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Son Dakjka 
Haberleri beşinci 

sahifededir 
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Libya sinırindaki ltalyan Süel hazlrhldarı 
lngiltereyi ciddi endi elere düşürüyor .. · 

Alman 
\ 

davası . -·--.,.._ 
1

Yeniden ön 
plana mı alındı? 

1935 senesinin son yaruı /Bir Habeş teb.Jiği General Grazyani ordusunun Ras De tayı 
bozguna uğratarak; 

iç.inde, A L M A N davası, bü
yük diplomasiyi endişeye dü
fllien "alem işler ~ırasınrlan 
çıkarılmış, gerı plana bırakıl-
İllıştı. Dünyanın ~eoel dikkati Adis-Ababa 18 (Ô.R) - Resmiğ çe• 
1 T A L Y A ve H A B E - venler, cenub cephesinde Ras Desta or-
Ş 1 S T A N A çevrilmişti. • dusuoun Dolo yakmında general Graz• 

• Sanksiyonlara karar veril- ı yani ordusu tarafından bozguna uğratı-
diği günlerde F A Ş 1 Z M 1..N Jank ric'at mecbnr edildiğini, Habeş 
Almanya ile gizli bir anlaşma zayiabnın yalnız ölü olarak 4000 kişiye 
yapmak üzere oldıığu söylendi. O 
Almanyanın salahiyetli ağızla?ı baliğ olduğunu, ltalyan kuvvetlerinin 7 
bunu derhal yalanladılar. Böyle mil derinliğinde ilerlediklerini kat'i surette 
liir düşüncenin Almanyaca gü- yalanlamaktadır. 
dülen dış siyasaya aykırı oldu- Habeş teblljl, Crazyanl kllala-
ğunu söylediler. rının Herladlkleri mıntakarta bir 

Bugün vaziyet değişmiş mi- zayıf Habeş müfrezesinden bat· 
dir? ka hiç bir kuvvet olmadı§ını, bu · Hitler kılıncını Fa izm tera-
zisine atacak mıdır? ordu ile bUyUk hiç bir harp ya-

Buna ihtimal verilemez. pılmadığını, blna&naleyh ltalyan-
Yalnız A L M A N davasınL ların öğUndUklerl zaferin hayalf 

yeniden ön plana aldırmayı bir zafer olduğunu llAve ediyor. 
icap ettiren sebepler vardır. LiBYA SINIRINDA 
Almanya, Fransı1 - lngiliz ge- . Londra, 18 (Ô.R) _ Buraya akseden nel lıurmayları arasındaki uz-
laşmayı doğrudan doğruya ken- haberlere göre Lıbya hududundaki Ital-
dine tevcih edilmiş bir düş- yan hazırlığı lngiltereyi ciddi surette 
manlık silahı saymaktadır. Bu düşünmeğe aevkedecek bir durumdadır. 
anlaşmanın Lolıamo pakbnı Libya hududwıa muntazam ltalyı.n kuv-
canevinden vurduğllllU ~ tıi~it edilm" Ye ba bud t i 
etmektedir. kuvvetler 42 bin kişiye çıkarıımıştır. 

Alman tezine g<ı.re: "Lokar- Llbyada yüz yirmi ltalyan uçağı vardır. no andlaşmaeı karşılıklı yardım_ 
teahhüdünü taşımaktadır. Bun- ltalyan uçakları muntazam bir surette 
dan fazla olarak F riınsa ve lngilız ara:ıisi üzerinde uçarak istikf8flar 
lngilterenin Ren sınırlarını da 
içine alacak surette· süel bir 
11zlaşmaya lüzum görmeleri, Al
manya tarafından bugüne ka
dar muhtelif vesilelerle verilmif 
olan barışseverlik teminatının 
istihfafla karşılanmasına muadil 
clld.;ğu gibi ln~iltereden mıınsi
fane ve bitarafane bir siyaset 
bekleyen ümidleri de hırpala-
n ı tır.,, 

Aynı zamanda · Almanya 

yapıyor. 

HUDUTTA BiR HADiSE 
En ufak lngiliz hareketini gözden ka

~rmıyan ltalyao uçaklarının lngiliz ara
aiainin fotoğraflarını aldıklan teshil edil· 
miştir. 

- "Koda" ufak bir hadisenin cereyan 
eltiği haber verimiş!e de ltalyan kuman• 
danhğı bunu tekzip ediyor. 
· Dünkü gün hududu atarak lngili:ı: ara
zisini liç kilometre· k'adar geç-en ltalyan 

• 

askerleri lngillz karakollarını görllnco 
geri çekilmişlerdir. 

MISIRDA MÜDAFAA IŞLERJ 
lskenderiye, 18 (Ö.R) - Mısırda 

müdafaa işlerine büyük bir l!nem 
verillmeğe başlanmıştır. Acele alınması 
gereken tedbir için. hükümet, lniIDz 
fevkallde komi~erliğile temas yapıyor. 
lngiltereye bazı . müdafaa sil4hları siparif 
edilmilftir. 

BiR TEKZIB 
Ciyornale Ditalya gazetesinin, Mısır 

hudutlarını tahkim için lngiltereden ye
niden motörlü kuvvetler getirileceği ha· 
berleri katiyen tekzib edilmiştir. Mısırın 
ana vatan 'kuvvetleri, dışarıdan yapılacak 
herhangi bir taarruzu geri çevirmeğe 
muktedirdir. 

JNGIL TERE MJSIR BÜTÇESINDEKl. 
AÇIGI KAPAYACAK 

Bafbakan, lngiliz fevkalade komiseri 
ile görii ştür. Komiser, Ml!ıırın müda
faasına yarayacak tedbirleri almak hu
ausund bükiı etin hazırlıyaca ı yeni 
blltçede görülecek zarurete göre, lngil· 
tere biikümetinin yardımda bulunabiJe
cejiini ve . bütçe açıfını kapayacağım, 
icab' edene istiktaz da verebileceğini 

.. l:ıeyan elmi,tir. Şimdiye kadar Mısırdaa 
ekonom1al menfaatrer beklemiyen logil· 
tere, bundan sonra bazı menfaatler le• 
mini yolunu arayacaktır. 

iT AL YANLAR NAGELl'Yi 
BOMBARDIMAN ETTiLER 

Cenevreye " ittifaklar doku
yan., bir merkez gözüyle bakı
yor. Paris-Moskova, Prag-Mos
kova arasındaki andlaşmalara 
lıatılan Paris - Londra süel 
aodlaşmasında Almanyayı tec
rid etmek istiyen bir Jıasl gö· 

Adiı-Ababa 18 (Ô.R) - Habeş harp 
bakanhğı ltalyan uçaklarının Ras Deata 
ordusunun genel karargahı olan Negel 
bölgesine yüzlerce bomba yağdırdıklarını 
bildirmektedir. .............................................................................................................................................................................................................................. 

Kuvvet elastikiyet SERT SoZLER: 
J"İi or. 

-Dondan otüriidür ki Alman
yanın Lokarno aadla .. masını 
bozulmus sayarak Rendeki yad
süel (gayrıaekeri) bölgeye or
du göndereceği yayınhlerı or· 
\aya çıktı. 1 le büyük endi-te· 
ler doğuran mesele de bıidur. 

Bugüne kada .. birtolı emriva
kilere göz yuman Fransanın 
yafnız böyle bir teşebbüs kar
~ısında hareketsiz lıalmıyacağı 
muhakkaktır. 

Almanya bütün tehlükelere 
töğüs gererek yad süel bölgeyi 
askerileştirmeğe kalkışacak mı

ır ? Yoksa ıufakJarın derin
le•eceği daha elveri•li zamanı 
mı bek iyecektir? 

Ne de olsa bu teblükenhı 
bir ltez ortaya lıonulmu bu
lunması Fransa. lngillerede de
rın akisler yapmağa yetmiştir. 
Arsıulusal havıı kiifi derecede 
elektrikle doludur. Gerginliği 
~on haddına getirmekten sakın
mak gerektir. 

Karşılıklı yardım meselesinin 
doğurduğu bu çok nazik va
ziyetten anlaşılıyor ki Almanya 
il., elbirliği yapmaksızın ne 
büyük arsıulueal davaların halli 
ltabildir ne de Avrupada huzur 
ve ıüküna kavuşmağa imkan 
vardır. Berlinin kuruntuları, 
külleri eoelenmi§,ı kıvılcımlar 
meydana çıkarmı~hr. Bu mü-

ve 
Kollektif barış sisteminin müessir 

olması için buna ihtiyaç var 
-------~·-·····----------

Londra 17 (A.A) - B.Eden 
Limingtonda şöylediği nutukta, 
J 935 hadiselerinin başlıcalarını 
gözden geçirdikten sonra ez
cümle demiştir ki: 

Kollektif emniyeti başardı
ğından emin olabilmek için 
yapacağımız daha çok şeyler 
ardır, Kolayca elde edikmi

yecek olan bu kollelrtif emni
yet, bunun başarılmasında bir
likte çalışanların hepsinin fası
lasız çalışmasını ve fedakarlık
larda bulunmasını istilzam ede
cektir. 
ı935 de heyet~ umumiyeai 

itibariyle iyi metodlu bir surette 
çalışmıştır. Fakat 1936 da da
ha iyi ve 1937 d~ de ondan 
daha iyi -çalışması lazım gele-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şahede lngiltere ve F ransanın 
elbirliğini daha fazla sıklaştı
rabilir. Fakat tehlukeyi yok 
edemeı. 

. Şe·vJI.e1. :laJ1gi:n 

Bay Edenin Limingtondaki s~y)evi 

lı11y Ldnı 

cektir. Sarfedeceğimiz gayret 
çok . büyüktür. F ak~t lngiliz 
ulusunun düıiindüğünü yapmak 
zahmete değef bir şeydir. Gay
rette ve fedakarlıklarda bulun
ma;ya biz ne kadar hazır olur
aall diğer milletler de o dere
cede hazır olacaklardır. Dıı 
•İyaaamızın kararaızhiı tarihte 

zaman zaman faciaL neticelere 
sebep olmuıtur. Şimdiki siyasal 
istikrar barı davası için neden 
o derece kat'i olamasın? Bir
kaç güne kadar Cenevreye bu 
fikir ve ruhla gideceğim. Ve 
önümüzdeki pek çetin işe bu 
ruhla başlıyacağım. Hepimiz 
Milletler Cemi yetine taallük 
eden pek yakın anlaşmazlık
lard n ileri ini görmeye çalış· 
mak ve bazı mühim noktalan 
gözönünden uzak tutmamak 
mecburiyetindeyiz. Bu nokta
lardan ikisi şunlardır: 

ı - Her hangi bir ta
arruzun muvaffak olma
sına müsaade edılme
melldir. 

2 - Milletler cemiyeti 
azası blrllkle hareket 
ederek flmdl ve yahut 
gelecekte bir hofnulsuz. 
ıuou yatıftırmak ıÇın en 

• - SDllJJ 1Jll111t1 ı/Jhi/tth-

Almanyayı müdafaa için 
tereyağı değil silah lazım 
Alman propaga da bakanı diye ind 

SovyetJere tarizde bulundu 

Münihlt tsnur gômlrl:lıkr ml'f!ıaı 
Berlin, 18 ( Ö.R ) - Berlin ancak bir tek otorıte v rdır. 

Nasyooal Soıyalist bilge ku- Bu otorite sıL: ,sık diyevlerde 
lübünde bir söylev veren Pro- bulunmazsa da bu, Alman ' 
pagandıı bakanı 8. Göbels menfaatleri için en müsaid 
qağıdaki çok mühim beya- dakikayı gözetlediğindendir • 
natta bnlnnmuştur: • • Bir an gelecek i, müstemle-

" Alıııanyada ılıı ü7aA için - So11A1 <ı ın" My/ada -
~· 
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Operatör 
---·-

Feri dun Şevket 

f)fJ,·ıatJı /·"e.ıul11n ~1.·vkrl 

Memleket hastanesi hariciye 
~efi operatör Feri dun Şevket, 
Haydarpaşa'da yeni tesis edi
len Nümune hastanesi hariciye 
şefliğine tayin edilmiştir. 

Operatör Feridun Şevket 
lzmirin çok sevdiği ve saydığı 
bir varlıktır. 

9 yıldanberi Memleket hasta
nesinde binlerce hastanın haya
tını kurtarmış bir ilim adamı 
sıfatiyle onu lzmirin kaybet
mesi, yeri kolaylıkla doldurula
mıyacak bir boşluk bırakacak
tır. 

lstanbul birçok aeçili opera
törleri sinesine toplayan bir 
,ehirdir. Buna rağmen Feridun 
Şevket gibi yüksek bir opera
törün daha latanbul tıb ilemine 
karışması lstanbul için de 
önemli bir kazanç sayılabilir. 

Sayın operatöre yenı vazife
sinde de muvaffakıyetler diler
ken lzmirin kendisini kaybet-
111ekten doğan teessürlerini tek
rar etmeği bir berç biliriz. 

• 4 . ... •• 

Tütüncülük 
Hakkında kültürel 

bir film 
Dış piy•salarda tütün ihra

catımızın artırılması için kültü
rel mahiyette bir film yaptırıl
ması düşünülmektedir. Yuna· 
nistanın bu suretle hazırladığı 
bir propaganda filmi hemen 
bütün Avrupa memleketlerinde 
gösterilmiştir. Filmin 60-70 bin 
liraya mal olacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Mahallerinden gelen haber
lere göre Ege mıntakasıoda, 
muhtelif cinsteki tütün fiatları 
25-127 kuruş arasındadır. Ge-
çen yıl bu fiat 30-96 idi. Ka
radeniz mıntakalarında dizi 
denkleri 20-125 dir. Bu mıo
taka tütünleri geçen yıl 35-265 
kuruşa kadar satılmıştır. Mar
mara mıntakasında piyasa he-

• nliz açılmamıştır. 

B. Hikmet 
Değirmendere, Seydiköy, 

Cumaovası, Bulgurca, Kesre ve 
lnciraltı jandarma karakollarını 
teftiş eden merkez ilçe jan
darma kumandanı yüzbaşı bay 
Hikmet tefti~ten dönmüştür. 
Bulgurca köyünde yeni bir jan
darma karakolu açılmıştır. 

Sulh hakimliğinde 
çalışmalar 

lzmir Sulhceza mahkemesine 
935 yılında 9254 dava dosyası 
gelmiıtir. Bunlardan 8177 si 
neticelendirilmiştir, 936 yılına 
1077 dava dosyası devredil
miıtir. Gösterdiii yüksek gay
ret ve muvaffakıyetlerinden 
ötürü hikim bay Kemal ve 
hakim bay Muzafferi takdir 
ederiz. 

ilkokul kitapları 
ilkokul birinci sınıf okuma 

kitabı ile ikinci sınıf okuma 
kitablarının ikinci baskısı satı
şa çıkarılmıştır. 

