulmuştur. 
Rtirıd:. gosterir ki eşya fiatleri 
a~alt lık ve maaşlarda yapılan 
1' a.s llıadan daha çok inmiştir. 
• il arruf buyuruklarını haklı 

stere b' . Ş n ır ışaretti r. 

tıcı81~ ~alde istihsal buhranını 
seb ızab etmeli ? Buna üç 
tı1 .. epl vardır ? Birincisi fiat 

"se e "d' tl·· sı ır. Fiatler o kadar 
l.!Şnı'" 

fiau ~ştür ki 1934 yılında satış 
til erı ziraat maliyet fiatlerini 
tşılayamamıştır. Halkının yüz-

I İsı i ir memle-

a s a 
a 

kette ise çiftçinin karşılaştığı 
her buhran memleketin buh
ranıdır. Fakat buna karşı çift
çiler, babalarına nisbctle, ha
yat seviyelerini yükselttiklerini 
unutmamalıdırlar. Bu gün sıh
hat, elektrik, bol gida heryere 
girmiştir. 

Hükumet iştira kuvvetini ar
tırmak isteyince, kredi esas· 
larını sağlamlaştırmaktan baş
ka bir şey yapamaz. Krediııin 
şartı da bütçe muvazenesine 
karşı ulusun inanıdır. 

Nihayet üçüncü bir sebep de 
yabancı memleketlerin lüks 
maddelerin idhaliui kesmeleri 
yüzünden Jüks endüstrinin dur-
gonluğudur. Bu da Fransanın 

1 28 cas s 
Yaka andı 
Budapeşte, 5 (P.N)-Çekos

lovaya zabıtası 28 Alman casu-

su yakalamıştır. Bunlardan beşi 
kadındır. Casuslar Alman hü
kumeti hesabına çalışıyorlardı. 
Üzerlerinde erkanı harbiye 
haritaları ve önemli evrak bo
lunmuştur. 

•• 
ğle 

t 
arsıulusal cereyana ne Irndr ih
tiyacı olduğunu g österir. 

Finans bakanı bundan sonra 
7iyaretinin sebeplerini anlatmış 
ve demiştir ki : 

Perakende ve toptan fiatleri 
birbirine yaklaşmaktadır. Bu 
senenin ilk üç ayında birçok 
madde· er üzerinde ihraca '; 
geçen ı:;enenin ilk üç ayına nis
betle aı tmıştır. Bu da göste
riyor ki Iiıemleket ekonomik 
kalkınma yolundadır. Bu 
kalkınma kendini göstere-
cektir. Yeter ki yeni lrnrarsız-
lık bulutları ufku telcrar lrnrart
masın. Fransada finans karar-
sızlığı ancak bütçe müvazcne
sizliğinden doğar. 

Yunanistanda 
Bir temerküz 
Kabinesi Mi ? 

Atina 7 ( A . A ) - Eski 
Cumhur başkanı B. Zaimis mu• 
halefet lideri B. Sofulıs ile 
part nin diğer şahsiyetleri de 
kabineye girirse bir temerküz 
kabinesi başkanlığını kabule 
hazır olduğunu bild i rmiştir. 
Mamafih bugürıkü bu hal sure
tini reddetmektedir. 

ngiltere 
---.,~··--·--- . 

Akdenizdc yeni deniz 
üssiilharekeleri tesis 

edecektir 
!.a ••••••• 

- Baştara/ı l nd say/ada -
göre, ltalya Londrada toplana
cak olan deniz konferansında 

Cebelüttarık boğazının da Sü
veyş kanalı rejimine benziyen 
bir rejime tabi bulunmasını 

istiyecektir. ltalya Birleşik 

Amerika Cumuriyetleri ile Ja

ponyamn Pasifik adalarını 
tahkim etmek için 1921 de 
akdettikleri anlaşmayı masebak 

olarak ileri sürecektir. · Mama
fih böyle bir teklifin lngiliz hü

kumetince müzakeresine bile 
yanaşmıyacağı muhakkaktır. 

Yine aynı gazeteye göra sa
lahiyettar lnğiliz çevenleri 

Akdenizde yeni deniz üssülha
rekeleri tesisi projesini tetkik 

dtmektedirler. Bu proje}·e göre 
bir takım yeni üssülharekeler 

ihdas edil<!ceği gibi önemli bir 
kısmı yabanci memleketlerde 

üssübahriler lngiliz donanma
sının bugünkü ihtiyaçlarına 

göre takviye edilecektir. 

erika 
Ve Almanyanın 

u ·umu -
- Baştarajı I l11cl sav/ada 
Alman hükümeti, İtalyan -

Habeş anJaşmazlığı başlarbaş

lama:z, her iki memlekete si1ah 

ve savaş gereçleri ihracını ya
sak etmiştir. 

Paris, 7 (Ö.R) - Amerikan 
dış işleri bakanı B: Hull taı·a-

fından Amerikanın durumu 
hakkında verilen söylevle 

Alman D. N. B. Ajansının 

notası burada çok mühim iki 

diyev olarak telakki edilmek-
' tedir. Bu diyevler Uluslar sos-

yetesi üyesi olmıyan diğe1 dev
lerin ve bilhassa Uluslar sos

yetesi üyesi olmakla beraber 
bergitelerin tatbiki kararına 
iştirak etmemiş olanların 

( Avusturya, Macaristan, Ar
navutluk ) durumu üzerin
de müessir olacaktır. Bu di
yevlerden anlaşıldıp-ına göre, 
serbestilerini muhafaza etmek
le beraber, Amerika ve Al
manya hükumetleri bergitelerin 
t&tbikini kolaylaştırmak ıçm 
,,ıuslar sosyetesi ile iş birliğine 
istekti görülmektedirler. 

• nz 
o fe '"ansının 

Amac 
Cenevre, 7 (Ö.R) - Uluslar 

sosyetesi genel sekreterliği, 

lngiliz hükumetinin isteğile. 
uluslar sosyetesi üyesi olan ve 
ya silahsızlanma lrnnferansında 
temsil edilen devletlere bu hü
kumetin aşağıdaki mektubunu 
bildirmiştir. 

Yakında Londrada yapı!a· 
cak olan deniz konferansının 
amacı, gelecek sene müddeti 
bitecek Vaşington ve Londra 
deniz anlaşmaları yerine müm· 
kün olduğu kadar çok nokta 
Üzerinde deniz silahlerını tah
dit eden yeni bir anlaşmıya 
varmaktır. Bu yolda bir anlaş
ma kanantı bcliriııce, konfe
ransın esası genişletilerek di
ğer deniz devletlerinin dele
geler de çağırılacaktır. 

• 
ı 

• • 
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S O AKA 1 VE 
BURDUR SAYLA VI MUSTAFA 

ŞEREFİN BiR DIYEVI 
Geçen yıldanberi iş bankası 

tarafından Zonguldakta kurul
makta olduğunu bildirdiğimiz 
fabrikamn ilk kömürleri Anka
raya gelmiştir. Türkiyede ya-

.. kacak aavasının mühim hir 
kısmını halleden bu fabri
kanın kömürlerini kuUananla
rın hepsi, kömürün kalitesin
den memnuniyet beyan etmek
tedirler. Yalnız fabrikayı kur
mak değil, fayda ve tasarruf 
bakımından Türk antrasitine 
Avrupanm ithal mallarını arat
mıyacak kalih . vermek de la
zımdı. Bizi en ziyade memnun 
eden, ve müteşebbisi olan mıl
Ji bankamızı tebrike sevkeden 
de budur. 

ilk Türk antrasiti kullanan
lardan dün tecrübelerinin neti
celerini öğrenmek istedik. Ve
rilen cevabları neşrediyoruz: 

B. Mustafa Şeref uBurdur 
saylavı ve eski ekonomi ba
kanı,, diyor ki: 

"- Eskidenberi kok kul-
lanırım . Türk antrasitini 
ilk yakanlardan biriyim . 
Size antrhsitimizin bize va
dettiklerini ve bizim on
dan istediğimizi tamamt!n ger
çekleştirdiğini söyliyebilirim. 
Güzel ve çabuk yanıyor. Ilk 
tutuşma kabiliyyeti çok iyidir. 
Kalori bakımından Avrupa 
koklarından üstündür.. Sala
mandrla beraber diğer soba
lıırda yanmasını bir tercih se
bebi olarak görmelidir. Çok 
memnunum. 

