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1·5 Kuru!jtur. 

( HaJlun Sesi ) Matbaastnda 
Bas1lmu~br 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

devirecek mi? 
----------------------------------~-------------„···------------~------~-------------------~ 

alynlar bari$ $eklini begenmiyorlarmi$l ! Fransiz 
onanmasi harekete mi gefiyor? M. heryo iki tarafi 

edecek bir baYi$ yapilmasini ögütliyor • emnun 

vrupa tehlike kar$isinda' 
---~----~-~~~~- 00++00 

~lgar gazeteleri yen ~ hir ge•tel sava§ arefe· 
sinde bulunulduiunu yaz1yorlar 

.BESLER HARBI UZATÜiLA KAZANACAKLARMISl 
ll)fya (Özel) - Macarof Bugün hükiimetlerin ekono- i gazetesi bu ba§hk altmdR 
{ gezetesine yazd1g1 bir mik revacm1 temin eden bir makale yaz1yor ve di-
.alede diyor ki: petrol mes'elesidir. Bu gün yor ki: 
~ka sava~mm sonn ne italya efkarm1 da i§gal eden Avrupa büyuk hädiselerin 
,ai101 kestirmek zordur bu petrol i§idir. ftalyan mil- aatesindedir. Avrupanm bt 
tti olan bir §ey var i o leti bugüne kadar soguk günkii siya~al .durumuna .b~ 
n~ aydanberi ~ok elefat kan~1hgm1 muhafaza etti. k1hnca .yen~ b1r sava§lll l~t, 
~I\ ve zarar göre ltalyan F . 1..... 1· 1 . y nap eddem1yecek kadar Y' 
~r a§ist 1gm ta yaya gumege k ld y 1 1 
t 1 son kararla kar§ilan- ~ah§an Bol§eviklige kar§J Mm o J ugbu aMn a§t irl: . 'd 
l(tad M l B d l' ese e ay usso mm 1 m· 

1r. ara§a a og 10- yaphg1 hizmetler inkär olu- · d J b'" "k b. lf, 
. ba~ kumandanhkla gön- nur §eylerden degy ildir. Hu- rl e~1n e ol an .... u~ul ·11r·1~d' ~ 
~Im · Af 'k l · · ehn ge eceg1 1 e 1 g1 1 1ir. 

es1 r1 a mese esmm läsa unutmamahdar ki bugün B · · „ } 1 
llnlar1 ne kadar ~ak mr i· t l l kt d un~n i~m gun er lsay1 I< '!!· 
e . ... . . .. . ·· a e~ e oynam ma a Ir Bugunler yalmz talyan211 
tbgmi gostenyor. Oyle AVRUPA TEHLI. KE l y. . . d ... ·1 1h • ge eceg1 1pn eg1 , ayni zo· 
Yor k1 Habesler harb1 KAR C::.JSINDA ! d A tltl ... 1 1 M "I • • man a vrupamn gelecefi 
aga ~a 1~1yor ar. em- S f (Ö I) D' 'k · · d ·· 1 d' 

~tl . . . 
1
.y. b o ya ze - mevni 1~10 e oy e 1r. 

1, ermm gent§ 1g1, ura • r:.~ o~1 11!.:!1 111ni11 u~q 11;i1 1i.:e:,q 

·~ hastahklari, susuzlugu, ~'=1 fl111„.11 b"'"'d 1~u lii„111 l!i„111 h.„.11 

Qa.vamn durumu kendile- • V 

• tard1mc1 ittihaz ediyar- a e$ resmrg 

w;:;u 

.Do.st Iran 
~~~-~~~ocoo~~~~-~~ 

Atatürkün izleri üstünde 
•• •• yuruyor • • 

(~~ 

T ahran -ITüriyede oldu
gu gibi, iranda da Arap harf 
~ ~q f.~ ·~ lli„~1 11111111 li::äi , ... 

tebligi 
• 

lerini Lätin barfelerile degi~
tirme inkiläb1 münasebetile 
iran vezirler reisi meb 'uslar 
mecJisinde önemli bir diyev 
veri~ ve huläsatan §Unlari 

Mandadan beter bir ~§ekil mütecavize müki söylemi~tir: 

" Bu inkiläb ne fslämhga 
ve ne de Araphga kar~1 bir 
husumettir. lran dinine de-fatt1r. Bu proje kabu~ edilemez 

~llkat italyanlar bu yerde 
lli,li ihtiyat ile birle§iyor
. ~u usul onlar1 ani hä-
1~ l~rden muhafaza ediyor. 
~ at bu durum siyasal cep-
e pek mü~kül ma§gale 
t1yor. Malumdur ki Müs
leke sava§lar1 ekonomik 
~tler temini ic;in yap1hr. 

Pari§ 16 (Radyo) - Adis 
Ababadan bildiriliyor: Bu 
sabah bir resmig teblig ne§
redilerek 'Paris tekiifleri kar· 
§lsmda Habei; hükumetinin 
görü§leri bildirilmi~tir. Tab-

Diger taraftan HabetistcJ- halkm da hukuk ve menfaat· ger vereu b1r memlekettir. 

~~i hlr 
~nla1maya 
ogrµmu? 

l~AK KRALi GAZi 

~ekke'den ahnan haber
:1 görü yakm ~arktaki be§ 
, et, yeni Türkiye, Irak, 
~: Efganistan ve Necid 
~ lltnetleri arasmdan akto
~ ~Cak ademi tecavüz mu
~~~esine girmesi i~in Necid 
1,f ll1t1eti Türyiye ve Irak ta-

'tldan davet edilmi§tir, 

ligde deniliyor ki 
Teklifler Habe§istama ay

nlmaz •ir pa~as1 olan bazi 
toprakJar1 mütecaviz olen bir 
devlete birakmakla Habe§is
tani tahakkümü altma almak 
maksadile yapacag1 ü~üncü 

bir taarruz i~in ona yeni bir 
ba§langu; noktasa vermek
tedir. 

