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lngiliz'ler 
129 Büyük Zırhlı ile 9 Bin 

Tayyare Yapıyorlar. 

Laval I\.ahinesi Dün Istif a Etti. 
?~ze~cler, Ekonomi Bakanlığı· 

nın ıkınca beş senelik endüıtri plU· 

nmı •.e•.k.ik .edecek komisyon aza. 
~~nan ısımlerıoi neşrctmcktedirler. 
1 oplu ve büyiik bir inşııda disiplin 
vtiwlı \'c tasarruf ancak plün ııo: 
liıikası ile sağlnnııbilir. Bizim ihti· 
}açlarımızla, va ıta ve zaman dnr· 
lıgı ıırosıodaki niebet diişüuillecek 
~hıua, uyrı ayrı bGtün milli fna. 
hyetleri fJlliolıı~tırınak fikrine iti· 
raz f'dcl'ek kiın e bulunamaz. 

• ııeıl dış sıyıı~amızda hr.defi· 
uıız PDte 1 l • rnasyoua ıarı" ı e eko· . " ' rıonıı siya amıun bedef i milref h· 
duo ib · 1 arettır. iç&ablnrımızı , aloız 
kf'ndi ilk maddelerimiz ve iç pn· 
zaruuıı ııstııue kurmaktayız. fem· 
leket" b' ı · 1 ıç ıır zamau otarşi ıeımıp· 
lan . iı;ioe düşllreı·ek değiliz. Eko· 
noııııde b ıı- ·1 n,,ıuç ı e arsılrnğınç ııra· 

'.0~10 ne lıüyfılı: fork: olduğunu 
lıılıyoru7.: Biri, bir milletin ancak, 
Lıı~ka milletler tarııfıodao sömürfil· 
rnesine yar:ır, öteki iee milletler 
ııraaıodıı eeit ı:ırtlı elbirliğioin gü· 
zel aben~ioi kurar. Toprak sfiyioi 
df'(;erlendireo, iı;pııuırınıo hareketi 

Yeni l\ral, Başvekili Kabul Etti. 

artan ·ı·a k" • r ·ıye, ayuı 1.ıımandıı me· 

yare ile Gidip Gelmek Ve 
işlettiği Saati 

deni ibtı"\'&"la • t· . . ı ,. rı (;CDI§ ıyen zeogın 

lıır ınüşteri olacııktır. Türkiye gibi 
rnenıleketlerio eodüsırile•mesinden 
"k- " Ol U}'et eılcnJer \'C her boca tüten 

yeoi ınem1eketi, kapitalizm içio 
kııybol 

.. muş )eni bir pazar gibi 
gvrenler b ı k'L . , 

1 
• tı ıa ı.uıı gorıııezlıkteo 

6" mekteılirler. Erkin bir ekonomi 

Sonu 5 inci salıifede -

• luslar So yelesi Konseyinde 

T. R. Aras Hükftmetimi
zin Taziyetlerini Bildirdi 

ı\cı Sathalaı·ı Maili.; Hadiselerden onra 
ihtilafı Gene Onun Devrinde Halletmİ!i\ 

4 

Ve].Dostluğumuzu (Kurmuştuk. ., 

Tcııfih Rüşdii Aras 
Cenevre 22 (A A) A 

t · - Dl• 
'ola A · J•nsının hususi moba 
birinden: 

Milletler cemiyeti konseyinin 
dGnlo toplıntıeanda Tevfik 
Ha1uı A :• rae, :ıoglUı Kralının 

:•anın mDnaeebetlle TOrk bQ. 
Oınetlnlo tı:ılyetlerlnl bildire 

rclı; demlotlr ki: 

- lnglllz atici kra•telnln ve 
Kral beolncl Corc'on hDktım· 
d1rı bulundu~o Milletler cami. 
ısınan 

matenılne gerek TOrklye 
~urnurlyeu hftkQmetl, ger ... k 
lzzıt ı,ıahaım namına ııamloıt. 

yetlc lttlrak ederim. 

Mntevef fanın halıneıuı taziz 
tdcrk 

en, gerek bQıOn dOnya 
Oterlndc 

mllyonlarca tebaaeı
Dın bQk; 

Gwduı, gerek milletler 

lsımıbut'dmı ayrılırken 
alleelnln mDmıaz birçok dev. 
letlerlnlo rclel sıfa•llc hCUün 
hOkOmdarlığa denceloce en 
yOksek bir vicdan eserile yap 
tığı vazifelerde bariz bir vasıf 
olarak iyiliği ve hulQeu niyeti 
parlak bir surette blrleıtlrmlı 

olan bilytılı: ölO haklunda dal· 
mı duymuı olduğumuz BBygılı 
takdir btelerlnl arzetmelı: iste· 
rlm. 

Şunu da hatarlıtmıdao geçe. 
mlyeceğlm ki, acı Hfalieta ne 
onuo, ne de benim memleket· 
lerlmlzl eılrızememl~ oİan bAdl· 
ıelerdeo sonra bütQo lhtllAf. 
ları onun devrinde hallettik. 
Ve BOyQk Brllanyı ile açılı: 
ve aamlnıt doetlulı: eserlerhıl 
kurdok. 

Yeni 1.-ral sekizinci Edvar 

maeından ııonra bııvekll Bald 
•iol huzuruna kabul etmlctlr. 
Kral hava yolu ile gene Sandr· 
gamı dö ı:ıeceL.ılr. 

Londra, 22 (Radyo) - Sa· 
bahleyln Sl\at onda halka blta 
hm neoredilen beyanname Se· 
ktzinct Edntd'ın tahtı geçtl· 
ğlol 114n etmlttlr. 

Beyanname, bat mabeyinci 
tarafından yananda Dük Dö 
Norfolk oldoğu halde Sen Cey 
mis ııarayı balkonon8ao okun· 
muotor. 

Sarayın ôoilnde tıçblo aeker 
hazır bolonmaktı ldt. Beyan 
namenin hitamını mfiteaklp 
Bıydp1rk'tao ve Londrı kule· 
ılndeo toplar ıtalm•11 ve yaradı 
bulonıo bGtQn bayraklar tı 
mım oluak çeldlmlotlr. Yarın 
dan hlbtten kralın cesedi gö 
mGlilnceye kadar yarıyı kadar 
çeldlecelı:lerdlr. 

Boyalı: blr lı:ılıbıhlı: yeni 
kralan ctılQıuou tlddetle ılkıt 
lamıthr. Ayni merasim Londra 
ıehremaneıiode de yapılmıthr: 

Londra, 22 · (Radyo) - Baı· 
tıhklırı hHeblle · ilk metaelm11 
lotlrak edememlo olan • Dak Dö 
Glôçener ve zevceıt bugDn 
Sındrgam ıatoıona gelmtolerdtr. 

Londra, 22 (Rıdyo) - Bu· 

gOn saat 10,30 ile 11,30 an· 
sında mtıte,ef fa kral Corc'oo 
earay ve huıoıi hl ımet erkAoı 
vaılfelerlndeo ıf fedUmlolerdlr. 

Kraho cesedi Sandegımdıdır. 
ŞtmdUlk yalnız hu kıHbı balkı 
oenazeyl ~iyarete mftsaede ıl

mııtar. 

Yarın cenazenin nakil me· 
raslml yapı 'ıcaktır. llızırlınan 

programa g~re cteelil bir top 
ırabaelle dört kilometre meaa· 
lede bulooao hıt11yonı nakle · 
dilecek tir. 

Yeni kral n ve eabık kra 
llçe ile hınedıo ızaeı, top Hı· 
baeının arkasındıo 4 ktlomet· 
relik yolu yaya olarak taklb 
edeceklerdir. 

btıeyooda ceıed siyah UU 
lerle mıtıım haline getlrllmlı 

huiuei vagona konacaktır. Ayol 
trenle haoedao erkioı ve yr.nl 
kral da 14,:30 da Loodra'ya 
gideceklerdir. 

I.ondra'da c~Da7.eyl ddk dö 
Norfellı: karoalıyacııık ve mera 
simle VestmlnfıUer kilteP.ıloe 

gôt0r6lecektlr. Cıosed ôoOmfiz 
deki ealı gOoOoe kadar borada 

kalacaktır. 
Cenazeolo geçtlAI caddelerde 

' - Sonu 4iitıcii salı€feıle -

Sağda yeni l:ral Se/;i::itıci Ed 
var, solda miiteveffa Beşinci 

Corç resmi ii11iforması ile ara 
badu ı.:e sıra ile Corç gene res· 
mi hı:yajetlP, sağda sivil kıya 
(eıle ı-e ha/İçfı ile beraber 

1.orıdra. 22 (lladyo) - Adis· 
Abnba'dmı g<>.len lıaberlere göre. 
Amerilwn müşavirler. M. Kalp· 
son t'e M. Spenser. Nccaşi ile 

yapııkları bir mıi:.akereden son · 
rn Adis Abuba'ya dünmüşll:r ı e 

llabe\ başvel.:ili ile birlikte mii 
lıim bir içtimo uktcımiş/erdir. 

Amerikan müşavirlerin bu 
seyalıaı l'f' lı<ırc/;etleri, Necaşi · 
nin ilıtilfifı sullıen teıwiya ur· 
:usunda lmlunduğmw dair çı· 

kan şayia/arla cıMlwdar adde. 

dilmelttedir. 

Şehir Meclisi 
Toplantısı ----

Şehir mecllel oubat devresi 
içtimaı için heledlyece bızır· 

t.klar yapılmaktadır. Bo dev· 
rede mecllete görDoülecek bir· 
çok dilekler blllkmiotlr. 

M. Laval, Dün Kabinesi
nin istifasını Verdi. 

-----------Başkanı, Yeni Kabinenin Cumur 
1

Teşkilini 'f ekrar Laval'a 1,eklif 
Etmiş ise De Kabul Etmeıııiştir. 
Parla, 27 (Radyo) - Bu 88· 

hah Ke Doreay'da bir kabine - .-.. ---- -- ,. __ 

.... 
M. llcryo 

içtimaı yıpılmı12tır. 

Radikal bakanlar lıtlfalarıoı 

vermeğl karırlıotarmıılırdırr. 

Bu içtimadan sonra M. tnal, 
Ellze 111rayını kablneoln lıtlfı· 

eını vernaek için gltmlotlr. 

Bı~balı:ao, cumoıbaekaoı ta· 
rafından blUOn kabine erkAnlle 
birlikte kabul edllmlotlr. :M. 
Lnal, kabinedeki Redikal oı 
zırlımn çekilmek istemeleri mtı· 
oasebetlle kabinenin istifaya 
karar verdiğini cumur baıka· 
nına arzetmlo ı. ve lsttfaeını ter· 
mlotlr. M. Lebroo, Frın111'1• 

yapmıı oldogo büyftk hizmet 
lerden dolayı M. Lavıl'c te· 
eekkftr ellikten sonra kablnenln 
lstlfaeını kabul eylemlotlr. 

- Sanu .S inci sahifede -

Konseyin Dünkü Toplantısında ölen 
Kralın Meziyetlerinden Bahsedildi. 

------
Dnn Danzig Mes'elesi Konuşuldu. 18 Jer Komitesi de 

Toplanarak, Lord Eden'in Mektubunu Okudu. 
Cenevre 22 (lladyo) - Uluı· 

lar soıyetesl konseyi 10,20 de 
Avoıilluralya'oın Londrıdı'kl Ali 
komlıerl M. Brıos'un rlyaee· 
tinde ıoplanmıııır. • - ... 

M. Laul'ıo Parlı'e udetl 
haeeblyle M. Aleks Leje .Fran· 
S• oımıoı bu lçtlmaa ~ htltik 
etmlttlr. . . . 

Dfto yapılan içtima, b~ılocl 

Corc'a barı.net ve uygı b,..yanı 

lçlo yıpalmııtır. Bu lçtlaııdı 

• 
bauıo baların uluslar sosyetesi 
namına relel Ue M. Eden'ln 
ıôz söylemesi karırlaotmlmıotı. 
Fakat reis M. Brıos'uo bir lo 
gtllz olm111 itibariyle beynel · 
milel bleelyata tercilmıo ola· 
mıyacağı nazarı ltlbaro alıomıı 
ve 14 delegeolo söz söyleme· 
sine karar verllmlıtlr. 

llk eôzii, relı olmalı: ltlba 
rlyle M.. 8raoı almı111r. 

lktool olırık F unııı dele· 

geıl Fransıt namına M. Alelul 
Leje ıöz almıı Tc Frınea'oın 
bu müttefik dilrQet hOkOmdır 
bıkkandakl eamlmi hislerine 
terctımıo olmoııtor. 

ÜçOncft olarılı: İtalyan mu· 
rahhası Baron Alolzl sôz ılmıı 
ve mfttevef fa balan zikri cemi· 
llndcn eonra: 