'4 ti ank 
genkurulu 
yakında top anack -Eti Bankın genkurulu önümüz
deki günlerde toplanacaktır. 
Genkurula Kamutay, bütçe, 
ekonomi ve divanı muhasebat 
komisyonları üyelerinden başka 

Başbakanlıktan gönderilecek 
üç murahhas iştirak edecektir. 

Bankanın genel direktörü de 
dahil olduğu halde bir başkan 
ve dört üyeden mürckkeb beş 
kişilik bir idare meclisi ola
caktır. Genel direktürün biri 

maden ve diğeri elektrik uz
manı olmak üzere iki teknik 

yardımcısı ile bir de banka 
işlerinde mutahassıs üçüncü 

yardımcısı bulunacaktır. 

ihracatı teşkilatlaıı

dırına bürosu işleri 
Şimdiye kadar tecim genel 

direktörlüğüne bağlı olarak 

çalışruakta olan ihracatı 
teşkilatlandırm bürosu bun-

dan sonra müstakil direk
törlük halinde çalışacak -
hr. Afyon İnhisar idaresi, 
üzüm kurumu ~ c satış koope

ratifleri kanunu tatbikatına ait 
muhabereler bu direktörlükle 
yapılacaktır. Tecime ait muha-

berelerle ise, önce olduğu gibi 

işine göre, Türkofis ve iç te
cim genel dırektörtörlüğüy!e 

olacaktır. 

.Ali • 
emır 

Üç aydanberi Almanyadn 
meslek tetkiklerinde bulunan 
cilt hastalıkları mütehassısı Dr. 
Ali Demir Izmire dönmüş ve 
kliniğinde hastalarını kabule 
başlamıştır. Bay AJi Demir bu 
gezisinde nrsıulusu! cildiye 
kongresinde rı,. bulunmuştur. 

Ekonomi bakanlığınca tesbit 
edilecek olan kat'i satış fiatının 
başka koklardan ucuz olması, 

antrasitimizi örnek bir yakacak 
maddesi yapacaktır. 

B. Hüsnü "Ekonomi bakan
bğı eski müsteşarı 11 nın söyle
dikleri: 

" - Yaptığım tecrübede bil
hassa salamandr sobasında çok 
iyi netice a1dım. Katiyetle söy
liyebiliriz : ideal bir antrasitten 
beklenen bütün hassaları Türk 
antrasili bize vermiştir. Kül ve 
sıcaklık memnun edicidir. 

Bizim antrasitimizin bir hu· 
susiyeti de şudur: Kesafeti az
dır ve bundan dolayı Avrup~ 
antrasiti ile arasındaki kalori 
farkından doğacak fazla sar
fiyatı, hafifliği ile karşıla-
maktadır. Size bir müşteri 
sıfatile düşünmeden söyliyebi-
lirim: antrasitimizin su götür
mez avantajları vardır ve bu 
"Milli mahrukumuz,,'a övünebi
liriz.,, 

Sonuncu olarak, busene Türk 
antrasiti ile ısınan Ankarapalas 
otelinin müdürü demiştir ki: 

" - Yeni Türk antrasitinin 
eski koklalardan daha çok iyi 
vasıfları olduğunu hiç tereddüt 
etmeden söyliyebilirim. Hararet 
derecesi yüksektir. Kolay yan
maktadır. Kokusu yoktur ve 
temizdir. 

ilk günlerdeki tecrübe ve 
intibaımız bize, Türk anırasiti-
nin bu orjinal hassalarile be
raber çok ekonomik olduğunu 
da göstermiştir. 

Yırtık paraqarın 
değiştirilmesi işi 

Çok fazla yırtık paraların de
ğiştirilip değiştirilmiyeceği etra 
hnda Finans bakanlığınca veril
miş olan son karar üzerinde cu
muriyet merkez bankasile Fi· 
nans bakanlığı arasında yeniden 
muhabere: kapısı açılmıştır. Bir 
yıla yakın bir zamandanberi 
birikmiş ve mühim bir yekuna 
baliğ olmuş olan fazla yırtık 
paraların deği.,tirilip değiştiril-
miyecegı Finans bakanı ile 
beınka genel direktörünün ya
pacakları görüşmeden sonra bel
li olacaktır. 

Çayır ve , era 
Uzma ı geldi 
Karacabey harası etrafındaki 

mera ve çayırların ıslahı 
için Macaristanda getirilen uz-
man prejcsör Kalbai Karaba
beyde incelemelerini bitirerek 
şehrimize şehrimize gelmiştir. 
Profesör hazırladığı raporu 
bakanlığa verecelctir . 

On se izler 
a ~cim kontratları ile 

meş ul oldu 
Cenevre, 7 ( Ö. R ) - On 

sekizler kom.syonu, bergitele
rin tatbiki ile ilgili bazı nazık 
meseleler üzerinde görüşmüş
tür. ltalya ile tatbik halinde 
olan tecim kontratları ile Kle· 
ring meseleleri bu aradadır, 

Diğer taraftan komisyon ltal· 
yadan mal getirtmek yasağın· 
dan kitab ve gazetelerin istisna 
edilmesi hakkındalci bir teklifi 
de gözden geçirmiştir. 

ola 
v • 

egrı 

Bir İngiliz saylavı 
ile evleniyor 

Londra, 7 (A.A) - Önemli 
sinema artisJerindcn Poln Negri 
şimdiki halde ismini bildirmek 
istcmiyen bir m•am kamarası 

üyesi ile nişanlanmıştır. Düğüiı 
31 kanunuevvelde yapılacaktır. 



6ahlfe & 

• 
1 

ş-1 lyansav ş a ındaA e 
ın ne düşündüğünü yazıyor 

" lrıgiliz Filosu Uluslar Sosyetesinin hizmetindedir ,, 
Amenkan vuzarlarmdan Z. Helen Bilder ltalyaıı - Habeş harbında Amerikanın ne düşıindüğüne dair Ocat Brilani 

mu/ tlıe Ear;t dergisi11de yazdığı bir makalede diyor ki: 

-------------------------------------1 tal ya, bugün fena halde sız- tin miktarda olduğuna ınan· ları bu memleketleri hiç bir 
}anmaktadır. O, kendisinin maktan ileri gelir. zaman medeniyetsizlikle ve ca-
haksız muamelelere uğradığına, MEDENiYETSiZ nilikle ilihama bir sebeb olamaz 
kendisine zulmedilc\iğine ve HABEŞIST AN Duce, Moltke'nin şu sözleri-
güneş altmda kendisine gere- Italya Habesistanın medeni ni tekrar ediyor: 
ken yer veril- ~~----- or • -· "Harb, Allahın dünya niza-
mediğine ka- mınm bir kısmıdır. insanlığın 
nidir. İtalya, · en asil değeri harbta gelişir. 
gittikçe artan Harbsız dünyayı materyalizm 
~~ ~ t yu ar ... 
kendisinin ge· Fakat Sedan galibleri son-
nişlemek ihti· radan ııe oldular Almanya, 
yacında oldu- [ büyük zaferinden sonra kaç 
ğunu ve buna tane büyük mütefekkir mey-
yer verılmesini dana çıkara bildi? 
ileri sürmek- ltal,>•adaki büyük rönesans 
tedir. asırlardanberi bu güzel ve be-

0 diyor ki reketli mem!eket;n adını şc-
Habeşistan me refle yadettirmektedir. 
deni olmıyan ~~.,,.-'-_ .....,_ Bu şöhret, süel fütuhnttan 
bir memleket- ileri gelmedi. O günlerde ger-
tir ve Uluslar çek medenilerin istedikleri 
Sosyete sinde barış ve süit ün sürüyordu. 
üye olmağa Italya, bunun bir harb olma-
hakkı yoktur. yıp sömürge aimak için bir 
ltalyan ordusu, se-fer heyeti göndermek oldu-
hem Habeşis- ğunu söylüyor. 
tanda toprak isler Afrikada, ister Avru· 
alacak, hem de pada olsun, harb harbtır. 
orayı medeni- ,Jillilil.~~~i.,;jj~~~~,4.';..:.~~ıaı.......;;;,ıııı.81!~ı:.......;~..:i.:ii~ 
leştirecektir. Adis - A babaya gidm yollar 