Ou-adende 
Tahkimat 

Paris (Özel) -Bütün harp 
cebhelerinde sukiinet vardir. 
Habe~ ordularmm ta~idah 
devam etmektedir. Habe~ 

süel ~evenJeri ha1yaye be~ter 
komitesinin teklifleri d1§mda 
toprak terki suretile bir uz· 
la~may1 imkäns1z gördükle
rinderr bart§ tekliflerinin ne· 
ticesizligi anla§1br anla§tlmaz 
italyan]ar1n geni§ bir taar
ruza giri§mek istiyeceklerini 
zannediyorlar. Ogadende Ras 
Mas1bunun ikumandasmdaki 
kuvvetler mevkilerini tahkim 
etmektedirler. 

tamn baz1 k1s1mlarmda ayJU lerini koruyarak müsavat esa- K1hcm topla, devenin oto-
mütecaviz devlete ekonom~k sma dayanir. Hükümet Ce- tomobille, eski k1yafetlerin 
inki~af bölgeleri verilmekt e nevrede uluslar sosyetesi yenilerile degi~tirilmesi dinin 
ve burada kendisiene Hahf f konseyinin, Habe~istanm ege- esaslar1na taalluk etmez. 

h lk . "f d d . ~ menligini bozan ve toprak- Sonra fes Mu··siu··manlarm 
a mm 1sb a e e em1yecefn larim par~ahyarak mütecaviz 

bir tak1m haklar verilmektc · oldugu tasdik ediJen bir dev- i§areti de degildir. <;ünkü; 
dir. lete birakmak istiyen böyle fes giyen hmstiyanlar oldu-

Bu mandadan bedter Ur bir projcyi kabuJ etmiyece- gu gibi, pekäla §apka giyen 
~ekildir. Ziraa manda yel'li gine emindir. MüslümanJarda· olabilir. „ .. „ .... „ •... „ ........ ~„············ .... „ .................. „ ...... „„ ... . 
1936 MUSABAKALARINA HAZIRLIKLAR 

• 

~-~'1• , 
Almanya'da son zamanlarda otomobil ve motosiklet yar1~larma büyük bir önem veril-

mektedir. 1936 Olimpiya4 musabakalar1nda bu yari§lara da bü}ük bir mevki verilecek. 

Baldvinin 
Cevab1 

Londra (Radyo) - ltalya 
ile Habe§ arasmdaki .savaflD 
halJi hususunda Baldviu hü
kümetinin gösterdigi gev§ek 
ligi matbuat ve librallerdeo 
sonra i~~iler birlikleri de ~ok 
ac1 bir lisanla tenkid etmege 
ve bu hareketi ile ingiltere
nin nüfuz ve haysiyetini lur
d1g1 yüzüne karfl bagumaga 
ba~lamt§lardtr. 

Hücumlarm ~ogald1g1n1 
gören ingiliz ba,vekili son 
~ Sonu 4 üncüde ---„··---

ibnissuut 
Ve ingiltere 

iBNiSSUUT 
Londra (Radyo) -Fastan 

verilen haberlere göre, ingi· 
liz isgüderi ibnissuut ile gö
rü§ürken, ingilterenin yeni 
haya meydenlan tesis etmesi 
lüzumuna i§aret etmittir. 

lbnissuut mukabil teklifte 
bulunmu§ ve Hicaz timendi-I 
ferlerinin hie; bir yabancaya 
imtiyaz vermeden devlet ta
rafindan'.i§letilmesini istemit· 
tir. ibnissuudun bu dileginin 
kabul edilecegi samlmakta
dtr. 1 --..... ---·------·;~--__,~ .............. ' 

' 

AHRET VAR MI, 
YOK MU? 

Müslümanhgm bu hususta 
ne dü§ündügü maliim. Müs
lümanhgm akidesini tahlil 
eden bir Amerikah profesö
rün dedikleri diger yüzlerce 
din sabiplerinin Ahret hak
kmda mand1klar1 'eyler ne
den ibarettir ? 

Yarmdan itibaren "HAL
KIN SESI„ nde. 



IKINCI K1SIM -11-

MusÖli ni kimdir ?I 
,,F a1izm ''in tarihsel vazifesi! 

lngiltere bizim milli terek
kilerimize engeller ~1karmak 1 
i~in elinden geldigi kadar 
~ah1mak, eski dostluk ve 
sevgi ananesini unutarak bize 
taalluk eden meselelerin hep
sinde aleyhimize bulunmui;-
tur. lngiltere barbdan en 
kuvvetli ve eo bilyük millet 
olarak ~1km111 müstemleke
Jerinin muavenetierinden ve 
te1kiläbn1n tensik ve islähin
dan cilr'et alm11hr. Fkaat 
ingiltere bizimkilerden ziyade 
kendi i1Ierile me11gul olsa da
ba iyi eder. Bizden 2iyade 
mubataralar, gailelere maruz 
bulundugu i~in bunlar1 sureti 
ciddiyede dü1ünmek mecbu
riyetindedir. 

llk mesele mideye taalluk 
ediyor: ingiliz milletinin is
tihlik eyledigi gidai mahsu
lähn hemen cümlesi bari~ten 
ithal ediliyor. Demir ve kö
mür müstesna olmak üzere 
ilk maddeler dahi böyledir. 
lmparatorluk vahdeti, büyük 
Britanyan1n istiklili, lngiliz 
milletinin midesi lngilterenin 
Babri bäkimiyeti ibtiya~ gös
term ektedir. Halbuki Ame
i'ika bu bikimiyeti almak ve 

beynemilel kablolar inhisar1n1 
ingiltereden nezetmek i~in 
~ah111yor. 