" 

~--

ŞEHİR DAIİER~ERİ ._ ..... -· ......., 

Adliyede bir hidise 
1 

Bir ceset 

S 1 M h 1 h• .f d d• .., . Mezardan çıkarı-
UÇ u e met, a ey ıne ı a e ver ıgı Iarak otopsi 

için davacıyı mahkemede yaraladı yapıldı 
Dün sulh ceza mahkemesinde bir dava görü

lürken Mustafa davacıyı yaralamıştır. 
Vak'a şöyle olmuştur: 
Hırsızlıktan suçlu olub mevkuf bulunan sabı

kalı Ferhat oğlu Mehmed ceza evinden adliye
ye getirilmiş ve sulh ceza mahkemesine veril
mişti. Davacı yerinde Yeni Kavaflar çarşısında 
terzi Mustafa bulunuyordu. 

Hakim bay Kema 'in sorgusu üzerint terzi 
Mustafa hırsızlık vak'ası hakkında izahat ver
meğe başlamıştır. Bu ı zahat Ferhad oğlu Meh-

medin aleyhine olduğundan hoşuna gitmemiştir. 
Suçlu Mehmed Mustafaya hücumla bir maka
raya takılı ucu sivriltilmiş bir aleti davacının 
başına saplamış ve: 

- Ben seni yaşatmıyacağım. Yalan söylüyor
sun, diye bağırmıştır. 

Davacının başından kan akmağa başlaıoış ve 
jandarmalar yetişerek Mehmedı müşkülatla dışarı 
çıkarmışlardır. Mehmet hakkında bu suçundan 
ötürii zabıt varakası tutulmuş ve takibata baş
lanmıştır. Terzi Mustafanın yarası hafiftir. 

Bulgurca köyünden lbrahim 
oğlu Süleyman Zatürrie hasta
lığından Fransız hastanesinde 
ölmüştü. Süleymanın Bulgurca 
çiftliği sahibi hüseyin tarafından 
dövülmek suretiyle zatürrie 
neticesi ölümüne sebebiyet ve
rildiği müddeiumumiliğe haber 
verilmiş ve dün ceset mezar
dan çıkarılarak müdde•umumi 
önünde otopsi yapılmıştır. 
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Döviz işleri hakkında 
bir bildirim geldi 

Yeni döviz kararnamesinde 
mektepler ve öğretmenleri ala 
kadar eden kısımlar Kültür 
bakanlığından şehrimiz Kültür 
direktörlüğüne bildirilmiştir.Te

tebbü için dış memleketlere 
gidecek olanlara verilecek mas
raf, tahsil için ayni memlekette 
bulunanlara verilen mıktarı 
geçmiyecektir. 

Sılıhi maksatla yapılacak se
yahatlara döviz müsaadesi ve· 
rilebilmesi, tam teşekküllü bir 
sıhhiye heyeti tarafından has
talığın Türkiye dahilinde teda· 
visi fennen kabil olamadığına 
dair ve!'ilecek raporların kam
biyo dairelerine ibraz edilmesi 
ile mümkündür. 

Hükümet veya bükümetin 
sermaye itibarile ıştiraki bu· 

Junduğu müesseselerle yapılan 

mukaveleler müstesna olmak 
ÜIEere bu kararnamenin neş· 
rinden sonra yapılacak veya 
tecdit olunacak mukavelelerle 
ecnebi mütehassısların barice 
çıkarabileceği paranın maaş 
veya ücretlerden her türlü 
veıgi çıkarıldıktan sonra elde 
kalan mıktarın azami beşte 
birini geçemez. 

Türkiyede kendi hesaplarına 
çalışan ecnebilerin hariçte ia
şeleri ile mükellef bulunduk
İarı aileleri efradına göndere
bilecekleri paranın azami baddı 
ayda elli liradır. 

lrad hasılatlarından harice 
gönderilecek para mıktan nü
fus adedine göre ayda azami 
elli liradır. 

Hazine zarar elmiyecek 
Gayri menkulün ferağından doğacak 

zarar müşteriye ait olacak 
2490 Numaralı arttırma ve 

eksiltme kanununun 26 ıncı 
maddesinin beşinci fıkrasında 
yazılı hazine zararı hakkında 
Maliye Vekaletinden valiliğe 
bir bildirim gelmiştir' 

Satılan gayri menkulün fera
ğıodan evvel müşteri vazgeç
tiği takdirde ikinci defa yapı
lacak satışlards birinci ihale 
bedeli ile ikinci ihale bedeli 
arasında fark basıl olduğu tak
dirde bu farkın ikinci müşteri· 
den aranacağına dair sarih bir 
kayt bulunmadığından ilk müş
teriden bu farkın aranması 
cihetine gidilememekte idi. 

Gelen bildirimde satıştan 
hazineye zarar gelmişse bu far-

Lan bükmen müşteriden tahsil 
edileceği bildirilmiştir. Hususi 
menuatta bu hususta büküm 
bulunmasa bile iki bedel ara
sındaki fark hazine için bir za
rar teşkil ettiği muhakkak olup 
irad kaydedilen teminat bu za
rarı karşılamıyacak miktarda 
olursa umumi hükümler daire
sinde zararın tazmini temin 
edilecektir. 

Kanonun 26 ve 49 uncu mad
delerindeki emval haricinde 
her ne suretle olursa olsun mü· 
teahhit tarafından mukavelenin 
infisahına sebebiyet verildiği 
takdirde yapılacak muameleye 
ait hükümler 51 nci maddeye 
göre tatbik edilecektir. 

EL HAMRA 
SINEMASINOA TELEFON 2573 

~L:~nJl!r, 

MARLENE DİETRİCH'in 27 No.lı casus, 
BO'nun MATAHARİ filmlerinden daha güzel, daha canlı 
ve daha heyecanlı 

13 No.Iu Casus 
Aşk - Heyecan • Harb - Sevişen casuslar • Zengin ve 

muazzam sahneler 
Amerikan ordusunun hududsuz yardımlarile ve milyonlar 

sarfile yapılan mua:ı:zam şaheser. Baş rollerdt! : 

GARYCOOPER 
MARYON DAViES 

( Fransızca stizlU ) 
AYRICA: PARAMUNT JURNAL 

VE CANLI RESiMLER 

Sübayların terfii kanu
nunda önemli kayıtlar •. 

Sübaylar heyetine mahsus 
yeni terfi kanununun muhtelif 
knnunlarla değiştirilen ikinci 
maJdesinin değiştirilmesi hak
kında hükümetin Kamutaya 
vermiş olduğu kanun projesiay
nen kabül edilmiştir. Bu pro
jeye göre terfi kanununun ikin
ci maddesinin şu şekilde değiş 
tirilmesi Kamutay umumi he
yetine teklif olunmuktadır: 

( Hiç bir subay mensub ol
duğu sınıfın kıtasında rütbe
sine ait asgari müddetin en az 
üçte biri kadar bilfiil hizmet 
etmedikçe terfi edemez. Bu 
müddetler kurmay sübayları 
için harpta hasıl olacak ihtiya
ca göre Başbuğlukça lüzumu 
kadar, azaltılabilir. 
(Asteğmen ve teğmen rüt

besinde olan havacı sübayların , 
terfileri için rütbelerine mah

sus asgari müddetin hesabında 
kara ve hava sınıfları kıtala
rında yapacalarkı hizmet müd
detlerinin mecmuu bilfiil kıta 
hizmetlerinden sayılır.) 

Sınıfında kadro mucibince 
rütbesinin mukabili kıtaat bu
lunmıyan sübayların terfileri 
mafevklerinden alacakları sicil
ler üzerine yapılır. 

Harp akademisi ve yüksek 
levazım mektebi tahsilinde bu
lunan subaylara kurmay staji-

yerleri ve kurmay subaylarının 
Akademiye ve yüksek levazım 
mektebine gireceklerin de bu 
mektebe girmezden evvel tah· 
sil esnasında ve tahsilden sonra 
memur edilecekleri muhtelif 
muharip kıta komutanlıklaında 
ve levazım sıaıfı için kıta sayı
lan yerlerdeki hizmetleri dahi 
esas sınıfları kıta hizmetlerin
den sayılır. 

Alelümum muavin sınıflar 

mensublanndan harb akademi
sini muvaffakıyetle itmam eden
ler, piyade sınıfına nakledilirler. 
işbu nakilden evvel muavin sı
nıf kıt'atlarında geçen hizmet
leri, kıt'a hizmetinden sayılır. 
Ancak terfi için piyade sını· 
fında sicil müddeti olan 6 ay 
bulunup muvafık sicil almak 
meşruttur. 

Hastaneler mütehassıs tabib ve 
baytar ve kimyagerlerin bak· 
teriyoloji ve serolojilerdeki ih
tisas hızmetleri kıta hizmeti 
olarak kabul edilir. 

Sanayii harbiye ve harita 
sınıflarına mensup sübaylar sı· 
nıflarına ait kadro dahilinde 
mafevklerinden alacakları si
ciller üzerine terfi ederler. 
Ancak birinci fıkrada mezkur 
kıta sübaylarından gayri mez
kür fıkradaki emsali nasplılar• 
dan evvel terfi edemezler . ., 

Halkın işleri 
iç bakanlık nüfus memurlarının halka 

kolaylık göstermesini emretti 
Dahiliye Vekaletinden vili· 

yete gelen bir bildirimde bazı 
nüfus dairelerinde ashabı me
salihin işlerinin geç görüldüğü 
ve bu yüzden halkın mezkür 
dairelere günlerce gelip gitmek 
mecburiyetinde kaldığı bildi
rilmiştir. 

Bunda hülasaten deniliyor ki: 
- " Cumhuriyet re1ımının 

en önemli umdelerinden biri, 
halkın hükümetçe olan işlerini 
şikayete meydan bırakmadan 
kanun ve mevzuat dairesinde 
derhal sona erdirerek halkı 
memnun etmektir. Bunun için 
halkla en ziyade temas halinde 
bulunan nüfus memurlerımn 
müracaat sahipierine her şe
kilde kanun dairesinde kolay
lık göstermeleri lazımdır. 

Şikayetlerin pek çoğu basit 
olan işlerde çıkarılan müşkü
lattan ileri gelmektedir. işini 
gücünü terk ile gizli kalan nü
fus işlerini bir an evvel bitir
mek üzere uzak köylerden 
kaza merkezlerine koşub gelen 

halk, nüfus dairelerine başvur
duklarında usanç verici müş-
külat ile karşıla~ınc za-
man ve para ziyaından 

başka meyusen köylerine dön• 
mektedirler. Herkesten evvel 
nüfus memurlarının takdir et
mesi laıımgelen bir hakikattır 
ki; hükumetimiz mevcut nüfu
sumuzu anlamak ve kayıtsız 

olanları kaydettirerek gizli uü
fus ve vaka bırakmamak için 
milyonlarca lira sarfına mocbur 
kaldığı halde memurların müş
külatı karşısında kalmaları asla 
doğru olamaz •• -
Mimar Sina nın 
eserleri aranıyor 

Vilayetten kazalara gönde
rilen bir tamimde oralarda 
mimar koca Sinanın eseri bu
lunup bulunmadığı sorulmuş ve 
eğer varsa bu eserler hakkında 
malumat verilmesini istemiştir. 

Toplanacak olan malumatın 
"Türk tarihi tedkik cemiyetine" 
gönderileceği öğrenilmiştir. 

1 •• 
KOŞE~IDEt' ..., , 
Çapkınlık 

Çapkını Deyince bu vasfın 
hayalde uyandırdığı tip, hatta 
[Çapkın} kelimesinin gerek 
Aarapça harflerle, gerek Türk 
harfleriyle d zilip arzı endam 
etmesinden canlanan şekil: 
ipin gülü, anasının ipini satmış, 
serden geçti!, kasketi yampiri, 
gözleri ateşli, boyun bağı alan
gle, sigarası ağzının kenarın
da ve bundan gerisi de eski ve 
yeni telakkiye göre değişen 
kılık, kıyafet ve vaziyette kanı 
deliler! dir. 

Varsın herkes bunu böyle 
göre dursun, ben bunu böyle 
görmiyorum, benimle bir böyle 
görmiyenler de pek çok .. 

Epey zaman oldu, çok sev
diğim, hürmet ettiğım bir ki
şiye, evlenme bahsında bir mü
talea soruldu, hatta tavassutu 
dilendı, telefonda geçen b11 
mubavı:rede bu zatın çapkınlık 
hakkındaki telakkilerini gayri 
ihtiyari dinledim. Benim noktai 
nazarımla ayni idi. 

Çapkınlığı herkesin saydığı 
umumi vasıfta kabul etmek 
işin tamamile mübaleğastdır. 
Hayatta çapkın olabilmek ha
kikaten bir hünerdir, zira ha
yat ancak bununla kazanılabilir. 

Bakın benim çapkınlık üze
rindeki mütaleama : 
Çapkın hovardameşreptir fa

kat müptezel değildir, çapkın, 
para sarfeder, fakat müsrif 
değildir. 

Çapkin kendini beğenir. fa
kat hodbin değildir, çapkın ya
şar fakat yaşatır, çapkın baya
tı olduğu gibi görür, fakat 
ona vızıltılı bir vız çekmez .. 
Çapkın bekarsa ismet ve na
musu bilir, deni değildir. Çap~ 
kın evli ise evinin çoluğunun 
çocuğumın kadrını, kıymetini 
anlar, bedmest ve bedmaye de-ı 
ğildir. Çapkının sohbeti şeta~ 
rettir, hayatı şenliktir, gönlü : 
Safiyetlir, ruhu : Nezahettir, 
akidesi : Ahlakın ve hayatın ta
bii sınırıdır. Çapkın : M üteka
mil bir insandır. Çapkını bun
dan gayri bilenler yanlış anla
dıkları gibi, bundan gayri olan
lar da çapkın değildir. 

Zira herşeyde bir lıudud 
aşması olur. Dururken bir filo
zof zır deli olur. Bir dindar: 
Hodbin, bedbin ve bambaşka!? 
birşey olur. Bir mesoed sahibi: 
Şımarık olur. Ne oldum delisi 
olur. Olur oğlu olur ... 

işte umumiyetle görülen ve 
telakki edilen çapkınlık da 
böyle gibidir amm ..... Bana ve 
benim gibilere sorarsanız, be
nim ve benim gibilerin hükmü: 

- Çapkın yaşanan hayab 
merdlikle, dürüstlükle kazanan 
ve yaşayan hiçbir ta.rafına el 
sürülmez, kara sürülmez bir 
enmuzeçtir. Çoklarımızı böyle
lerden eyle yarabbi!.. 

TOKDIL 

B. Fazlı Güleç 
Bir haftaya yakın bir zaman· 

danberi rahatsız oldukları için 
konaklarından çıkmıyan ilbay 
Fazh Güleçin rahatsızlığının 
azaldığı ve pazartesi günü ma
kamına gelmesi muhtemel ol
duğu sevinçle haber alınmıştır. 

Doğum 
Tahrir arkadaşlarımızdan Bay 

Rüştünün bir çocuğu dünyaya 
gelmiştir ve TOKDlL adı ve
rilmiştir. Ana ve babasını teb
rik ederiz. 