Fakat İtalya nıçın bunlan olmadığını, onun için uluslar 

Italya, öteki milletlerin 
kendisinden evvel yapmış ol
dukları şeyi yapmakta olduğu
nu da söylüyor. Doğrudur. Fa
kat bütün bu hareketler, onla
rın ve Italyanm bir uluslar sos
yetesi andhışmasına imza at-

önceden uluslar sosyetesine sosyetesinde üyeliğine müsaade 
bildirmemiş de sonradan, ken- edilmemesi lazım geldiğini bil-
disinin de imzalamış olduğu diriyor. Fakat öteki üyelerden 
bir andlaşmayı çiğnemiştir? bir takımının ayak diremele-

0, harbı kendisine ulusal rine rağmen Habeşistanı ısrarla malarından önce vukua gelmiş
ti. Italya, hem Uluslar sosye
tesine bağlı lrn'mış, hem de 
onun andlaşmasını yerine ge-

bir siyasa yapmış ve bu sebep- sosyeteye üye yapan Italya ol-
le uluslar sosyetesinde üye muştur. 
olan bir arkadaşına saldır- Acaba Habeşistan mı ondan 
mıştır. 

Eğer ltalya, giriştiği bu işte 
başarı gösterecek olursa o za· 
man, bütün güvenlik sisteminin 
üzerine kurulduğu bir alam 
hırpalamış olacaktır. 

ltalya, genişlemek ıçm yere 
ihtiyacı olduğunu söylüyor. 
Kendisine, bugünkü güne ka
dar elinde bulundurmalcta ol
duğu sömürgelerden ne istifa
deler ettiği sorulabilir. 

Tirolda, Trablusta, Libyada, 
Sardunyada şimdiye kadar ora· 
nın kaynaklarını geliştirmiş mi
dir ? Onun bu sömürgecilikteki 
hedefi, bu şekilde istifadeler 
elde etmek olmayıp daha bü
yük hayaller ve hülyalar oldu
ğu göze çarpmaktadır. 

B. Mussolini, Italyada do
ğumların artmasını ve bu su
retle daha fazla asker yetişip 
ltalyanın şerefi için harbetmesi 
lizımgeldiğini kendi nğziyle 
söylemiştir. 

Italyanın nüfusu arttığı için 
yeni topraklar istediği değil, 
fazla toprak istemeğe vesile ve 
bahane olsun diye nüfusunu 
artbrdığı gözönündedir. 

DOGUM NISBETININ 
SÜEL ÖNEMi 

Büyük harbta fazla doğu

mun süel kudreti arttıracağı 
hakkındaki kanaat da sarsıl
mıştır. 1914 yılında Rusya, Av
rupada doğum nisbeti en yük
sek olan bir memleket olduğu 
halde süel alanda ilk önce te· 
pesi aşağı gelen o olmuştur. 
Doğum nisbetleri yüksek bir 

derecede bulunan Avusturya, 
Macaristan ve Almanya yalnız 
mağliib olmakla kalmamışlar, 
sonradan doğum nisbetleri ken
dilerinden daha aşağı bir dere
cede bulunan memleketlerin 
yardımına bile muhtaç olmuş· 

Jardır. 

Fazla toprakları kaplıyabil· 
mek için doğumu devamlı 

surette arth""'"''· •··· ··· · · 

Tsa11a göLti11dr!l bir manzara 
sonra fenalaşmış.yoksa ltalyanın tirmemek istiyor. 
günden güne ihtirasları nu bu ltalya, güney Amerik'2 ve 
komşusuna saldırmak için be-- uzak doğu hadiselerinde zecrı 
haneler araştırmıştır. tedbirler tatbik edilmediğini, 

ltalya tarafından medeniyet- ondan dolayı bugün kendi 
siz diye ilan olunan Habeşiştan aleyhinde harekete geçenlerin 
bütün hadıseleri uluslar sos- herhangi bir prens:pe bağlı ol-
yetesine bildirmiş ve onun ve- duklarından değil de, ltalyanın 
receği kararlara boyun eğe- büyümesini kendi menfaatleri-
ceğini haber vermiştir. ne uygun bulmadıklarından böy-

Negüs, bütün aşiretlere, ka- le davrandıklarını, bunların bi-
bile!ere, Italyanlara hiç bir rer riyakar olduklarını söylüyor. 
taarruzda bulunmamaları husu· Gerçekten uluslar sosyetesi· 
sunda emirler vermiş, !m adam
la:da kendi memleketlerini ve 
yurdlarını istilaya hazırlanmak
ta olan bu komşuya karşı sü
kun göstermişlerdir. 

Bir tarafın sükiiouna öteki 

tarafın kana susamış hareket
ler ve sözlerle beraber medeni
yet adına yaptığı saldırganlığa 
bakınız. 

ltalya, Habeşistanda yapıla
gelmekte elan fecaatler hak
kında bir takım masallar uydur 
maktadır. Bunların hiç birisi 
teyid edilmemiştir. 

Eğer bunlar olmuşsa bile tek 
tek. biribirinden ayrı hadise· 
lerdir. 
Amerika' da Lindberg'in çocu
ğuna karşı yapılan şekavet. 

Fransa'daki Stnviski rezaleti. 

nin Mançuri ve Şako hadi
selerinde hiç bir hareket gös
termemesi, bu sosyetenin dün· 
ya önündeki prestijini azaltmış 
ve bu kurumun yalnız laf ebe
liği edip harekete geçmek 
kudreti olmadığı zannını uyan
dırmıştı. Hatta bu kanaat, Ital
yaya, şimdi ona karşı meydan 
okumak cesaretini vermektedir. 

O halde bu hadisede de uluslar 
sosyetesi miskinliği bırakıp ha
rekete geçmek suretiyle otorite
sini göstermezse, daha kötü 
sonuçlar yol alacaktır. 

Binlerce yıllardanberi harb, 
dünyaya hükmetmiştir. Eğer 
uluslar sosyetesi, harekde geç
mek hususunda gene geç ka
lacak olursa, bu onun sonunu 
ltetirecektir. 

.. 

Gretayaş ya masaldır 
Yıldızların 
Sinema a 

bayanlar tavsiye eri 
arsıulusal bir şahsiyet 

" Bir yaz gecesinin rüyası ,, 13 milyona mal oldu . 
HOLL YVOOD.. sonra bunu adet edinmiştir. semburg opretinin filme çekıl· 
iKiNCi TEŞRiN Değerli kokularınızı dizinize mesinde 200 bin dolar muka· 

Greta Garbo Hollyvooda dökmeğe hacet yok... Sadece bilinde taganni edecektir. 
geleli tam on yıl oluyor. Filim kokulandırmak yeter. Bunun . BiR Y !--Z ASI 
müstahsili Lui B. Mayer onu niçin müreccah oldugv unu anla· GECESiNiN RÜY . 

filıo1 Maks Raynhardm ilk 
ı ,.8. . · uyası,, o an ır yaz gecesının r I . 

filmi hütün dünya sinemacı 1 

k b' eset ğında unutulmıyaca ır k s· 
olacaktır. Raynhard "Sha ~I 
pearin,, bir eserini seçıne a~ 
kuru kalabalıktan ziyade ııı b 

b• k"tl bitil 1t .!VVer ır u eye 
0

• 
dmek istemiştir. Böy]ece RaY 
hanl yığına hoş görün~ek, P~; 
püler film yapmak istıyeP • 
Amerikan itiyadını kırınıŞ ;:1 
lunuyor. Vernes Broaters a 1 

1 
taşıyan bir sinema firııı:~ı 
Raynhardın projesini ka • 
ederek kendisine tam bir se;_ 
besti vermiştir. "Bir yaz gec.~ 
. . .. f'I . d teknı 

sının ruyası,, ı mm e r 
bakımdan enfes sahneler ~11' 
dır. Bununla beraber bu tııt
enteJlektüel sınıfı tamaıneP d _ 

Kadm ekser:va deijişir 
ilk defa olarak Gosta 

Jılmi11dı: Clark Oable ve O. Cravjord 

min edehileck bir haldedir e 
nilemez. Bu da çok yüksek e~: 
tellektüel değerde o]an ~~~11-
lerin beyaz perdeye nal\ ı • Ber- mak isterseniz bir kez tecrübe 
deki zorlukları gösterıneğe ~~o 
ter. Bu bakımdan Raynbar 1'et 
hareketi cesurane bir hare 

lingte görmüş ve sekreterine 
şunları söylemiştir : 

- Bu kızı çağırınız. Stok
holmdan Hollyvooda kadar 
gezinti masrafı bize ait olmak 
üzere kendisine haftada üç 
yüz dolar verilecektir. 