Bundan ba1ka lngiltere 
cenübi Afrikada, M1s11da 
milliyet hislerinin oyanmas1 
muhataru1na maruzdur. M1-
s1r Süven kanah, · Hindistan 
yolu, Sudan1n kap s1, lmpa
ratorlugun amud f1kras1 de
mektir. lngilterenin bimayesi 
albnda bir saltanat me1ruta 
M1s1r milliyet perverlerini 
memnun edecek gibi görünü
yor. Hindistanda balkm bü
yük bir k11m1 muktariyet is
tiyorlar. lngiliz hükiimetinin 
müsaadelerine ragm. n Ma
labar ve Pen~ap i1yanlar1, 
müslümanlarm muhalefeti, 
M1smn ilim isläma göste1 di
gi misal Kalkiita milli kon
gresinin bile reddettigi isli
bat kanununun tatbikini mü1-
kil bir hale getirmittir. Hin
distan abalisinin ir.giltere ve
liahtma yapbklar1 muamele 
unutulmamahdir. Fakat hepsi 
bukad;: r degil : 1919 da ak
tedilen ingiltere - iran mua
hedesi kalm11hr. 

Budndar büyük mü1kilat 
kar§1smda bulunan ingiltere-

oin italyan milli emellerine 
muhalefet etmesi esbab1 an
la1Jilam1yor. Fransanm mes
leginide bir türlü aohyam1-
yoruz. Amerikaya gelince; 
Vilsonun güne1i iurub ettik
ten sonra Amerika ile ara
m1zda ihhlif kalmam11 gi
bidir. Likin ltalyantn Adri
yatin denizinde ki hukukunu 
inkär eden, S1rbistan1 hima
ye eyliyen Vilsonun sakim 
mubakemeleri Amerika dip-
lomasina hili icrayi tesir et
mektedir. 

Akdeniz devletlerinin bu
gün Babrimubit devletlerin · 
den ~ok geride kald1klan 
görülllyor. Bu, Amerika ve 
Ja~ponyamn harb1 umumiye 
llJhrak etmelerinin bir neti-
cesidir. Bahrimuhit devletleri 
olan Amerika, Japonya, in
giltere cibamn siyasetini ida
re ediyorlar. Vaktile ispan
yanm, Portekizin, Ho\landa-
mn ye1ine kaim olan lngil
tere 1914 senesine kadar de
nizlere yaln1z ba~ana häkim 
iken bugün bu häkimiyeti 
Alman donanmas1n1n mah
vmdan sonra en büyük bahri 
devletler olan Amerika ve 
Japonya ile payla1mak mec
buriyetindedir. ~u balde garb 
ve 1arkta bahri bir muvaze· 
ne tesisi i~in lizam geien 11e
rait mevcud demektir. 

( Arkas1 var) 

•• 
Ozür dileriz 
Yaz1m1z1n ~oklugundan 

"Ahret, cennet, cehennem 
var m1„ tefrikaauz1 koyama
d1k, özür dileriz. 

Devlet demir 
yollar1ndan: 

ldaremiz Eski~ehir atelyesi5 
i~in tesviyeci, tornac1, kazen
c1 ve elektrik kaynakc1 us
tas1 ahnacagmdan taliplerin 
imtihanlar1 yaptlmak üzere 
11imdiye kadar ~ahtt•klar1 
yerlerden ald1klar1 bon ser-
vislerile hüsnükal varakalar1-
Dl Millet mektebi fehadet
namelerini ve askerlik vesi-
kalar101 alarak lstanbula ida
remiz Haydarpafa cer ba§ 
milffettitligine, Alsascak 
atelyesi tefligine ve diger 
yerlerde bulunanlar1n da An
karada umumi idare zat i§
Ieri müdürlügüne müracaat-
lari. 14.15.16 3627-3986 

........., ---~-~ --iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

Öl~ü üzerine son sistem 
s1bbi karm, mide, hamile, apan

disit, böbrek dü§künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA I~ i S 

Ve Flebit i~in lästik ~orap
lar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A1er 
23 Odun pazar 