Nikah 
Aydınlı Peştamalcıoğlu bay 

Reşadın kızı bayan Zehra ile 
gazetemiz tertib heyetinde ça
lışan arkadaşlardan bay Salibin 
nikah merasimleri belediye ev
lenme dairesinde yapılmıştır. 
Mes'ud olmalarını dileriz. 
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ederim Suna ... Jan'da gördü- dir. Bununla beraber onun hak-
ğün bütün bu evsaf bir kadını k•nda serbest düşüncelerini an-
mes'ud etmeğe ve sevilmeğe lamak fikriyle onun aşkını söy-
kifi mi? lemeden senin duygularını araş
Doğru ve açık sövliyorum 

Şenii, hiç düşünmeden cevab 
verdim. 

Ankara, 18 (Özel)- ikinci beş yıllık ekonomi proğramı projesi hanrlanmıştır. Pazartesi günü 
Ekonomi Bakanı Celal Bayarın başkanlığında bir komisyon toplanarak bu projeyi tett<ik edecektir. 

Komisyona e)li uzman dahildir istasyonda kendisini karşılay 
başbakan Köse Ivanof ve pr 
tokol genel direktörü ile bi 
likte Sofyaya gelen doktor 
r.as, trenin istasyonda kaldı 

yarını saat kadar müdd 
.içinde garın salonunda Bulg 
başbakanile gôrü~müş~ür. , 

- Elbet yeter! Bir çok er
keklerde bulunmıyan bu mezi
yetleriyle yeğeniniz bir kadını 
mes'ud edebilir ... 

Doktor hemen: 
- Tamam! dedi, şimdi söy

liyebilirim.. Jan seni seviyor, 
onun kadar sana da güvenim 
Ye inamın var, bibirinizi mes'ud 
edersiniz sizi.. 

Bu ani hücum ile sarsıldım, 
cevab veremiyordum. Doktor 
ustalıklı bir sorgu ile beni kendi 
sözlerimle tutmuştu .. 

- Cevab versene Suna? 
Küçük dostuma )anın baba 
olmasını kabul ediyor musun? 
Senden menfi bir cevab almak 
korkusuyla beni ileri süren ye-

. :nime bugün cevab götürme
ı: >.. Kanımın yüzüme sıçra
dığ •' duydum, bu sayın adama 
öyle bi ı Jen. "hayır ... ,, demek ne 
kadar güçtü!. Dudaklarım ara
sından ne bir ses ne bir cevab 
çıkmıyordu. Kafamda fırtınalar 
kopmuştu! Hocamı gücendirme
den söylenecek sözleri düşünü
yorum. Kendi kendime: 

- Sakın Suna! Benliğin teh
lilıedel Ufak bir zaf eğilib çı
hrdıyan bir ağaç gövdeıi gibi 
varlığını kemire kemire yok 
eder .. 

t.rdım, biraz evvelki sözlerinle 
kuru bir nezaket yaF--nadığına 
eminim .. 

O halde reddetmek işin daha 
. ciddi bir seoeb ister.. yoksa 
serbest değil misin? Eğer öyle 

Komisyona ulusal banka direktörleri, saylav/ar ve elli kadar ekonomi uzmanı iştirak edecektir. 
• ... " ... 1 

ise ... Ra 
- Aşk benim için kayadan 

ibarettir.. Bu size yetmiyor mu 
ki ciddi sebeb diyorsunuz. 
Ciddi sebeb? Ciddi sebeb? 
Fakat en ciddi bir sebeb de 
milliyet farkı... O bir Fransız, 
bense iliklerime kadar Türküm. 
Ve: 

············································································- ·················•············· 

Deccaz Makannen, 30,000 kişilik kuv

Desta imdat aldı 

vetile Destanın imdadına yetişti 
700 kilometreden fazla bir 
cepheyi tutmaktadır. Bu cephe 
Dolo:ıun garbında, bu şehirden 
80 kilometre kadar uıakta bir 
noktadan başlıyarak şimali 
şarkiye doğru gitmekte ve 
Gorahai ve Sasabaneh yoluyla 
Ingiliz Somalisi sınırına var

Londra, 18 (A.A) - Royter 
Ajansının Habcşistandan bil· 
dirdiğine göre, Ogadendeki 
askeri hare-kat bir tevakkuf 
devresi geçirmektedir. Bu es
nada Italyanlar yeni işgal edi
len mıntakalarda askerlerinin 
iaşesi işini teşkilatlandırmakta

ancak 4 bin Habeş askerinin 
Sözümü keserek: 
- Fakat bu fark neden bir-

)eşmeğe engel olsun, layık bir 
hükiimetiniz var. Yeni kanun· 

!arınız kızların kadın, erkek 
vicdan serbestisini tahdid et-

maktadır. 
dırlar. 

miyor.. Fakat diğer taraftan sanıldı- Cenubi ltalyan ordcları nez-Şenil Bütün milli gururum, ğına göre, General Graziani dindeki aytarlar, Ras Desta-
varlığım ayaklanmıştı: ric'at halindeki Habeş kuvvet- nın şimale doğru çekilen kuv-

- Yalvarırım beni daha ile- !erinin perişanlığından istifade vetlerini 70 bin kadar tahmin 
riye götürmeyiniz, evet hen de ederek mümkün olduğu kadar edeken, Adis-Ababadaki Ha-
bu vicdan serbestisini düşünü- kısa bir zamanda yeni bir beş yüksek memurıarı, Gene-

ı 
iştirak ettiğini, e~asen Do!o'nun 
65 kilometre yakınlarında Ga
nedoiorya nehri üzerinde bir 
tek mühim Habeş ileri garni
zonu bulunduğunu ve d •ğer 
"taraftan General Grazianinin 
de ancak 65 kilometre ilerle-
diğini söylediğini bildirmekte
dirler . 

Cenubdan Adis-Ababaya ge-
len son haberlere göre. Ras 
Desta nakliyat gü.;lüklerinin 
bir kısmını gidermiştir. Kendi-yor, onun sesini duyuyorum. Bu ileri hareketine başlıyacaktır. ral Grazianinin büyük bir za-

ses bana: "Türksün ve Türk Italyan piştarları Habeş düm· fer kazandığını yalanlamakta- Makonnen Vossen 30 bin kişi k ı k d
. darlarile temas halindedir. Bu dırlar. ile Ras Desta'nın merkezi olan 

a aca sın,, ı v or .. 
sine imdat yolianmıştır. Dece.az 

Türkiye dışbakanı Sofyay 
Yardığında dışbakanlık erkan 
Balkan rneri ve illikler erkan 
saray nazırı tarafından karşı 

lanmış ve uğurlanmıştır. 

Edirnede 
Parti toı>lantıları 

Edirne, 18 (ı\.A)- Vilaye 
tin her tarafında kongrelerini 
yapan parti oc.ak ve nahiye 
kurum' arı bu toplantılarda bir 
senelik faaliyeti gözden geçir
miş, halkın dileklerini tesbit 
etmiş ve yeni heyetler seçe
rek dağılmıştır. 

Edirne Vilayeti 
meclisi 

Edirne, 18 ( A.A) - İl ge
nel kurulu ilbayın bir nutku 
ile açılmış, encümenler seçil· 
miş, izahname okunmuş ve ça· 
lışmağa başlamıştır. Genel ku· 
rul haftaJa iki kere toplana-_ Suna, benim kadr sen de sebepten bir takım çarpışma· Royter Ajansının Adis-Aba- Ergaalem şehrıne hareket et· 

lar olmuştur. baki mahabirinin bir telgrafına miştir. Deccazmas Beynemredde I Janın bu mes'elede ne derece k k ş b 1 h . 'k . d c eç caktır. 
liberal olduğunu bilirsin, emin 75 bin kişi tahmin olunan göre, Habeş yü se memurları i e i ne rı ıstı ametm e e- SV 
ol ki 0 senin vıcdan sesini bü- bir kuvvetle general Grazyani mevzuu bahsolan muharebeye nuba doğru ilerlemektedir. T I . 

esanÜ( sıyasasına 

yük ilii ve saygı ile karşılıya-

Bütün gücümü topladım: ı. 
- Hayır olamaz, ben evlen

miyeceğim hocam -dedim. 
-Ne boş vesile!Seni ne ka

dar sevdiğimi bilirsin. Öz kızım 
ol diyorum, çünkü Jan da be-

cak.. .. Beşyu·· z o··ıu·· var taraftardır - Hayır, kendimizi aidatını- · • Stokho!m, 18 (A.A) - Par-yalım rica ederim. Siz de bilir· lamentoda söz söyleyen dış 
siniz ki fertler münasebette bu- s h • • t d h• ı bakanı, arsıulusal durumun ıundukıarı muhit ve rabıtaların arı ne ırın aşn aS}n an şe ır er ve vahim olduğunu tebarüz ettir-
tesiri altında kalırlar. diklen sonra lsveç dış siyasa-

-.kSotıtlı v;dar - kasabalar sular altında kaldı :.:: •. :".,;:;:::• .:;,::~:::. 
Dinleyiciler Stalini a ış a ı ş •• , •• , 18 tö.R) - s.,, .,,;, "•"· H.,;,, '"'"'""" '" ,,,,, •• "" ,.,;,ı, ,, ""'' ••· ''"' •• """"'" "'""" M k • • k •t • mamen su altında kaldı. Ölü sayısının beş yüzd~n fazla o-!dugu sanılıyor. Bu hususta tesbi t edil- yerine getirilıııezse Isveçin bt-er ezıg"" JCra OmJ esı miş hat'i bir rakam yoktur. Binlerce kişi henüz suların tehlikesinden kurtulamamıştır. taraflık yolunu serbes~çe tata· 

· Gönderilen imdat ancak bugün öğleyin alınabilm ş olalacaktır. Amerika ıııisyo . ıer müesseselerinden '>ilmek kabiliyetini kazanması t 1 t d • k d biri, felaket mıntakasına çadır ve erzak gönderdi. İazımgeldiğini söylemiştir. op an ı evresı apan ı ................................................................................................................................................................................ . 
Moskova, 18 (Ö.R) - Tas ~j~nsı b'.!disi~~r:. ~erkeziğ icra Son taarruzda 15-20 bin/Danzig seçimine fesat Komitesi ikinci toplantı devresını bugun bıtırmıştır. iaşe halk 

komiseri tarafından bir söylev verilmiş ve 1935 yılında istihsal H b ı• h t •• d •• k t ld ""' •dd• d•ıd• 
p<•g<•m'"'" ı.,;, •dil'" <>hml•n goçtiğ;o;, m•liy•I fl•hm~ dü· a eş ı aya ı son u arış ırı ıgı 1 ıa e 1 ı şürülmesi ve cinslerin iyileştirilmesi yolunda .parlak neticeler ·-· -·---

alındığını bildirmiştir. Roma, 18 ( Ö.R ) - Sabah ket ettikleri hattan 150 kilo- Berlin, 18 (Ö.R) - Bu sa- ı rafından alınan durumu pro-
Bood•o '""" M"k••iğ ıo,. Kom;ı.,ı b•şhm B. K.t,.;, Mog•d;.,;.d., "''" b;, l•I· "'"" ;ı.,;d. ol•o H.m mo.· "bki Alm•o ''"''''" ilh•m ı.,ıo dm•kt•dfrl". Gmt•I" 

u,..,, ootkooo Y'P~Ş •• d~;,ı;, kio • "'"''" '""" d• "· "''' •'" ••ı göo ''"" bü· klioo ""'''""'°' hbol •1m•'.<- ••füm;,, bo~ı,., m•k,ı.ı.,ı, bo müm,.,;ıı, moh•l;f p><til•· ııı. .,.,;;, ''"'' " i<0d~;, mum•m ulu,.ı •kooomi pfam· yök ıı.ı,., '"""'"'' H•b•t· l•d;,ı.,. O.otriğdo """ ""' ,.,.ı,. ,;
0 

m'"fa•tl";.ı komm•g· a k ı k k
'ld 20 b' iT AL YAN TEBLIGI ooo " 1'36 biid"';,ıo l"Yi• •dil•• " •m "' """ •• ' ' 1,,;, ,.,;,ı, 15 b;, ;ı, '" ._ •k•<riy•ti Hıtı.,,;J,,, .. ;. ç•hş.,ok '"•'ıP•lik ba•arılmasına dog· ru olacaktır. ,, arasında tahmin edilmektedir. Roına 18 (A.A)-ltalyan res- lıyan seçimı'n yolsuzlukları hak-

Y • t bli" · " K l D dig" ini yazmakta ve Merkezig" icra Komitesi üyelerile binlerce dinleyiciler B. Sta- ilk taarruz akşamı Habeşler- 1111 e gı, ana e· orya " kında Uluslar Sosyetesı' konse-
h b 

· d 5000 H b ı· · Sosyetesinin mümessili sıfatile 
lini ve hükumet üyelerini müthiş şurette alkışlamışlardır. Devre den 5000 ölü sayılmıştı ve ya- mu are esın e a eş ının 

· ld · · 1 1 l b" k yine verilen dilekçeye şiddetle d b' .. ·· · f de lıu alkışlar arasında ve arsıulusal marşın çalınmasile bitmiştir. ralılar 6000 tahmin ediliyordu. ô iığünü, ta yan arın uyü hu"cıım etmektedirler. Bu di- sa ece ır gozcu vazıye ın 
Stavl•skı• rezaletı• suçlu·- Italyan zayiatı, çoğu yaralı ola- ve mühimmat zaptettiklerini leçe Dantzig diyetindeki beş 

göster· 

Uluslar 

miktarda esir aldıklannı, silah olduğunu ve Dantzig serbest 
O k 

·d R D t devletinin iç işlerine müdaha· rak 50 işı ir. as es a or- bildiriyor. muhalif parti tarafından veril-
dusunun kırıntıları şimali şar- Italyan uçakları Ras Destanın miştir. Alman gazeteleri bil- leye hakkı olmadığını hatırlat-ları mahkum olular kiye doğru karma karışık hal- erzak ve mühimmat depolarını hassa bu işte Dantzigdeki maktadırlar. 
de çekilmektedirler. bombardıman etmişlerdir. Uluslar Sosyetesi komiseri ta- ---Habeş dümdarlarının göster- p k • Paris, 18 (Ö.R) - Mahkeme bugün Staviski davası hakkında 

kararını tefhim etmiştir. Dün haklarında beraet kararı verilen 
bayan Staviski ve arkadaşlarından maadası iki yıldan başlıya
rak yedi yıla kadar mahkum oldular. 

Bayyon müııisipal direktörü yedi yıl küreğe, resmi evrakı tah
rib etmekten suçlu Kohel beş yıl hapse, sigorta direktörü Gün
yer ve Adola ikişer vıl hapse mahkum edildiler. 