O günden bugüne zaman ne 
kadar değişti.Greta şimdi filim 
çektiği zamanlarda haftalığı 

bir vakıtlar Lui Mayerin kendi
disine teklif ettiği haftahğm 

bin mislidir. Radyo şirketi ken
disine arzu ettiği saatta söyle
mek üzere mikrofon karşısında 
bir kaç dakika konusmak için 
50,000 dolar teklif etmiştir. 

Böylo iken Greta en çok ten
kide uğrıyan, hatta bazen d.:: 
kendisinden ağır serzenişlerle 
bahsedilen bir artisttir. r aka t 
o yaşayan bir masaldır işte ... 
Bir aktrisin fevkinde, şöhretın 
fevkinde, yıldızların fevkinde 
bir şe} d ro... Bir sehirbaz,men
fada bir peridir Garbo ... 

TESHiRiN SIRRI 
Saçlarınız Katearine Hep

burn 'un saçları kadar parlak, 
yumuşak Vt! hafifse sakın ku-

vaförünüzün boş laflarına uyup 
da saçlarınızı berbat etmeyiniz. 

Bu yıldızın nasihatını dinleyiniz: 
Her sabah başınızı yumurta ile 

ediniz. 
SiNEMADA ŞAHSiYET 

Elissa Landi kızılsaçlı çok 

• 

Yeni bir yıldız Ma1go Bobin Hcıod O/el Dorndo Ji/mındf d ıes• 

güzel bir artisttir: Elissa Ma- ı sayılabilir. Bu film Men ... ~ ;Je 
caristanda doğmuş, asıl terbi- sohn'ın teshir edici mUz•~aif• 

şampuvan yapınız. Saçlarınız l k dır"' ,, 
yesini Türkiyede almıştır. Is- derin bir a a a uya_n . af 

çok kuruyunca on dakika ka- k F k b f 1 ı Y 
tanbulu çok sever. Çünkü ora- layı hr. a at u ı ın ·ır"" 

dar ftrçalayınız. k · · f d'len 13 ıııı .. ; 
da küçüklük hatıraları saklıdır. ma ıçın sar e ı . r'I>' 

Sevdiğiniz kokul2:-ı nerenize dolar toplanabilecek ınıb, ·ıecet; 
sürersiniz ? Kulaklarınız arka· Sonra · lngiltereyi, Bavyerayı, film masrafını koruya 1 ,,~ 
sına, kollarınıza veya gerdanı· Amerikayı gezmiş ve meşhur bir muvaffakiyet kazana 
nıza mı? Rakel Teres en ide- olmuştur. Birçok dilleri konu- mıdır? Bu şüphelidir. bo• 
al yerin dizler olduğunu söylü· şt•r. Bu meyanda az çok Türk- MaksRaynhard Hitlerle afi 
yor. Rakel bu keşfini bir ka- çe de bilir. zuştuktan sonra AJmaı>~et' 
zaya borçludur. Bir gün bir JAN KIPURA terkederek Amerikada tıı' 
şişe güzel kokuyu dizleri üze- HOLL YVOODT A leşmiştir. Şimdi Amerikaı> _ 
rine düşürmüştür. O günden Jean Kiepura kont dö Lük- biiyetine girecektir. ,.••'''ı';, ........... 1.••t .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o~~ 
uluslar sosyetesini yıkacaktır, leri üzerine meselenin esas Bir takım yabancı e1'et' 
diyenler vardır. Bu tahmın doğ- unsurlarını gözden geçirmek da vardır ki, lngiliz . ~M vıııs' 

d. ı · · d" ·· ··şlerının ... ru çıkarsa, hiç olmazsa, bu icap e ıyor. erının ve uşunu . 3gı•· 

l k d d ı t . .. r v ı kayn ' • sosyete, yer yüzünde harb ate- Bu mem e ette ve ışarı a ar sosye esı uye ıgv 8 p ıı 

şini söndürmek, andlaşmaların bulunan bütün lngiliz okurları dan çıkmakta oldugunu dirtet• 
· · k · · l l h. d ·· l kt .. l"k kmekte ı• kutsallığını yerme getırme , ıç n an aşı ması ıç e guç o - ma a guç u çe e~şS 

zayıf milletlerı saldırganların mıyan çıplak bir hakikattir ki Fakat lngiliı siyasasın.ı~ sif'. 
elinde parçalatmamak yolunda ortadaki anlaşmazlık ltalya ile na akıl erdirebilenler 1 ~::. • 

yaptığı bir savaşta yıkılsan; ve lngiltere arasında değil, ltalya samız, açıkça anlaşılabı 
1

eteS1 
saldırganlığa baş sallıyarak de- ile Uluslar Sosyetesi ar.'lsın- Kavga, bir uluslar so~it fıı' 
ğil. dadır. kavgasıdır. ltalyanların 8Jııt1' 

t . t . t 1 v kurıı> ı.ııt 
KAVGA B R ULUSLAR Bununla beraber, bu memle· şıs .•mp~ra or ugu ak, ral• t.· 
SOSYETESİ KAVGASIDIR kette kötü propagandaların te- nın ımkanını yalanla~ düşOle 

Great Britain and The East siri altında kalmış olan birta- küçük göstermek bıze i ted' 
dergisinden: kım adamlar vardır ki onlar, ltalyaya kaşı süel zecr J:J1e~' 

Son zamanlarda arsıulusal gunun büyük anlaşmazlığını birler tatbik etmeği bu 1 "'' 
sıyasa durumunu ince)iyenlerin Britanya imparatorluğu ile leket, tasarlıyamaz. BöY "~syc' 
İtalyan _ Habeş harbını lngiliz- ltalyanların rüyasını gördükleri şeyi biz, aneak uluslar :ıyıı"' 
Italyan anlaşmazlığından bir faşist imparatorluğu arasında tesinin emriyle, yahut it 1ı"1l 
~ ,. ~ r. ·-'- r.-........ aö~terme- gibi gösteriyorlar. lar imparatorluğumuza 
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Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapllan Satışlar 
~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fi at 
662 Alyoti bi. 8 25 12 50 
516 T Debba~ 7 25 9 75 
230 K A Kazım 7 14 
177 H Şeşbeş 7 50 9 25 
201 M J Taranto 9 37 9 87 
119 Beşikçi Z bi. 9 . 10 50 
100 Y I Talat 8 75 10 

93 Manisa B Koo 8 75 12 
87 F Z Abdullah 10 50 11 
67 S Gomel 9 9 50 
49 Çolak O Nuri 9 9 50 
44 P Paci 7 62 7 62 
30 S Emin 9 10 50 
28 Albayrak tic. 6 87 6 87 
9 Ş Bencuya 7 50 9 50 
7 L Galemidi 8 8 

2419 Yeldin 
~2009,5 dünkü sabş yekunu 

4428,S umumi satış yekünu 
incir 

Çu, Alıcı Fi at 
754 Muhtelif 6 75 16 
l(· Zeytinyağı 

ılo Alıcı Fiat 
20 ton E Levi 32 50 32 50 

Zahire 
Çu, Cinsi Fiat 
90 buğday 8 31 

ll4 Kendir T. 4 50 
12 Nohut 6 35 

700 Susam 15 
i~oo P. çekir 2 50 

3 
03 K Palamut 3 70 
80 bal ye pamuk 40 
53 harar 11 

~6613kilo K ceviz 12 
198 kil c . . 36 62 o . ıçı 
00 ki K Badem 13 

2~78 kilo T B içi 46 
36 kilo Acı B içi 47 .... ...- p 

• 

8 33 
4 50 
6 35 
ıs 25 
2 50 

490 
44 

16 
40 
13 
63 60 
53 50 

Para ıyasası 
7-11-1935 

Alış Satış 
Mark 50 20 50 70 
lsterlin 616 50 621 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolat" 80 05 79 45 
~elga 21 1 O 21 50 
~talyan lireti 10 17 10 27 

F
sviçre F ran. 40 80 41 12 
lorin 85 30 85 87 

lCr. Çekoslo. 5 24 S 27 
Avstr.Şilini 23 50 24 

~aldırganlıkta bulunacak olur· 
arsa yapabiliriz. 