"İtalyan n 1ngtllı askerle· 
rinln omuz omoza harbettlğlnl 

- Sonu 5 iuci sulıif ede ~ 



General Lııdendorf'un 
Harh Lehindeki Destanı. 

~~~--~~--------------

''Mutlak Darp!,, Bunu Ludeudorf Söyliyor 
V c Bir Milletin Mevcudiyetini Muhafaza için 

Harp En Yüksek Gayrettir, Diyor. 

Büyük harpta alman genel 
kurmayını idare etmi~ olan meıhur 
general Ludcndorf u:&fotlnk Harp,, 
iemi altında yazdığı bir eserle hü· 
yük bir hadise yaratmı~llr. Bu 
eserde Ludendorf tarafından mü· 
dafoa edilmiı oJsn tez hakkında 

bir fikir vermek için eserden par· 
çalara aıağıya alıyoruz: 

.Mm/ak lımbın tarifi: 
Harb bir milletin mevr.odl · 

yetini muhafıza için harcadığı 

en yilksek gayrettir. Da yüz· 
den, "'mutlak :o eıyasısıoıo he · 

defi, daha eolh zamanındı, 
mllletl ba hayat ve öl6m mft 

cadeleslne, mftcıdele ateotnde 

cGce kalmayacak veya dOeman 
ıarıfıodın mahvedllmlyecek ka 
dır 11ğlım temeUer kurmak 

mücadelesi ne hazırlamak olma 
hdır. 

Harbın ıekll değfımletlr, sı · 

yHanın dı eekll fleğlşmlotlr. 

Bonon içindir ki sıyaeanın 

barba karşı tavrını değiştirmek 
doğru olur. Cfıosenftı•in bo 
tOn nazariyeleri eepettı ıtmak· 

lan bııka bir işe yaramaz. Harb 

Te 11y11a ancık mtlletln OeUln· 

IGğGnft temine hizmet etmeli 
dlr, harb mflletln yıeamık lrı 

deelnlo en ohi teıahtırGdO.r. 
Ooon içindir ki. ııyaeı harbm 
emırlne veril melidir. 

Taarruz tıe nııidafaa: 

Claoaenltz'tn yaptığı ve hızı 

teoricilerin bili da yıpllkları 

gibi, harbın ideal ee•U moda· 

111 mı, taarruz mu oldoğono, 

Te dtıemaoın gelmeıJne mG111ade 

ederek ancık onun konetlt:rl 
fazlı yıprandığı zaman taarruza 

geçmek askerlik sanatının en 

yClluek taktiği olup olmadığını 

mflnakaoı etmek bottur. Batnn 

bunlar, "mutlak barb .. ın va 
hlmllk ve baııftlfğlyle tt?ıad hı · 
llnde olan tehllkell oyunlardır. 

MClnld bir yerde ve kunetll 

mnzllerde mukavemet etmek, 

taarros edenin bo menllerl 
ele geçirmesinden daha kolayı 

olduğa iki ile ikinin dört edişi 
, kadar doğrudur. Böyle ınlıeı· 

lancı, hıttA bOtfto orduları 

blrlblrlyle, kartılaştnan harp· 
lerde bile, mQilafaa taarruzdan 

dabı mn111ld gôrüoeblllr. 

F'ıkıt her şeye rağmen, tı · 
arro:ı, neticeyi alan muharebe 

eekltdlr ve eninde sonunda 
huna bış vurulmak gt?rekılr. 
Harb edenlerden en zayıfı, ra· 

klblnlo kendisine her fırsat 
verişinde bu vaeıtayı kullana 

caktır. Taarruz zihniyetinde, 

nkor O.ıtflnlOk h181f h4kimdlr, 
n bu hlıtlr ki iyi idare edil 

mle bir taarruza, hatta sayıca 
ftıtGn bir dGomına karşı bile, 
mflnıkaoı göUhmez bir Ostdn· 
Hık vetlr. 

Denizaltı ve lıaııa lıarbı: 

Denizaltı barbını, yani blta· 

nf gemllerlo bile harb bölge· 

ılne glrdlklr.rl ıamın mohırlb 

denl11lb gemileri tarafındın 

batırıldığı bir barbı lı:ıldırmık 

için yapılmış olan ıeıebbQıler, 

ıaf bir temenniden ibaret h · 
lıcaktır. Barb eden devletlerin 

ılvll halkının tayyareler tara· 

fından bombardıman edUmeme

ılol istemek için de kadye 

aynidir. Mutlak harb eenaeıoda 

hareketlerdeu doğacık 16zuın · 
Jar, n mevcudlyf'llnlo mub11 

fazası hoeasunda ba milletin . 
gayretleri denizaltı ve bava 

harblerlnla .kıldmlmasını isti· 
yen bedava ve nazari dilekler· 

den çok bıoka Ulrla bir ehem 

mlyete 11blpllr. Esast>n deni· 

zıhı gemllerlle tayyareler, eski 

blokQı oekllnl bıetınbaıa değle· 

tlrmlelerdlr. 

llarb ila11rnu lüzum yok: 
Bir barba, mutlaka harb ilin 

ederek başlanması IOzumoaı 

inanmak bir hatadır. Japonya 

18!14 te Çin'e •e 1904 te Rus· 
ya'ya kareı muharebeye Çin Ye 

Roı gemilerine doğrudan doğ· 
raya taarruz etmek ıoretlle baı 

lıdı. Bonon gibi, İngilizler de 

Boer'lere karıı mftcıdelelerlnde 

ayol şekilde hareket ettiler. 

Alman bııveklll Bethman • Bol· 
veg'fn Ruıya ve Franaayı harb 

llAn edle ıeklllerl hAll hatırlar· 
dad1r. Bu 114aı harb metinleri 

dnemın propıgaud111na, dcııma 
nıo maneviyatını yftkseltmft ve 
bizimkini zayıf latmıttır. Umu· 

mlyelle, mUletler tecavGz bar· 

bını anlamazlar ve ancak meşru 

mftdafaa barbına hak verirler. 
Halbuki bir lllOI barbta, t~ca 

vGz arzusu kolayca farkedlllr. 
1914 te gerçekten garbta bir 

taarruz yapıldı ve Almın mil 
letl bizim bir ıecnQz ve bu 

itibarla fatih haıbı yıptığtmıza 
inandı ve bo bal, onda mevco· 

diyeti lçfa mOcıdele etmek his· 

&ini yıktı. Alman mtlled, bize 

kabul ettlrllmlı olan har· 

bın, ezilmek fıtemeıeek ancık 

taarruz ıekUnde yapılması ltizo· 

munu anlatmışh ve bunu anlı· 

ya('ak tarzdı bir terbiye de ıl· 

mımıştı. Halkın önceden hazır · 

lanftlası o kadar )Ozomludor ki 

btıttın mtllet, her ftrdlyle 

barba, ancık kendi mevcudl· 

yeti mevzuobıahe olduğuna inan· 

dağı ıamını letlrak eder. 
Seferberlik: 

Harp kararından hemt?D ıoo 

rı, han ordusu, eOvarl fırka · 
lara ve bazı tobço kıtılırı, ha 

f lf deniz kuvvetleri ve nakliye 

kıtılara hazır bulunmak gerek· 

tir. Ordunun diğer uneoflarının 

ıeferberUği de sflr'ıtle taklb 
edilmelidir. Kara ordusunun 

diğer nevileri, ban ve denlı 
ordularının geri kalın kısımları 

ikinci güotı harekete hazır 

halde olmalıdır. Üçftncftden 
be~locl gtıne kadır ıolh zama 
nında mevcud bOUlo kıt'alar 

kunetlendlrllmlı olarak, hazır · 
lıklarıoı bltlrmlı bulunmalı 

dırlar. 

f btlyıtlar için daha bir kıç 
gtınlnk mOhlet •erilir. Ayol 

zamanda "'eratsıı tıborlır .. tee 
kil edilir. 

Bo mGhletltırl, mazinin rec 
rObelerloe ledaaden tayin edf · 

yorum. Askeri teoekkiiller solh 
zamıoında ne kadar hazırlıklı 

bolunorlarsa, eelerberUk.lerl o 

nlebette hızh olur. l<'rınsa, 

hazerdeki ordusunu çok kııa 

bir zamanda ıeferber hale ko 
yabllir. 

Harb plri111: 
Ordalarıa esas teeekkölüae 

her zaman uygun gelecek oo 

bHlt kaideden başka reçete 

yoktur: Dünyanın hiçbir ordoeu, 

- 'mw 7 İ11ci 111/ıif<'tle --

Günüri TeDya~o " HalberrDceırı 

Cenaze Töreninde Hükômetimizi 
T ~msil Edecek, ~~ye.t Teshil Edjfdi. 

Maruf mulı<ırrir: 

Bernar Şav'ın 
Bir Yazısı. ___ ..... __ _ . . . . -

Heyetimiz-, Cenevre'de B.ulu~makta Olan Dış Bakanı~ M8~1h1 eş!er,KAvrupa · _ · . · ı etıne areı 

mız Tevfik RilştO Aras'ın ftaşkanlığınd~ Bulunacaktır Silah Kullanmışlar! 
Anlara 22 (A.A) - Kral b şlncl Corc'on ayın yirmi sekizinde yapılm1111 k.ırarl11t1r~lan cenaze 

töreninde hOkümetlmlzl temsil edecek olın heyet azası kararlaştırılmııtır. 

Dıı işleri bakanımız Dr. TnflB ROşti1 Arae Cenevre'den Londra'ya gidecek ve heyete bıı · 

kanlık edecektir. 

Heyetin diğer azası Londn hfiyGk. elçisi Fethi Okyar, Kamatay aebaıkanı ve Kfttahyı ıaylavı 

Nuri Cônker, birinci kolordo mQfettlşi Orgeneral Fahrettlo Altay, OçGncft K. o. komutanı kor· 

general Salih, 84 bakanlığı deniz mtlsteıarı Albay Halit Hıdmın, hava mt1ıteoarı yırbıy Celıtl 

comor baekaolığı baoynerl CelAl'dtr 

. Bıl• 
Londra, 22 (Radyo) -

ruf Inglllz mobararrlrl Bet~ 
Şn, Taymlı'te neeretdğl 

1 
makalede Uluslar ıoıyet~ 
cihana anarıl getlrmlı olDJ•k 
ittlham etmlı •e Avrupabl•ıt 

'• ıUılh çektiği için Hıbeılst•• 

Heyet bu ıkıam Aokara'dan ayrılacak ve yarın ıkeam lıtınbol'dın 
ay1n 26 ııada Pazar ~ana ıaaı 17.20 de Londrı'dı boluaıcıktır. 

iallfı 
htıcum etmftdr. Bernır or 

Londra'yı hareket edecek, yazmndı: ...... ~.-. .. ----~~~~ 
lngiliz'ler 9 Bin Tayyare Rus'lar 
Y apmağa Karar Verdiler Deniz Kruva-

----- zörleri Yapıyorlar 
Yeni Projeye Gör~ 129 Bnyo k Harp lıtaaboı, 22 (ôzeı) - Roı 

• • • • lar, birinci sınıf kruvazörler 
Gem ısı Daha inşa Edılecektır. 1apm•ğ• ve don•nmalar•n• t•k· 

lstınhul, 22 (ö. el) - lngtltere hakumetl 129 harp gemisi •c vfye etmeğe karar nrmşUerdfr. 

9 bin tayyare dıha yıpmığa kırar vermlotlr. Buooo lçln l&zım Habeş 
gelen tahsisat ayrılmıı ve genle bir proj~ yapılmıştır. Bu proje · 

nln hakumetçe t11dlk edildiği ıöylenlyor. 

••• 
Şam ve H:ıleh'de Karı· 
şıklıklar Başgöstermiştir 

~----~---~~~---

Suriye'de ilan Edilen ·umumi Grev 
Devam Ediyor. ölenler \'ar .. 

KadGı 22 ( o\.A) - Sorlye'de omomi grn devam etmektedir. 

Karıııklıldardı ılmdlye kadar bir çok. klel ölmftetOr. Bunların 
ırasında bir kaç da asker nrdır. Vazlyedo vehımetlne binaen 

Frıınuılır Şım'da Fash siharller •tı tanklar dolııtırmaktadır. 

Şehrin Gıerlnde de tayyareler uçmaktadır. 

imparatoru 
Müteveffa Iogiliz 
Kralı için Ne Diyor? 

Adlı ·Ababa, 22 (Radyo) -

Babeı imparatora Haile Selaefye 
gızetelere eu beyanattı bolun 

muotur: 

- "1924 Stntıeinde Lon
drı'da mlsa.flr oluak kaldığım 

zaman kendletnt tanıdığım mub 
terem kraho ölftmOotı teeaedrlt.• 

öğrendim. Bana o zamanlar ıöy· 

ledlğl bir eôzö hiçbir zaman 

unutmıyıceğım. BftyOk kral ha 
nı demişti ki: 

M Uluılır ıoeyeteel dl.hı DJ'' 
tıki bir zihniyet taldb edebi 

lirdi. loglllz donaomaeı Ve•' 
dlk.'I ve ltalyı dononması Po111 

mut limanını bombardıman el 

aeydl, Adrlyıtlk •eziyeti -' 
olurdu? logllrere, Uluılar ı" 
yeteelode cihanı ltılya aleybf· 

ne blrleıtlrmeğe çıheac•A1°' 
medenf bir kollekthlte vftcod' 

getlrmeğe çıllpa daha iyi b' 
reket etmlı olurdu. " Dem1"1'' 

Hayır Sever 
Bir Doktorumllı 

İstanbul, 22 (6z'1) - sı•" 
haatalıkluı mftteh1&1ıaı dok1~ 
Rıolt Tabela, bftttlo ıeutıd ,,. 
hayır mfte11eıelerlne terkef 

mlotlr. 

Fransız 

Komünistleri 

Şım'dakl karıtıklıklır Baleb'e de sirayet etmletlr. V11lyet çok 

gergindir. Şcm ile telefon mubıberıtı keıllmlotlr. 

Parlı 22 (Radyo) - 1''ra11•1' 
komQnlstlerl, ayın 11aaaod•' 

.komtınlıt l\farsel Karaen'lo bl~ 
kanhğanda ıoplınmıetu. Mırt" 
Knıen .erdiği bir soyle'cl' 

demiştir ki: 
- .. Medeniyeti kıbnl etme _ Rlz, .f<'rann1ya bol~,ı~ 

llıfnlz. Bodotlarıomo emnlye yapmık lıtf'lmlyoros . 81ılOJ I• 

Balkan Kardeş 

ülkelerde .. 

tine ehemmiyet -.eriniz. lngll· tedlğlmfz, nzlyell çok fena ol•" 
tere hiçbir zaman sizin JetlklA amelenin himaye edllmesldlt· 
Unfze dokonmıyacıktar." 

Bir Japon Btılgar'lar 
Çinliler Tara- üç ırk· 

Hokômetleri 
A .. asıoda Beş Aylık Kadın rferakki 
Mnbadele Mukavelesi Hareketleri .. . daşımıza Müebbet 

fından öldürüldü Kflrek Cezası Verdile' Belgrad, 22 (Radyo) - Bey· 
nelmlle) ınlaımıları tetkik eden 

komitenin fçtlmaında baıbakan 

Stoyadlnnlç, Tftrklye, Romanya 

ve Yogoılnya arasındaki bee 

aylık mftbadele mokaveleıfol 

olddetle mGdafaa etmlt ve TOrk, 

Yugoılnyı doıtluğondın bıb 

ıetmfıtfr. 

StoyadJno•lç'ten ıonra söz 

alan bir Hyln, Yugoılavya1oın 

oloılar ıoeyetesl paktına n 
kaçak hlllf ile Balkan antın· 

tana dalma 11dık kalıctğını, 

e11e ıly1&anın bu olduğooo ıöy· 

lemlıtlr. 

Tiran Elçimiz 
lstanbol, 2i! (Ôzel) - Tok· 

yo maılahatgüzarımız Nebil, 

Tiran elçlllğlne taytn:edllınloı ir. 

Tahran 22 ( A A ) - Pare 
ıjınıındın: 

Gerek Tıhrıo'da gerekle dl · 

ğer IJt?htrlerde kadın terakki 

hareketini teı'it için yapılJn 

toplantllır ve tezahürler devam 

etmektedir. 

Bulgaristan'(la 
Saylav Seçimi 

Sol1a 22 (Radyo) - Umumi 
intihabatın 20 ıobıtta yapılaıaıı 
kararlıetmlmıetır. 

Memleketimizde 
l\1evcut Doktorlar. 