ÖLÜM MAKiNALARI •.• iŞKENCE ODALARI 

K ANLI KARGA 
BORiS KARLOF ••• BELLA LUGOZi 
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Amerikanın sooo güzel kızı 

FOLi BERJER 
MORiS ŞÖVALIE 

Komik MiKi... Türkçe Foks Jurnal 

Bugün I.....A.I.....E Sinemasında 

dikleri hafif mukamet istisna orte iZ 
edilirse, Ras desta ordusu hiç TAYYARE SİNEMASI 
bir mukavemet göstermemek-
tedir. Ita!yan kuvvetleri lngiliz 
Kenya kolonisine giden kervan 
yolunun geçtiği Melago köyünü 
işgal etmişlerdir. 

Portsaid 18 (A.A) - Doğu 
Afrikasına gitmekte olan ltal
yan kuvvetlerinden bir fırka 
asker daha Süveyş kanalını 
geçmiştir. 

196 neferle 817 amele de 
Italyaya dönmek üzere Kanal
dan ğeçmişlerdir. .. 

Adis·Ababa 18 (0.R)- Res
mi çevreırler ltalyan ordusunun 
motörlü pi,tarlarının, ltalyan 
umumitaarruzu başlarken hare-

B •• Gerorges D'ESPARBES'in şaheser romanın<lan ugun iktibas edilen senenin en heyecanlı, en güzel filmi 

Kartalların ölümü 
Aşk - Hırs - Heyecan - Poletika - Casusluk - Mücadele 
OYNAYANLAR : " YAVRUM ., filminin kıymetli sanat

karlarından Constant REMY - Pierre RENOIR - DE
BUCOURT - Marcel ANDRE ve Annie DUCAUK 

AYRICA : Mi Ki tamamen renkli karikatör 
FOKS Türkçe sözlü dünya haberleri 

SEANS SAATLARI: 
Hergün 15, 17, 19, 21.15 Cumartesi 13, 15 talebe sean

sıdır. Pazar ünü 13 de ilave seans 

kabinası değişti 
Lizbon, 18 ( Ö .R ) - Sene

lerdenberi Portekiz başbakanı 
olan B. Salazar k a binanın isti· 

fasını Cumur başkanı general 
Carmonaya vermiş ve yeni 
kabinayı teşkile yine kendisi 

memur edilmiştir. 16 da ba· 
kanların istifası verilmişti. 18 
de ye11i bakanlar cumur başka· 
nının yaııına ç ıkabilmişlerdir. 

Dışişleri bakanlığının başında 
yine B. Monteiro kalmakta ,.e 
Porteki7 dış siyasasının değı•' 



• eanna YENi A1511f .. mta.,..nusanı 1ea& 

Müslümanların 13 Anası - ~ 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı : 10 Yazan : T okdil ,, 
Amn atıldı, Abdullah kalkanı siper alarak yana kaçtı, 
ve kılıncını yandan savurdu. Amrı bunu görmüş o da 
sıçramıştı. Kılınçlar parladı, söndü, ve tutuşan bu iki 

horos biran birbirlerinden ayrı kaldılar 
............................................................................ 

Mekkeye giden karvan dılar. Debşetli bir panik baş· detle çekti, ok içerden bu şid-
yemeklerini yiyib, develerini !angıcı belirdi. Kimisi kaçmağa detle çıkarke:ı keskin kenar· 
otlağa salarak dinlenirken, beri kimisi oka, Jrıh(a sarılmağa lariyle daha fazla yara açmıştı. 
tarafta Abdullahın idare ettiği uğraştı. Kan. birden bire haykırdı ve 
müfreze arasında münakaşa ha- Amrü bin Hızır kılıncını çek- Amrunuu sesi, agzındaki suyu 
sıl oldu. ti ve haykırdı: gargara eden bir çocuğun boğuk 

- Bu ay Şevval ayı, barb - Hainlerlll Aldatıldık. Ar- !lesi gibi ahlarının içinde boğul-
baramdır. kadaşlarl Silaha! Silaha! Mu- du kaldı.Burnunu kumlu toprağa 

- Hayır Şevval değil, Receb. kavemet, çekin kılınçları, yay· sokmuş bir halde kalan bu ce-
- Receb değil Zilkade.. ları kurun! Hücum!.. sedin karşısında kendini biraz 
- Zilkade değil şevval. Abdullah; Amrünün yakınına yana ve tedafii vaziyete almıştı 
Ve bir sürü iddialar .. Arap!ar kadar ilerleyip bağırdı: Abdullah dondu, kaldı. Amrın 

aylarını şaşırmışlardı , ve belki - Teslim ol!.. böylece ölümü aynı zamanda 
ayın şevval olmasına rajimen Amrü bir kahkaha attı, kı- yanındakı iki arkadaşını da 
Mekkelilere hücum edip ga- lıncını havada sallayarak: hayrete ve korkuya düşürmüştü. 
nimet almaktan kendilerini - Fazla ilerleme, fazla iler· Abdullah geriye döndü, ve 
alamayan bir hisle şevvali inkar meyin, durun, siı:e teslim ola- oku elindeki yayı sallıyarak 
ediyorlardı. cak kimse yok. Erleriniz mey- haykırıyordu. 

Nihayet hepsi de ayın şev· dana gelsin.. - Mekkenin hınzırlarından 
yal ayı olmadığına karar ver- - Karşında beni beğenme- birisini öldüren ok ilk defa be-
diler. Şimdi ise Mekke ker- din mi Amru.. nim yayımdan fırladı .. Abdul-
't'anı üzerine hücum edelim mi - Seni mi ? Seni mi ? Cah- lah 1 Kervanı yağma edelim. 

l 

etmiyelim miye kaldı.. şin oğlu, neden beğenmiyeyim, Abdullah birdenbira kendisini 
- Ya onlar da hücum bana en mükemmel bir fırsat topladı ve gürledi: 

ederlerse.. veriyorsun, başını Medineye - Fazla kan dökmiyelim, 
- Ne olur korkuyor ır.ıusu- götürüp sokaklara atmak için teslim olun 1 

nuz? büyük bir fırsat veriyorsun, Amrunun ö'ümü, Vakidin 
·- Hayır. . Sakın kendini.. kahkaha ve haykırışı, Abdul-
- Haydi öyle ise.. Hazır Amru atıldı, Abdullah kal- lahın hitabi Melıke kervanının 

olun, bunlar bize Mekkede iken kanı siper alarak yana kaçta, maneviyatını daha berbat ve 
çok eziyet etmişlerdir. Kardeş· V":! kılıcını yandan savurdu. birbirinden üstün bir te-
lerimizin ve biı:im intikamları- Amru bunu görmüş ve 0 da sirle bozdu, içlerinden kaç-
mızın :ılınması için pek mü- sıçramıştı. kılınclar parladı, mak istiyenler birdenbire 
kemmel bir fırsattır. Oklarınızı, söndü, ve tutuşan bu iki horos develerin sırtına atlayıp deve-
kılınçlarınızı hazırlayın.. biran birbirlerinden ayn kal- !eri tersine, yönüne çevirerek 

- Develer.. dılar. Amru çok ani olan bu garib ve ivicaclı bir koşma ile 
- Develer varsın dursun.. vaziyetin arkasından Abdullaha kaçmağa yeltendiler, birisi be-

Yaya harp edeceg"iz. saldırmak için ha:Wlanırken, 
d dd 1. b' ı.l b ceremedi, Medinelilerin elinde Abdullah bin Cahış: elinde hava a şi et ı ır vız tı e-

l d k b d A kaldı, birisinin devesine de ok kılınç atıldı ve aiir' atle koşa- ir i ve a e in e mnnın göğ-
rak haykırdı: süne bir ok saplandı, Amru atıp deveyi öldürerek onunla 

- AUa Allah Allah Allah." kılıncını atarak elini gôisüne beraber iki esir aldılar. 
Haydaa.. Hücum!. götürüp diz çöktü. Karvan yağmalandı, kaçan-

Arkadan koşanlar buna işti· - A h h h 1 • • ları takip etmediler Aldıkları 
rik ettiler, ilk hamlede koş- Ve gerisine doğru başını eııirleri, toparladıkları ganimet-
mak istemiyenler yaylarını ger· atıp toprağın üstüne gelişi gü- leri öne katıp Medine yolunu 
diler. Civvu, fışş.. Oklar ha- zel serildi. Okun saplandığı tutan bu istikşaf kolu, coşkun 
vayı yararak Mekke kervanı- yerden sızan kan beyaz bar- bir sevinç içinde: develerin 
nm üzerine düşmeğe başladL manisini bulamıı. ağzından fıt· üstünde ilerliyor, Medine yo· 
Medine kervanı lokmaları bo- kıran köpüklü bir kan da yü- lueu terennümlere garkederek 
ğazlarında kalmış, ne olduk• ziinü berbat etmişti. Bir kıv- yürüyordu. 
larını bilmez bir halde sıçra• randı, elini oka götürdü, tid- - Sorıu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Somalide isyan çıktı 
Somali yerlileri Habeşlere karşı 
dövüşmek~en imtina etmektedirler 

Somali yerli!rri 
Adis-Ababa, 17 (A.A)- Bir 

Habeş kaynağından alınan ma
lumata göre ltalyan bombardı
man tayyareleri Kuoram şeh
rini tekrar bombardıman etmiş
lerdir. Ölenler olup olmadığı 
belli değildir. Tayyareler be
yannameler de atmışlardır. 

Bunlarda, bu savaşta kilisele-

&mali yerli kadmları 
rin tahrip edileceği ve fakat bede Italyan yerli askerlerinin 
harptan sonra Italyanlann bun- Habeşlere geçtiği hakkında 
ları ve diğer tahribatı ye- müteaddid malumat gelmek
niden inşa ve tamir etme• tedir. Bundan baıka Habeşler 
yi vazife bilecekleri yazılı- Italyao Somalisinin doğu şima· 
dır. Beyannameler Italyan ce- linde isyanlar çıkbğını ve yer
nub cephesi başkumandanının !ilerin Habeşlerle çarpıımaktan 
imzasını taşımaktadı!', imtina ettiklerini iddia etmek-

Son defa ba11lıyaıı tedirler. 

• 
ınsan insan ruhu ve 

şuuru üzerinde tetkik er 
-----------------------------"Derin ve muhteşem bir itikadı taşıyan adam yanındaki 

diğer insanların bütün uzviyetinin en derin mekaniz
malarına kadar maddiğ bir tesir yapıyor ... '' 

Aziz okurlanm; Yüzlerce 
müşahede arasından laalettayin 
dört tanesini size arzettim . 
lnanılmıyacak derecede hari
kulade olduğu için bu vak'a
ların gerçekten vaki olub ol
madığını bana şifahen soran· 
lar çok olduğu gibi, zahmet 
edib mektubla ve ısrarla soran
lar da oldu. 

Mizah makalesi yazmadığım 
için v akıalan ciddi olarak ar· 
zetmiş olmaklığım pek tabii 
idi . Maaheza burada alenen 
bunların hakikı vak'alar oldu
ğunu tekrar ilan ediyorum. 

Bir kariimin daha ileri gide· 
rek bir doktor olmak sıfatile 
böyle şeylere inanıb inanma
dığımı adeta benim zihin hü
viyetimi imtihan eder gibi soı·

duğuna şahid oldum. 
Evet aziz kariim bilhassa 

sana hitab ederek söyliyorum 
ki, yazdığım şeyler bilhassa 
bir doktor için kabul edilmesi 
en ziyade adimülimkin görü
nen hadiseler olduğu halde, 
ben doktor olmak sıfatile ve o 
cephemden onları kabul edi
yorum ve o cepheden bu ha
diseleri kabul ettiğim içindir 
ki, benim heyecanım payansız 
bir derecede yükselmiş bulu· 
nuyor. 

Size şu kadarını da söy
liyeyim ki, ben bunları sözleri 
itimada şayan olan iliın oto
ritelerinden dinlediğim ıçın 
değil, bu hadiselerden bazıla

nna şahsen şahid olmak saa
detine mazhar olmuş bir adam 
olmak sıfatile filen inanmış 

bulunuyorum. 
Ben, bundan evvelki ve on

dan bir evvelki makalelerimde 
bildirdiğim harikalı şifa ha
diselerinin vukubulması için bir 
takım esaslı şartların zaruri 
olduğunu bilahare izah ede
ceğim. Söylemiştim ki, bu ha
rikalı neticeleri veren su, biz
zat hiç bir kıymeti haiz de
ğildir. Suda böyle bir hassa 
yoksa, akla ilk gelen şey onun 
için şahsın, o suya karşı bir 
itikad taşıması dolayısile şifa

yab olması ihtimalidir. Halbuki 
onun için şahsın o suya karşı 
bir itikadı olması da lazım 

gelmediğini söylemiştim. Hatta 
o suyu alay ederek içmesi de 
şifasına mani olamıyacağını 

söylemiştim. 

işin asıl garib ciheti ve ga· 
rib olmakla beraber, bize yep 
yeni bir alem açan ve muasır 
zihniyette beraber tababeti 
temel.erinden sarsan tarafı da 
burasıdır. 

Telkini binefsih"Suggestion,. 
gibi beylik tarzda öğrenilmiş 
olan bir tabirin burada hiç bir 
işe yaramadığı ve hiç bir izaha 
yardım etmediği vazihan görül
müş oluyor. 

Burada " Suggestion ,, dan 
daha yüksek ve daha esraren· 
giz bir hadise cereyan etmek
tedir. Burada bilahara mufas
salan i:ıab edeceğim gibi bir 
ibadet "Priere,, keyfiyeti bütün 
esası teşkil ediyor. 