. - Avrupa kıtasındaki ger
Rını· .. • .. ıgın, önemi bu memlekette 

ı
8.0Y.lenen birçok sözlerle be-
ırtıLtn · · Ew .. ) b k 
1 ıştır. ger so7. ere a ı-

i~c1!' olursa, Ingiltere ltalya 
~i arba geçen haftadan daha 

Yade yakındır. 
lirnF Skat hadiseleri büyültmiye
d · oravb kimselerin yurd mü-
likfkası için gösterdikleri titiz
rtlefid~rşısmda telaşa düşülme-

ır. 

d Bir zaman, başka ulusların 
t~ bizi takip edeceğini sana
h ek ilttiğimiz müdafaa ve 
d:rp araçlarımız, bugün yeni
l n arttırmak gayretinde bu-
:nıanıızı bir harp hazırlığı 
~'?ak doğru değildir. 

&th·ız_. ~endi mukaddenıbmızın 
.. ıbıyız. Fakat bugünkü buh
•lln · · 1'it ıçı~de uluslar sosyetesinin 
;etındeyiz. 

I> 1 unya barışı, ve savaşın ya
b~~anıası için sabırlı bir surette 

8
un varımızla çalışma~tayız. 

in _unun için Avrupa kafası, 
ti ~ıfterenin gaye ve hedefle
d 111 

anlamayi güç buluyor a 
a~' 

1 
er geç bunun hakikatı bu 

an~ arın dışındaki ülkelerde 
aşılacaktır. 

A. Ba~kan Ruzvelt'iu ltalya ile 
l~ ~erıka arasındaki tecim iş· 
l rı hakkında tuttuğu hareket 
<ıtzı b 

li d· ' unun kuvvetli bir de
ır. 

ka~undan bnşka, biraz geç de 
a· ınış olsa, Italyanın Akde
&:~de Yapacağı herhangi bir 
n dırganlık karşısında Fransa-
" 

1~ lngiltcreye yardım etmek 
a nde bulunması, ikinci de-

Almanyada tetkikler 
Bugün Almanyanın mukad

deratma hikim bulunan reji
min en ziyade önem verdiği 

işlerin başında gençlik teşki
latı gelmektedir. Rejim istikbale 

a 
ne 

Bu iki teşkilatın hedefi yal
nız siyasal değildir. Ayni za
manda sportif ve kültürel bir 

<ımaç gütmektedir. 
Bütün çocuklar izcilere ben

ziy~n elbiseleri giymektc,kulla-

Oenç kızlar da asktr gibi disipline alışıyor 
aid kuvvetini buglinün gençli
ğinde gördüğü için onu nns
yonal sosyalizmin ana prensip
lerini hazmetmiş hir durumda 
ve çok kuvvetli olarak yetiş
tirmek azminde bulunmaktadır • 
Bu arzu yalnız Almanya için 
değil, inkılab yapmış bütün 
uluslar için bir vazifedir. 

GençJ~rine değer vermiyen 
ve onlara ilgi göstermiyen her 
hnngi bir devrim veya herhangi 
bir rejim çUrük ~meller 
üzerinde du uyor sayılabilir. Bu 
bakikatı, bu bnyati zarureti 
çok iyi kavramış bulunan Nas
yonal sosyalizm kapularım ya
şayan nesle kapamakla beraber 
beraber onları yeni yetişen genç 
lcre arkasına kadar açmış; 
hatta bir bakıma göre gençlik 
için partiye girmeği mecburi 
kılmıştır. 

li 
•• 

hedefi • 
gayrı 

• • • çl rı ır. ·ının 
Gençlik teşkilatının her ma· 

hallede ayrı bir ocağı da var
dır. Buralarda kendilerine ulu
sal terbiyeye uygun gece ders
leri, konferanslar varilir. Ayni 
organizasyonun ayrıca büyük 
konferans salonları da vardır. 
Bu salonlarda gençliğe radyo 
vasıtasif e verilen konferanslar 
dinlettirildiği gibi, muayyen 
günlerde müteaddit hatipler 
tarafından Almanyanm ulu
sal durumu hakkındn bilgiler 
daima tekrarlanır. Uzunca sü
ren tatil gün!erinde gençler 
için seyahatler tertip olunur. 

D~ğlarda ve ormanlarda, 
çadırla karargahlar kurularak 
3razi tatbikatı yaptırılır. Te~

lcilfitın emrinde hususi trenler 
ve vapurlar vardır. Uzun seya
hatlerle yurdun her tarafı 
gençliğe gösterilir ve tanıttırı
lır. Oldukça masraflı bir ter
biye sistemi olan bu tatbikatta 
masraf münhasıran devletin 
urnuzunda da değildir. Her 
çocuk mutlaka haftada beşon 

knruş teşkilatına ödemeğe ve 
resmi üniformalarını ve levazı
mını kendisi tedarilc eylemeğe 
mecburdur. Yedi mil.,ron çocuk 
haftada vasati on knruş öde-
diğini kabul etsek y~ li il! '>n 

çocuğun ödediği parn. yetmiş 
bin liraya varır. 

Binaenaleyh yarınm Alman
yası çocukluk hayatm:ian haşu 
lamak üzere cemiyet hay:ıt·:ıu;J 
icablarına uygun olarak yetiş
tirilmektedir. Bunnnla beraber 
devletin, devlet şimendiferleri
nin, bütün müessesatmın bu 
organinsyona gösterdikleı i ko-
laylıklar sonsuzdur, 

On ya§ındau on sekiz yaşı
na kadar arkası almmıyan bir 
spor faaliyeti içinde yetişen 
kuYvetli gençlik ğece1i gUn
düzlü ulusal terbiye veren 
önemle inanli ve imanlı olarak 

1 

• 
ır 

hayata haıırlanmaldadır. 
iş bu kadarla da kıılmıyor, 

on sekiı: yaşına giren her genç 
alh ay ayrıca mecburi hizmet 
teşkHAtmda vazife görilyor. Bu 
teşkilata kürekli askerlik de-

Nasyonal sosyalizm istikbal
de kendisini emniyet içinde 
bulabilmek için on yaşından 
başlamak üzere çocukları ve 
gençliği partinin kontrolü al
tındaki hususi bir organizas

Alman emrliğiııin lledc/i: Ve!SaJ'ı gömmektir Naıi lşarrti11i taşıyan spor lulıklaril~ 

yona bağlamıştır. 
Kanında yabancılık ve Mu

sevilik olmıyan on yaşındaki 
her çocuk (Pinfe) teşkilatına 

girmeğe mecburdur. On yaşın
dan, on dört yaşına kadar ço
cuklar (Yunk Volk) adını taşı
yan bir teşldlahn ilyesidil'['?r. 
On dört yaşından. on sekiz 
yaşına kadar olan çocuklar 
(Hitler yunk) adile anılan (Hay-
yot) teşkilatına bağlıdırlar. 

Bu şekilde on yaşından, on 
sekiz yaşına kadar ınekteb sı
ralarında bulunan kız, erkek 
ve bütün çocuklar partinin 
kontrolü altmda nasyonal sos
yalizm prcnı;ip!erine uygun ola
rak yetiştirilmektedir. 

Çocuklul<tan başlıyarak di
siplinli bir hayatla. idrakli bir 
gençliğe kadar varan terbiye 
sistemi yarının Almanyasını nas
yooal sosyalizme in~nmış bir 

rında mensub bulundukları teşki 
Jatın ilk harfleri olan (V.Y) ve 
(H.Y) harfleri yazılı kolbagını 
ve göğüslerinde nasyanal sos
yalizmin alameti farikasını ta· 
şımaktadırlar. 