Ankara, 22 (Ôzel) - Mem 

leketlmizde mevcod ve laallyeı 

halinde holuaın 2700 dokto;dan 
bini İetaahol'dı bulunmaktadır. 

Tokyo, 22 (Radyo) - Dftn 
Svatıl'dald Jıpoo konıolosba 
nesi erkılnından biri Çlolllt?r 

tarafından öldt1r6lmGotür. 

Bu sebeple Jıpon htıkumetl 

Svatıl'a Uyar kruvazöriloft gon· 

dermlıtlr. 

Ankara 
Tıb ı"'a~nltesi 

Ankara, 22 (özel) - An 
kara'da ıçılmaeı mukarrer olan 

tıb fakOltesl için bo ıeoekl 
bOtceye taheleat konacaktır. 

Bir Yasak 
Bnkreo 22 (Radyo) - Ro 

mınya'dakl mllli Alman koo 

ıeylnlo yapacağı toptanlı, hü· 

kumetce meoedilmfıtlr. 

ELHAMRA 
Telefon 2573 Telefon 2573 

~1AHLENE DIETRIClfin 27 No. lu Caeua, GRETA GARBO'nun Matabari filmlerinden 
daha gfizel, daha canlı ve daha heyecanlı 

13 No.LU CASUS 
AŞK - HEYECAN - HARP- SEViŞEN CASUSLAR - ZENGiN ve MUAZZAM SAHNELER 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Amerikan ordusunun hudut!oz yardımlarile ve milyonlar aarfile yaptlau muazıam ~aheecr. 

Bıo rollerde: GARY COOPER ·- MARYON DAVIS 

1atanbol, 22 (ôıel) - B01 ,, 
gar hOkumetl tar1f1Ddao b•P 
edilen Qç Tftrk, Burgaı rıı•b 
kemeslnde mOebbet kftttg' 

mahkum olmuolardır. 

Lenin 
için rföreıı Yapıldı 

:ı,e· 
Moakon, 2~ (Rıdyo) -

1,ı· 
nln'ln ölftmftotıo ı:3 ilncll 
döotımd mftoıeebetlle Mo3k0 •' 

1 
,,,. 

da htiyOk tören yapı m•I 
Sovyet lcrı komlteelolo topl•' 

dı"ı ealomı Şıılln ve ~rkıd•f 
"' o· ları girerken, ılddetle alkııl• 

mıılardır. 

Leh (;eııçle
rinin Telgrafı 

Var~ova, 22 (Radyo) - vb ... 
gençleri, Cenevre'de buloO. 

• t:ı•' hariciye nazm M. Bek o 
'l ,ııııı telgraf göndererek, Lehli eı ,,,. 

Lh~ınya'da maruz kaldık f 
ıo 

moameleolo önftoe geça1e• d' 
ve uluslar ıoByeteei nezdllJ ,e· 
teoebhOaatta bolonma111nı t11 

mlolerdlr. 

Japonya ve 
Deniz Konferansı 

Londra 22 (R.dyo) - J•I"'" 
o•" bdkdmetl le gılderl, Jıpony• 

1
, 

Loodra deniz ateşeelnf, dtO ~ 
konferarıeıoda mfişahh ol•'' 

tayin r.tuılerlr 
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Dnşnndüklerim ... 

Mu iki 
Şu İtalyan m tbuatı, olur 

çığırtkan değildir. iki devlet 
araeını nifak eokmık, tertemiz 
bir aıı ılnek t;lbl konmak için 
fıraat arar, dururlar,. 

Bir aralık., Frsnsa ile lngU 
tere'oln arasını açmak, daha 

enet, Almanya'yı loglltere'den 
ve Fransa ile anlaemıktan uzak. 
laştırmak için, eplce kalem çal· 
dalar.. Ellerinde kalem değil, 
sanki nalıncı keeerl var: 

Yont bakalım yont!. 

Şimdi bn gazeteler, Torklye 
ile Irak, Afgnnletın ve Irao 
arısında yapılacak anlaşmaya 
da, akılları eua, kulp takmıh 
lıtlyorlır.. Başlamıvlar iv karış· 
tırmığa: 

Neler de neler?. Guya bn 
anlavrııı, İngllterenln menfeat· 
lerl aleyhine imiş. Guya, bu 

anlaemadan, lngllternnlo haoına 
işler çıkacakmııı!. 

Şu zavallı İtalyancıklar, in. 
slltere ile dostlukları iyi oldo· 
~o (!) icln, ne yapsınlar, Iogil· 
tere'oln menfeatlerlnl korumak 
lıtlyor ve lnglltere'yl ikaz edl· 
yorlar.. ÇOokQ hıalyan'lar, bir 
Domaralı zeki eshabındandır· 
lar. Dostlarına !karşı hOsnilol 
yetlerl de aşlkôrdır. 

Bu son hltdlse bize, gene 
ördek Mastafa'yı hatırlattı. Vak· 
tile de yazoııştım ya, zararı 
yok!. 

Bir ördek Mustafa varmıo .. 
Her hangi bl r insan "ördek,. 
kelhneetnl BBrfedlnce ko\larını 
rt•ar, tokata indirirmiş. . Nlha· 
yet onun yanında hiç ldmae 
"ördek,. diyemez olmuı . . Bir 

kon, konaıma arasında, bir 
arkıdaıı, 

- Bava bulullu ! 

Demtı. Vay bayım, ıen misin 
buna ıöylereln? Basmıı silleyi, 
baımtı tokadı.. Adımcık da 
gitmlo, kadıya dava etmltı. Ka 

dı htr iki tarafı çağırmış ve 
ördek Mustafayı, hı.kk1Ddakt 
davı ya anlatmıı. Bizim ördek· 

' - E, demle, döverim ya, 
bana ôrdek! dedi. 

Fakat diğeri bunu reddedin· 
ce, laıhıt vermlı: 

- Açıktan açığı ördek de
medi •mmı, hna bulutlu, de· 

*" Dalat olunca yağmur yığar. 
•~mordan çaylı:, göller do· 

~'· GOilerde de ördek olur. 
:dek demek, benim adım de· 

llltık. lıte ondan vurdum. 

Şltadl dıe soruyorum: 
İtalya M 0 mıtboabnın, ördek 
O&tıfa'dın kılır yerleri nr 

nııdır? Mıd11mkl dört dı::vlet 
ırasında anlaşma olacak, şu 
bılde bu ınlaema bir 'devlet 
aleyhinedir. Bu kim oİıblllr? 
Inglltere!. EYet, çllnka lngllte· 
renin buralarda menfeatl ve 
ılAkaaı vardır. Şo halde, yaz 
hı kılım!, 

Akhnııla, feraıetlnlzle çok ya· 
fayın ılz, ördek Muıtafı'lar!. 

Bina:veArazi: Karataş Tramvay Cad .. Meyvalara 
Vergileri.. Müşterek Ad. 

~....... desindeki Kaza. . "!'···-· ~ 
Devredilecek Memur. Bır Komısyon 
l T h . · Ed•t · · - T Al Bunun için Çalı9ıyor. ar es ıt ı nııştır •. 17 yaşları oda Bir Kız ram vay • Orkoflı'lne elen 

Kanon mucibince bueoıi lda Şehrimiz T g 

relere devredilecek olan bina tında Kaldı Fakat KurtarıldL malumata glire, lloma'dald zira· 
' at enıthOsOnde çahean areıolo· ve ara:ıl vergileri defter n 

muaruelelerlle memurlarının cet· 
vellerl yakında tamamen hazır· 
lanmıı olacaktır. Dl1n defterdar 
İhsan ve hoeudi muhasebe mtl· 
dürü Adil; sabahtan akııma 
kadar bu cetvellerin tesbltl ile 
meşgul olmoılardır. Bogilnlerde 
bo cetnller Maliye Vekılletlne 

gönderilecek ve devrlçln veki 
letteo ayrıca gelecek olan emir 
Ozerlne bu işlerde çılışao me· 
morlarla hazarlanmıı olın tabak 
kok defterleri veBBlr euak Ha· 
susi muhasebe mftdürlOğılne 

verilecektir. 

Cetveller; ay eonooden evel 
Maliye Veklletloe gônderllmle 
bulunacaktır. 

Sürekavıuda 

Bir Kaza .. 
Foça'da çakmak kôytlnde 

bir ıOrekıvı eenaeında bir av· 
cınıo ~lnmn ile neticelenen 
bir kaza olmuştur. Hamza oğlu 
24 yaelaunda İbrahim• poıuda 
bulundoğo eırada ıt\reknı mü· 
naeebdlle b1Zı ncıların attık · 

ları çifte kurşunlarından biri 
nlo baııına tsabetle yaralanarak 
lilmOştOr. Foça mflddelumuml· 

llğl, ölOme sebebiyet Yeren 

silahın kim tarafından atıldığı 
hakkında tah~lkat yıpmaktadır. 

Maid~ Kazım 

Dirik istifa Etti. 
Edlrne'de bulanın umumi .. 

meclis Qyelerfnden Maide Ka· 

zam Dlrlk'ten dün valiliğe ge· 
len bir telgrafr11 bu vazifeden 

latlfa ettiği blldlrllmlıtlr. Gelen 
telgraftı eu ııabrlar vardır: 

.. Şeref le ta1ıdığ1nı umumi 

meclls iiJ.ellğlnden ayrılmak 
zaruretinde kaldığımı eaygıla· 
rımla bildiririm.,., 

Yaptığımız tahkikata göre 
Maide KAzım Dlılk'ln yerine 
mftkemmlllerdeo Sabire Yonuıı 
geç~cektlr. ----ftniversiteli 

Gençler Belediyede 
Şehrimizde bulunan ve muh 

telli mOeBSeseleri ziyaret eden 
Üniversiteli gençlerden bir grob 
dtin b .. ledlyeye giderek earbay 

Behçet Uz'u aramışlar, bula· 
mayıncı belediye relı manini 
Sedad Yurdkoro'yu ziyaretle 
şehrin muhtelif leleri hakkındı 
malumat almıılardır. 

Gümrük 
Bammalları Tariteii 

Onn eabab K_ı_r_a_t•-o-tr-a•m•=; .. ;-•y-• 
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";:; olımamıı ve tramvay gele· eal komlıyon; bntOn dnnyadald 

cadd elnde Şehit Fahreddin rek çarpmıo, eürOklemeğe baı· meyYalara mftıterek arımlusal 
V Ali .dlar nrllmeal için bOkumet· karakolundan biraz ileride bir lımıthr. atman H· 

d do lere mftııcaat etml9tlr. tramvay kazası olmuş ve onalta maoın • tramvay ~nüne een· 
yaılarında bir kız yaralaomııtar. teri kurtarmak için kullanılan 
Vak'a oöyle olmuıtur: ıekaray• bHmıı ve kom mani· 

Urla mftddelumomleloln ev- velAeıoı de açarak tramvayı 

latlığı onaltı, onyedl yaılarında dört adım kadar kızı ıQrftk.le· 

Naciye; dıln sabah mlaaftr bu· dikten ıoora durdurmağa mu· 
lundoğo Karataıta'ki evden ga· vıffak olmoıtur. 

zete almak Ozere dıearı çıkmıı· Kız bo suretle tekerlekler 

tır. Tramvay yolundan llerllye· arasında kesilmekten kurtul· 

rek Bahrlbaba parkına doğru moetur. Fakat tramvaf arabaaı 
giderken 2 numaralı elektlrlkll kol ve ayaklarına çuparak 
tramvay ırabası da Konaktan 

kendlılnl yaralamıetır. Naciye· 
Kırataı'a doğra yol alıyordo. 

nln aol bacağ1Ddan bir miktar 
Vatman Giritli Ali; raylar 

kan akmııtır. Bu bacak kemi· arasında yOrftyen kızın Y•f• · 
11ıntn kmldığı tahmin edlllyor. kaldırıma geçmeıl için çan " 

çalmıo, banan Ozerlne kız Kazayı uğrayan kızcağız derhal 

acele lle kenara geçmeğe çalı b11taneye k.aldnılırak tedavi 
ıırken ayaklarındaki hkarpln ıltına alıomııhr. Vatman Ali· 

lerlnden birinin topuğu raym nln; kazanın ôntlnft almak için 

arasına eıkıımıetır. Naciye, yık· JAı:ımgelen tedblrleıl almıı ol· 
la~an tramvaydan kcndlılol doğa anlııılmııtır. Tahkikata 
kortarmağa çahımu~aa da muvaf. devam edUlyor. 

====-----
Mahkemelerde: 

Alaçatı Kahvesinde 
Olan Vak'a .. 

--...;..-.--~--.~~-----

Suçlu, Bir Şahide Tehdit Mektlıhu 
Göndermiş. Tahkik Edilecek. 

----------------------------Çeşme 'nin Alaçah nahlyeılo Şahit te Ziraat bankHlle kredi 
de geceleyin bir kahvede tDc· kooperatif inde imzaları bulun· 
car Muharrem kAbyayı öldGr doğunu, oralardan tetkik edile· 
mek ~çln ıtlAh atan ve elinden blleceğlol haber verdi. İddia 
yaralayan Utif oğlu Emin'in makamını logal eden mGddel· 
muhakemealne dan ağırceı:ada umumi muavini Şevki Somer; 

devam edllmlıtlr. bu mektup kendld tarafından 
Dinlenen şıhltl,,rden bir kıa yazılmıpa bundan dolayı bak· 

mı eu ifadede bolonmutlarcJır: kında takibat yapılmak bere 

M b K'b 
L h lıtlktale moameleel yapılmıııo• - n ırrem ya •• ve· 

de bir masaya dlreeğlnl daya lıtedl. 
mıı olarak oturuyordu. Soçhı Suçlu EoYer; döğtlldagantl 

garen ve bllen daha birçok 
Emin anaızın kapıdan içeri gir· ııhldler buluoduğono ıöyllye · 
mit Ye tabancaıını çekerek iki rek bunların da mftdafaa ııbldl • 
defa Muharrem kAhyıya doğru eıfatlyle dinlenmelerini lıtedl 
atee etmlıtlr· Mermilerden biri Mahkemece mdddelumomlnln 
Muharremi elinden yaralamııur. n suçlunun dllelderl kabul 

Fakat sonradan dinlenen iki edilerek mohakemeclo dnamı 
oahld de kahvedeki hldleederıı bıeka bir g6ne bırakıldı. 
bir saat evvel Emln'la gltmlı 

olilo~u Muhırrem'ln matua· 
aında bir alacak mee'eleelnden 
kavga ettiklerini, Muharrem ile 
ortağı Hakkı Ye daha birkaç 
kleloln Emin · ı döverek yerlerde 
ıGrOkledlklerlnl, fena halde dav
dtiklerlnl, det 'Ve batının kan 
içinde kaldığını glirdtıkleılnl, 
hattA ceketinin enıeelnden ete· 

Veda 

Bu mftracaatlara glire, mey· 
valarm Tlph:aayonu tanılm edl· 

lecek ve ment"ler, lılmlrr, tas· 
nlf ve aalro hakkındaki tefer· 

rft•l hallolonacaktar. Meyvalarm 
lelmlerl devletin kontroltıoe 

tlbl olacaktır. Bo teeebbOs ar 
11Uluııal meyva ticareti için btı 

yak bir ehemmiyeti haizdir. 

Vali Belediyede 
Vail Fadı Gtıleç diln sabah 

belediyeye giderek ıubıy Beh· 
çet Us'la ıebrlo muhtelif itleri 
etrafında bir aaat kadar görOe· 
mO@tDr. 

Memur Alınacak 
lzmlr cezaevi hHtane me· 

morluğuaa on lira maaıla biri 
alınacaktır. Bonon için mOd· 
delumumlllkte 4: ıobet ula 
gOnG bir imtihan yapılacakrır. 

Ziyaret 
Şehrimiz İtalyan General 

konıoloıo don vllAyet mıka· 

mınds vali Fazlı Gtlleç'I ziya 

ret etmlıtlr. 

Hir Kavga 
Kemer'de Şehid Fadıl Bey 

mektebi kıpocuıu Bafıı o~lo 

Btııeyln ile ayol mektepte ha· 
deme Halil oğlu Kemal ara· 
ııncla bir anahtar meaelealnden 