Kantarcilar 

( 17 Birinci Känun 

Bulgciristan -Romanya 1 
Kad1n 
Mes.elesi 

~~~~~~~~~~~~~~••oo••~~~~--~~~~~~~~~ 

Ablan tabanca zavalh 
bir küf eci ~ocugu 

yaralad1 

Aras1ndan kara kedi mi v:e~ti?. Her iki taraf 
.gazeteleri biribirine sald1r1yo1·Iar 

Sofya (Özel) - Slov ga- ket edeydiler Bulgaristan ve istanbul - Cideli Hakk• 
ve Nuri adlarmda iki kiti 
dün sabab Uzun~ar11 cifl" 

1 mCla sokak ortasmda bit 
kad1n meseleainden kavg•Y1 

tutu1mu§lar, Nuri Hakk•Y' 
küfzetmitür. 

zetesi, " Bir Romen gazete- Romanya arasmda gayet iyi 
sinin sa~bg1 zehirler 11 ba,- neticelere var1lacak idi. Fa- 1 

bg1 altmda yazd1g1 bir ma- kat baz1 Romanya gazeteleri 
ka!;d~ diy~r ki: böyle dü,ünmiyor, onlar in-

Biz, baze kar~1 yap1lan sanan sabrm1 töketecek 1ey-
haks1zhklar1 yaz1p ta ortahg1 ler yaz1yorlar. 
sinirlendirmek istemezdik, Ezcümle Bulgar sanatoru 
bundan hep kapn1yoruz. Eger Krästo Stefanof hakKmda 
iki memleketin gazeteleri ve yaz1lan 1eyler Dobrucadadaki 
diplomatlar1 hep böyle her- yerli ahali ile yeni gelenlerin 

Hab~; büj,Ükl~;i 
---··„--

Negüs'ün riyasetinde toplaniu 
Bar1§ i§ini gÖrÜ§tÜler 

Belgrad (Özel)- Adis-A· uzmanlardan kimse bulun-
babadan telgrafland1gma gö- durulmamt§hr. Dün ak§am 
re Negüsün ba§hg1 alhnda Habe§ u~aklar1 bu diplomat-
bü~ ük bir §Ura yap1ld1. Bu Ian Adis-Ababadan Negü-
~ura a Adis-Ababada impa- sün yan1 a ta§1m1§tir. Bu gi-
rator ekiJi s1fatile idareyi denlerin henü1. dönmedigne 
elinde tutan veliaht, Adis- göre müzakerenin gece de 
Ababada ve Negü 1 ün bera- devam ettigi zannediliyor. 
berinde bulunan Habe§ el~i- Bu önemli ve acele toplan-
lerinden baz1lar1 ile diplo- mada bar1§ teklifine Habe!j 
matlari hazir bulunmu§lardtr. ba!jbakanhgmda hazirlanan 
Habe§ hizmetindeki ecnebi cevab tetkik edilmi§tir. 

e ~ C•l s e C•l r•l ~~ 

Bizimkiler : HARAR 
~ükretsin Askerlikten 

Macaristanda bugün dokuz t •d d•Jd• 
bin doktor vard1r. ecr1 e 1 1 

Resmi i tatistiklere göre Belgrad (Özel) - Benev-
alh yüz aetmi~ be§ doktorun reden telefon: !Habe, impa-
tek hastas1 yoktur. Dört yüz ratoru Cenevrede uluslar ku 
altmu; dört doktor da pek rumu genel sekreterligine bir 
az kazand1klarmdan kazan~ takrir vcrmi§tir. Bu takrirde 
vargisinden muaf tutuluyor- Harar kasabasmm ve eiva-
Iar. Ancak dokturlarm yüzde rmm askerlik1en tamamen 
elli ü~ü vergiye täbidir. Bu tecrid edildigini bildirmi1tir. 
vergiler de be§ bin franktan Bu tecridden .w. aksad yarah 
yüksek degildir. hastabanelerini buraya nak-

Doktorlari fena vaziyete letmek ve burada tedavi et-
sokan ekonomi buhran1d1r. mek l~indir. K1z1l ha~ da 
Hastalar bedeva tedavi edi- buraya gelecektir. demi!jtir 
hastanelere hücum ediyor- ve ltalyanlar.n askerliktcn 
lar. Kendilerini para ile te- tecrid edilen yerleri bombat· 
davi ettirenlerin say1s1 git- duman etmiyecegi ümidini 
Hk~e azalmaktad1r. besledigini bitdirmi§tir. 
~YALNIZ 

HAS 
KALMiN 

HAS KALMINDIR 
Ba§, di§ agrilar1, Romatizma, Grip, Nevralji nezleye 

kar§• HAS KALMIN kullammz 
<;ok TAKLiD edilmi§tir, fakat 

asabiyetini uyand1ran gaze
teler oluyor. Dobruca gaze
telerinin yazd1klar1 ora aha
lisini ayakland1rmaga kafidir. 
Bu yazdarla yutturmak iste· 
nilen zebirlerden ba1ka 1ey
ler degildir. 

HALKIN SESi - Gaze
nin yerli Dobruca abalisi 
diye murad ettigi_Dobrucada 
ya§Iyan Bulgar unsurudur. 

11'!!!11 11!:!11 "'""' III~ ~d ~ 11;11 
IJJ;id 

Bundan fena halde biddet
lenen Hakki tabancas1DI 
~ekmi§ ve Nuri ka~uuy• 
ba§lamitbr. Hakk1 tabance 
Nurinin arkasmdann dört el 
ate1 etmi§tir. <;1kan kor 
§Undan ü~ü bo1a gitmi§, dir 
kur§UD oradan ge~mekte 
olan küfeci Ali admda bir 
~ocuga isabet ederek sol ko" 
lunu par~alam11hr. Silih 
seslerine giden polisler yarab 
~ocugu hastaneye kald1rnut~ 
lar, Hakk1 ve Nuri yakala" 
narak tabkikata ba§lanm1§t1r· 

1 

Bulgaristanda 
Bulunan 
Elen zabitleri 

Sofya:(Özel) - Elen ihti
lälin<Jen Bulgaristana ilka 
eden zabitlerden Filibede\d 
sekiz ki§iJik bir grap ba1la
rmda General Kamenos ol
dugu halde Yunanistandaki 
aftan istifade ederek ge~en 
Sah günü Atinaya gitmi1ler
dir. Bir gruplta evveJki gün 
Edirne yolile dönmü§lerdir. 
Bir ü~ün~üsii grup ta bu 
günlerde gidecehlerdir. 

Ankoyerde 
~lüslün1anlan.n ihtilal 
91kard1klan haberi 

tekzip ediliyor 
Belgrad - Adis·Ababa

dan telgraf: ltalyan gazete
lerinin Müslümanlar tarafm
dan Aokoy~rde Habelj hü· 
kiimeti aleyhine ihtiläl ~1kb
gma dair yazd1klar1 Haber
leri Haberleri Habe§ hüku
meti resmen tekzip ediyor. 
ltalyanlar islämlann bu ihti
lälinden babsederken diyor
lar ki bu ihtilälde islämlar 
harba gitmekten gitmekten 
imtina, siläha sarJlarak or
tahg1 yagma, hatta büku
metin ihtiyatta tuttugu m1s1r 
ambarlarm1 da yagma et
mi~tir. 

Yagmurlar 
20 köyü 
Harap etti 

Atina - Son günlerd~ 
Makedonyade yagan sürekb 
yagmurlar neticesinde bir~ok 
mmtakala su altmda kal1111t• 
tlr. Yirmi köy barap obnuf 
ve bütün münakalät durmuf' 
tur. Hahka yard1m i~in a•
ker kuvuetleri gönderilmit„ 
1ir. Krahn seyahati bu se' 
bebten eri kalm1~br. 

= 
Kar§1yakada 

Kiral1k ev 
Kar11yaka kordonuncla 

benzin tulumbasmm kar11s1n
da 27 numarah 3 katb ef 
kirahkbr. Elektirik, su '' 
havahaz1 mevcuttur. Banyosll 
havagaz1 iJe 1smmaktad1t• 
i~ini görmek ve pazarhk et: 
mek istiyenlerin kar§ISIDdak• 
benzin bayii bay Aliye 1110„ 
racaat etmeleri. 1 ~ 