Yaşlarına uyğun olarak ar· 
kalarında çantaları vardır. Or
ganizasyon tamamen süeldir. 
Onbaşıları, çavuşları, böliik ku
mandanları kendi araların
dan seçiliyor. Bunun üs
tilndeki kurumlar bu işlerden 
anlıyan muvazzaf ve mU
tehassıs ellerdedir. Yekunu 
yedi milyon olan bu teşl<ilat 
mensupları hemen kamilen 
mektep sıralarında bulunduk
ları için, mekteplerden Cumar
tesi ve Çal'. amba günleri öğ
leden sonra ders yoktur. Ço
cuklar bugünlerde tctkilabn 
emri altındadır. Muhtelif spo.r 
eğlenceleri, geziler tcrtib olun
duğu gibi ıQel talimlere de 

Oe11ç kızlann atlayış/an 

mek daha doğrudur. Gençler 
altı ay ellerinde kazma ve 
kürükle yol yapmakta bir is
tihkam neferinin bilmesi lizıın· 
gelen bütün malumatı tatbikat 
G hamnc\a filen almaktadır. 
Bunu da mecburi aslceri hiz
met fakib eylemektedir. 

Terbiyenin takib ettiği sis
tem göz önüne getirilirse on 
yaşından itibaren 20 yaşına 
k dar bütü Alman çocukları 

partinin ve devletin eli altına 
girmektedir. 

Bu şekilde yetiştirilen güçlü, 
kuvvetli bir neslin nelere muk
tedir olabileceğini tayin etmek 
gllç deği!diı. 

Almanyadn gençlik dağnık 
ve hedefi gayri muayyen ku
rumların elinde değil; partinin 
avucu içindedir. Parti yine Al
man neslini prensiplerine uy-
gun olarnk yetiştirmekte, mil· 
Jiyetçilik mevzuunda ateşli bir 
varhk yaratmaktadır. 

'.F.I a.kk:ı oca.koF;lu. 



I\'o ör cinayeti 
Mııha eme)e davam 

edil dl 
Hudaverdi motöründe tüc

cardan Cemal ve Hüseyin ile 
Recep kaptanı paralarına tama 
ederek öldürmekle ve cesetle
r;ni denıze atmakla suçlu Os
man kaptanla Ç pinoz Ahme
din muhakemelerine dün ağır· 
cezada devam edilmiştir. Ali 
kaptan adında bir şahit mu
hakemeye gelmemişti. Osman 
kaptana ait motörün teşkilatım 
bilen bu kaptanm zorla muha
kemeye getirilmesine karar ve
rilerek muhakeme başka güne 
bnakılmışbr. 

Doktor 

Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

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

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

• H 3. (182) 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıkh az sarfiyathdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Dehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
Peştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

lzmirJiler Istaııhulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
: . ,"""' .. ; ..... -;, ../.. , ".. . 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• 

" 

Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahata bulacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

E 

PUD A 

Daim on mark 
Ampüllü dört köşe küçük cep fenerleri 

No. 4611 
O kadar küçüktür ki bir yelek cebinde bir bayanın çan
tasında her zaman bulunması lazım olan Lir ihtiyaçtır 

Ağırlığı otuz sekiz gramdır 
Yirminci Hnn en son icat ettiği çok küçük cep feneridir 

.ll!i!lr.liimll~IZ7Ar* ü ?.ACiJ\i!IU'i#"2R Pim lı?1IIUJ!J!a.ııll'Jlllmr;& 
DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No 28-9 

Anadolu Hurda vat mağazası 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SIHHAT Balıkyağı 

Norveçyanın hcılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satı, Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NUZfrlET 
~ıh hat czanes 

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

Okumadan Geçmeyiniz 
Çav yerine Hervea içiniz 

"HERVEA., denilen nebattan ihzar 
edilen çayı içtiğiniz takdirde fazla mik
tarda müdrir olduğundan vücuda mazar· 
rat veren hamızı belvin itrahına muvdf· 

fak o:ursunuz. Bu suretle vücudun uzda 
' bir zir.delik ve rahathk hissedersiniz, ve 

ROMATiZMA sızılarına karşı büyük bir 
faidc t min etmiş olursunuz. 

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

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

Posta kutusu 234 Tel. 2413 

Bay nd ı r he ed\ esind~n: 
Bayındır bc~ediyes: ıe geçe-ek yenid~n esaslı bir şekilde ta

mir ettirilen vtcl ve gazino ihale tarihinden itibaren 938 Mayıs 
sonuna kadar icarı nçık arttıımaya çıkarılmıştır. 

isteklilerin ihal.! günü olan 20-11-935 Çarşamua günü saat 

14 de kadar Bayındır belediyesine müracaatları. 
27-31-4-8 3529 (3370) 

TÜRK SANA YI HARBiYE ve MADENİYE FAoRIKASI
NIN MEMLEKETIMIZIN BERTARAFINDA TNINMIŞ VE 
BU SENE ÇOK TEKAMÜL ETMiŞ MUHTELiF TIPTE o 

Ları satışa baş lanmıştır 
Geç kalmaları sebebile geçen sene birçok taleplere soba 

yetiştirmek mümkün o1am9.ıdığından· müşterilerimizin şimdi· 
den müracaatlarını rica ederiz. 

Taşradan müracaatlara 
Kataloğumuz gönderilir 

İzmir ve Havalisi umum acenta ve satış deposu 
AHMET ETEM BULDANLOGLU 

Gazi bulvarı. Teİgraf EHEM. Telef. 3991 
S. 8 1-8 ( ) Sa. Cu. 

En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru
neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabii 
doğan çocukların vücutlarındaki iğrilikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur-
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasm 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
ic:in korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
1LE RAGBET- ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSlSI 

Fa,hrl Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğleden 

kadar. 
sonra 14 - 16 ya 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 
~~~~~~~~~~~~~~'-355 s~.1~~ 

Kemal 
HiLAL 

a Ta,rınısanr 1938 

Akta Balıkya vı 
eza~ ,sin e Tevzie 
~ASLAND~ 

... 

Morina balıkyağının özü ve başmahsulü kimyaca iki kez fi)itre 
edilmiş gıda kuvveti yüksek içmesi çok kolay 

Bir ~erbettir 
Hilal eczanesi bu yağı başka hiç bir yere vermemiştir 

Doyçe Oriyantbank ~ 
ORESDNER BA1 1K ŞURESI 

IZMiR . 
l\l~:Hl{EZI : ın:RLI~ 

Almanyada 175 Şubesi _Mevcuttur 
8cı ııınyo ve ı htıyat akçctıı 

165,000,000 Haylı mark 

'lıirkı)'edo ~nbolorı: l~'l'A~BUL ve IZMIR 

l'ılıtıırda Şnheleri: KAHIHE ve JS[\ENDEH.lYE 
Hor tiirlii hanim ınuaıuol:1trıı ıfa ve kabul eder jl 
c AL~IA~\' Al>.\ sey:ılıat, ıkırnrnt, tl\lısil "" sııiro ıçın il 

"n dl\'t'11 ~(lınıt l ı~ ın:OT~TEH1\1AHT\ flntılır • ch-0 

Z raat 
sinden: 

Banka~ı lzmir 

.. o:ı· 
Bankamızın tasarruf ve idaresi altında bulunan Meyveter gu 

rüğünde kain Balnrcıyan hanının 1 Kanunusani 936 tarihinde; 
itibaren bir senelik icarı, kapalı zarf usulile müzayedeye konu • 
muştur. ı 

isteklilerin teklifleri 30 Teşrinisani 935 tarihine kadar kabO 
edilecek ve 1 Kanunuevvel 935 tarihinde birinci ihalesi yapıl~" 
cakbr. Şartları anlamak ve daha fa~la izahat almak isteye~l~:-) 

~~~~~~~--------~~~~~~~~-----~~ /~41C 



,_ S'°ahlfe g 

F ratelli Sperco 
Va ur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
OBERON vapuru 8 ikinci 

N. V. 
' \V. 
1 

'. f . \ 7 an Der J 

Zee & Co. 1 

SOFIA rnotörü Halen limanı
mızda olup Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen için yük 
almaktadır. 