kavga çıkmıe, Kemal tekme ile 
HClseyln'l ayalarından agır ıo· 

rette yaralamıetır. Tutulan Ke 
mal hakkındı tahkikata baı 

lıomııtır. 

Karakolları Teftiş 
Emniyet mftd4rlft~Q idari kı· 

ıım baıkanı Yal8r Bnıı d4n 
gece oehılmlıdekl buı pollı 
karakollarını tef tle etmlotlr. 

Esrar Satmak 
Tepeelk'te SDrmell ıokağındı 

Mehmed oğlo Ha.eyin ile Moı· 
tafa oğlu Kadri •e ZGblde'alo 
omamhıneılnde ıermaye Meh
med kısı Llılfe'de eerar bulan· 
doğa zabıtaya ihbar edllmio, 
yapılan anıtırmada HOıeyln'de 

25 ıaotlgram, Kadrl'de de ufak 

parçalar bıllnde bir miktar ea· 
rar bolanmuetor. 

Yeni Neşriyat: 

Havacılık ve Spor 
159 Bu gClzel mecmuanın 

Tekniğinden ppl•yıoım kJt 
tır. Ger~k alatqrk•, g~rekse 
alafranga moi!i11'. hj'kkandııkl 
bllgllcrlmln mQspet kıaqınn Mı: 
ırayı toplaream, çılıı hlr ~e:y 
çıkar. Fakat zanpedlyQrqqı ki, 

mazik aevkloe rulıqnd" fef 
vermit ve bira~ da tlP.QUQ 

ar.erinde durma; bir insan ulş 
nk konuşmağ• ç lışıblllr\m: 

Bir çokl.rımıa vardır ki, ıılıtı 

torka dediğimiz, fakat b11klkat~ 
ta her Şarka ltld olaın -musiki· 
den zevk ahyoruz ve bu key· 
f lyet, alafranga ıeverler tara, 
fmdao, ne diyeyim, idota blf 

zevksizlik, bir cehalet, btr go· 
rlllk olarak telakki ediliyor. 
Geçenlflrde bir aile meclhlnd~, 
ayol mevzu Ozerlnde konuvo· 
yorduk. Bir bayan, yQzQmo 

bakarak, 
_ Şüphesiz ki ·dedl· Şnk 

mueiklelnio bo vekilde tercih 
edilmesi, Garb zevkini tatma· 
maktan, beynelmll mahiyeti 
olıo bir muzlğln kudretini ve 
vaziyetini kavrayamımaktın do· 

ğuyor! 
. Bir bdma olan hftrmedm, 

11tonda ıadece 11tbl bir gOa· 
terle gibi kalan bo f lklrlere 
derhal cenb vermeklfğlme mA· 
nl olda ve konuşmayı bu sil· 
tonlara bıraktım. DıloOnd6m kf; 
e1aıen memlekette bir musiki 
mQnıkaılllı olup durmaktadır. 
Binaenaleyh, mevzoo, ıabei za· 
vtyelerden ve huıoei bir meclis 

1, bavaemdan kurtarmak daha 

isabetli olar. 
Bu f lklrlerln ne dereceye 

kadar doğru oldoğuno ıOylece 

tetkik edeblllrlz: 
Bir kere, Şark moılklılnl 

ıevmek, Garb moalklılal lak.Ar 
gtmek veya onun hnyak kod· 
retlae, ean'at yilkaekllğlne •a· 
kıf olmamak demek de~ldlr. 

Belki de, bo moılklye blras 
valnf olup bir kaç parça (ıbb 
da Şark moılklıl hakkında tek· 
nlk bir vukuf eahlbl olmamak 
bir nok11nlıktır, bir (yaum·ya· 

malakhk) tar. 
Elbette ki, Şırk moılkill ile 

Garb moalklıl ara1ında teknik 

farkı vardır ve bayakttlr. Me· 
aeli Şark moalklılnde nn'at 
azdar, monotondur, mabdad 
bir melankoli Ye inilti çerçe· 
vesi içinde kalmıohr. Onda 18· 

dece mlıtlk bir çeenl hAklmdlr. 
Çok kere bir tablo gibi, bir 

edebi parça gibi, yGklek ve 

tabH değildir. Mlıtlk teılrlere 

rağmen zaman 11mın1 en ylk· 
ıek heyecanların çığlıklarını, 

deheetl, kahkahayı, bir mevzu· 
un kendi havaıını, bir robun 

genle ıkıelırını ve dalgalarını 
ifade edemediği de muhakkaktır. 

Bu böyle olduğo halde, nl· 

çln, meseli eark maıılklıladen 
zevk alınıyor? .. 

Bunu, o zevki taııyanın 141h· 
11Dd1, •akof veya ademi vaka· 
funda değil, onun ruhi mlma· 
rlılnl ve ahengini yapın sa• Çimdik 

~------------------~---
Kok o rt, Göztaşı 

GamrDh hammalları tarlfeel· 
ol leablt edecek olan komlıyon 
dıln ticaret odasında ilk top 
lantmnı yapmıştır. Tarife Ü'lfl· 

rinde mftzalı.erelere başlanmış · 

tar. Pazartesi r;üoil Hal onda 
telı.rar toplamlıcıktar. 

ğlne kadar yntılmıı oldo~anu 
ıöylemlılerdlr. 

Haydarpata ntlmone hutane· 
ıloe tayinim ıebeblyle bogfln 
gazel 1zmlr'den veda ve ıeYlmll 

halkından ayrıhyoram. Bitin 
tanıdıklarımı ayrı ayn ziyarete 
ve ndaa lmk"n bolımıdığım· 
dan 11yın guetenlıln bo hu· 
anıta duygularımın ıanulma11nı 

arı olmaıını yalvar.ram. 
Dr. Feridun Şevket 

ua~o ıayııı da zengin Ye fay· 
dalı mauderecat ve muhtelif 
reılmlerle dola olarak çıkmıı 

tır, Okarlar.mıu taYBIJe ederiz. -Sonu Sci sahi/ ede-

ve roıas 
Ekonomi bakanh~ı, mevıl 

rnlode sıkıntıya dOeftlmrmek 
Gzere Ebe mıntakası hağlıırının 
ihtiyacı için k ük"Qrt, gôıtaşı ve 

P01•• gibi maddelerden ne ka 
dırı lftzum olıcığının timdi 
den teıblt edUmeılnl Türkoflı 
rtıliddrlO!Gne bildirmiştir. Tiirk· 
of lıce mıntaka ihtiyacı ılm 
diden teablt edilerek bakanlığa 
bltdtrUecektlr. 

Talebe Tetkikleri 
Dumlupınar, lstlklil ve Ülka 

mektepleri talebeelnden aç gu· 
rop, dün bıelarındı moallimlerl 
oldoğ11 halde ldarebaoemlzl 
ziyaret ederek gazetecilik ve 

matbaa lılerl etrafında mahi 
mat toplamıılardır. 

Bir ııhlt de ıuçlu Emln'ln 
kendi lehinde ı•hltllk etmea! 
için kendisine tehdld mektubu 

gönderdiğini eöylemlııil\. Bu 
mektub mahkemede okunmuı 
tur. Mektupta "Mahkemede ıa 
bitlik t>derken: 

- Muharrem; Emlne'hilcum 
etti, Emin de ıllihını davara 

ateı etti diye ıöylemellıla. B11 
tekilde söylemezsen mum ya. 
pıetırırım. 

Deniliyordu. Suçlu Emin; bo 

mebtobu keodlıl göudermedl· 
ğlol ve yazmadığını ıayledl. 

Aşk • Jlırs • lıeyecan . Politika · Mücadele · Casusluk 
Oynıyanlar : "Yavrum,, filminin kıymetli HD'ıtkArlarından Conıtant Remy, Plerre 

Renolr, Debucoort, Mareel Andre ve Annle Ducıuke . 
A rıca: Mıkı Tamamen Renkli Karikatür - Foks "Türkçe sözlü dünya haberle~ı,, 
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Ate~İn Hilkjıni Don Ingiltere 
' Kralı ilan Edildi 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları - Başıaraftlf~: sahifede -

BiRiNCi KISl.M - HiND YOLU her ıınıftan aeker bulonacak 
ve eon ael4m ve hOrmet mera· 
simini yapacaklar. GOıel kadın silrilnerek tA 

dlr;lnln dibine kadar gelmlıtl. 

Bir gemi fenerinin verdiği 

ıayıf ıvık altında, genç general 
bu gazel yozo, bilhassa, güzel 
çok gOzel gözlerini götOyordo. 
Ba gOzel gözlerde ne kadar 
derin ve saf bir rica, ne kadar 
elim Lir Qmlteblik vardı?. 

GOzel Belltlot, Napolyon'un 
kalbinin yumuşadığını hleııettl. 

Fakat Napolyon kat'i karar 
vermek için hAld tereddOd 
ediyordu; genç kodın lhtlzazla, 
fakat fazla bir korka hisset· 
medcn Napolyoo'uo elini elleri 
arasma aldı, dudaklarına gö · 
tOrdO ve öptn .. 

Ba fipmek, Napolyon'o tıi 

rohoudan earetı; Jozefin de 
kocısınm kılıncını oğluna ver· 
dlrmek için rica ederken böy· 
lece Napolyoo'oo elinl öpmOıtil. 

Deha Hblbl bir adam olmak· 
la beraber, kalbi aalr kalpler 
uaamda bir istisna teşkil et· 
meyeo Nıpolyon, hayatıosn 

kadını olan ve hal4 olmakta 
devam eden kadının ılık nefe. 
elnl hisseder gibi oldu. 

Bo sırada kapıya iki f leke 
vuruldu; Nıpolyon birdenbire 
kalktı. Bertlye genç mftlAzlm 
ile birlikte içeri girdi! 

Erkloı harbiye rell!I, ba~1m .. 
mandanın kendisini yanına 

c;ığırdığını tebliğ ettiği zaman 
gene mfilAılm gOzel Bellllot'u 
bekliyordu. 

l\1ftl4zlm hiçbir şeyden ha· 
beri yoktu: Bertlye Je ha hu· 
eusta hiçbir izahat vermedi. 
Bunun için genç mOlıizlm, Na· 
polyoo'un hozoıana niçin da· 
vet edfldlğlnl btlmlyordo. Fa· 
kat Napolyon'oo dairesinin 
kapısından içeri girer girmez 
vaziyetin ne kadar feci olduğu· 
nu anladı. Bununla beraber, 
itidalini muhafazaya muvaffak 
olabildi. 

General: 

- l\lOlazlm ·dedi- çok sev· 
dlğlniz ve ılıl çok seven bir 
zevceniz var. Fakat karmaz 
sizi çirkin bir vekilde sevmekte. 
ÇQnkü size en büyfik Jtaatsız 

hğı yaptırmıet ır. 

"Maamaf lb, sizin arzunuz 
hilafına gemiye glrdt~lnl de 
UlrMf etmiotlr. Fakat bu sözler· 
de doğru olan cihet nedir? 

MftlAzlm, en büyfik Amirine 
cevab vermeden e•vel, zevce
ılne baktı; kadının gözlerinde 

kendisini fedaya hazır bir azim 
bili vardı. Booa rağmen genç 
mftllzlm namuelu bir asker 
ıavrJle: -------· ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Rdodü ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı ioleri 

mfidfirii: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

tzmir lk.inci Beyler ııokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: fzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poeta lı:utueo 405 

ABONE ŞERAİT!: 
Yıllaıı 1200. Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 knru~tnr. 
Yabancı memleketler için eeoelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruştur. 

Glinft geçmiı nnd:J.r 25 kuruotur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

- Generalim! Zevcem ılze 

hakikati söylememlıtlr. 

Dedi. Napolyon: 
- Zaten ben de booı emin 

dlm. Yalnız elzden duymağı 

tercih ettim! 
Dedi. 
- Yalnız kendisini beraber 

almak boamıund11 ısrar ettiği 

doğrudur. lılraf ederim ki 
emlrlerlnfze rağmen, kendlelnl 
beraber almak zaafını göster · 
dlm. Bunun için bu hareketin 
yegAne mes'ulu ancak benim. 
Bioeenaleyh bu cQrmft ceza 
!andırmak hak ve vazifesi ge 
nerallm sizindir. 

Napolyoo, genç mflldzlmln 
bu serbest ve samimi ifadesin· 
den fazla mfitebatıelı oldu: 

- PekAlıi dedi· bu aekıır 
elbisesini zevc .olzln tedarik 
ettlğl doğru değlldlr değil mi? 

- Doğru değildir, ben le · 
darlk ettim. Ayol 1amanda 
keodfalnln Fanfan 8elleroa 
temi ahanda 22 !ncl aüvarl 
alayına kaydını da bir zabit 
temin etti 

- Bu zabitin ismi nedir? 
- General! Beni kurıuna 

diziniz, fakat benden bu zabl 
tin ismini l:nemeylolz! 

Bu çok cesurane ve namus 
kArane cevab, Napolyon'o k•z 
dıracağı yerde Adeta memnun 
etti. Hiddetten ziyade teeHfir 
ifade eden bir sesle: 

Sizin gibi her zaman cld 
diyet ve kabiliyet gönermlı 

bir asker vezlfeslnl oaaı\ 

onu tor? 

Diye sordu. 
"Size, ilk fırsstla bir rOtbe 

daha vermekten ne kadar 
mee'od olacağımı söyledlğhn 

gibi bana itaataızhk ettiğiniz, 

beni aldau.ğıoız için size ceza 
•ermek le benim için çok 
elemli olacıktır. 

"Neden böyle hareket etti· 
ntz, her kabahatı neden fizerl 
nlze aldınız? 

- Znceme ceza vermeniz 
den korktum, generalim! 

- Zevcentzl 1Dcak Fransayı 
iade edecektim. 

Artık ağlamamakla olan ka · 
dın: 

- Generalim! 
Dedi. 
- Ne var? 
- Beni bıheettlğlolz sal 

Qzerlnde deniz ortasında yapa· 
yalnız bırakmıı; fakat zevclmt 
af !ediniz!.. ROtbeolni refetme· 
ylnb:.. Ba suretle herlklmlz de 
kıif 1 derecede cezaya çarpılmao 

olacağız. 

Napolyon, endişeden tltrlyen 
fakat metanetinden hiçbir ıey 
kaybelmlyen bu gilzel kadına 

hayretle baktı . 

Ne ıevds. ne muhabbet ve 
ne sadekat ldi bu? 

Ve henilz 29 yaşmda olduğa 
halde mutlak kudretlere malik 
olan bu general, bu 25 yaoın· 
deki mahzun millblm ile 20 
yaşındaki kalbinden baolı.a hiç 
bir emir dlnlerulyen bu kadına 
dl'!rln bir hayretle hakta, kıldı. 

Genç mülAzlm, genç ıovcesl 
Ye erkAoı harbiye reisi, gene· 
rallo ne kırar vereceğini en 
dlee ile bekliyorlardı. 

Napolyon cidden muztarlptl; 
bu ıstırab yOzilnden belli olu· 
yordu. F kat birdenbire yftzQ 
Adeta gtUer bir hal aldı ve 
sordu: 

Sonu Var -

Londra'da cenaze gene top 
arabaslle Sen Jorj kUlsealne 
kadar ~ötftrftlecektlr. 

Parla 22 (Radyo) - Fnnaa 
relalcumuro M. Lebrün de İn · 

1 glltere kralının cenaze meraıl· 
mlne lıtlrak için Loodra'ya 
gidecek.tir. 
Yeni Kral Londra'da: 

Londra, 22 (Rıdyo) - Yeni 
kral ııekfzlncl EdHr Sander· 
gım'dın tayyare ile Londre.'ya 

gelmlotlr. 
Yeni Kralın ilk işi: 