Tedaviye gelen adamın yapı
lan ibadete hiç bir itikadı ol
madığı, hatta yapılmakta olan 
ibadete karşı içinden küfürler 
savurması halinde dahi, hasta
lığı şifayab olacaktı!', Bir şartla 
ki onun yakınında, dört bet 
kişi ilerisinde yapılan ibadete 
tamamiyle iman ve itikıacl et-

Y-aza.n.; l~ll:uall.i.oı X>r • .Ahcı.ı. ~u.b.1:ar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mekte olan bir adam bulıınsun. Bütün bu ayrı hastalıkları 
Bu harikalı şifa hadiselerinin yenmek için, faaliyete geçmesi 

vukubulması için, yegane şart lazımgelen ayrı ayrı mihani· 
ve tek şart bu ibadetin vuku· kiyetler_in .~epsine. hükmü ge
bulmuş olmasıdır. Ve bu iba- ~~ bılgılı hır kudret, 
dete inananların yanında bulu- hızım ruhumuz?a mevcut bu· 

1 • • t . lunuyor demekti. 
nan ann, ınanmıyan cıns en ın- M mi k 1 k d · 

h. b' e e et er a ar geDlf 
sanlar olmasının artık ıç ır kim a fabrikalarının her bir 
~h~mmi!eti yoktur .. Tıbbi ~e aar:a karşı bin bir zahmet ve 
ılmı muşahedeler ıbadetlenn bin bir emek ve tecrübe ba
nevine göre, ibadeti yapan ada- hasına hazırladıkları kimyevi 
mın anatr rubiyesindeki husu- ilaçlann yapabileceği en büy ::ık 
siyetlere göre, gerek kendisine hizmetleri, gerek tesiri, gerek 
ve gerek karşısındakilere te- kat'iyeti ve gerek zararsızlığı 
sirleri tahavvül edeceğini sara- ve gerek akıllara durgunluk 
hatle tesbit etmişlerdir. veren süı'atı ile yapabilecek 

Bu müşahedelerin tasnifi es- imkAnlar bizzo:.t kendi içi~iı:de 
nasında umulmadık harikalı mevcut bulunmakta oldugunu 
f ki 1 tı G- -ı ü~ü gösteriyordu. u u ar açı mış r. oru m 7 • r B d ak' ak ı d 

k. c· 'k d . ht un an sonr 1 m a em e 
ı ıti at, enn ve mu eşem ki f eter ve saire gibi 

b. . k d b" d oro orm, 
ır ıti a . ı .~aşıy~n ır a am, hissi umumi surette ibtal eden 

yanındakı dıger ınaanlann bil· ve cerrahiyi hali hazırdaki te
tün uzviyetinin en derin meka· kamülün zirvesine yükselten 
nizınalanna kadar maddi bir kimyevi ve zehirli ilaçları, me· 
tesir yapıyor. } deniyetimizin medarı iftihan 

Sizin taşıdığınız gayr.i kabili olan bu kimyevi keşifleri, ya
tedavt bir verem afetini, bu nnki makalemi okur okumaz 
adamrn sizin için taşıdığı ve hepinizin gözünden düşürecek 
beslediği, bir şifa temennisi, ve bu keşifleri ne ka~ar. ac;ına· 
tamamiyle ve berki bir süratle cak ve ne ka~ar ~asıt: ıptid~i, 
şifayab etmeğe kafi geliyor; ·~.ydıraca~. hmsalı hır vak a 
. . _ dün- • . . . . • gosterecegım. 

sızın vucu u:ı:un, sızın ıçınız• H'dd . k hı 'd' . • , . ı et, yeıs, a r, nevmı ı, 
de bulunan hır afetı ızaleye havf gibi ruhi hallerin vücudumu-
yarayacak bütün mekanizmaları zun maddi terkibi üzerinde yap 
onun temennisi sayesinde i~le- bkları tesirleri bundan evelki 
miş bulunuyorlar. maka lelerimde göstermiştim. 

Bu hal bizim vücudumuzun Şimdi ibadet ve saire gibi 
başkalarının ruhunun başka 

şahısların vücudunu ve bütün 
teşrihi ve fizyoloji vazifelerini 
sevk ve idare edebileceğini 

göstermiş gibi harikulade bir 
mana taşımış oluyordu. 

V'i! hin bir ayrı sebebden 
c' o ).ın hastalıkların bin bir çeşi
dine karşı bir tek haleti ruhi
ye şifa vermeğe klfi geliyordu. 

Körlük, topallık, uyuzluk, 
verem, kanser, frengi, böbrek 
hastabğı ve saire gibi ne şekli, 
ne sebebi ne mihanikiyeti birbi
rine biç beıızeıniyen ve birbi· 
rinden tamamen ayn olan haı
talıklar, bir tek vasıta ve hlç 
değişmiyeu ve daima ayni ka
lan bir vasıta ile tad::vi edil
miş oluyorlardr. 

Ve bu birbirine benzemiyen 
ya'bancı hastalıkları yaratan 
ayrı ayrı uzvi ve hayati miha
nikiyet bozukluklarını tanımağe 
ve bilmeğe hiçbir lüzımı du
yulmadan ve duymadan tedavi 
ediliyorlardı. Ve bu bize gös
teriyordu ki; vücudumuzda hu
sule gelebilecek olan herhangi 
neviden olursa olsun bütün 
hastalıkların şifasını temin 
edecek imkanların hepsi bizim 
içiı.ııizde hilkaten mevcud bu
Ju_. u .r ordu. 

I; ~ 

iman ve itikadı yüksek bir he
yecanla taşıyanların yalnız ken· 
di Üzerlerinde değil, kendile· 
rini AfaD ve diğerlerinin, baş
kalanııın vücuduna taşan tesir
lerini görüyoruz. Bu bahis hari· 
kalann bankasıdır. Bu bahiste 
mekin ve zaman mefhumu 
tamamen silinecektir. 

Zihinler, inkarı gayri kabil 
olan hadiseler karşısında eski 
çerçevelerini bilmecburiye kıra
caklar ve hiç intizar etmedik
leri yeni şekillerin kalıbını al· 
maya koyulacaklardır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mogolistan 
istiklal ilan etti 

Şanghay 18 ( A.A ) - Şang· 
hay Deyli Herald gazetesinin 
haber verdiğine göre iç Mogo
listan istiklalini ilan etmiştir. 

Londra 18 ( Ö. R ) - iç 
Mogolistanda Mühim hadiseler 
olduğuna dair, sansöre rağmen 
haberler gelmiştir. Mogolistan, 
Mogol ulusu Mogol - Kuo adı
nı almış ve Cengiz Hanın do
ğum tarihi yeni Mogol devleti
nin resmi takvimine başlangıç 

olarak kabul edilmiştir. Alb 
Çahor ilini işgal etmekte olan 
Mançu - Kuo ordularile Mogol 
orduları arasında bir çarpışma 
olması beklenmektedir. 

SIHHAT EVi 
~-=- -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 

hususi b:r hastahanesidir 
Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 

Burun ve Göz ha . tahklan kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs heki;::1lc:i hastalarını S 1 H H A T 

E V İ N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
salonu fennın en son te

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE Ucretlerl : lki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan alb liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 
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Laval Cenevreye hareket ediyor 
B. Heryonun namzetliğini koymaması Üzerine, 
Radikal partinin başına Bay Daladiye getiriliyor 

Bay Heryonun arkasından deniz ticaret bakanı da istifa edecek 
Paris, 18 ( A. A ) - Lav al dış işleri bakanlariyle, bilha!!a men'i için ancak partinin icra Eclair ,. gazetesi diyor ki: B. 

ve Heryo bu sabah uzun müd- B.Edenle görüşeceğini teyid komite~ince yeniden, "arih ve Herriot partisinin mühim bir 
det konuşmuşlardır. Heryo etmiştir. kaydsız o!ara~ hüküm

1 
ette kal- kısmının sosyalist temayüllerine 

Bu Sırada hu .. ku"mete aleyhtar mam için emır veri mesi la- daima muhalefet etmiş ve 1932 ... örüşmeden sonra gazetecilere d 
• ı ı b ki ·ı zım ır.,. uray seçiminde bunu "Öster-cevab vermekten imtina etmiş, radikal saylav ara e enı en 0~ •1 d B L 

1 
d .. 

g e en sonra . ava ış mictir. O, Radikal partinin is-i L 1 b k Ce toplanıcı yapılmıctı. Bay Me- b k 1 - d b k 1 1 • ya nız ava ın u a şam - • • a an ıgın a a an ara gö- tiklaline ve muhtariyetini mu-
nevrye gideceğin söylemiştir. yer grub namına yapılan rüşmüş ve saat 16,40 da ga· hafaza etmesine taraftardır. 
DALADIYE RADIKALLA- teşebbüse B.Herriot teşekkürle zetecilere şunları söylemi~tir: Partinin başına B. Daladier 

RIN BAŞINA GEÇiYOR mukabele ettiğini ve kabina- Bir azdan Cenevreye hare- geçerse ayni istikamette hare-
Paris 18 ( Ö.R ) - Heryo, dan çekileciğini ve mestleyi ket edeceğim. Orada mümkün ket edilmiyeceğinden korkmuş-

Radikal parti başkanlığına nam- partinin icra komitesinde mü- olduğu kadar az kalmağa ça· tur. istifanın sebebi budur. B. 
zetliğini koymadığından Dala zakere mevzuu yapacağını hşacagıı.n... Lava! bunu takdir etmiş, belki 

k 1 hl.ldı'rdı·. Bundan •onra dig" er Beklenilmiy.en bir hadise de B. Herriot'nun yüksek oto-diye yarın bu mev ie seçi e- • k " L J C 
d çı mazsa, L· ava ın enevre ritesiyle partı'ye ı"ntı'babat serı·-cektir. Radikal partisi icra ko- radikal bakanların urumu d .. 

dönüşün en önce siyasal du- minde bu istıkameti vermesi mitesi yarın toplanacaktır. "'. örüşülmüştür. Bunlardan tica- d b' d • · ·ı.ı·k ı 
·' rumun a ır egışı 1 o mı· için hürriyetini geri almasını 

RADiKAL BAKANLAR ret filosu bakanı B. Vilyam yacağı tahmin edilebilir. kendisi de istemiştir. 
HERYO iLE GÖRÜŞTÜLER Bertarand ~azetelere şu di- B. HERRIOTUN EHEMMiYETi CUMHURiYET 
Paris 18 ( Ö. R ) - Baş- yevde bulunmuştur: Paris, 18 (Ö.R) - Radikal TEHLiKEDEDiR 

bakan B. Laval sabah 10 da B. BERTRAN DA iSTiFA partisinin organı olan Toluzda Pari.s, 18 (Ô.R) _ "Temps,. 
B. Herriot ile üç çeyrek saat EDECEK çıkan " Depecba .. gazetesine d' k 

B H . • gazetesi ıyor i: 
"'Örüştu" kten sonra durumu "B. Herriot ile birlikte ve göre · errıot nun istifası B 
• 1 k t ·· · · h . Herriot'ya kabineden çe-h b k b'ld" k onun seçeceg· i saatte benim meme e ve reıım ıçın e em· k 1 cum ur aş anına ı ırme · t' · k" d'l . i mesioi emreden Radikal par-

de istifa edeceg" imi bildirebi- mıye 1 ın ar e ı e-meyen seçım 
üzere Elize sarayına gitmiştir. arifesinde bu şefin partisinin tisi değil, kendi kendilerine sa-
Akşam saat 18,30 da kabine- lirsiniz. Vaziyetimi başkanın seçim mücadelesi idare işi za- lahiyet veren düzüne saylavdır. 
cleki radikal bakanlar B. Her- vaziyetile birleştirdim. Bakan- ruretinden doğmuştur. B. Laval Memleket böylece kulüplerin 
riot nezdinde toplanmışlardır. lığa partinin emrile, bir müta- ve diğer bakanlar bu yüksek bile değil, kulüp döküntülerinin 

B. Lava! da bu akşam Over- reke kabinesinde yer almak zarureti iakdir etmişlerdir. idaresi altına düşmektedir. Bu 
niyo'ya,oradan Cenevreyegide- için geçmiştim. Partim lered- iSTiFA NEDEN iLERi gidişle parlamento rejimi ne 
rek konseyin mesaisine istirak di\d gösterince artık hükumete ~ELlYOR? olacak? Hatta devlet ve cum-
edeceğini ve diğer devletlerin iştirak edemem. istifamın Paris, 18 (Ö.R) - .. Ouest huriyet ne olacak? 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

Cenevrede neler Lindbergin ····---ölü çocuğu 
bulundu mu? 

Nevyork, 18 (Ô.R) - Zabıta 
bir kadının ifşaatı üzerine beş 

lngiliz kralı çok hasta 

Son sağlık raporunda 
endişeler helirnıektedir 
Prensler ve prensesler kralın başı 

ucundan ayrılmıyorlar 
Londra, 18 ( Ô.R ) - Kral 

ve Kraliçenin bazı prens ve 
prenseslerle birlikte bulunduk
ları Sain Bury'den bugün öğ
leden sonra bildirildiğine göre 
Sa Majeste bor souk algınlı
ğından rahalsız olduğu için 
dairesinden çıkm.ımağa mecbur 
kalmıştır. 

Dün saat 22,15 de Burny'de 
neşredilen sıhhat raporunda 

Sa Majesteoin mustarib olduğu 
bronşitin vahim olmadığı, fakat 
kendini gösteren kalb zaifliği 

emarelerinin bazı endişeler 

uyandırdığı bildirilmekte idi. 
ENDiŞELER DEVAM 

EDiYOR 
Londr;. 18 ( Ô. R ) - Kra

lın sağlık durumu hakkında bu 
sabah neşredilen resmi rapor
da dün akşamki raporun taşı
dığı endişelerin devam ettiği 
bildiriliyor. 

Kraliçe, prens Dögal, dük 
dö Y ork, Dük dö Glocester 
ve zevceleri kralın başucundan 
ayrılmıyorlar.Halk,sağlık rapor
larındaki endişelerden heyecan 
içindedir. 

HALK KRALIN KAPISI 
ÖNÜNDE BEKLiYOR 

Londra, 18 (Ô.R) - Kralın 
sıhhi vaziyeti basebile bütün 
lngiltere ciddi endişe içindedir. 
Saat 16 da neşredilen son 
sıhlıat raperu Kralı tedavi 
eden dört doktorun imzasile 
şuolan kaydediyor: 
"Kral birkaç .saat uyuyabilmiştir. 

Fakat kalbinin :ı:ayifliği .-e kan 
ceryanındaki bozukluklar ha
fifçe artmı~tır. Bu hal endiş~ 
vermektedir.,, 

lngilterenin en meşhur kalp 
hastalıkları mütehassısı öğleden 
sonra kralın bulunduğu San
tringham şatosuna giderek di
ğer dört doktorla görüşmüştür. 

Kraliçe Mary ile oğulları 
Prens dö Gal ve dük of York 
kralın başı ucunda kalmakta· 
dırlar.Resmiğ raporda "endişe,. 
sözünün kullanılması doktor
ların hakikaten endişede ol
duklarını göstermektedir. Düa 
kral devlete aid bir takım mü
him evrakı imza etm~tir. Hafta 
sonunuCbekers'te geçirmek iti
yadı olan :ıaşbakan 8. Baldviıa 
bu pazar Loodradan ayrılarak 
Oovniog Street de kalmaia 
karar vermiştir. 

iç bakanı Sir Jobn Simoa 
de Londraya dönmüştür. 

Kralın Özel sekreteri Lord 
Vingan Santringbam şatosuna 
gelmiştir. Yüzlerce köylü, ha
vanın çok soğuk olmasına rağ
men şatonun büyük kapıııa 

önünde beklemektedirler. Sant
ringham pastörü yarın (bugün) 
bütün kiliselerde Kralın çabtk 
İyileşmesi için dualar yapılma
sını emretmiştir. 

Prenses Mary ve lcocaaı 
Kont Harving Santriagham 
şatosuna gelmişlerdir. orada 
bulunmakta olan güçük pren
sesler Margartb. Elızabeth Lon
draya gönderilmişlerdir. 

Harp sebepleri bertaraf 
olmazsa Cenevre ö .,,ek 

lskandinavya devletleri U. paktında 
hiç bir suretle razı değillerdir 

Raris, 18 ( Ö.R ) - Uluslar 
Sosyetesi Konseyinin yarından 

sonra [ yarın J açılacak devre
sine gitmeden once, B. Lava! 
hazırlık görü mslerinde bulun
muş ve birbiri ardınca Papa 
vekili kardinal Maglione ile 
Fenlandiya. Holanda ve Roman
ya elçilerini kabul etmiştir. 