Oliver Ve Şii. 
L iMlTET 

a r Acen ·esi 
CENDELI HAN BıRiNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Liverpool Hat h 
LESBIAN vapuru 26 birinci 

teşr:nee Uvcrpool ve Svanse-

te§rinde beklenmekte olup yü· 
künü boşalttıktan sonra 14 
ikinci teşrinde Rotterdam,Ams
ter<lam ve Har.lburg limanları 
için yük alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8 
f kinci teşrirıde gelip 14 ikinci 
teırinde Anvers, Rotterdam, 
Aınsterdam ve Hamburg liman
ları için yük alacakbr. 

AMSEL vapuru Halen lima
nımızda olup Anvers, Rotter • 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yük almaktadır. 

A VOLA vapuru 9 ikinci 
teşr:nde bekleniyor. Hamburg 

Bremen ve Anverslen yük 
çıkaracaktır. 

1 
adan rrc:·p f:thliycde bu:una
nacak ve aynı zaıranda 2 ikinci 

1 fe~rine k:ıd~r UverrJ:>ol ve 
G'asr;ov iç·n yük alacaktır. 

Herkesin beğendiği, ucuz gayet 
parlak ışık veren ve kale gibi 
dayanan K A L E ampulüdür 
Yalnız bir defa tecrübe ehnek 
kafidir. 
Bu markayı her 
yerde arayınız 

UL YSSES vapuru 20 ikinci 
teırinde gelip yükünü tahli
Yeden sonra Burgaf(, V arna ve 
l<öatence limanJan için yük 
llacaktır. 
CERES vapuru 21 ikinci teş

rinde gelip yükünü tahliyeden 
ı •onra 25 ikinci teşrinde An· 
\'era, Rotterdam, Amsterdam 
\'e Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINElfi 

~ 
FREDENSBURG vapuru 28 

kinci te§rinde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra 21 ikinci 
·teşrinde Rotterdam, Hamburg 
Copenhage, Dantzig, Gdynia 
Goteburg, Oslo ve lskandi-

lıa" •• ı mnnlanna hareket ede-
ektir. 

GOTLAND vapuru 30 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Rotter· 

dam - Hamburg - Copenhage

Dantzig - Gdynia - Oslo ve Is

kaodinavya limanları için yük 
alacaktır. 

Zegluga POLSKA S. A. 
SARMACJA motörü 20 ikinci 

teşrinde b,.kJenmekte olup doğ· 
ru Anvers - Gdynia !imanlanna 
hareket edecektir. 

8ERvicE MARlTıM ROUMAİN 
DURUSTUR vapuru 20 ikinci 

teşrinde beklenmekte olup yü

künü tahliyeden sonra Köstence 

Sulina - Galas ve Bryla liman
ları için yük alacaktır. 
ALBA JULIA vapuru 20 ikinci 

teşrinde gelip 21 ikinci teşrinde 
Malta - Cenova - Marsilya ve 
Barselona limanlarına yük ala
caktır. 

ilandaki hareket taribleriie 
navlunlardaki değişikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et
ltıez. 

HANAU motörü 11 ikinci 
teşrinde bekleniyor. 15 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Rotter-

danı, 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 için yük alacaktır. 

EXERMONT vapuru 18 ikinci 

teşrinde bekleniyer. Nevyork 

için yük alacaktır. 
EXARCH vapuru 30 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Nevyork 

1 

için yük alacaktır: 

EXECUTIVE vapuru 15 bi

l rinci kanunda bekleniyor. Nev

i york için yük ~ıacaktır. 
EXILONA vapuru 31 birinci 

kanunda bekleniyor. Nevyork 

için yük alacaktır. 

Service Direct Danubien 
Tpna hattı 

ALISA vapuru Halen lima

nımızda olup Beograd, Novi
sad, Komarno, Budapcşte,Bra

tislava ve Viyana için yük 

alacacaktır. 

Arment Deppe • Anvers 
ESPAGNE vapuru 5 ikinci 

teşrinde bekleniyor. Anvers 

Direkt iç.in yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 

Hamburg 
HANSBURG vapuru 8 ikinci 

teşrinde beklenıyor. Anvers, 

Rotterdam ve Hamburg için 

yük alacaktır. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası 
~tkasında 72-4 numarada 

RATELLI Sperco vapur acen· 
talığına müracaat edilmesi rica 
olunur. 1 

let~fon: 2004-2005-2663 
.......___ ____ -.;;;;;;;;;;;;;;;;...;~~~;;;;;;;=---

l z ın i r ikinci hukuk mabke
ltıesinden: 

DEN NORSKE Middelbavs 

Linje (D/S. A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANASERAS 11 otörü 21 
ikinci teşrinde bekleniyor.Dnn

kerk ve Dieppe iç!n yük :ıla

caktır. lzrnirde Basn.alıane cadde
sinde Elvan sokağında 24 ha- ı 
llcde A'i kızı Devlet tarafın· 
dan kocası ayni evde oturur 1 

f~ritJi Nuri oğlu Haydar aley- ı 
•ne açtığı boşanma davasın-

dan dolayı tayin edilen günde 1 
hazır bulunması için gönderi- • 
len davetiye vaıakasmın arka

sındaki meşrubata nazaran ika

ltıetgahıntia bulunmadığından 
biJa tebliğ iade edilmiş olmakla 

~u baptaki tebligabn ilanen 
•crasına ve arzehal suretinin 

llıahkeme divanhanesine taliki

~e ve tahkikatın ı2-ll-935 
k Uma gününe bırakılmasına 
k~rar verilmiş olduğundan mez-

ur günde saat on raddelerinde 
llıüddeialeyhin esaleten veya 
\rekaleten tahkikat hakimi hu

ıurunda hazır bulunması aksi 
takdirde gıyap kararı ittihaz 
o' Unacağı H. U. M. mubake-

~eleri kanununun tebligat fas

~n~ tevfikan teblig makamına 
aırn olmak üzere ilan olunur. 

3619 (3410) 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

QETRNMORE vapuru 4 
ikinci teşrinde bekleniyor. Li
verpool ve Anverstcn yük çı
karıp Burgas, Köstence, Galaç 
ve Braila için yük alacaktır. 

Vapuriarın isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarif el eri 
hakkında hiç bir taahhüde gi-

rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 

Zee & Co. 
Birinci Kordon Telefun No. 

2007 -2008 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Muzaffer Eroğul 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ALGERIAN vapüa 15 ikinci 
teşrinde Liverpool ve Svansea-
dan ge!ip tahliyede bu!una-
caktır. . ~ ... 

Londra-Hull hattı 
POLO vapurn 30 birinci teş· 

rinde londr:l HuH ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak 

..1 

ve aynı 7.am:ında 6 ikinci teş
rine lcadar Londra ve Hull için 
yük alacaktır. 

MARONJAN v:muru 6 ikinci 
teşrinde ge'io 12 j}cinci teşrine 
kadar Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

OPORTO vapuru nf\ ikinci 
teşrinde Lon<lra, Hu\ ve An
versten gelip tahliyede bu:u· 
nacaktır. 

The General Steam Vavi
sration co. Ltd. 

ALBATROS vapuru 25 bi
rinci teşrinde ~elip 28 birinci 
teşrine kadar Londra icin yük 
alacaktır. 

DEUTCHE LEV ANT UNIE 
SOFIA 28 birinci teşrinde 

Hamburg, Bremen ve A"vers
ten beklenmekte olup tah;iyede 
bulunacaktır. 

NOT : Viirut tarihleri, va
purların isim!eri ve nav'un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

(3407) 

-ookto~ 

Kemal Şakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tram\1a.y cad
desi No. 596 Tel. 2545 

Geceleri sık sık abdeste kal· 
kanlar rahat etmek için 

Katran Hakkı 
kullanmalıdırlar. Zira 
idrar yollarının nezle 
haplarını iyileştirir. 

1 - 8 

teli 

Katran 
ve itti-

lzmir Kerneraltı Hükumet 
Caddesi karakol karşısında 

30 sene gibi uzun bir zamandanberi temizlik ve istika
metile nam kazanan oteı:m:zde bu defa esaslı tamirat ya· 
pılmış ve yeniden otelciliğe ait levazımatı tedarik edilere~ 
teşri~ edeçek olan sayın müşterimizin her türlü istirabatlen 
temin ve tam manasile bir aile ocağı olmuştur. 

Civar ilçe ve ilbaylardan gelecek konuklarımıza ümidin 
haricinde kolaylıklar gösterilmektedir. 