Londra, 22 (Radyo) - Yeni 
kralın ilk hareketi, ilk defa 
.olarak bir kralın tayyare ile 
gidlb geldiği ıekUodekl hareket 

olmuıtor. 

İkinci hareketi de, dedesi ye· 
dinel Edvar tırafmdın yarım 

saat ileri olarak leledllmte ve 

hAlA böJle lılemekte olan San· 
drgım 111rayı saaılnf tabii bale 

koydurması olmuetur. 
Fran.n: dorıanmusında matem; 

Parlı 22 (Rıdyo) - Fraoeız 

bahrly11 veklll M PJetrl bfttün 
bıbrf ye zabitan ve efradına 

beıincl Corc'on vefatı mfina· 
sebetlyle bir beyanname neo· 
retmiı ve kralın Fransız mll 
lctfne olan dostloğondan beh· 
setmiş ve Fransız donanmaaını 

matem tutma~a davet elmlotlr . 
Bo beyaonauıede: 

"'Kral Corc, lfranea'nın mev· 
cadlyttlnt kortarmıı bdyfik bir 
dorıtıor, Ancak kral Corc'oo 
muezzım dooanmaaı eayeelnde 
denizlerin hAkimlyetlnl moha 
faza edebildik ve umumi harp· 
ltn gallb çıktık. . ., DenUmek· 
tedlr. 

Romanya' da 

• Bdkreı, 22 (Radyo) - Sa· 
ray, iki ay matem totolmasma 
karar vermlttlr. 
japonya'da 

Tokyo, 22 (Radyo) - İm· 
parator, earayın ilç haf ta ma· 
lem tatmasma karar vermJıtlr. 

ıVorveç kral ve kraliçesi 
Oalo, 22 (Radyo) - Norveç 

kral ve krallçeııl cenaze me· 
raelmlode balunmak Oıere yarın 
Loodra'ya hareket edeceklerdir. 
İki ay matem tutolmaeı kırar· 
laştırılmııtır. 

Kralln va.siyeınamesi: 

Loodra 22 (Radyo) - Kra· 
hn vasiyetoameel neıredllmlye· 

cektlr. Yalnız kr.l alleal erkAoı 

nsiyetten malumatlar edile· 
ceklerdir. 
lrlanda'nm teessürü: 

Loodra 22 (Radyo) - Ser· 
best lrlanda hakumetl reisi 
Dö Vılera krallılı. ailesine 
karşı olan ııevglalnl ve Jorj'on 
ölümilnden doyduğu acıyı bir 
telgraf la blldirmlotlr. 
Fransız gazeteleri: 

Parla 22 (Radyo) - Gazete 
ler, betlncl Jorj'nn ölOmil ile 
tahta geçen ııeklzlncl Edvard'ın 
Fıansa'ya alt hıtıralarıodın 

bahisle tebriklerini bildiriyorlar. 
Londra 22 (Uadyo) - in· 

glltere kralı, ha valarıo sertli · 
ğloden dolayı Loodra'dan San· 
dırgam aa.vf lyeslae tayyue ile 
dt>ğll, trenle gltmletlr. 

Inglltzlrr, cuma, cumarteıi, 
pazar ve pazıuteslye kadar 
milteveffa Kn ho nA,ını ziyaret 
edeblleceklr:rtllr. Bu hususta 
herkeıı nAeın bulundağ·ı kili· 

seye girebilecek.fır. 

Adlı·Abıbı 22 (Radyo) 

FransaÇ' Dünden itibaren Onbeş 
' -- _... __ .. _____ - _.,....,/ 

!;Gün Matem Tutacaktır .. 
Cumur Başkanı Mösyö Lebrun'un Başkanlığınds 

Londra'ya Bir Heyet Gidiyor .. 
Parlı 22 (Rıdyo) - Frıneız kabloeal, bug1l11 ıaat 15 de Ellza sarayında comur bııkaoı Jf 

Lebran'on, baokanlrğında roplınmııtır. İki aaat ıtlren mhakereden ıonra dahiliye nezareti reıırıl 
bir tebliğ oe,reylemlttlr. Bu tebliğde İngiltere kralının nfatı mftnasebettl,,. Fransa'nın 15 ,a• 
matem tutacağını ve cenaze merasiminde bolonmak Qzere cumur baekanı M. Lebron'uo baık•0 

lığında olmak Qzere dıı bakanı, amiral (Daveryel), general (Oeneo), erkAaı harbly,,ı umorrı 1 1' 
retal general (C•melen) den ibaret bir heyetin Loadraya hareket etmek üzere olduğu bHdirU· 
mektedlr. İngUlz kralının cenaze merasiminde, karı n deniz konetlerlndep birer Fransız oıof· 
reıesl de Londraya gidecektir. 

______________________ .. ____________________ __ 
' 

Kralın ölümü, Ingı· Huheşistan'ın Kanaatine Göre 
liz Siyasasında Hiçbir Tesir Yapmıyacaktır. 

Habeşistan'da kanoaı 

Adis Ababa 22 (Rıdyo) Desale'de bulunan Necael. ln~lltere hil\umetloe btr 
gôndermlttlr. İmparatorun, İngiltere Kralının ölOmft mflnaeebetlle Habeılstın'da 
tutolmaeı için emir vereceği aanılmıktıdır. Resmt mehsftlde söylendiğine göre, 
İngiltere dış sfyaıasında hiçbir değişikliği derple etmlyecektfr. 

taılyet ıetgr•& 
resmen m•'11

"' 

Kralın öUllllt 

Habeş - ltalyan Anlaşmasına imkan Yoktur! 
Cenevre 22 (Radyo) - 13 ler komitesi bugO.u saat 18 de toplanmıı ve 19,45 te dağılmııtıt· 

Toplantıya İıpanya delegesi M. Madariaga rlyaeet etmlıtlr. Komite kou@eye verilmek Ozere ye
btr rapor hazırlamıetır. Bu raporda, ltalya · Habee lhtllAlınıo yeni bir anlaımı teoebbftıtlne moı-' 
olmadığı blldlrllmek•e, mamafih yakmda uzlaımı yolları babanacağ• kanaati belirtilmektedir. 

~-~~~~~~~~~ .. ~~~~-~~~-~~-
Averof 1 n g iliz Ge- lsveç . 

Tamir Sonunda mileri Harekette ltalya'oın Gösterdi#' 
Amira )Gemisi Olacak! --• ... · .............. - Delilleri Reddetti 

Romı 22 (Radyo) - Atloa· 
dan bildiriliyor: Tamhde bolu· 
nan Avuof zırhheı bu ıy so· 
nanda faaliyete geçecek veliaht 
prens Pol'on kumandasında 

yapılacak kıe manenalarıoda 

amlral gemlel vazifesini göre· 
cektlr. 

Ruzvelt 
Bitman'ın Noktai 
Nazarını Kabul Etti .. 

V aolngton, 22 (Radyo) -
Cumurbaokanı M. Ruzvelt, 1y11D 
azasından M. Bltman'ıb fikrine 
göre Amerlka'oın bitaraf lığı 
hakkındaki llylhanın, baıka bir 
gftn ayanı ıevkedllmeslnl kabul 

eylemlıtlr. 

Alman Elçileri 
Arasında Değişiklik 

Berlln 22 (Radyo) - Al· 
manyının eef lrlerl araııında 

deliılkllk olacağı söylenmekte· 
dlr. Parlı'e, Madrld'te bulunan 
fon Etlen, Madrld'e fon Ma 
kenzeo tayin edilecek: ealr se· 
faretlerde de tebeddillAı yapı· 

lacakt,r. 

lngiltere kralının Olama mtlna· 
sebetlle earayda sekiz gan mı 
tem tutulacaktır. 

Boynu Ayres 22 (Radyo) -
İngiltere kralının ölDmü mü 
naaebetlyle bayrakların üç gftn 
m11ddetle yarıya kadar çekU. 
meıl kararlaetırılmıştır. 

Llzboo 22 (Radyo) - İn · 
glltere kralının ölfimtl mftoase· 
betiyle Qç gao matem tutula· 
caktır. Pırlimento toplantısı 

geri bırakılmıour. 
Sqfya· 22 (Radyo) - Bulgar 

kralı Borla, Alleıl •" aaray er· 
kAnı ıeklz gftn matem tutacak· 

tardır. 

Tahran, 22 (ı\.A) - Para 
Ajansından: 

İngiltere kralı Beşinci Corç'on 
vefata mQoasebetlle Şehinşah 

lnglllz valldel krallslne bir ta 
zlyet teli çekmlotlr. Kraliçe de 
Uk defa olarak bu tazlyete lotl· 

rak etmiştir. 

Londra, 22 (Radyo) - İki 
denizaltı ,emlsl, Brltanya'ya 
dönmek tızere Cebelilttarık.'tao 

hareket etmletlr. Diğer bir 
denizaltı gemfalde Malta'dan 
Cebeltıttarık'a gelmektedir. Bu 
hareketin eekldeo kararlaıtırıl· 

mıı olduğu blldlrllmektedir. 

Danzig Mes'elesi 
Berlln 22 (Radyo) - Alman 

gazeteleri Daozlg mea'elesl ve 
Ali komiser M. Ltster'Jo rapo · 
rooa fazla bir ehbemmlyet 
nrdl ğl tein oloalar sosyetesine 
hücum etmektedirler. 

Fr1nkforten Çıytnng: 
0 Uluslar soayeteelnin Dan· 

ztg Ali komlıeri 1929 dakl 
eosyallst komiserden daha fena 
dftıtlneo bir adımdır11 

Demektedir. 

1 Okurların Dilekleri ' 

Stokholm 22 (Radyo) -" 
İsveç çeveolerl, İsveç kızılb-' 
hastanesinin bombardımanıod' 
ltalyanların mazur oldoğll,. 
dair olan İtalyan cevabi aoll' 

emı redetmlştır. Ve gösteril•' 
delllleria kabul edllemf yece~ 
eeyler olduğunu kıydetetoılf 
lerdlr. 

Heyeti mahafaza eden rJJol· 
reze ile hastane araıııodr soO 
metre mesafe vardı. Böyle lk~ 
bu mnf rezeye bir tek 1Dtr 

leabet eımemlt, halbuki b••" 
neyt yilz kadar bomba dOf 
maııar. İavcç çevenlerl ı9o9 
muahedesi mucibince ııeyf'' 
sıhhiye teekUAtının bir mafret' 
tarafandan muhafaza edilebil' 
ceğl kaydını hatırlatmaktı fi 
bu mQfrezeye taarruz dt~L 
hftrmet JAzım geleceğini soY1' 
mektedlrler. 

Seyyar Satıcılara Ha- Tayyare Faci-
yat Hakkı Yok mudur? aları Devamda. 

Belediye, leportacıları, tabla · (. 
tar• ue çaıaımaktan meonrut. Birisi Bulunamamıştı 
Ve onlarda, bazı ufak, tefek 
eıyayı (meseli, tırao bıçağı, 

çlugo kaplar ve saire gibi) el · 
ltrlne alarak satmağa baıladılar. 

Dan bu vatandaılardın bir 
kaçı bize geldiler, dert yandı · 

lar ve belediye memurlarının, 

hona dı mani oldoklarıuı eöy· 
ledller. 

Biz, bunda bir lsabetıılzllk, 

bauA ldırealzllk gôrQyoruz. 
Bazın, mevzuat ve salahiyet· 
lerln, umumi oartlara göre 
ıeldllendlrllmeııl IAaımdır. Tab · 
lalar kaldmldı, fakat elde de mi 
satmaeınlar? Ortalıkta it olma· 
dığaaa göre, bunlara hangi 
kapıyı gösteriyoruz, ne yıp· 

eıolar, çoluk çocuk.lırın1 naııl 

gec;lndlrsloler?. 
Zannediyoror. ki, bl11at oar· 

bay böyle bir emir nrmle 
değlldlr. ÇOnkO nlhıyeı, mem· 
ll!kette l!eyyar satacıhğıo kaldı· 

rıldığı hakkında bir kaauo ol · 
madıgı gibi, belediye memur· 
tarının da ıelihlyetl, baıka H· 

halara aittir. Ba vaziyetin 
ıeık.lktol dlleyoruz. 

Parlıı 22 {Radyo) - ~,r 
OG 

allyrt Taous telerioi yapao 

motörltl uçaklardan biri Ak•'~ 
cenubunda motörQ boıol•' 
mecburi lnflJ yapmıttıt. iki fi 

; pf 
pur, ,derhal vak'a yerine ~ 
mooaa da tayyareyi bolaaı11ı01f 
tar. İçinde elli yolca boluo•' 
tayyarenin battığı aaoılOJ~· 
tadır. 

Marsllyı 22 (Radyo) - 1'0' . 

ılka adaeı açıklarında bir ı•11 
yare denize lnmlo ve ıoıd• 
lsıemlotlr. 

ltalya'da Bir TopJaJJ11 
al' 

Roma, 22 (Radyo) - fff af· 
kez kooperatif komlteıl ,-· 
MoHollnl'nln rlyaııetlade ıopl -'' 
mıı, tarım lılerl ile yanıcı .,, ,d 
delerin zecri tedbirlere k d' 
yapılacak macad.-ıleııl eır•flO 
konuıulmootur. 

logiliz Elçisi 
Roma, 22 (Radyo) - fo~: 

ıere'olo Roma bOyOk elçlıl 
Pramonel boraya gelmlotlt· 
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Hayatı Cariyeleri ve Sarayı ıınıo korıan borolarao bıraııı:a 
Baoıld'ln y.r.ı il d L olduğa ,npbe edilen Mehmed etlerı· nden Balı d. ld. uıun e -..orkonç GlSzOnde mokaddeeattan hİçblr y Se ) } • 

bir hal vardı; biç kallanılmamış yıkalanmıe ve soro9tormayı 
denecek k d l l ı.ıey yokta. Yalnıı kendisini, , ba,lıomıAtar. 

a ar yen o an Nagınt L dl b 'W 

b 
.. en ayıt ve eıbhallDı, kendi tı ancasıoın eonak manıarıaı Çamaşır Çalmış 

o • zevk ve ıefabıtrnı davanftrdn. G ~aten sinirleri k O öztepede tramvay caddesin oo Eeviemli tuıbeı milyonluk tebaası, bir 
olan BfteoOmls 11 L L k de Ramazan oı;.lo "'-mıl'ln 

1 ço .... or utta hiçten başka blrıey değildi! Bun· " vı 
~e tftremeğe baıladı. Zavallı lar isterlerse ölsanler... Ehem· evine giren hnsız 23 parça iç 
ız, hemen, hemen bayılmak mlyetl yoktu! çamıvırı çalmııtır. 

Ozere idi. Saraydaki kad1D Vfl erkekle· Alacalı: )'ÜziJrıden kavga: 
Bereket ver in ki, bu korku rfn de bir kıymeti yoktu! Kelltelll caddesinde mınn 

n helecan çok silrm df Saray halkı, erkek iseler biz HOıeyln oğlu Hamid ile kah . 
b d e i tam 1 0 •ıra a, Haoıld'ln halvet oda· met ol, kadın iseler zevkini veci İbrahim oğlu Mebmed 
11nm kıpıeı voroldo ve dışarı · yapmağa, tatmine memur ve arı11ında bir alacak meeeleafn. 
dan bir ses geldi. mecbur ldlltr. Hamid, kendi drn kavga çıkmıt; Hamid de. 

Bu aes: sini bauın insanların fevkinde, mirle Mebmed'l bııındın hafif 

- Benim, aıametmaab has hemen hemen semavi bir mah· 

retleri, ben Cevherağa köleniz!. hik addettiği için b6Uln mev· 
Dedi. cadı tın da keyfine hizmetle 

h Hamid, Haremağasının eeelol mftkellef olduğuna çok fazla 
k emen tanıdı ve elindeki kor· inanmıştı. Aile mef homooo da 

onç 4\ell gene yastığın altını taoımaz ve bilmezdi .. 
sakladı. Fakat ... Şehzade Bürbanettln 

Barnld, sevgili ve l!adık ha· Efendiye geflnce ... Vaziyeti baa 

~e~ığaeı Cevher'f n ancak fev· bouın değlşlrdt! Vakit ol urda 
a Ade hallerde böyle halvet ki, Hımld'ln batftn mevcodlye· 

odasnıa kadar gelerek zatıhO· tlol bu şehıadeye haerettlğl 