~~~=..::;::;.:;;=--:=:o:=---..-------

izmir Muhasebei 
Müdürlüiünden: 

Hususiye 

Yeri Cinsi M uhammen bedel! 
Lira K. 
3000 00 karantina Sanat mektebi arkas1 Hani•OI 
idarei hususiye akaratmdan olap yukar1da yer ve cinsi 

gösterilen hamamm mülkiyeti sahlma k üzere l 0-12-935 
tarihten itilaren 20 gün müddetleartbrm1ya ~1kar1lm1t!1'' 
~eraiti ögrenmek istiyenlerin her gün muhasebei husus•Ye 
müdüriyeti varidst kalemine ve pey sürmek i~tiyenlerin ib•' 
le günü olan 30-12-935 Pazartesi günü sabah 9 da depozitO 
v4iya bank mektubu ile viläyet encümenine müracaatiar•· 

3964 

'*::it1c:t*****:A::k1c:tc!*~i 
~ DOKTOR 

i Bal!~iy~:~ea!u1!:~:~m 
+c hastahklar mütehass1~1 
~ Basmahane istasyonu kar§tsmdaki Dibek sokak ba11n' 
+c da 30 say1h ev ve muayenehanesinde snbah sllat 8 den 
+( akvam saat 6 ya kadar bastalar1n1 kahul eder. 
~ Müracaat eden hastalara yap1lmas1 läz1mgelen sair 
+< tablilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli bast•· 1 
+( lara yap1lmasma cevaz görülen Pnomotoraks muayene· 
+( sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 

~,,.~~~~~~~~')/:i'~')/:')/:~~~:J"$~-,. -__,,, 
ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-1 7 

.TELEFON 2042 Ahmet ve As1m büyük elbise f abrikas1 
• 

K11hk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbr1n1z. Yerli mah her ~etid ~ulikiden ~ifte provab, temiz masraf, miikemmel 
dikit 12 llradan 16 liraya kadar 11marlama elbise y1p1hr LEVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 
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KIS GELDI ii•• § 5i ••••• ' 

SIHHATINI KORUMAK iSTIYEN YURDDA~LAR; 

Kula Mensucat Fabrikas1n1n; 
Y eni ~1kard1gi kal1n, saglam ve ucuz paltoluklar1n1 al1yorlar 

8u Fabrikan1n; 
I„üks Kalite Paltoluklar1 ve lüks Bataniyeler 
Her keseye elveritli zen2in Culaki ~e1itleri 

§1k ve saglam TU RAN kuma1lar1 
en cazip renk ve desenlerde halis Merinos yününden 
yap1~m11 solma~ ve güzel ütü tutar kazmirleri 

Eo zor bev,enenleri memnu edecek '' Dormey '' sistemi kuma1lan 

8irinci kordon Calakzade lial1 limited 1irketi vitrinlerinde 
binada toptan ve perakende sat1lmaktad1r. 

IZMIR ACE NT ALARI 

te1hir edilmekte v~ ayni 
TELE F 0 N 2360 

Aksekili Hac1 Sad1k ve ~ürekäst ve Buldanh Karaca Sulu zade Hac1 Haf 1z Nuri ve Hact Hüseyin firmalar1d1r 

f\SAN BASRI FABRIKASI 
li on~ caddesi Sarraflar ka~1s1 No. 13 

ldaresinde Milli Kütüpbane sinemas1 

GOnül oyunlar1 
f:n nefis musiki ~ok zevkli, eglenceli, neteli bir mevzu 

gösteren büyilk film ... 
Ba1rollerde: Anmanyantn en ~ok sevilen y1ld1zlar1 

Adolf Vohlbruk - Renate ~1uJlcr 
Georges Aleksandr 

Aynca: 

t J ld • En son dßnya aramun urna a. havadisleri 

SEANS SAATLARI 

Hergln: lS - 17 - 19 - 21,15. 
Cumartui: 13,30 - 15 talebe matinesi. 
Puar: 13 te bqlar. 

Akpmlan 1inemaclan sonra her t.rafa otobil1 
ve tramvay varchr. 