Papalığın şarki Afrika ih- retle eğilmeğe razı olmıyan 

lskandinavya devletlerinden bi
ridir. Felemenk ve Romanyaya 
gelince, en büyük petrol ihra
catçısı olan devletlerden olduk
ları cihetle, petrol berkitesinin 
tatbiki ihtimali karşısında, on
ların ne düşündüklerini bilmek 
te çok ehemmiyetli idi. 

yaşında bir kız çocuğunu ne• Londra 18 ( A.A ) - Gazeteler ekseriyet itibariyle B. Ede-
zaret altına aldı. Bu çocuğun nin nutkunu memnuiyetle telakki etmektedirler. Times gazetesi 

tilafının ne kadar dikkatle 
takip ettiği ve b:r çok 
defa nasıl bir uzlaşma for

mülü bulmak için teşebbüste 

bulunduğu malumdur. fenlan

diya, bilakis, Uluslar sosyetesi 

paktının tatbikinde biç bir su-

~~~~----.-.+-4------~~~ 

enevrede hazırlıklar 
lngiliz ve Fransız dış hakanları 

Cenevreye hareket ettiler 
Cenevre, 18 (A.A) - Millet

ler cemiyeti çevenleri, B. Ede
nin dünkü nutkunda müteca
vizin mükifatlandmlmıya~ağına 
ve ln~iliz politikasının yalnı~ 

Habe~ İşile deyil, fakat Av· 
rupanın emniyeti meselesile de 
alakadar olduğuna dair olan 
kısımlarından dolayı memnu
niyet göstermektedirler. 

BALDVIN. INGILIZ ULU
SUNUN GÜVENiNi 

KAZANACAK 
Paris, 18 (Ö.R) - B. Ede

nin dün akşamki nulkunda ber
kite sözünü bir defa bile kul
lanm,.ması ve petrol ambargo
sundan hiç bahsetmemesi bu
rada iyi tesir etmiş ve Ingiliz 
hakanının zaten çok güç olan 
arsıulusal durumu daha ziyade 
karı~tırma ktan sakındığı şek
linde tefsir edilmiştir. Bu
nunla beraber ne olursa 
olsun lngilterenin dış siya
sasının Uluslar sosyetesine ve 
müşterek güvenlik sistemine 
dayanmakta devam edeceği 

········· 
taahhüdü nutkun en mühim 

1 
kısmıdır. Böylece Baldvin hü
kumeti lngiliz ulusunun en bü
yük kısmının tasvibini kendine 
çekebilecektir. 

Londra 18 (Ö.R) - B.Eden 
Avam kamarası dış işleri müs
teşarı İl.! birlikte yarın saat 
14 de kala ve Paris yoliyle 
Cenevreye hareket edecektir. 
NUTUKTA, ALMAN SiYASE-

TiNiN TELKiN ETTIGI 
ENDiŞELER VARDIR 

Loodra, 18 (Ö.R) - Bay 
Edenin nutkunda dikka ~e de
ğer bir nokta Alman siyasa
sının lngili:t diplomasisine tel
kin ettiği endişelerdir. Filha
kika 1935 yılının özel karak
terini göstcrmeğe çalışırken, 

bu yıl icindeki en mühim iki 
hadisenin Almanyanm yeniden 
silahlanarak tam bir serbestlik 
durumuna dönmesi ve uluslar 
sosyetesinin de bir beklenti du
rumundan kudretli bir hare• 
ket devresine geçmesi olduğunu 
söyleyen dış işleri bakanı, bu 

iki hadise arasında bir müna
sebet olduğunu anlatmış bnlun
maktadır. 

Bundan sonra B. Eden lngiliz 
milletinin Uluslar sosyetesine 

karşı inanının geçici bir heye- . 
can ve muvakkat bir dilek ol

madığını ve ihtilafların Uluslar 
sosyetesi kaılrosu içinde arsı

ulusal bir yolla halli kanaatin· 
den ileri geldiğini belirtmiştir. 

ON SEKiZLER KOMiTESi 
BAŞKANI CENEVREDE 

Cenevre, 18 ( Ö.R ) - On 

sekizler komitesi bakaoı B. de 
Vaseonallea buraya gelmiştir. 

Konsey üyelerile ve 18 ler ko
mitesinin bazı üyelerile konuş
madan önce komiteyi ictimaa 
çağırmak niyetinde değildir. 

Japonlar gidiyorlar 
Londra, 17 (A.A) - Deniz 

konferansı mahfellerinde, Ja
ponların Londradan gelecek 
çar· amba günü hareket ede-

• cekleri bildirilmektedir. 

Lindbergın ölü sanılan çocuğu diyor ki : 
olması ihtimali vardır. 

Yeni Jersey ilbayı, suçlu Bu nutuktan çıkan netice lngilterenin milletler cemiyeti ve 
Hauptman hakkındaki idam emniyet politikasına devam edeceğidir. B. Edenin Milletler ce-
kararının geri alınmasına şim- miyetinin her türlü hücumlara karşı kuvvetli olması ve fakat 
dilik müspet bir sebeb olma- ayni zamanda bazı değişiklikleri yapmağa da hazır bulunması 
dığı fikrindedir. Müddeiumu- hakkındaki sözlerinin ehemmiyeti aşikardır. Eğer Milletler ce-
minin bir sorusuna böyle ce- miyeti kendi statülerinde yapacağı ba:r.ı lüzumlu değişikliklerle 
vab vermiştir. harp sebeplerinin öniine geçmeğe muvaffak olmazsa bu müea-

Rio dö Janeyro, 18 (A.A) _ sese ölüme mıhkumdur. 

Ahali kaıısını öldüren bir Türk .. Sovyet tecim anlaşması 
adamı linç etmiştir. Katil ka-
rısından evvel oğlunu öldürmü' ISTANBUL 18 (Özel) - Şubat ayında müdd,.ti bitecek 
ve yüreğini çıkardıktan sonra olan Türkiye • Soyyet Rusya tecim anlaşması müddetinin 
kadına yedirmiştir. uzatılması ~zakerelerine başlanmıştır. ====================== 

Çek cumhur başkanı 
Ordunun başkumandanlığını 

aldığını tebliğ etti •• 
uıerıne 

• 

Prağ- 18 (Ö.R) - Cumhur 
başkanı B.Benes buglio orduya 
bir gündem neşrederek Cum
hur başkanı sıfatile ordunun 
başkumandanlığını üzerine al
dığını bildirmiştir. Kurtarıcı 

batkan Masarikin ordu için 
yarattığı eseri tıtkdirle andık

•an sonra B.Benes Çeko1lovak 
ordusunun sulhu ve vatanı dış 

tehlikeye karşı korumaktan 
ibaret olan vazifesini kaydet

miş ve şunları ilave etmiştir: 

" Kimseden alacak bir şeyimiz 
yoktur. Fakat bize ait olan 
her şeyi de bütün kuvvetimiz
le ve en son fedakarlıkla ko· 
ruyacağız. Çek ordusunun mo
dern bir harp için şart olan 
bütün malzeme ile techiz edi
lerek birinci sınıf devletler or
dularile bir ayarda olmıuı İç.İl! 

biç bir şey ihmal edilmiyc
cektir. 

Prag 18 (Ô.R) - Avusturya 
şansölyesi 8 . Schuschnigg Prag
da misli görülmemiş bir faaliyet 
göstermiştir. Sabah, Çekoslo
vakya başbakanı B. Hodzayı 
ziyaret etmiş ve kendisile bir 
saatten fazla ırörüşmüştür. Bun
dan sonra Papanın mümessili 
ve Prag arşeveki Monsenyör 
Gazparia uzun bir mülakatta 
bulunmuş, nihayet Cumurbaş
kanının oturduğu Ramani şato
suna giderek Cumurbaşkanı B. 
Benes tarafından kabul edil
miştir. 

Bu görüşmede başbakan B. 
Hodza ile Avusturya elçisi de 
hazır bulunmuşlardır. Görüşme 
çok samimi ve canlı olmuştur. 
Bunun hakkında neşredilen 
tebliğ, hususi olarak yapılan 
konuımalarıa teferrüatına 2i-

rişmeksizin şunu kaydetmekte
dir: 

- •• Avusturya şa.asölyeıi 
başbakan B. Hodza ile iki mem
leketi ilgileyen meselelerin ve 
bilhassa ekonomik işlerin bü
tünlüğünü görüşmüş ve Avus
turya ile Çekoslovakya arastada 
bir tecim andlaşmasının akdı için 
hazırlayıcı mü:ı:akerelere giriş
menin ehemmiyeti üzerinde 
mutabık kalmışlardır. iki baş· 
bakan aynı suretle AvuMurya 
ve Çekoslovakya arasında 
müddeti bitmek üzere olan 
hakemlik andlaşmasının yeni
lenmesi ve lüzumuna göre ge· 
nişletilmesi noktasında da bir· 
leşmişlerdir. 

"Cumur başkanı B. Benesle 
de Avnsturva ve Çekoslovak· 
yayı ilgileyen meseleler ııli· 
rütülmüştür. 
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13 numaralı casus 

Maceradan ayrılan yıldız 
Joan Cravford izdivaçtan neler bek
lediğini bir gazete aylarına anJattı 
Geçenlerde F Tone ile ev· 

!enen meşhur sinema yıldızı 
Joan Cravford, Amerikada ken· 
disile görüşen bir sinema re· 
portajcisine izdivaçtan neler 
beklediğini şöyle anlatıyor; 

-sı -s 

Zabıta haberleri: 
Dl9lerlni kırmı,ıar 

Namazgahta Gündüz soka· 
ğında Salih oğlu Şerif Ali ile 
Mahmud oğlu Ahmed ve Ali 
Riza oğlu Muammer aralarında 
bir alacak meselesinden çıkan 
kavga sonunda Ahmed ve 
Muammer Şerif Aliyi vumruklıı 
dövmüşler ve dişlerini kırmış
lardır. Mütecavizler zabıtaca 
yakalanmışlardır. 

Aşk, menfaat, harb ve dehşet filmi 
Elhamranın beyaz perdesin· 

de bu hafta büsbütün başka 
bir Janr'da l.ir filim görüyoruz. 
]3 numaralı casus... Bu filim 
ile insan kendisini gayri ihtiyari 
merak ve. heyecana kaptırıyor, 
a;ık ile menfaatın, sevdayla 
vatan aşkının birbirile cidalini 
ırörüyoruz. Şimali ve Cenubi 
Amerikanın birbirile kanlı bir 
ııavaşını görüyoruz, sinemacılık 
lıleminin nelere kadir olduğunu 
gösteren bu filimde bir harp 
alanını karşımızda belirtiyor, bü
yük ulus toplarının endahtını 
yerlerin, toprakların top ateşi 
ile alt üst olduğunu görüyoruz. 
Sinema makinasının bu vazi
yetleri nasıl filme çektiğini 
dıışünmek akılları durduracak, 
besabları, mantıkları alt üst 
edecektir. Evet bir suvari fır· 
kası görüyoruz ve canlı atlarile 
hiiylik ve korkunç bir nehri 
ıreçecektir. Güzel, cazibeli oy
aak hoppa bir kız (13) numa• 
rah bir casusdur. DDşmanın 
planlarını evvelce haber ver· 
eliği için nehri geçmekte olan 
sÜ'rari müthiş bir topçın ateşi 
altında kalmaktadır. Tam İsa· 
l>etli topçu ateşleri aslan gibi 
•nvarileri büyük beyğirlerile 
aehre yuvarlamakta, minare bo

JWıda ııular yükselmekte ferya~ 
dnliğan içinde tüyler ürperten 
sur]H§malar olmaktadır. Dedi· 
jim gibi hakiki muharebeyi 
aaııl oluyor da noktası DOktası· 
-.a filme çekmek fevkaladeliği 

yapılmaktadır. Evvelce alel'ade 
bir tiyatroda şantozluk eden 
genç hoppa ve neşeli bir kızı 
askeri casus şebekesi nasıl 
elde ediyor, çamaşırcı bir 
köylü kız olan bu yaman ve gü
zel casus, kumandan ve kararga · 
ha kadar sokulmakta, askerin, 
zabitanın içinde şarkı söyliye· 
rek çamaşır yıkamakta iken 
esaslı aldığı haberleri öbür ta

rafa bildirmektedir. Bir aralık 
kendisi kadar dilber arkadaşı 
casusluk yaparken yakayı ele 
vermiş, kurşuna dizilmek kara
rı veren muhakemenin heye
canlı sahneleri bitmiş idi ki 
( 13 ) numaralı casus; hapis 
o!an kadın arkadaşını kaçırt· 
mış ve kendisi de nefer krya· 
feline girerek yakayı sıyırmış 
bulunmaktadır. Bu sırada idi 
ki ( 13 ) numaralı casu~ gü· 
zel ve dilber kız düşman 

tarafından bir zabite aşık ol
muş, o zabitin aşkiyle vatan 
aşkı arasında kalan benliği pek 

ıayanı hayret bir süje olarak 
bütün filmi durdurmuştur. El
hamra bize bu sene çeınisı 
batka bir film olmak üzere bıı 

13 numaralı casusu takdim eı!i· 
yor. Merak, aşk ve harb ile kız 
duygularını karıştıran bu süje 

büsbütii~ batka bir yolun başka 
bir janrinin eseridir. Elbamrada 
böyle turfanda süjeleri sık sık 
görmek ister muvaffakıyetler 
dileriz. 

- Ôenim görüşümle izdivaç, 
genç kızın baytında hayalden 
ve maceradan ayrılış manasına 

gelir ... Bir genç kız için genç 
kızlık hayatında yapılacak bir 
çok mühim! işler vardır. Aşk, 

heyecan, macera, arzu ve saire .. 
Evlenme kararını veren bir 

kız izrlivaç mukavelesini imza 
ederken erkeğine hissetmeden 
ve bilmeden berı!ığinden bir 
kaç şey daha teslim eder. 
Teslim edilen bütiın bu arzular, 
heyecanlar ve saireden daha 
üstün olan hayalciliğidir. Evle
nen kız bepsindeı:. evvel ha· 
yalcilikten tecerrüd eder. 

itiraf ederim ki ben F ran-. 
cbot'la evle ni ken onu bugün 
olduğu kadar sevmiyordum. 
Daha doğrusu onu hiç sevmi
yordum. Sevmediğim içindirki 
onunla evlendim. Sevdiğim in· 
sanla evlenmek suretile iki ha· 
yatı daima uçurum kenannda 
düşmeğe, parçalanmağa hazır 
bir durumda bırakmak beni 
tatmin edemezdi. 

Benim evlenmeden evvel şu• 
nunla, bununla alakadar oldu
ğum bile söylendi. Bu doğru· 
du:. O zaman ben seviyordum, 
şimdi ise sevmiyorum. 

·.'.·.·r··" 

::::: 
·:·: 

J 

• 
}oan Cravford ve R.obtrl Montguguy ( Hayatımn J<.udırıı ) Jilmitıdt 