mıyuolnını (!?) rabatllz t>d bl· aelkıir ıorette farkedllirdl! 
lece~lnt blllrdl. Hamid, Bftrhnnettln Efendi· 

Şu halde?. nln maddi ve manevi vaziyet· 

Çok mliblm blrşey var demek leril" pek fazla allkıdır idi. 
idi. Bonon için, eohıo hele · BattA Kanonu Oemınf hll4fına 
~anla Cevher ığaya ve kap1yı olarak Bımld'lo ıehzade Bdr· 

eoQz açmadan: hanettln'I blrkıç bOyftk erkek 

- Ne var, hanı ne haber kardeılne Ye ımucası Saltan 
•erecekıln?.. Aziz'ln fl~lo Yusuf lzzeddJn'e 

' 
Diye bağırdı. reıml vellahd olan Reeıd Efen 

Hamid bunları söylemekle diye rağmea nllahd llln etmeğl 
~::ber, kapıyı gene açmadı. dOeOndOğOnG de elSylOyorl1rdı. 

·~•nı kapıya dayadı, ozon, Hamld'ln, Ahmed Barbınet· 
ozon dlnledU tln'Jn maddi Ye mannl vaıl· 

d :fendlefn\n tablat1Dı, daha yetlerile çok !ula alakadar ol · 

~ . rosu çılgınlıkla11nı pek. ga. doğanu yazmııtık; bu 11lSılerl· 
:~ıe:e belki de herkeetea fazla mlzden Hamlıt'io bir derec~ 

Cevher ağa da dııarıdan: yftkselmlş bir şehzade yetlıtir 
- Vellnlmet blmiouetlmfz. meğe çalıştığı manası asla çıka· 

deo bu kueur ve crearetlmln rılmamahdır! 
•flını istirham ederim! Hamid, cahil olduğa kadar 

Dedi. da eski kafalı ve muhafezaklr 

- Hamid ho slSzlerf duy. idi. Çok ıevdlğl söylenmeılne 
mamış gibi fakat hftlıi htddetle: rağmen oehzade BOrhınettlo 

- Çıbok eôyle .. Ne var, ne Efendiye "Ellfba.a, "Knaat,, n 
oluyor?. biraz da "Fırlar ve Arabfyıll,, 

Diye snrdo. değeri, ilmi, görgüsft pekb fa· 

Fakat bu sırada Hımid'in kıt etek ôpmede ustalığı pek 

Y6zQnde hiddet izleri kayboldu fazla bir "Sırığı ve çarığı btı· 
ve yerine korku ve telAe izleri ynk.:ı.a hoca öğretmekte idi. 
~eçtl, Bir çocuğu ahmak, kablll· 

Arab dıearıdan: yetal~ ve tımarık yapmak için 
- Biri 1 K es111en fazlı dOailome6e de hı 

ne adınelendl hız· f) 
retleri bl d b cet yokta: Saltan Oamld'ln ha · 
, r en lre hastalandılar 
e zatıbQ rem dairesinde ve ıarayındı bir 

te lf ırıayunlarının lfttfen 
er lerlnl 1 mGddetçlk totmak yetl~lrdi! 

sarette yaralamıotır. 

Bomlar çalmmış 

Güzelyalı'da Şeref sokağında 
Cemal karm Makbule'ntn nln· 

den korııoo boru çalın Mehmed 
oğlu Mehmed tutnlmoıtar. 

Sarhoşluk ve yaralanmak 
Güneıı mahalleelode Gelincik 

eokağında Şemoel oğlu Yaanf 

suhoıılok yOzdoden yere da1• 

mftı ve o sırada elinde bulanın 
çakı ile bacığ1Ddan hafif 80 

rette yaralanmıotır. 

Sarhoşluk t'e ustura taşımak 
Kemer caddesfnde earboo ol 

doğu hılde elinde ustura ile 

dolrtan Ahmed o&lu Burhan 
tntulmootor. 

Bıçak taşımak: 

İkinci kordonda AU Osman 

oğla Saleyman'dı bir bıçık 
balonırak alınmıetır. 

Belediye memurunu dövmek: 
Fevzlpaııa bolvırında beledi. 

ye nizamnamesine aykırı blr 

şekilde 11eyyar eatıcıhk eden 

Hıeao oğlu Saleymao kendlal. 

nl meneden belediye memurla· 

rlDdan Moatafayı tahkir ederek 
taşlı dôvmiişUlr. 

Saat Ilırsızlrğı 

Sinekli caddesinde oturan 
Ali oğlu Ômerfo evine giren 
Kayserli lehak bir @aat çıl· 
dığı sırada tatnlmuttnr. 

Kr:: yüzüuden kavga; 

Kıhramınl11'da meydan 110• 

kağındı Maetafı oğlo Mustafa· 

nıo mdre11i 1 Fatmı'nın evine 

giden Fatma'oın kızı Tesll· 

me'nln nloanlıel I11mall o~lo 
Rlfah tahtı ve temelye ile hO· 
cum ederek döven Mastafa ve 
Fatma toıulmool11dır. 

ikinci Plan 
1) 

Hl.ham ediyorlar 
~. · - &nuoor-

llanıld 1 - Baştarafr 1 d sayfada -
niyeı b evvel4 •demlmemnn· Borsada 1 politikası güdemiyen koskoca 08· 

balaod:Y•: keden bir hnekette ~anlı imparatorlnğonun, ortanca 
Çabuk , a al ha vaziyet, çok -:~----------- bır Balkan devletine rıiebetle ne 

0 1 
' btr yıldırım ıfir'atile Üzaitn satrşları: kadar fakir bir müoteri oldn;uno 

"eçt Bô l b Ç Alıcı K S 1912 d h 
0 

•lıllk Y e lr hAdlaede, hle· · • · · K. S. ve a a önceki istatiııtiklere 
b l gösteremezdi. Ve nihayet 97 Y. 1. Ta:At 13 50 13 50 bakarak öğrenebiliriz. Enternae• 

• 1 a veı dairesinin kapısını açtı 49 A. Alyotl 14 50 15 Y~?al . piyasalarda, dilnya endüıt• 
Çeri giren Kızlırağası osole~ 146 Bo~Onkıı eatıı rm ıl~ rakiplik heveei olmayan 

Yerlere k d 488309 Donkft yekun ve eekı yeni ihtiyaçlanndan şüp· 
•e aelA il ar eğilerek hftrmet 488455 Umum " heeiz birçoğunu dışından temin 

h 
m vazlfcslol yaptı, padl z h. etmek zaruretinde bulunan mem• 

Şa ın 
0 

.... a ıre satışlan: ı k ı b 1 oıuzooa ipekli kumaştan e et er i ıikie, buhranın hafif· 
Yapıhnıı bir hırka koyda. ~~4 ~ne~ K. S. K. S. ı~:.caine yardım eden unsurlar 

lr 
Sultan, hail karyolada ve oğ ay 6 75 8 25 gı ı muhakeme edilmelidirler. 

•plan 40 Akdarı 4 25 4 25 Bundun ba§ka, c5er bütün hı'· 
posta yorgan ahııtda 149 fi k tı Yarıçıplak ve korka 'içinde 5 P. çekirdek 2 65 2 65 t~r~ ı ıar, Amerikanın tasarladığı 

tan H ' ya 136 B. pamuk 43 43 50 gıbı olursa, birgün, herhangi bir 
OsnQmlaal't> bir defa oban 3 taarruza uğrayan memleketin, ean· 

bakmadan hı•lı ıdımlarlı harem 4 B. ~ 43 43 50 cak be . .. zı getirmesine bite imklin 

dalrealne doğru• yollandı... 1 Piyasa Vaziyet" ı kalmıyacaktu. Abluka, bir milleti 

• • 
b Gençlik yı~larındın, altmış · 
;•ltk bir ihtiyar yaşını gelin· 

: ye kader emsalsiz bir kadın 
~tktınn olan Abdolbımld'io 

Y•rmi kad ,..1 }<' ar Oe o ve kızı vardı. 
•kat banlar lı;lode en ziyade 

~r•dlğl Şehzade Barbanettln 
· eodı idi. 

alz Oımld, çok ~•tim, çok his· 
' çok hotkAm bir adımdı. 

~ 1 aegari müdafaa ve asgari hayat 
Uzftm Gzerlne vaziyet dur· vaeıtalanndan mahrum eden bir 

gondur. ~e!Ak~t. olmaktan, ancak, milli en· 
Bnğday ftzerlnc muamııle uatrıoın tamamlanmaaı ile çıkabilir. 

hararetlidir. },lıtJer yeniden . . t.Ilt. beı senelik plandan eoora, 
yftkeelmlıtlr. ık.ancı beı aenelik plAn haberinin 

1 N öhetçi Eczaneler ' 
Bo akşam Kemerılb'nda Hl· 

ili, Gnzelyala'da Alı1Dtae, Tll· 

ldlik'te Faik, E,refpıııa'dı Eo· 
refpaıa ecunelerf açıktır. 

halk.ta uyandırdığı yftksek ıe•k 
ve heyecan bu hakikatin ıuurJarıo 
mızda yer etmesinden, bu inıanın 
"lk • ı tereddüdlerden ıonra, her ta• 
ufta ancak hoınudlukla karıılan· 
makta olmaaı da, yukarda eaydığı· 
mı• eebeblerden ileri geliyor. 

F. R, Atay 

- Baııarafı 1 ci ıayf ada -
un atmık kolay değildir. " de· 

mittir. 
M. Lla,fnof: 

.. Beılncl Corc'ao zamanı eal· 

tanatı bayak mGtkillltla dola 

geçmlt olmakla beraber, mate· 

Tef fa ıulbftn m6daf1111 ve ma· 

hafaaası için çok bOyOk mu· 

vafhldyetler elde etmlıtlr" de· 

mlştlr. 

. lapaoya murahba.ıı, lapınyı 

1 

ile loglltere'yl birbirine bığh· 
yan konetll bağlardan hah· 

&etmiştir. 

M. Bek Lehl11tın namını 

eöı aôylemlt ve Arjantin ile 
Ştll marahha11ları da takrirlerini 

alenen aöylemlılerdlr. 

Portekiz murabbası, İngllte 
renin asulardanberl devam eder. 

Portekiz do!tloğandın, Danl· 

marka morahhaeı mGteveff• 

krahn vallde11lnln Danimarkalı 

oldoğonı işaret ederek Dani 

marka'nın da mıtemzedellğlo . 

den bahsetmletlr. 
Tarklye morahhaııı Tevf lk 

Raıtıı Aras bir nutuk ile md 
tevef fadan bıhsetmlf, Romaoya

1 

morabbııı M. ThGleıko bOtftn 
Romınya'oıo matemde olda· 

ğona ıôylemletlr. 

M. Eden bütftn bu sözler ve 

tahıa11ftalerden dolayı ıeıekkdr· 

lerlnl beyan et~lo ve ba me· 

raslm haaebUe baıka hiçbir 

mes'ele mozak.ere edflmemietlr. 

Cenevre, 22 (Radyo)-Ulos· 

iar konseyi, bogan öğleden 

sonra tekrar toplanmıt ve nloı· 

lır korumu fevkalAd., komlae· 

rlain Danzf g hakkındaki rapo· 
ronu mftzakere etmlıtlr. Ba 

raporda, Danzlg'de Alman na· 

zllerlahı, balkı tethlt ettikleri 

bildirilmektedir. 
Fransız morahh1111 M. Aleka 

Lrje, ba meı'eie haklundı aôı 

almıo ve milleıklben Polonya 

dıe bakanı M. (Bek) te, Po· 

looyı ile Dınzlk arasındaki 

mdnasebıtı izah eylemlotir. 

Bundan ıonra Danıtk: fevkı· 

lAde komiseri dlolenmlıtlr. 

1oglltere delegeıl Lord Eden, 
bu mes'ele hakkında bir rapor 

yapılmasını teklif etmlotlr. 

Onseklzler komitesi tee ôğ· 

leden eonra M. V ae Koo11ellesln 

baekanhğında toplanmııtır. Ba 
toplantıda bolunmıyın Lord 
Eden'lo bir mektuba okun· 

muetnr. logilterenln, Tftrktye 

Yananlatan, lıpaoy•, Yugoslav· 
ya ve Fnnsa'ya Ttrmlı olduğu 

notadan babııedllmekıe ve ılınan 
cevablar bildirilmektedir. Ko· 

mite, yukarıda isimleri geçen 

devletlerden İnglhere9ye verUeo 
cevablırı neıredecektlr. 

İtalyan bıımorahbıaı Baron 

Alolzl, Akdenfz'de İngiltere 
için hiçbir zaman tehlike mev· 
zoobahs olmıdığanı saylemlı ve 

,lnglhere'oln not111ını lOzomenz 

gôrmOotftr. 
Komite, bilAhara basusi ı•ırette 

toplıomıı ve 18 ler komlteıl 
için tıbslaat verllmesl meııele · 

sini mOzaker11 etmlıtlr. halyan 

delegesi Baron Alolzt, tab11lsata 
lOıam olmadığını ve çOokQ ko· 

mltenln, nloılar korumu teıkl· 

14tından &1yılamıyacağıoı sayle· 

mletlr. 
Arjantin morıhh1111, ba mes· 

lenin konseyde mevznabah11 olma 
sını ve reye konmasını iste· 

mletlr. Baron Alolıl buna iti· 

raz etmlı ve tıhıl11at nrilmesl 

için ekıerlyet değil, ittifak 

lllam oldoğnoo beyan etmlt· 

tir. Komite baekaoı, ekseriye· 

do k4fl oldağooo ıôylcmlı ve 

ba meı'eleoln yarın• tıUk 

edllme11lol teklif etmittlr. Ba 

teklif kabul edllmletlr, 
Cenevre, 22 (Radyo)- hal· 

) ı delegeıl Baron Alolzl, Ce· 
nevre'den hareket etmeden ev· 

vel M, Lnal'lı 'e Mftteaklbeo 

· de Polonya dıı bı)anı Baron 
Bek ve Romanya dıo bakanı 

Tlluluko ile konuımuttur. 
İtalyan murahhaııı , J.ı0rd 

Edenle de konoımuı ve kıra· 

hn nfatı mdoaaebetile taziyet· 

lerlot beyan etmekle beraber 

bir nebze de İtalya Babeı lhtl· 

IAfındın bahseylemlfJllr. 

Cenevre 22 (Radyo) - Kon· 

ıeyln toplıntıs1Dda Romınya 

delegesi Andam'ID mandalar 

komitesinin mesalılndeo bahse· 

den tabirinin mftzakeresl eena· 
&1nda Daozlg ayın meclisi rdsl 

do hazır bolonmoetor. 
M. Eden söz almıe, Danzlg 

mes'eleslnln 'ehımetlnden brh· 
setmlı, Ulaelar ıoıyeteslntn da· 

ha emin tedbirler almıı olda· 
ğonu ıôylemle ye demlıtlr ki: 

:ı.a-Konıeyln artık Danzlng 

mes'eleıUe meegol otmıyıcağını 
zannediyordum. Hılbokl yapılan 

kanuna eeaslye mabıllf hare· 

keıler olmnt ve lhtllAf genlıle· 

mlo, vaziyet Tabamet kesbet· 

mletlr. Buna bir son vermek 

lbımdır. ,, 

M. Laval, Don 
Kabinesinin 
istifasını Verdi .. -.... 

- Baıtırefı 1 r,l sahifede -
M. Lual ve 1rkadı1ları, 

yeni kabinenin teşekkftlane 

kadar veklleten tedviri omur 
edeceklerdir. 

Bazı nazarlar, letlfının aley· 

hinde oldaklarmı blldlrmtıle:· 
dlr. EzcOmle sandaly111lz nasır· 

lırdan (Lul Maren); Radikal 
nazırların istifalarını sebepılz 

gôrdft~ana ve çOnka böyle bir 
zamandı FranH'dı vukobolı.' 

cık olan bir kabine buhranı· 

nın, çok fena ıonuçlar vereceği· 

nl blldlrmletlr. 
M. Laval, &11t 17 buçukta 

Kedor11ı'ya döomOı ve ıı:azete· 

elleri kabul ederek ıunları söy 

lemlotlr: 
- Kabinenin lıtlf aeını Cu 

mor bıakanı M. Lebron'ı tak· 

dlm ~ttlm. Kendileri yeni ka· 

bf nenin teeklllnl tekrar hanı 

teklif etmlolerse de bono kabol 

edemlyeee~lml arzettlm. Ben, 
Fransa için çıhttım ve v11lfeml 