Otelimizde bir gece konuklamak her hakikatı öğrete
cektir. Akşamlan temiz hava almak için taraçalarımız müş
terilerimize açıktır. 

Aşlama sularımız meccanendir. 
Yatak fiatlarmda esaslı tenzilat vardır. 

Altın 
Damlasını 
Eczacı baş, 

erit 
'apar 

Taklitlerine aldanmayımz 

De o: 

Şifa 
• c anesı 

Salon, yenıcl{ve- yatak oclalarınızı Haraççı 
K ardeşlcr ıuob1lyelerile siisleyiniz .•. · 

Merkez: ~ube: 
Ankara 

Anafartalar 
Caddesi 

Kınacı Han 
Nu.S Tel.1426 

2 ve 20 komprimelik ambalajlaroa buıunur. 

~~lal Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis

liğin timsali olan ffi markasını arayınız 

- Neden sizde içmiyorsunuz -

Fazla sıcaklarda işti hanız kesilir yemek yiyemezsiniz 
diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarf eder 
ıayıf düşersiniz. 

Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek laztmdır. 

Ne yapmalı ? 

Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve 
neş' e vermiş olan 

Ki na 
yi alıp kullanmalı 

Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek babarlarımızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanm öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başh aatıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Her eczanede bulunur. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 

Kars südi~ )esi. Her boy diş macunu ve fırçalarını (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayını:ı. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel sattş yeri yalnız depomuzdur. 
Telefon : 3882 -lzmir Milli 

ğünden: 
Ciheti a•keriyeden müdevver yedi kitilik 125 !i~a mu~~mmen 

kıymetli barapça tenezzüh otomobili 4-11-935 tarıhmd~n ıtıbaren 
bir ay zarfında pazarlıkla satılacaktır. Alıcılann bu muddet zar· 
fında milll emlak müdüriyetine müracaatları. 3629 (3409) 



YENi ASIR a Tetrinlsanl 

11 O bin Italyan askeri Makalleyi zapte çalışıyor 
Makalleye karşı ya ılan ilk taarruza Ras Guksan n askerleri gi 

Çok gizli davranıyorla l 
Habeş ordusunun Ogaden cephes · n
de ir mukabil taarruzu bekleniyor 

Adis-Ababa, 6 (A.A) - Ce
nub cephesinden gelen haber
lerde Sebeli bölgesinde de şict 
detli müsademelerin başladığı 
bildirilmektedir, Habeş kuvvet
leri çetin bir mukavemet gös
tererek müstahkem mevzilerine 
doğru çekilmektedirler. Habeş 
kuvvetlerini, ordu kumandanı 
Ugasnuş idare etmektedir. 

Habeşlerin perşembe günü 
geceleyin kuvvetli bir mukabil 
taarruzda bulunacakları bildiril
mektedir. İtalyan uçakları yeni
den Garahai bölgesine birçok 
bombalar atmışlardır. 

BÜYÜK GERGINUK 
Adigrat, 6 (A.A) - Stefani 

Ajansı bildiriyor: 
Son zamanlarda Habeşler 

hareketlerini gizlemek için çok 
ihtiyatlı davranmakta ve bir 
noktadan başka bir noktaya 
gitmek için gece olmasını bek
lemektedirler. Maamafi Habeş 
kuvvetlerinin türlü hareketle
rini görmeğe muvaffak olan 
Itnlyan uçmanları müşahedele-

rinin yazıh bulunduğu küçük 
kırmızı bayrakları atarak gör-

düklerini Italyan otoritelerine 
bildirmektedirler. Italyan yük
sek komutanlığı bu suretle 
Habeş hareketlerinden daimiğ 
bir şekilde haberdar olmak
tadır. 

TEKLiFLER 
Adis - Ababa 6 ( A.A ) -

Habeşistan Jehine olarak am
bargonun kaldırılması üzerine 
buraya önemli miktarda silah 

Ad11ada Ras Seyumımgcbisi 
ve cephane gelmesi beklen
mektedir. Hükumet daireleri 
her gün türlü silah fabrikala
dan teklifler almaktadır. 

Sahra telsiz telgraf istasyon
larının çoğalması için ısmar
lanmış olan levazımın da gel
mesi beklenmektedir. 

HEP O iDDiALAR 
Ankara, 6 (A.A) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Yerli askerlerden mürekkep 

birinci kolordu Sanlo vadisin
de yaptığı "ilerleme hareketin
de 30 kiliseye mensup papaz
larla karşılaşmıştır. Kadın el
biseleri giymiş olan bu papaz
lar heyeti Davud'a aid dua
Jar söyliyerek ltaJyan hatlarına 
doğru gitmekte idiler. 

TALİ KOMiTEDE 

sosyetesinin neşrettiği resmiğ 

bir tebliğde bildirildiğine göre, 
18 )er komitesi nihayet usul 
hakkında bir teklif kabul 
ederek, Türkiye, Sovyet Rusya, 
ispanya, Polonya, Yugoslavya, 
Romanya, Yunanistan, lsveç ve 
lsviçre hükümetlerini zecri ted
birlerin tatbiki işi ile meşgul 
olacak bir tali komite teşkil 
etmek üzere eksperlerini tayin 

·etmeye davet eylemiştir. Bu 
tali komite 18 ikinciteşrinden 
sonra toplanacak ve bir müd
det için daimi surette içtima 
halinde bulunacaktır. 

eh dış bakanı 
Varşova, 7 (Ö.R) - Dışiş · 

}eri bakanı albay Beck neka

hat devresini bitirmiş olduğun-
f:pn"'"""· f:,. / A /\\ - Jll··- 1-- ,J- -. • - 1

···-·· • ' -~- .... '---•- -••+, ... 

Rusya şenlik yapıyor 
• • 

teş 
• n • 

1 tililinin on sekizinci • • 
ırınc 

Yıl 
.. .-.. .. •• utlulanmaktadır on munu 

Moskova. 7 (A.A) - Bütiin 
Sovyet Rusya, baştan başa bi
rinci teşrin ihtilalinin 18-ci yıl
dönümünü kutlulamaktadır.Mos 
hova kırmızı bayrakla ve çiçek
lcr!e yazı mış vecizeler altında 
gömülüdür. Her tarafta büyük 
şef'eri'!l resimleri asılmış bulun
maktadır. Sokaklar tenvir edil
m:ştir. Sokalclarda ve binaların 
cephelerinde asılı levhalar ve 
diyegramla memleketin ulusal 
ekonomisiyle kültüründe görü
len yüksrlişi tebarü-: ~ttirmek
tcdir. 

Şenliklerde b lunmak ve 
bunları görmek için Sovyet 
Rusyanın bütün bölgelerinden 
on binlerce kişi, işçi heyetleri 
Avrupa ve Amerikadan yüz
lerce yabancı Moskovaya gel
miştir. 

Bütün gazetelerin bayram 
nüshaları Şovyet Rusyanm her 
alandaki yapıcılığı hak nda 
izahat vermekte ve Sovyetlerin 
dünya barışı hakkında sarfet
mekte olduğu gayretleri teba
rüz ettirmektedir. 

Moskova, 7 (Ö.R) - İlkteş
rin ihtilfilinin yıldönümü Rus
yanm bertarafında kutlanmıştır. 
Bu onora Moskova Sovyet 
kurulu fevkalade toplanmıştır. 

Stalin, Kalenin, Molotof, Voro
şilof, Mikoyon yoldaşlar ve 
daha birçok tanınmış kimseler 
toplantıda buluıımuşlardır. B. 
Kalenin bir söylev. vermiştir. 
Bütiın kurumların ve sindika
Jarın delegeleri toplanbda ha
.,,r bulunmuşlardır. 

•w ... ıs 
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Zeplin balonu Lavalın 
Friedrichshafen 6 (A.A) -

Graf Jeplin balonu bu sabah 
buradan cenubi Amerikaya el
linci seferini yapmak üzere ha
reket etmiştir. Bu uçuş, bu yı
lın sonuncu seferidir • 

Görüşmeleri ıı1 
. .. B J..ıı"' • 

Parıs , 7 (O .R) - · ıçi•' 
Polonya sefirile Yunan e 
B. Politisi kabul etıniştir· 