dikkatlı ve k11kanç iki ar- ihtimal vermiyorum .• 
kadaşız. YENi FiLMLER 

Ben F'ranchotla evlenmezden Amerikada Columbia mües· 
ıki yıl önce onunla sevişiyor- seseaiain stüdyolarında cinayııt 
dum. Daha o zamandan Fran· ve ceza adlı bir film çevrilme-
cbota karşı yakın bir ala- ğe ba,lanmıştır. Bu film, mev-
kam vardı. Fakat o za- zuu itibarile tıpkı bir cinayet 
man evlenemezdik.Bu noktada romanı gibi korkunç sahnelerle 
ittifak ettiğimiz için aradan .başlamakta, psikolojik bakım· 
uzun bir zaman geçmesini dan bir şaheser · denecek 
bekledik. kadar · katli ve düşündürbcü 

Bugün atkı ihtiyacım yok- bir 1 şekilde bitmektedir. Bu 
tur. Faka ~ranclıot'u derin ve -filınde Hollyvoodun meşhur 
içli bir aşkla seviyorum. Ara- facia artisti Peterre Lore, M• 
mızdaki a14ka, arkadaşlık bağ- ;Jeanne Bazit . ve Edvard Ar-

harlie Chaplinin çayı 

Ben evleneceğim erkeğin, 
benim zafıma kapılmıyan, ben
den kuvvetli adam olmasını 
istedim. Ondan sağlam bir 
arkadaşlık bekliyordum. Fran
cbot tahmin ettiğim gibi ara
dığım arkadaşlığı bana temin 
etmiştir.Onunla arkadaşlık his· 
!erine istinad eden sağlam, 

larile takviye -edildigi İçin nold gibi tanınmış yıldızlar al-
ileride aramızın .açıhnasına da mıştır. -

Kuvvet ·ve elastikijret Hollyvoodun en seçili yıldızlarını , 
bir arada toplamış bulunuyordu 
Hollyvood (ikinci kanun) -

Charlie Chaplin misafiri bulu
»an H. G. W eli.~ şerefine 

"Vendome" da bir ziyafet ver
miştir. Bu kokteyl Partide, 
~eşbur lngiliz mu~~rririnin 
etrafını f'ski boks Şlmpiyoııu 
Gene Tunney, sinema artist· 
]erinden Haro!d Loyd, Victor 
Mac Laglen, Fre:ierıck Marcb, 

-Kollektif barış sisteminin. müessir 

Mamoulian, Anrıina 
Loos, Kesse Lasky, 
Big N Bil! ., Ti!den, 
Vidor, Milos· 
tone, Laemle 
almışlardı. 

Bunlar
rlaıı herbiri 
Avrupa si· 
yasası hak 
kında yı
ğın ·yığın 

ııuaUer sor 
muşlardı. > 

YEŞiL 
GÖILGE 

lııt/, Oub/ı ıe l"tllf Tüfıitill 

MAMO 
bir orkestra getirmişlerdiı. 

olm'!_sı için ~.!!na ihtiyaç var 
- Bu~luru;ı J mi sayfadu -

iyi yolun taarruz de§ll, 
mllslllııane müzakereler 
oldu§unu ve ancak mUs
llhane müzakerelerin en 
iyi netlcererle taçlana
blDeceDinil v .! her hangD 
bir mUtearrıza ispat ede 
bilecek derece e kuv
vetli ve lıılrıe,mı, olma
lıdır. 

Son bir nolday da kaydetmek 
liğime müsaadenizi rica ede· 
rim. Milletle. in Cenevrede yal· 
nız sözle · değil, fiilen de bi-

• zimle beraber olacaklarından 
ve barış siyasas~ takib eder-

~ ken bizim ~e, onların da barı~1 
temin edecek kadar kuvvetli 
olmaklığımız içiıı icabeden ted
birleri alacağımızdan emiı:ı ola
bilecek veçbile ileri gitmeye 
mecbunıız. · 

Koll~ktif barış sisteminin 
müessir olması için iki vasfa 
malilr olması ic.ııbeder. 
KUVVET VE ELESTIKiYEl' 

" Bütün yUkü bir veya iki bir ' bükumet veya Ulusa karşı 
memleket üzerine bırakan kol- daima kollektif sistem safında 

i lektif sistem mevcut olamaz.,, göreceklerdir. lngiliz ulusu biç 
Milletler cemiyetinin .faydası bir ıeyi barış kadar hararetle 

büyük devletler dışındaki -dev- arzu etmemektedir. istisnasız, 
Jetlerin bu arada, geneUıarbde bütün »oHIJetler cemifeti azası 
bitaraf kalanların da Cenevre- devletlerle çalışmak kadar biç 
de nüfuzlarını kollektif bir bir şeyi bütün kalltimizle arzu 
surette kullanmalarındadır. etmiyoruz. 

Keza kollektif barış sistemi Bununla beraber dünya ihti-
şimdi bir ııiiabsızlanma anlaş-
masına mebni olabilecek biri· Uflarını muslihane vasıtalarla 
cik yoldur. . -halletmeğe mecbur olursak bir 

· liollektif sistem tesis etmek _ lngiliıı: hüki!met veya ulusu- İcab edecek.tir. . 
nun herhangi bir m<.ımlekete _ Bundan başka şimdi Millet-
mulıalif olduğunu zannetmek ler cemiyeti azası olmıyan iyi 
büyü~ bir yanlı,tır. Siyasamız istekli biitün ulustarla ve bil· . 
hiç bir millete karşı değildir. hassa Amerika ile mutabık 
Fakat milletler cemiyeti bası ~olunmakla bahtiyar olacağız. 
sıfatiyle paktın herhangi bir B. Eden nutkunu bitirirken 
suretle ihlaline karşıyız. Bizi lngiliz dış siyasasının Milletler 
kuvvet siyasasına dönerek ba- cemiyetine dayandığını bir kere 
rıtı bozmak istiyecek herlıangn dahııı kaydetmiştir. .............. sER·t·· .. siizLE:R .............. . 

Demirle yaralamış 
Başdurak camii altında Mus

tafa oğlu Nureddin ile lbrahinı 
oğlu Hasan aralarında çılı:an 
kavganın sonunda Hasan Nu
reddioi başından demirle hafif 
surette yaralamı§ ve yakalan· 
mılf:Jr. 

İstirahat selbetmı, 
Keçeciler caddesinde hmirli 

Hasan oğlu Ahmed sarhoş ola· 
rak bağırıb çağırmak suretiyle 
caddeden gelib geçenlere eliu· 
deki kama ile saldırmı~ v• 
küfretmiş olduğundan yakalan
mıştır. 

KömUr çarpmasr 
Karşıyaka Alaybey Gündoiı• 

du sokağında Rizeli Nuri oghı 
Mustafa henüz yanmakta olan 
mangalı odasına koymuş ve 
baygın bir surette hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Blçak ıa,•yanlar 
Keçeciler mevkiinde zabıtaca 

yapılan silAb aramasında Ah
met oğlu Kamilde ve BayraDl 
oğlu Allabverdinin Üzerlerinde 
birer biçak bulunarak alınmış• 
tır. 

Bina vergisi 
Bina ve arazi vergilerinin 

hususi muhasebeye devrinden 
sonra tahakkuk ve tahsil işle· 
rinin ne suretle idare edileceği 
hakkında mubasebei hususiye 
tarafından tetkikat yapılmak· 
tadır. 

,.Maliye tubeleri şeklinde şu
beler ihdası ve fakat bunların 
bir kaçının bir arada bulun· 
cll11rulması münasip görülmekte
dir. 936 yılına aid bina ve eraı.İ 
vergileri Maliye fUbelerince ta
hakkuk ettirilmektedir.Bu ver
giler tahakkuk ettirilmiş olarak 
muhasebei hususiyeye devre
dilecektir. 

Sivil polis elbiseleri 
Sivil polisler için alınacak 

yeııi elbiselere harcanmak üze
re emniyet umum müdürlüğün· 
den şehrimiz emniyet müdür· 
lüğüne tahsisat gelmiştir. 

Yaralanma 
hadisesi 

Dün saat on -üç su arında 
Yeni müzayede bedestenj ar
kasında bir yaralanma hEıdisesi 
o!Ju. Bedestenin arkasında 
kahvecilik eden Miinirle eski 
ortağı sabıkalılardan Şükrii 
arasında bir alacak meselesi 
vardı. 

Bu yü:ı.den çıkan kavgada 
Şükrü, Müniri "'ostaiı çakı ile 
baldırından ağırca yaraladı ve 
kaçtı. Carib bira ı sonra zabı~ 
taca yakalanmıştır. Yaralı Mem· 
leket ha tanesinde tedavi edi· 
liyor. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan SabtVaıır 
~ 

Zahire 
Çu. Cinsi fıat 

ll 7 Buğday 7 625 7 625 
50 Nohut 6 78 8 

240 Bakla 5 10 S 110 
200 Susam 17 17 

piy-0nlardan Maksi Rozmblon 
sinema artisti olmuştur. "Yetil 

glılge" filminde Preston Fos· 
ferle birlikte görülecektir. 

BÜYÜK BiR FiLM 
Bu senenin en büyük filim· 

lerinclen biri olan Buııtide is· 
yan Cfark Gabfe ile Calırk 

Laughtonun çevirdikleri enfes 
bir şaheser sayılıyor. iki mil
yon dolara mal olmuştur. De· 
nizciliğe ait olan bu filmin biri
cik mahzuru çok uzun olmasıdır. 

Kuvvet, iaarruzun fiilen ce· 
sare1i kırılmak için, elestikiyet 
de, sırası geliM:e icabeden ta· 
dilatın muvafakat sureüJe te
mini kolayla~tırmak suretiyie 
harp ~ebeblerinden bazılarınm 
ortadan kaldırılması içindir, 

- Bu~ futafı ı inci say/ada -
kelere malik olmak arzumuzu 
ifade ede<'eğiz, zira bu sömür
gelere ihtiyacımıı. vardır ve 
bunu bilcilirmemiz de dünya 
menfaatlerine muvafıktıı. ,, 

Rusya hakkında B. Goebels 
ıunları söylemiştir: 

'"Diger melaketlezin iç rejim
leı-i hakkında münakaşaya giri,
melı. istemem. Faket milletlerin 
hep demokratik rejim içinde 
oldukları zaman kadar hiçbir 
zaman harpler çok olmamıştır. 
Amerika büyük barba girer
ken demokrattı " demiıtir. 

1191 Palamut k 380 600 

SEYAHATTAN DÖNÜŞ 
Raoul Rulyan zevcesi tanın

mıf yıldızlardan Conıita Mon
tenegro ile cenubi Amerika 

ııeyabatmdan .dönmüşlerdir. Be
rııberlerinde on iltHıitilik tipik 

Kolle ıtH eietemın kudreH, 
bütün milletler cemiyeti azıısı
nın nisbi imkanlar dahilinde . 
roJlerini ifaya amade olmaları 
derecesine bağlıdır. 

.. Bolşeviklerle paktJa~anlar 
(andlapnBar) bolıevizm tara
lından yenileeeklerdir." 

Nutkunun diğer bir yerinde 
Amerika cumıır batkan; B. Ro. 
oeeveltiD otorite rejimleri hah

. kındaki tarillleriııe cevap vereıı 
·B. l»oebek 

Dundan sonra iaşe meselesi
ne ve tereyağı buhranına do
kunarak propaganda bakanı 
şunu söylemiştir: 

" Almanyayı müdafaa etmek 
için tereyağma değil, silahlara 
Uıtiyacımız Yaı·dır, ,. 

35 balye pamuk 43 50 43 50 
Uz Um 

Çu. Alıcı fiat 
157 Üzüm kurumu14 
31 H Alberti 12 
25 H J Taranto 15 25 
213 Yekün 

487100 Eıki satış 
-487313 Umumi satış 

25 50 
12 50 
J5 15 
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Mektup . Pardayanıri elinden düş
müştü. M~~hiş :felaketi anlamıştı 

BONO 
Miibadil ho~osu, ~anka 

hisse senetleri ve bilumum 
hazine tahvi\atı Ergani, Si· 
vas dahili i~tikraıı-sahn alır. 

' ·Adres : lzmir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi-

'ı ı • ~ 

Sahife ., 

··ııqaini}reyi kazanan gün 
, 9 iki.nci. kanun PERŞEMBEDiR 
8"z;ı;;z:z::=ı:z:lıırll ............... ;:z:ı:;ıı~~:7"?/.EL.Z;;l'//,~/,W/..ı:.ıız: 7. • 

O gilnün kup~nlarını ibra~ edecek müşterıleri~ize 
Mektup P11radayanın elinden 

düşmüştü. Müthiş felaketi ba;ıı· 
tan Aşağı anlamıştı. Nihayet 
kendini tuta mıyarak ağladı tek
rar yerden mektubu aldı. Göz 
yaşlarıoı silerek dikkatle im-

Sözlerini söyledi. Fakat de müracaat. alış verişleri nispetinde 
kendi kendine: TELEFON : 3903 

Yüzde Yüz sE1t~~M~~hpıR - Ya Lüiı: de beni sevi- 1-30 (107) S 7 Pa. S. Pe. 

yorsa 1. Fakat Lüz beni sev· ~t:::::ııı~===:': 
miş bile olsa acaba babası ,: 
böyle bir izdivuca razı olacak 
mı? Ben kimim? Hiç bir şey 
değilim. Ben yersiz ve yurtsuz 
adeta bir serseriyim. Dünyada 
kılıncımdan, hayvanımdan, kö· 
peğimden başka da malım yok .• 

zaya baktı: . 
Düşes Dö Monmoransil Lüiz, 

Monmoranslara mensup bir kızl 
Bu gizli düşünce kalbini 

yaktı. Parasız pulsuz olan Par· 
dayan n~usile çalışan terbi· 
yeli bir işçinln kızı Lüizle ev
lenebilirdi. Fakat Mareşl!I dö 
Montnar:ınsioin kızı olan' Lüiz 
şövalyenin · karısı olamazdı., 
çünki krallarıo çoban ' kız
larile, prenseslerin de çıplıik, 
isimsiz, şerefsiz serserilerle ev· 
lenmeğe-muv.afakatı edt:cekleri 
vakıt. lıenüz gelmemişti. Aris· 
to"rasi hayat .ali\ bildiğine ilerli· 
yordu.BilhllSsa Monmoransilerin 
kun:e\ , vo ihtişaını da , pek b.ü • 
yükt~ .: . ~ ~ 

Pardayan Lüizle k;eı;ıdi ıara

aında\ti bu büyük farkı göz 
llnünde tutuo~ k•ıl.eıi çoğa· 
byor<l,q. ..• • , ,, 'l •• 

Siyıah elbiA~li kadıDlD . y.Pİı 
Jan D& Piyen'm . ınektu'1udal 
•kuduğu afü;l~ . tekr~hyıır;ık: 

- Her oey mehvoldu: ., : 

' \ 

.. .. 

·!ılı •• 

Bu emada Pipo geldi. Başı 
efendisinin dizlerine sürünme
ğe başladı. Pardayan da hay· 
vanı tatlı tatlı okşadı. Yine 
sözüne devam ettti. 

- Bundan maada kızın beni 
sevdiğini de kim söyledi. Eveti 
Kendisine yolladığım buseye 