Hı ettiğime kıoilm. Fr.ngı kor· 
tardım ve lıtikrar1Dı temin 
ettim. Bfttçe, parlamento tara· 

fıudın kabul edilmletlr. 
Ekonomik ve tarım11el ndye· 

tlmlıl ııllb için ve nihayet 
de vleıin btıtftn menal il lı;ln 

ne yıpılmı.. lizım11a hepsini 

yaptım. 

Dıo slyaeamıı da, bOUln mOı 
ktllltı ra~men lotlzamdadır. 

FranH, istikbal fçlo çok kaT· 

ntlldlr. 

Demletlr. 
Comur baakanı Elbar Lebron 

Hat 17 buçuktı Ayın baıkını 
M. (DejınncS) ile parlamento 

bııkını {Fernan Blıon)u nez· 

dloo çığırmıo n yeni kıbhe· 

Dış Piyasada 
Dış piyasadaki aaabsql v11ır 

iye ti etrafında Türkof lee 9q 
telgraflar gelıpl,tlr; 

Üzıim: 
Loodra boraaııında: T6rk mah 

No 7 peşin 89.50 sek.hı vadeli 

31.42 dokoı peiln ~O.~S f q· 

nan azftmlerl Kandlye No 3 
petln 39 K andlyıı dörJ ndell 

41. 60 f(aUfornl ya ftz6mlerl 

tomson peıln 36 ••deli 23 
oatOrel peıln 3'i nıUlr~l vıdell 
24 Avo11taralya Odmlerl yeııt 

mal 4.0.46 İran tııtlmlerl pe9tn 

28.37 ıillodlr. 
Hımbarg boraa11ındaı Tllr9' 

OıOmlgrl No 7 peıln 18 ıeklıı 
peılo 18.50 dokuz petln 19 
T. llraaı. Yanın Ozftmlerl Kan· 
diye No 3 peılo 15.3~ f 1. Kı· 
llfornlya natOrel pe,ln 5.85 
dolar. lrın ftzilmlerf p"oln 33.38 
şillodlr. 

incir: 
J..oodra boreasında: TOrk m•h 

genoin nıtftrel peıln 34 vıdell 
24 ıkeleton 4. cromvn 1 llb. 

peıln 45 beı peşin 48 allı pe· 
oln 50 yedi peşin 55 ılllodlr. 

Bamborg boreaeında: Ttırk 
incirleri extrhııimı vadeli 24..26 
genofn pe,ln 14 rh dır. 

Musiki 
-B,ıştarofı 3 cü sahifede

manların tesirinde ve mo11lkl 

terbiyesinde aramak gerektir. 

O nesil bıngi ne111ldlr: 
Doğdu do~ah hayalin dalgı· 

ları arısında yovarlanmıe; yıp· 

raomıt, tebeeaOmOnft kaybetmle, 

kendi ruhi ızlırabımo mua· 

rını diri diri glrmlı bir neıll! 
Cepheden cepheye koımoı, aç, 

11ef il kalmıf, oknyamımıı, arza 

ve heyecanlan bir f lllm kur· 

delAaınıo kopuşu glbl yarıda 
kalmııı, sadece hasretle, fimid· 

ıb llkleı, yel11le boğalmuı bir 

oeıll! .. 
Istırap artık onun varlığını 

ikinci bir eour, ikinci bir hı· 
let halinde f lllv.leomletlr. O, 
ancak kendi acısının te11elllılnl 

vertcek bir eea, bir maellr.I 
arar ve onun kıfa11, k.filtftrG· 

nan garlbllğl ne kadar ileri 

gidene gitsin, ba zevki domu· 
ra oğrımağa lmkAn yoktor. 

Yeni musikiye bir kıymet ve· 

rlpte ayni inkılabın tahıkko· 
kona Jetlyen bu yarddıılar, 
kendi raht Alemlerinde esen 

bo esrarlı, bu içli eark maıl· 
kielodeo kartolımazlar. Bono 
tablt görelim. 

Nerede kaldı ki, halk parça· 
!arımız bile; hlll ıark. maılkl· 
111 kadroıu içinde balondurul
maktıdır, Banlar ki, diğerleri 

ile ılAkadır değillerdir. Fakat 
ne ıs1Ah cıdllmlşlerdlr, ne de 

armonize.. Arıb moslk.lalne la · 

raf tar olanlar, ellerinden gelıe, 

bunları da laoı tutacaklardır. 

1ıte ifrat ile tefrit buna derler. 
Orhan Ralırni Gökçe ...................... 

nlu, kimin tırafıDdao teıkll 
edilmesi IAzımge?eceğl etrafında 

milıakerelerde balanmuatar. 
(Parl Stıvar) gazetesine göre 

Müıyil ( Flioden ), M. ( Alber 
Saro), M. ( Kımll Şotan ), M. 
Beryo ve daha bir~ ok zevıd 

kabine teeklllol kıbol etme· 

mektt!dlrler. Yalnız (Jorj Mın· 

del) ve (Mareel Renye) için bir 
amit nrdır. MubazA onların· 

da kabul odlp etmlyeceklerl 

belli değtldlr. 

:sly111ıl mehıf n, kabine boh· 

rınıodın kurtulmak lçln ya 

11ylav ıeçlmlnl derhal llAn et· 
mek veyahut ta muhtelif pır· 
&ilerden bir temerkOs kıbln11I 

teıkll etmek. Hu iki olktao 
hanılılnin tercih edileceği he· 

otıı belll dt'8lldlr. 

dtı1 
dıtt' 
\crı 
yelt 
yet\ 

nnc 
ah 
Vt' 
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lzmir Sicilli T " .. 

Akhisar icra memurluğunda• 

Fatmanın Mehmed'e SOO 
tlra ipotekti ukblearın yeni çar· 

~uıoda 37 numarala sağı solu 

belediye arııaeı ark.81 tabir ma 

ğazaaı önü yolla çenUI 4.5 l\t. 
ıuea iizeriode nebnf mağazası 

bir ay müddetle açık artırmoğıı 

.çıkarılmı§tar. İhalesi 26 2 36 

perşembe eaat 15 te icra dal 

ıeslnde yapılacaktır. o giin mu · 

bammen kıymetin y6zde 75 
lof bulursa f hale bulmazsa mil 
f:ayedeye 15 gQn devamla 

10 3 86 cooıa Fıaat 15 te mu · 
hammen kıymetine bakılmak· 

sızm her kaça çıkarsa kat'i 

ihale 1 yapılacaktır. ba gayri 

menkul üzerinde bir bak lddl· 

asrnda bulunonlor varsa 20 gan 
içinde vesalklle foraya mOra 

caatları aksi takdirde tapu si 
clllnd~ kayıtları sabit olmadıkça 
paylaşmağa giremezler. harcı 

telllillyeal alana alt. satış peşin· 

dlr. mOzayedeye lşdrok edecek· 
lerlo y6zde 7 ,5 p~y akçesi ya· 

tırmalara şu tır, şartname 

1·2·36 tarihinden itibaren alı · 
cılara icrada açıktır. 

Fazla malumat lstlyenlerln 

icrada 935 426 numaralı doe· 

yaya mOrscaatlerl lldn olunur. 
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Olivier vEŞürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

'"TliURSO,, vapuru 7 ikinci 

kAnunda LlVEHPOOL ve 

SVANSEADAN gelip tahliyede 
bulunııcok. 

"ADJUTANT,, vopuru 8 
ikinci kanunda bekleniyor, 

LONDRA için yok alacaktır. 
"'fBURSO,, vapuru 15 ikin

ci k4nonda bekleniyor LIVEU 

POOL GLASGOV yük ela 
cıktıc. 

"PO ..... O,, vapura 1 O ikinci 
kanunda Loodra, Anvere ve 

Bul beklenip ayni zamando 

Londra ve Bul için ytık alı· 
caktır. • 

DEUTSCBE LEVANTE LtNJE 
"AQILA.. vıporıı 5 ikinci 

k~ounda Hamburg Breme ve 

Anvers'ten gelip tahliyede bu 
looacık. 

Not: Vurul tarihleri ve va 
par isimleri Ozerloe değişiklik· 

)erden acenta mes'uliyet kabul 
edllmet. 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINJE 

"ANGORA,. ivapnro 20 son 

ktounda bekleniyor, 24 son 

ktnuna kadar Aovers, Rotter. 

dım, Hamburg ve Bremen için 
alacaktır. 

nANDROS'" vapura 3 şubat· 
ta bekleniyor, 7 ~ubata kadar 

Anvers, Rotterdaw, Bımborg 
ve Bremeo limanlarına yük 

alıcaktır. 

Akhisar icra memurluğundan: ı 
lstanbul'da Boeeyln Sabl'l'ye 

borçlu Akbleat'dn eekl Mnftü 

Bekir Sıddık'ın hazineye ipotek 

Akhlear'ın Devetaşı mevkllnde 

şarkı şimali KAmll karısı Ru· 

kiye, gebı yol, cenuba ark ile 

çe vrlll 7:J60 metre mora\ baı 

çe.klrdekelz bağ ve içinde 

bap kulesi ve su şarkı ll40 
llr11 kıymetinde bu yer bir ay 
mOddeıle açık artırmayu çıka · 

rı lmıştır. lhıılesl ~6 ·2· 36 ta 

tih' ne mOsadlf pnşembe gftn(l 

saat 15 te icra daluaiode yapı · 

lacnktır. O gfin mübammen 

kıyıuetln yüzde 7 5 şlnl bu 

Jurea thale, bulmazsa mOzaye· 

deye 15 gQn devamla 10 ·3 · 36 
cuma gfinft. saat 15 te gene 

bulmadığı takdirde 2280 No. Jı 

kanunu tevfikan 5 sene tecile 

t4bl tutulacaktır. Bo gayri men 

kul Qzerlnde bir hak lddlaııında 

bulunınların vesaiklle birlikte 

20 gün içinde icraya mfiraca· 

atları, akel takdirde hakları 

tapu sicilinde eablt olmadıkça 

paylaemıya giremezler. 

Harcı, dellAllyesl alana ah 

eatıe peşindir. Mftzayedeye fş· 

tlrak edenlerin yftzde 7 ,5 pey 

akçesi yallrmaları eırtt1r. Şart· 

neme 1 ·2· 86 !arlbloden iti· 
haren alıcılara ıçıktır. Fazla 

aıalQmat lstlyeolerlo icrada 

935 - 535 No. lı dosyaya mft· 

racaatları ilan olunur. 196 ..................... 
AMFRıKAN ExPOT L1NES 

'"ExMOUTB.. vapurul2 eu· 

batta bekleniyor, Nevyork için 

yok alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 

LINES LİVERPOL 
"DROMORE,. vapuru 18 

eon knnuoda bekleniyor, Ltver· 

puldan yük çıkarıp Burgas, 

Varna ve Kösteoce için yük 
elacaktıt', 

eN~
. o 11 ıu 1t•q 

Jzmlr Mtlli EmlAk MOdürluğfinden: 

salhane dokuz eyhil eokağında 103 eski kapı 80 ve 74 ve 

74 A No. tajlı 323 metr~ murabbaı evin mülkiyeti 3.2,936 pa· 

zortesi günü scıat 1 te peş1n para lle eolllacakllr. Alıcıların o 

saatte Milli Emldk müdüriyetine mfirncaııtlon, 163 

Akhisar Şarbaylığından: 
; Akhisar kasabasının elektlrlk tesisatının tevsii lçlo bayınd1r· 

lık bakanlığmdan tasdikli projesi mucibince 17 ,800 lira keelf il 

lokomobil, - ıhernotör, tevzi tablosu ve baoların montıjı vesa 

. freslle, 34,819 Ura 8 kuruş keşif il şebekenin ıslahı ve mohav· ... 
vlle merkezi yaptlmneı veaalr teferrüat yapılma teinin 45 gün 

mQddetle kapılı zarf usulfle eksiltmeye konmuştur. lhale 9,3,936 

pazartesi günd saat 15 te Akhisar belediyesinde yapılacaktır. 

Kapah zarfların bir saot evvel vcrllmesJ ve zarf larıo 2490 
eayıh arttuma, eksiltme ve 1 bale kon ununun abkAmıoa gôre bn 

Ulu vesaiki ve teminata havi olarak kıp11tılmı11 bolunmaeı şarttır. 

isteklilerin proje, keşifoame ve fenni şartnameyi Akhlrar 

uraymdao 2 ltra 65 kuruş mukeblllode alabilirler. 23 26 29 1 

General Luden
dorfun Harb Le- ret Memurluğıı• 
hindeki Destanı.. dan: .. ...• 

-Başturafı 2ci sayfada -
kat'i neticeyi almağa niyet et· 

ttğl nokta da blçblr zaman 

kdf 1 derecede kuvvetli olamıya · 

caktır. llarb 15ahHının diğer 

noktalarında teraziye ancak 

pek lüzumlu kuvvetler atılma· 

lıdır. Lüzumlu olduğa yerde, 

merhametsizce bir iradeyle, son 

toteğe kadar kullanmalıdır. Va· 

hlmliğl meydanda olan bazı 

imkanlara karşı gözlerini kapa· 

mak için ioHnda bilyük bir 

ruh kuvveti olmahdcr. 

Seferberlik talimatının bunun 

dar çerçevesini aşmamauna 

dikkat etmelidir. Gerçi, eı!fer · 

berllk sahasında lutalaran top 

lanma !Jeklllerlyle mOıtakbel 

hareketleri önceden tahmlo 

etmek doğrudur. Fakat hiçbir 

zaman, barekAtıo ilerleyişi hu· 

&U!undald p14nlar dftşmanın 

vaziyetine dair Uk haberlerden 

ötesine götürülmemelidir. Bu· 
rada teorik dOşünceler nihayet 

bular ve haıbın realitesi başlır. 

Bu realite, plAnların aynen 

tatbikinden ziyade düemaoın 

zAf larmdın fay:lalanılmasını Is· 
ter. Umumi hfr. plAn çlzllmlpe 

bu iyidir, fakat dftomanıo Be· 

ferberllk plAoıodakl vaziyete 

uygun olarak hareket etmeel 

her zaman beklenemez. 

Ordu şef fori: 
Eo hüyük askeri şef, zek4sı, 

iradesi ve yürf'ğlyle, mUletlolo 
varlı~• muzubabs olan mutlak 
hsrbı idare edecek olan adam· 
dır. Htç kimse, onun üzerlne 

aldığı bftyOk meı'ullyetlo yü· 
kOoden kurtaramu. Mutlak 
harbı tdare edecek olan bütiio 
mllletln hayatına b4klm olma· 

hdır. 

Hayatin her eahaeında, kırar 

verecek olan eo yokeek şef in 

iradesidir. Harekatı idare rde· 

cek olan adamın hakiki bir 
ordu şef 1 olup olmadığını an· 

cak harb gösterebilir. 

Şa veya bu ııebeble, şef in, 
kAf l bir otoriteye BBhlb olma· 

dığı veya fazla genç olduğu ve 

ılleelle ikinci veya QçQncü de· 

recede bir mevkle sablb olma· 

sına asla cevaz verilemez. 

Hakiki ordu şef lerl bir mil· 

letlı:ı hayatmda n4dlrdlr. Sul!ı 

zamanandakl eef in barba da 

uyup uymıyacığını aocak harb 

göetereblllr. Millet böyle bfr 

şefe, ancak mukadderatını ta· 

mamen onan eline vermek 

suretiyle IAyık olar. O zaman 

şef ve millet blrlblrletlni ta · 

mamlarlar; eski halde, şef biç· 

bir işe yaramız. 

Zayi Makbuz 
lzmlr esnaf ve ahali banka· 

eıum 1304 deftcır snısında ka· 

vıtlı 20 bf@seye alt 100 liralık 
22 l2·929 tarihli makbnzuiDu 

zayi ettlglmden yenisini alaca· 

gım cihetle eskleloln .hükmü 

olmadığı ilan olunur. 