Dünyamn en kudretli artisti 

P 0 L M UN 1 
Dünyamn en muazzam filmi 

KARA YILGI 
Bu1ün L A L E' D E 

2- Y er titredi 
Nevyork 1ehrininin me1hur telefon aantrallarmda 
cereyan eden ~ok heyecanb ve ~ok mileuir bir dram 

10 K 1S1 M 
3 - Gelecek hafta filiml~ri reklamlan, King kons 

ve Montok1isto 



Sahlfe 4 

Kadastroda 
Atanmalar 
iz .11ir Kadstro fen ämiri 

' bay ~efik Ankara kadastro 
1 fen ämirligine, lstanbul ka
t dastro fen memurlugundan 

Refik Halid lzmir kadastro 
• ämirligine, izmir fen memur

larmdan Zeki Haydar Manisa 
kadastrosuna atanmi§lar dir. 

~ 936 Fuar1 
936 panaymnm bu sene 

KüJtür parkta yapilmasm1 
ba~bakamm1z lsmet lnönü 
emretmi§tir. Belediye daire
si de ona göre tertibata 

' ba~lamt§br. 

imar Plinlar1 
Bundan sonra imar plän

larmm tasdiki i~in dogrudan 
dogruya Nafia Vekäletine 
gönderilmesi ve Nafia Veki
let!nce plänm tasdikinden 
sonra i§e ba§lanabilecegi vi· 

' läyete tamimen biJdirilmi§tir. 

~ Yeni yeni 
. Mahre~ler 

f talyaya tatbik edilen zor
lama usulü münasebetile 

1 oradan evvelce mal alan 
milletlerin baztlan bu kerre, 

, bize ba~vurmu§lardu. Ezcüm
Je Polonya hükumeti ceviz, 
hadern ve saire i~in, Holan
da hükupieti pamuk i~in 
Stonya yün i'Tin, Avusturya 
ve zahire i~in müracaat et-

' mi§lerdir. 

Sovyaetler 
Birligile olan 
Muahede 

c Lürkiye cumuriyeti ile 
Sovyet Sosyalist cumvriyet

r leri birligi arasmdaki dost
luk ve bitaraf hk muahade-

„ sile buna müteallik proto· 
kollar hükiimetlerinin on se
ne müddetle uzah)masma 
dair hazirlanan kunun läyi-

• hasm1 ihük met kamutaya 
vemi§tir. 

italyan gemisi 
kazaya ugrad1 

Sakiz adasmdan ls ankö· 
yüne giden kire~ yü' lü ve 
Marya adh yelken gemisinin 
rzzgädan davrildi ve yel
kenleri pari;alanmJ§br. Gemi 
Seferihisar sahillerine ahlm1§ 
tayfalar1 kurtu)mu§tur. 

Ekmek fiatleri 
Dü§miyor 

Orayhk konseyi on fiatle· 
· rini yenid n gözden ge~ir
: mi§tir. Unlarda dü§künlük 
• görmediginden ekmek fiatle-
3 rinin de dii§mesine: karar ver

memi§tir. 

( Halkm Seil J 

Badoglio' 11:un' 
Prensibi u~aklarla ortal1g1 

_ yak:mak olacak ••• 
Belgrad (Özel) - Adis-Ababadan telgraf: italyan ba§ku

mandam mare§al Badoglio'nuJ yeni prensibine göre bundan 
sonra cephelerdeki kuvvetlerin ziyadesi yerli asker olacak 
vt pe>{ az italyan sevkedilecektir. Bu asker tedafi ile ikti
fa edecek u~aklar da Habe§ kasaba ve köylerini yakacak
dtr. Bu tedbire kar§• Habe§ler de be§er yüz ki§ilik ~ete 
tertib ederek baskmlarma devam etmektedirler. 

ordusu 
~~~~~--~---0000-----------------

Bar11 1artlar101 henüz bilme
mekle beraber §Üphe i~indedir 

Belgrad ( Özel ) - Habe§ ordusu bau§ §artlarm1 henüz 
bilmiyor. Fakat bu bapta §ilpheler i~.nde gürleyib duruyor. 
Bunu orduya bildirmek §ekli toplanan askeri §firasmda mü
zakere edildi. Negüsün orduya hitaben bir beyanname ne§· 
redecegi zannediJiyor. 

Tren kazasi 

Kamutayda 
Kabul edilen kanun 

läyihas1 
Ankara 16 (A.A) - Ka

mutaym bugünkü toplantJ
smda ve bu defa yeniden 
te§kil olunan ü~üncü ve dör
düncü genel müfetti§liklerin 
ve bu müfetti§likler emrin
de bulunan mii§avirliklerin 
kadrolarm1 ve bu kadrolarm 
i~indeki memurlarm derece 
ve maa§larm1 tayin eden 
kanun läyihas1 müzakere ve 
kabul edilmi§tir. Kamutay 
<;ar~amba günü toplanacak
hr. 

62 Numaral1 
italyan te1' ligi 

Roma 16 (Radyo) - Ma
re§al BadogJio, 61 numarah 
resmi tebliginde diyor ki: 

Takaze civarmda vukua 
geien ufak tekfek hädiseler· 
den ba§Ka zikre deger hi~ 
bir süel hareket olmam1§br'. 

TayyareJerimiz, cenub cep
hesinde V enegeli mmtaka -

B
• • smda dü§man mevzilerini 
1r lokomot1f alt1 vagon par- bombard1man etmi§tir. 

~aland1. Ölenler ~oktur Sou2" .. dalgalar1 
Belgrad (Özel) - Moskovadan telgraf: Moskova - Gorki Sofya (Ozel) - Macaris-

arasmdaki demiryolunda korkun~ bir tren ~arpmas1 olmu§· tandan geien haberlere göre 
tur. Bir lokomotif ile alh vagon tamamen par~alanmi§hr. Tuna üzerinde dondurucu bir 
Ölülerin say1s1 belli degildir, <;ünkü bu g·zli tutuJuyor. Mah- ruzgär esmege ba§lami§hr. 
volan yolcu vagonlar1om adedi üzerine hükmedilecek olursa Bu sougu!1 bugiin Sofyada 
ölülerin adedi ~oktur. yai mda lstanbulda olacag1 

H~be1e denizden ~ahre~ veri- Ek:i:k0

'fiatlari 
l1yor, fakat dem1ryolu yap- indirilecek 

maga hak verilmiyor ! .. 
Londra 16 (A.A) - Times gazetesinin özel aytarma göre 

K1z1ldeniz sahilinde kendisine bir koridor verilerek orada 
bir liman yaptJrmas1 hakkmda Habe§istana yap1lan teklif 
bir ihtiraz kaydml ihtiava etmektedir: 

Habe§istan bu limana müntehi bir demiryolu yapm1yacak
tir. BununJa beraber bu §art Habe§istana ancak sulh tekli
fini esas itibarile kabul ettikten sonra ko~ulacakhr. 

'talya Cenupta hücuma 2e~ti 
Ilk temaeta Habe~ ordulann1n eline :1nüteaddit 

italyan otomobilleri geyti .. 
Roma (Radyo) - Adis-Ababadan ahnan habere göre 

italyanlar cenup cebhesinde taarrnza ge~mi§ler ve Habe§ 
ordüsile yapmt§ olduklar1 ilk tamasta, Habe§ kuvvetlerin1~ 
baz1 z1rhh otomobiller terkeylemi§lerdir. 

s ~!i [•] [•l i;;,i m;~ 

Büyük taarruz 
Bart§ müzakerelerinin sonu
cuna b1rak1ld1 -Haz1rl1k büyük 

Belgrad ( Özel ) • - Adis- almd1gma göre Habe§ler 
Ababadan telgraf: Her ta- büyük taarruzlarim bari§ 
raftan Habe§ ordusuna yeni §artlarmm alacagt sona bt-
yeni kuvvetler geimekte de- rakmakta idiler. 
vam ediyor. Bu kuvvetlerle 

beraber büyük kervanlar Maka(Je 
gelmektedir. Bu kervanlarm 
ziyadesi erzak ve cephane c· d 
ger~i ak§ama sabaha büyük 1var1n a 
bir Habe§ taarruzu bekleni- Taarruz Hareketi-
yor, fakal Habe§lerin sözü
ne göre gelmekte olan as
kerlerin arkas1 kesilmedigin
den, her gün yeni gelenleri 
geyindirmek, silählandirmak 
silä.hma ah§hrmak me§ga
lesi lu taarruzu tehir etmek
tedir. Diger taraftan haber 

Belgrad - Adis - Ababa

dan telgafl~ bildiriJiyor: 

Habe§lerin Makalle 'Tev
renlerinde taarruzlarma ehem 

miyet verdikleri halde sarf 

olunan gayrete nisbetle mu
vaffakiyetleri pek azd1r. 

F1nnlarda ~in1diden 
11,5 kurusa ekmek .. 

satiliyor 
istanbul - Son günlerde 

gerek un ve gerek bugday 
fiatlar1 epeyce dü§mÜ§tür. 
Bu yilzden fmncdar beledi
yenin ekmek narkm1 indir
mesini beklemeden on bir 
bu~uk kuru,tan ekmek sat
maga Öa§lami§lardir. Bu yüz
den ekmek fiatlarmm yeni
tesbi~i zarureti häs1l olmu§
tur. Iktisat müdürlügü Pazar
tesi günü nark1 y . niden tes· 
bit edecektir. Y eni narkla 
birinci nevi ekmeklerin otuz 
para "' kadar ücuzhyacag1 
ümit edilmertedir. 
• 
Italyada tren 
f;arp11mas1 
.± ölü, 50 yarah var 

Belgred (Özel) - Romadan 
telefon: 

Napolinin Fratamagura is· 
tasyonunda iki yolcu katar1 
arasmda i;arpi§ma olmu§tur. 
Bir ka~ vagon par~alanm1§
Simdiye kadar y1gmh altm
dan dört ölü ve elli yarah 
~1karilm1§br. 

Trablus ~am 
~1üflis ilan c<lildi 

istanbul - Gazetelerin 
yazd1gma göre Frans1z man
dasmda bulunan Trablus 
~am sehri müflis ilän olun· 
mu§tur. ~ehir kasasinda mü
bim ihliläslar olmu§ ve bir 

. ~ok memurlar azledilmintir. 