Fazla Balkan 

lımlrde birinci kordond• 1 
• • numarada ticaret yapan ~ 

carroll ve O. kotay tlrke fi 
1.1.936 tarihinden hlbarell s'JJ 
hloe mütedair beyaonalJJe ..IJ 

ret kanonu hfikümlerloe J'". 

sicilin 1539 nomarbeıaa k•f 
ve tescil edlldlgl llıin olıJD~ 

lzmlr sicili ticaret meınurl 
resmi mübQrO fi 

F. Tenlk h:O,.-

Beyanname 
lımlrde birinci kordond• l 

numarada lcrayı licaret edeP ıC 
v. o . carroll ve oamaD kO' 
unvanlı elrket bir lldnclki0 J 
1936 tarihinden ltlhoreıı I~ 
edllmlı Te şirketin btlıJılJ ~ 
mevcudat ve hukuk ve al•' 

larlle pl4nçoda yazıla bor~ 
osman ku•aya devr ve te 

edllmle ve mumaileyh o~ 
kutayda bo devri temllki ~ 
ve deruhte etmiştir. 3' 

18 kAnunuııanl 19 
15 koruelok pol,J 

O. kutay j. v. o. c•' 
Umumi No. 968 haeoef ~· 

1·215 
işba 18.1.1936 tarihli be~ 

name altındaki lmzalarıP ~ 
ve hfivlyetlerl dairece ~ :: 

ve lzmlrde bl rlncl k:ord~ ~ 
kain j. v. o. carroll ve oa;. 
kutay elrketl eerlklerlndeP J·-' 
o. carroll ve osman kot•r 

imzaları olub bizzat vaz ol~ 
makla taedlk kılandı. Bin do~ 
yQz otuzaltı ıene8l ildnclJr;AO J 
ayman on sekizinci cowırl 
gün O. 

20 kdnooueaoi 195
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15 kuruşluk pol.J 
lLmlr ikinci noteri ııaO•· 

resmisi M. Emin I~ 

lzmir Sicilli Tici 
ret Memurluğlllf 
dan: 

[Oıman kotay şevrole ot' 
moblllerl ve levazımatı I•~ 
ve bölgeel bayiliği) ticaret ,1 
vaoile izmlrde birinci kordo it 
132 numarada otomobil • 0 

var:ımatı ticaretini yapan ol~ 
kotayın lebu ticaret olt •" 

ticaret kanunu htıkaınletl' 

göre ılctlln 1544 oomar•~ 
kayıt ve tescil edildiği 1 
olunur. 

Izmlr selli ticaret memortl 

resmi m4hftr8 fi 
F. Tenlk 1~ 

İzmir ahklmı ıabslye ",J 
hukuk mahkemesinden: ,1 

lzmlrde sfivarl mıhaUeel ~ 
makara ııokağında ~7 klP' t 
31 ıajlı evin yarmnın ıt1°' 
earrıfı olnp 3 yıl ö!lce 611"; 
olan Cemllenln varisi fi ,f 
tarihi llindan itibaren 3 I 
l~inde mıhkemeye mftr•c'ıl 
ve bu mOddet geçtiği b~ 
mQracaat vaki olmazsa kaoO f 

dş 
evdeki blsseelnlo hazine.ye 

re.dllece~I ilin .olunur. 





Atrml beelocl yıl 

No. 64~0 

Perşembe 

23 
kinci k4nuo 19:l6 • 

Bulgar'Jar 
üç Irkdaşımızı Müehbed Kürek 

Cezasına Mahkôm Ettiler. 
--

Habeş Ordusuna 300 Bin Asker Daha l(atılıyor. Şimal Vt J 
Cenup Cephelerine Takviye Kuvvetleri Gönderiliyor. '< ....... 

General Gra~yaIJi Ordusunun ilerleyişi Durdu. 3 Italyan Tayyaresi Düşürül 
dü. Hepsi 13 Oldu. Habeşler, Italyan Zaferlerinin P.arlaklığtnı YaJanlıyorfat • 

I..ondra, 22 (A. A) - Gene f "" · · "" r... . . ltaıyıın•ıarm r:enuptıkt hırek'.t 
rml Grazlanl'nln ceoupıakf 18 . ' f lerlnde elde e1tlkltrl zıfeı: 
arruzu şimdi durmo,tor Maa· blldtrlldlğl kadar olmadığı 

ınef ih ltalyıo ileri klrakolları bunun İtalyan kaynak la • 1~ 
ile Hl!! Deaıa ordusunun rtc'a· '.Af uydurulduğu llAn ve re&Jlltf 

rıoı himaye eden ufak Habtş rehlb edllmr.kıedfr. 

mubarlplert aral!lında bazı mQ Clbutl 22 (Rıdyc.) - ıı,l 
11demeler olmaktadır. Ras Des yan kıyoaklarıodıo gelro ~ 
ta takviye kuvvetleri almığa herler. Hıbeeteıauın iç t•1' 

haolamıştır. Bunların tik mnf. larındıkl Mftelönıenlar, Ko(•' 
rezeleri Rıe Oesıa ordoeuua mınııkHındakt aellerle blrltf 

iltihak etmiş bulunuyor. Gön mlşler •e leyını Ctma mıo11 

derilen ııkvfye konetloln mlk· kıuu: a kadar yaymıolar I~ 
tarı 30 HA 60 bin aaaıunda ol · 
ıJuğu ııhmlo edllmekıedlr. 

Yeni Hıbet seferberlik emir· 
namealolo Hu Desıa'nın uğra · 

dı~ı ma~lüblyete her halde ya 
hıncı olman gerektir. 

Hıbre makamatının kanıtına 

gllre, bazı ecnebi mehaf ili ge· 
neni Grezlanl'nln geçen haf 

takl muzaf ferlyttlol istismar 
eımek tızere silr'aıle ikinci bir 

taarruza glrltmeslnden endlte 
etmektedir. 

Y eolden sllAb altını ılının· 

lıırm bQyOk bir tuemınıo Hae 

Na1tboooo orduıunn tık•lyeye 

gönderlleceklerlne muhakkak 
uazarlle bakılmaktadır. Naelbo 

orduıu, iki aydanberl mftdafaa 
kıbllfyed mlUemadlyen ar1111J · 

mıı olın mnzllerde yer ılmaı 
bolu o maktadır. 

M11maf lh Raa Oeıtı ordu· 
ıonda h&aıl olın boolukları da 
doldurmak lbımdır. ÇOnkQ , 
bu ordunun ıon muharebede 

u~radığı zayiattan mıda bir 

lmım g6nlUICl muharipler mOd 
hiş bombardımanlardan •e bil · 
huea modern ıllabların attele· 

llabeşistmı 'a gidetı Jnşist giiniill iileri .. 

rluden ıonra çekilerek köyle 

rloe gltmltlerdlr. 
Adle . Ababa'dı yırı resmi 

mebaf 11, yeni seferberlik em 

rloln Qçylh bin kişi temin ede· 

ceğlnl tahmin etmektedir. 

Tlgre'dc iki ordu teması 

muhafaza edlyoraa da mQblm 

bir hareket yoktur. 

Adla Abıba 22 (Radyo) -
Gelen haberlere g4re, Bıbeş 

konetlerl Qç ltılyın uçağa da 

ha dOşilrmOılerdlr. Harb bao 
lıyahdınberl dOşQrlllen İtalyan 
tayyırelerlnln adedf •. bu ıon 

ilçQ de dahil olduğu halde on 

Oçe beli~ olmuştur. 

Ras Desta1
11m 

kardeşi nasıl i)ldii? 

Romı 22 ( Radyo ) - Ru 
Deata'nın kudeıtnln OIOmQ 

bakk1Dda tU tafellAt verilmek 

tedlr. 
Bo mobarlb Babeş'leılo 

mamıaz kuvvellerlolo baoında 

olduğu halde bir kaleyi sonuna 
kadar mitralyözle mOdafaa et 

mlıı ve neticede bu kalede 
bulunanların hepsi ölmilştOr. 

Destanın kardeşi bu kale içinde 

gômillecektir. İtalyanlar şimdi 
deniz ae•lyealnden 1500 metre 

yllklekllğlodekl bölgeye kıdır 

yokeelmlo buloomıktıdırl1r. 

, Adle Ababa, 22 (Radyo) -

İtalyan 'tarın Temblyen bOlge· 
ılnde ne kadar ilerledikleri 

bıkkındı kat'i mılumıt ahn· 

maeı lmk4naızdır. Maamıflb 

gelen haberler, halyıo zaferini 

teyld etmf'mekte ve Rae Oeııa 

kunetlertotn mevzilerini tık · ....... ..., ........................................... ..., .......................... ~ .................................................... ~ ......... .. 
Iıalyan Kaynaklarına Göre 

Şimal Cephesinde de Taarruz Başladı 
Mussolini G. ~raçyaoi'yi Tebrik Et.ti. 

~----------------.._ __ .. ____________________ __ 
Roma 22 (Radyo) - Adle Homa, 22 (Rıdyo) - Moga gadlsyo'dı bulunan loglllz mn · 

Ababanıo tekziblerlne n~men d18yo'dın bildiriliyor: bıblrlerl onbln klolllk bir yar· 

Goe1m ıyıletlnde Raı Bolla General Graçlyo'nın kıt'oları dım kuvvetinin SomaU'ye var· 
DUJ.1 yeğeni tar.tından çıkarıl· Gala Arusıo hattını kadar '98r dı~ını bildirmektedir. 
mıo olan hyan devam etmek. mıılardır. Bü kuvvet, mOhlm mOhlm 

ıedir. Birçok lhlcalar batlemıştır. mat ve leHzımla Ganalı Dor 

Adlı· Ahıba'oın bu isyan hı Alınan eetrler çokıor. Bıbet'ltr ya'yı geçmi,tlr. 
re ketinin birkaç haf ta eGreo 1 , Arkadan yeni takviye kıta · r c atte pekçok mühimmat terk· 
bir harpten sonra baetırıldı~ı etmişlerdir. halyao eQvarllerl ları da ıevkedilecektlr. 
bakk.ındıkl tebliği aııleızdır. Rae Deeta'nın lenzım ıeokllA · .Mogıdlıyo, 22 ( Radyo ) -

Birçok kabileler yeni eefer · hnı ddc etmlelerdlr. ltalyan bynaklarıodın gelen 
berllk lrıdeslne ra~meo r:ephe · haberlere gôre, ltılyao kuvvet· 

Ertıre'de Temblyen'de taar· 
ye gitmekten imtina ~tmekte· lnl Megell mevkllnl legal ey· 
dlrler. 

ruz başlımıe •e tayyarelule 
1 1 1 1 

B k R 
em o erm f. u me• 1, H 

Ras KaaH'nan en kuvvetlf n tanUar harekete geçmlottr. Deetı'nın mnkr.zl imiş. hgall 

nilfoslu zabitlerinden Drjyık Roma, 22 ( Hadyo ) - M. mQteaktp general Graçyınl ki· 
Gınnı'oan dı Tlgre cephesini Mussollol general Graçyanl'ye eabayı gelmlış •e halk tarafın · 
terkederek aellere lltlhak ettiği bir telgraf göndererek: dın kılrşılınmış lmlı,. 
ıöylenlyor. "Kazanılan ufer , ltılyan Gene ltalyan kaynıklarındao 

Dımot mantıklıında Pore'de milletinin guroruno yaketlt· verilen malumata nazaran, ltıl · 
lıyın hareketleri bıı,lamıııır. mtıtlr. MozaUer kumandaoam, yan ileri karakolları, ( Gala 

A ıllerln elleriode aon eletem eauı ve bQtOn aııkerlerlnd &e· Aroel) ye glrmlolerdlr. İtalyan · 
n mQkerrer ateşli ıllıthlar bo· lam ve oOkran sunarım. Sldn lar burada bulunan Raa Dea 

lundnğu ıöylenmektedlr. gıyret ve fedıkArhğınaz eaye· ta'oın bQtOn erzak dtpolarını 
Necatlnln maiyet alayları ılnde olhıi zaferi de emniyetle iğtinam etmlolermlo. Itolyao 

Goccam'dı bulunmaktadır. Bu beklemekteyiz.•• • otokarlırı, Dolo ile yeni alınan 

lıyın)ar rQe11 ara11ndakl ge· Demlttlr. mevkiler arasında mClnıkalltı .,, 
çlmılzllkten doAmakııdır. Londrı 22 (Redyo) Mo· temin etmektedir. 

lngiliz Kabi
nesi Toplandı. 

Londra 22 (Radyo) - g;ı 
binenin motad ıoplantıtıı ~ 

. Makdonıld'ın rly11~tlnde f 
pılmııtır. Çünka o saat .. bııf 
bıkan Bald•io Boklngam "" 
yıoa gltmlş bulunuyordu. 

Marsilya 
Limanında 

Af yon Kaçakçılığı 
Marellya, 22 (Radyo) - ı> 

manda bulunan ıındatıardl' 
birinde 27 kilo klçık •~ 
bulunmuştur. Bu dyon (I'" 
ve (Nıot) tınf larındakt ~ 
çıkça şebekesinin ıdamları I 

IJabeş askerleri siperde .. 

vlyo Jçln birkaç kilometre geri ı Tckzib 
çeklldl~lnl bildirmektedir. Adla Abıbı, 22 (Radyo) - mışlardır. ......... 

Mısır Kabinesi Dün Çekildi .. 
. ..----------------------

l n gi 1 tere Biran Evet Süel Bir ittifakAktini istiyor M01 

tehid Cephe Notayı Tetkik Edecektir .. 
Parla 1U ( Rıdyo) f ,,, ~ ' 

Mısır kablneel relıl ·-... iL ~ 
Neılml paı• aaraya 
giderek kabinenin 

leılfaaını nrmleıtr. 

Kral Fuıd, bir 

muhtelit kabine teo· 

klll vazlfeıılnt V eft 

parılel ltdP.rl Nabi! 

paeıya vermletlr. 

Kahire 22 (Uıdyo) 
lnglllz komleerlnto 

930 Hendereon-Na· 

bas pıoı muahedeel · 

nfn tatbiki bıkkın· 

dıkl notasının metni 

ne~redtlmemlotlr. Sa· 
nıldığıoa göre, logll 

fere, beynelmilel •a. 

zlyet dolayıatle Mısır· 

İngiltere aOel anlıo· 
maaının biran < nrl ıkdlnl le 

temektedtr. 

MOttebld cephe oellerl DO · 

tayı tetkik için eah gOna bir 
toplantı yıpacıklırdır. 

Kahire 22 (Radyo) - lngl· 

llz yftkeek komlıerl, vefd par · 

tlal başkanına 1930 da Bender · 
ıon ile Nobas pıoa arasında 
yapılan anlaemınm tatbiki hık ·· 

kında ulusal cebbeıl tarafındın 

yapılan ıalebe lnglltere'oln ce · 

vabını tevdi eımle ve lngllte · 

nln bo tıleb\er için bir ltoH· 

llsyon kablneıl ile derhal mO 

ıakerey~ geçllmego b111r oldu· 

Mısu'da yapı/mı son nümayişlerden bir görünüş 3' 
ğonft, fıkat olmdlllk mOzake· dır. Nabaa paşanın karırı. 

reler k"ılldlğl takdirde lngllte · leden sonra belll olıcaktıf· r'' 
renin Mııır ıiyaeaaıoın bıotan Kahire, 22 (Rıdyo) - ,r' 
aşığı değleeceAlnl sô•lemhtlr. elml pııı kabinenin lstlfıı101011 
Komlıer, bu ıözlerlnln tehdit etmek Ozere kraldan bir dl lif' 
telAkkl edllmemesl gerektiğini kat lıtemlotlr. Kralın bu ısıl 
llhe etmloılr. kabul edeceği öğreniloıltcl'~, 

Krıl Fuıt, diın ıkşam bıo · Kahire 22 (A.A) - ~1,.11•· 
ıuıllerlne cevaben lnglll1 ,,1-

bıkanı kabul etmloıir. BQtQo kumetlnlo mdzakereler v-,.. 
parti bıtkanlarını bugOo ka· kaldığı takdirde Mıeır'ı ~-,J 
bol edecektir. K.rahn bir kova · olan v1ılyetlol değlotlrt""11' 
Uıyon kabinesine taraftar ol. mecburiyetinde kalıe1ğıO• 11• 

doğu, fıkat vef t partisinin dlrmle olmaıu milli birli~ d' 
marttaki ıeçlmlerlo eonunu rafından hoonuteozluklı ~· 
beklemek latedlgl 11nılmıkta · lıomıııır. 