17 Birinci änun 

Mühim Radyo ve Telgraflar 
oo~~--------~~~---

i tal ya henüz cevab1m vermemilJtir. Cenevredeki 15 ler ne 
yapacaklarm1 Lilmiyorlar. 

§ italya gazeteleri ban§ teklifinda nazlt görünüyorlar, hü· 
kiimete de ak1l hocahg1 yap1yorlar. 

§ Mussolininin damad1 Afrikadan geliyor. Beraberinde 
mara§al Badovlonun gizli bir de raporunu getiriyor. 

§ <;ar§amba günü toplanmas1 mukarrer olan uluslar kon· 
seyinin toplanmas1 cumaya kalmi§br. 

§ Habe~ meselesinden dolay1 ingiliz kabinesi üyeleri iki· 
ye arrdmt§br. Kabinede istifalar bekleniyor. 

§ lngiltere Almanyay1 Avrupa i§lerine kar1§hrmak i )n 
Berlindeki sefirini Alman ba§ vekäletine göndermi§lir. 

§ <;ekoslavakya yarm Cumur reisi intihab edecektir. Eo 
kuvvetli namzed Bay Pene§tir. 

§ <;indeki muhtariyet gürültüleri arasmda 10 talebe öl· 
dürülmü§tür. On be§ ki§i de yarahdir. 

§ Hazer denizinde bir §ilep batmt§ ve dört ki§i bo· 
gulmu§tur. 

§ Japonyanm deniz konferansmda deniz kuvvetlerinin 
müsavi olmasm1 istemesi üzerine taleb reddediJmi§, Japon 
delegesi de dardm1§br. 

§ Yugoslavyaya her sene oldugu gibi bu sene de büyük 
miktarda tuz vercegiz. 

§ ingiJiz ~evenlerinde dola§an haberlere göre kabine 
istifa edecek ve yeni kabine bay <;emberlayn ba§hgmda 
kurulacakbr. 

Deniz suorlar1 I 
yönetimkurulu 

Deniz sporla.11 yurda yap
hg1 fevkaläde bir toplanbda 
yurdun yeni heyetlerini §U 
§ekilde se~mi~tir. 

Yönetim kurulunun hami 
ba§kanhgma parti ba§kam 
bay Avi Dogan, birinci ba§· 
kanhga tüccardan Ali Sabri, 
ikinci ba§kanbga Sun 'i üye 
mütehass1s Fahri, mes'ul mu
rahasllga bay Hasan kaptan, 
genel sekreterlige bay Refik 
<;ullu, idare memurluguna 
<;inkograf bay Cemal, haysi
yet divam ba§kanhgma bay 
Avni Dogan, üyeligine Avu
kat bay Mustafa Münit ve 
doktor bay Hüseyin Hulki. 

MÜRABE KURULUNA: 
i§ bankas1 senedat §efi 

bay Tahir, bay Käz1m, tüc
~ardan bay Rceb Recai. 

SPOR ~KURULUNA: 
Y elken kaptanhgma bay 

Refik <;uUu, Kürek kaptan
bgma komisyoncu bay Zühtü, 
yüzme kaptanhgma ~inko

graf bay Cemal ve komi
dorluguna mütekaid deniz 
binba§1s1 bay Süleyman se
~ilmi~lerdir. 

Habe§lerin 
Bir bask1n1 

Ve ald1klari gani1netler 
Belgrad (Özel) - Londra

dan telefon : 
Dey) Meyl gazetesinin in-

giliz Somalisinin Hergayje 
§ehrinden ögrendigine göre 
Baläbede kuvvetli Habe§ kol-
lar1 bir italyan otomobil ko
lunu basmt§ ve bir ~ok oto
mobiJ ve silä.nalm1§lard1r. 

italyan 
Taarruzu 
~lukabil :taarruzla 

Ncticelendi 
Belgrad (Öze1) - Cibuti

den telgraf : 
Orta Ogadende Habe§lerle 

italyanlar arasmda müthi§ 
bir muhar.: be oldmu§tur. ital
yanlar tarafmdan yap1lan !a
arruza bir lmüddet müdafaa 
durumu almt§, sonra Habe§
lere imdad yeti§erek Habe§
ler aksi taarruza ge~mi§ler· 
lerdir. Bu cenkle§me birka~ 
saat sürmÜ§ ve pek kanh ol
mu~tur. Nelicesi hakkmda 
henüz bilgi ahnamam1~br. 

C. H. P. 
~iecidiyc ocag1n1n 

ay1ln1a töreni 
Halil Rifat pa§a cadde· 

sindeki Mecidiye parti ocagi 
naklettikleri yeni kurul ku· 
ragmd.;., 15-12-35 tarihine 
rasthyan Pazar ak§am1 bü
tün üyelerin bulunmalarile 
yap1Jan a~1lma törenine ka· 
mon yön kurulundan Gira)' 
ile ocak yön kurulundan 
frfan Akman Soyun söylev· 
lerile ba§lanm1§ ve ocakh· 
larm candan co§kunluklar1 
arasmda devam etmi§tir: 
Gen~lik Atatürke ve onun 

parti ve arkada§larma olall 
baghhklanm bir daha gös· 
termi§lerdir. Bu meyanda 
yard1mda büyük hamiyetle· 
rini gösteren ocak üyelerin· 
den Filibeli Süleyman oglu 
Bay Nazmi ve Salim oglu 
Bay Mehmetle araba yapaD" 
lardan Bay Mehmedin gös· 
terdikleri hamiyetperverlik 
alkt§larla kar§danarak töre· 
ne cumuriyet mar!jI söylen· 
mek suretile son veriJmi§tir. 

~·---

Baldvinin 
Cevab1 

-Ba§taraf1 birincide
beyannemesinde bir tornistan 
yapmak istiyerek diyor ki: 

Bu i§te ingilterenin nüfuZ 
vaziyeti mevzuubahis degil· 
dir. 

<;ünkü biz bu memleketin 
arasmdaki anla§amazhg1 hel· 
letmek i~in ortaya atbg1m1Z 
teklifler ingilterenin tabikini 
üzerine atbg1m1z tekJifler de' 
gildir, bütün milletlerin öne 
sürdükleri §artlardir. 

Ve bu §art ve teklifleri 
iki dü§man taraf kabul ..;e 

ademi kabulde hürdürler. 

Bay HüseyiniJI 
na§I bulundu 
Alb gündenberi kaybolaP 

Galatasaray postanesi vet" 
nedan Hüseyin Hüsnünill'l 
bir cinayete kurban gittigi 
anla~1lm1§hr. Hüseyin Hüsnii· 
nün i1 tara ~agr1ld1g1 Abdul
lah ve arkada§lan tarafmdaP 
bii;akla öldürüldügü anla§1l· 
m1§ ve na§l da bulunmu§tut• 
Tahkikat devam ediyor. 