darılınıyarak beni yardıma ça· 
ğırması böyle bir sevginin ka
faıııda yer bulmasına sebeb 
oldu. Haydi, böyle şeyleri ak· 
hodan çıkar. 

Ayaga kalktı. Odanın içinde 
dolaşmağa baıladı Yumrukla
rını sıkarak : 

- Ah 1 Az kaldı unutuyor
dum. Beni sevmemekle beraber 
benim için fena şeyler düşün
meje . .de hakkı . vardır, ·•Yaba-· 
bamıo yaptığı .o ı:ıanavarca ·ha· 
re~ct .nedir 7 

~j .. • • • ' • 

, - ~011u vn~ 1 ;-
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. . . ' .. 
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1 
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ikramiyeli satışlar devam etmektedir 
iKRAMiYELER llEI{ AYIN 1.6 sında ÇEKiLiR 

HA ~TALIKLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz' 
' . . 

İSTİF .A.. I )~ ~ 1 )i1'TİZ 

Ü BANK' Avrupa tetkik seyahatın- ! 
dan dönmü~tür. Hasta larını 
her gün 11,30 dan saat on t 

üçe kadar Beyler soka<rın- 1 ı 
daki kıliniğinde kabul 

0 

et- 1 

mektedir. Telefon 3990 
YERL MALLAR PAZARI 

ıs. 11 <3601 ı 
.__ımamcım=rı:isımlı:ıiııiııi:~ 

ilan ı 
Kayıkçılara müjd~ 

16 Ilıi 18 bnrgir kuvvetinde 
1 

lister markalı iki bistonludi~ 
m"otöt'ahtİak iıitif~tıle'r ve t6 bu 
~uk • ila 2~ batgir ·yarlık' ~olör 
satmak lstiyen!er Borıf~vaiıaı 

• tiıha~~i· · ba\i tlü!J\U~e ba'Şvur-1 

-sunlat;• ' l"'"-!J• ( 108 h ' J 
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Ta.bit meyva • uaarelerile hau 
mış yegane meyva tuzudur.rlan· 
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.. . " ·Mütehivssısı· 
'" Patliröaıl '·ffiad~ ' \içi, guJ 

dÖrul;n 'si>~ra ' lki~d Beyler 
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OSRA 
•• 

.'.. Izhl i.r Vaii. iğind~n: · .. ·.~., .. :: · 
Kesi'miş.ceviz· a.~açları .hakkın ai 

1 - 2638 numaralı kararrıame '·' mucibi'l'ıce ceviz kütükleri ile 
urlaonın yabancı ·memleketlere ibı'aC. yasak· ord~ı'rundan . sevk.l.eFi 1 
itin ·bundan böyle hiÇ kimaeye vesika verilmiyecektir., ;". : .. 

2 .-• l•ararnaıııe .neşr:nden •evve\ kesilm,iş ı:eviz ağaçları. , için ' 
sahihleri. bir ay içinde•ellerindeki, kiHüklcrin, adet. uzunluk .ve . 
otta ·. dev~elerini ayrı· ayrı gösterir ı bir bayanname · ile 'vilayete : 
müracaat edeceklerdir. · • · '··: , 

Müddetinde beyanname Vl'tmiyenlerin malları kat'iyyeli ihrlı:Ç 
edilemez. · 

Daha çok bilgi edinmek iatiyenlerin vilayet ziraat müdürlü-
ğüne başvurm11Jarı. 109 (.1Q3] 

-- -- ---~- ·- ....,...--.-,.--- -

,, 

"EOK·ALMiNA 
: .· . " 
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! 1 1 ı '(_.ı i 1 , • 
sokağında 81 numara ı mua-
y~tıehaiiesirıd\! ' " hastalarmı 1. ;,. ' 

,ı 
' ... ( •• .. 

kabul eder. ( 3136 ) 

ı;;;:~;=~r.ı?.:;~~;:~~;.,fa ' ' . ' ı~ Mua,lı"m Doktor· ~ Mide, barsak,. 
kara ciğer böb-

1 
ı ' telç hastalıkla-

A~ ·et H A rın~a 'fevkalad~ fay-m U Usl · dalıilır. Hazmı ko· 
laylaştırır, inkibazı 
iz~le l'der. . : : ) 

ALATAŞ 
'• l~ hastatılkaö'', 
· .. '..'. . Müt~J:ıassısı 
t<emeral~ı : San;ı~ ,sokak No.20 

TEl-EFON 2 1 ~..,.eo . · 
c f777Z7JQ.///'f/L;Q, ,, 

.ı 1 - •• ,. ' ~ -

. . . 
Doktor · 

Fah~i'I· ık '''"' ~" . " ' ., .. Ş ... ' 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONY.KEN 

• Muayenelet't : 
Ve Elektrik ·T edea~ileri 

' :Y.üri'ıycıniyerı ·\,-~ bilhassa 
RAŞiTiK çoc\ik1.ir\t' Ultra -· 
Vidle \~tbık ve ' .· ~ontken 
ile KEL. ~ı;d~'llıı;ıi :f•Pıhr .. 

ikinci Beyler ııokak fırın , 
ı. . . .. . • .. •• 
, • , .; k~r~ı~ı Nq,., 25 . 

Telefon: 2542 . 
H 3.. .. . ..• ·E182) 

---=' 
lzmlr belediyesinden: 

• +- Yeni ölçıület kanun ve 
niumnamesi hüküm!etine güre 
halk1n kullanmakta bulunduğu 
bütün &lçü ve tartı aletlerinin 
bu yıl belediye,ayar dairesinde 1 
muayene ve damgalııttırılma,sı 
i~b . etııielçtedir. Yapılacak uo 
muayene için lierkeşin 2 in.ci 
kanun ayının s'~n'uncu · güııü 
ifkŞj\~ına ka?,a,r. ~el~~ir,~Y~ gc·
lerek ölçü ve \'artılarının mevr 
~~Uar'ı,nı ı<~r~~~ti~ııi~ı~i · ~e 
~p'iıye:"eni~ :nt gü~ yapı'a~:ı
~/'i'ı "!l:Ö~te~en. ~aydı :alm<JV.· 
r~ .. . v.e gö~~efil.e1' .. bu . aı,iiddet 
~arfı~~a • mür,açaat; ı:~ıniyece\( 
olanların yukanda: sötü geçen 
kanun hükmüne · göre 10 liı a · 
d.~n JQQ lirayıı, . .kadar ceza ile 
<;~~.l,ııııdırı~acak.kı;ı,. ilin olunur, 

17-19-21 147 .. (90) 
.. ,Beher..- metre. • m11abbaı· yliz 
yirmi be.ş kuruştea .üçyüz altmış 
beş, yetmiş meke muıtabbaın

daki gün doğdlida 58 sayılı 
adanın 19 sayılı •arsası dör yüz 
elli• yedi · lira on öç " kuruş be· 
delı mohammeote ' b:ışsekreter
liktelft · şartnıimt veçhile 4/2/ 
936 ·Sah günü· ·saai: ·onda açık 
uttımıa ile• ihale • edilecektir.' 
İştirak · lçin otur• b~f' liralık • ·mu·· 

, vakkat ·teminat nıakbtızu veya 
i banka teminat mektubu ile 
,' söylenen g~n va iıaatta 'komis· 
: yona relinir. . . . ' ; • . • . 

19-22-25 -2S. : 164 (104)' 

• r 

. ı 1 
1 ' ) 

· ırıgilii ı 
Kanzuk 

.fjczANE'SI 
Beyoğlıı-lataubul 

Bembeyaz, terte~rJz ve . parıl 
narıl pa•lıv~:~ ·

1 
~i~~~.! 

Bu neticeyi a~m'aic' 
için bir tÜR 

ltAl)YOL;N· 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının q0 feri mükemmel :surette yıkaya· 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarınıu, içkinin, 
Ağızdaki mikroblan •o 100 igaranın husule getirdiği ldr 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia· tabakasını, lekeleri, kefeke de· 
tınıo ucuzluğundan mı ? F ev· diğimiz taşları söküp çıkanr, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka· 
sile iktisadi olduğundan mı ? sm~ ,çizip hırpalamadan :,<1yanı 
Ağ'ızdaçok fin:la 

1 
' köpürdü~ü, hayret bir şekilde cilalar ,v.e 

kokusu güzel olduğu için mı ? parlatır: ' ' , 
Rad.yolinin .bütün bunlardan işte" Radyolinin ' ka~andı'ğı 

başka en mühim ve esas1ı iki em'sa'.lslz rağbete sebe"b bu 
huşusiyeti vardır. Evvela diş- meziyetleridir. ., • • · 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

B .A . D ·r O "'l 
Kullanm1ya 



Sahife a 

TURAN Y ag Fabrikalarının 
Marsilya, çamaşır, mutbah sabunları 
Nefis zeytin yağları, kokosin, Turyağ 
Açık ve koyu renklerde bezir yağları 

PERLODENT diş macunu 
Verda, Rozmari, Batb, Fatma, Turan, Hurma tuvalet 

sabunları 
Şampuan, Baronya kremi, güzellik yağı 
Traş sabunu, Traş kremi 
T ursil, eğe tozu, politut ve saire 

Bıtumum zengin çe,ıtlerini 

Büyük Kardiçeli Han Omega 
Ticarethanesi ittisalindeki 

S. KALOMENi 
Tecim evinde bıılursu.nuz. 

Telefon : 2751 

ALTIN DAMLASI 

VENl ASIR ••· 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

Izmirde Basmahanede Dibek sokağında 12 numaralı Hacı 
Gedik otelini bu kerre Tan oteli namı altında yeniden aç
tım. Gerek binası ve gerek mobilyası yeni bir hale ifrag 
edilmiş olup bol güneş ve hava almakta ve bahçe, banyo 
gibi müştemilatı havi bulunmaktadır. Temizlik, emniyet ve 
müşterilerin huzur ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzında hususi ihtimam gösterilmektedir. Ote
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimadımız vardır. 

ı - ıs (67) h 3 . .... ,. ...~ . .., . 
--.. j ' ... 

Fidanı Meraklılarına Müjde 
Türkiye ve Avrupadan getirilmi~ en turfanda ve nadide 

damızlıklardan aşılanmış ve gayet itina ile yetiştirilmiş muh
telif cins ve yaşta meyva fidanları ucuza satılıktır. Görmek 

Eczacı başının çiftliğe, perakende almak ve sipariş vermek istiyenlerin 

1 
ve toptan almak istiyenler Kayas istasyonu yanında yeni 

Başdu::ekta Batak hanına müracaat etmeleri ilan olunur. 

19 KAnunusani 1sas 

Muğla Ilbaylığndan: 
Köyceğiz - Fethiye yolunun Köyceğiz - Dalaman köprüsü ara

ııında 64 + 000 - 86 + 110 kilometrelerinde 28412 lira ke
tif bedeli şose kaldırım ve imalatı sınaiye inşaatının kapalı zarf 
usulile eksilmesi 27-1-36 pazartesi günü saat 15 de Muğla vi
layeti makamında daimiğ ~ncümen tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 142 kuruş 
mukabilinde Muğla Nafia dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 2130 lira 90 kuruştur. 
isteklilerin kanunen serbest iş alabilecek mühendis olması 

veya en aşağı 10000 liralık imalatı sınaiyesi mevcud şoseyi iyi 
bir şekilde bitirdiğine dair ehliyeti fenniye vesikası göstermesi 
bu vesikayi göstermiyen isteklilerin taahhüd edeceği işin bütün 
fenniğ hususat ve kanuniğ mesuliyetini deruhde edecek kanunen 
serbest iş yapabilen l,ir miihendis göstesmesi, ve bu takdirde 
fenniğ mesuliyeti deruhde eden mühendisin ·Noterlik vasıtasıle 
vereceği taahhüdoamenin teklif evrakı arasında bulundurulması 
lazımdır. 

Vilayet nafıasından ehliyet vesikası almak istiyenlerin ihale 
gününden en az sekiz gün evvel re'sen müracaat ederek ehli
yet vesikası almaları lazımdır. 

istekli bir şirket olduğu takdirde: 
Eksiltme şartamesinde yazılı evsafı haiz olması lazımdır. 
isteklilerin teklif mektublarını 27-1-36 pazartesi günü Hat 

14 e kadar Muğla vilayetinde eksiltme komisyonu reisliğine 
vermeleri lazımdır. -50- 8-12-16-20 38 [40) 

büyük şaheseıi i ı - 26 h.3 {74> --• 

K~~u (Karahisar Maden Suyul; Sobalarınız için hali~ 
·~zo~.i~"i<l~·k·k·~i·G·i~·ın;<leii.köın·ii·~üf 

kokuculuğun 
HATIRASI 

•••••••••••••••••••••••• 

A?tın 
Damlasını 

YALNIZ 

O yapa,.-
Benzer isimli 

Taklitlerİılİ 
Şiddetle red ediniz 

Um. DEPO: 

• S. Ferit Şifa eczanesı 
lzmir lnh:sarlar Başmüdürlü
ğünden; 
Altındağ mevkiindeki dairemize ait barut deposu arazısı uze

rinde yaptırılacak küçük bir tecrid deposu inşaatı pazarlığa 

konulmuştur. Deponun keşif bedeli 457,71 muvakkat teminatı 
34,50 liradır. isteklilerin keşif ve şartnameyi görmek ve 2211/936 
Çarşamba günü saat on beşte pazarlığa girmek için başmüdür-
lüğümüzdeki komisyona gelmeleri. 157 ( 105 ) 

Şekil No. 2213 Şekil No. 2213 A.V 

DAIMON MARKALI 
Bu numaralı fenerler iki yüz metrelik olup kapaklı ve üç 

renklidir. istenildiği zaman kırmızı ve yeşil ve beyaz yanar. 
Ziyayı uzaklaştırır, ye yakınlaştırır ve arkalarında askıları 
mevcuttur. En son sistem olup bütün dünyaca şöhret 
kazanmıştır. 

Zabitan ve muhaberatta kullanılır 
fJI'.// ./ L/ L/L/..// L/// .//./ LL////../..L/.LL./// ./// ././/,' //Z// ./////////, 

DEPOSU : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 

ANADOLU Hurdavat 

lzrrı ir vilayeti defterdarlığından 
Mükellefin ismi Meşguliyeti Adres Vergisi 

Lira K. 
Muttalip Kahveci Türkmen S. No.17 5 80 
Be.kir oğlu Mustafa Kalaycı A. Mescid S. No. 37 1 40 

isimleri yukarıda yazılı mükellefler namına 935 yılı ıçin Kuşa
dası maliyesince tarh olunan kazanç vergilerine aid ihbarname
ler kendilerinin elyevm nerede bulunduklarının bilinmemesinden 
dolayı tebliıZ edilememiş olduğundan tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. 165 1104) 

"' . 9 i_iS:W 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Tele fon : 2067 

Maliye \T ekaletinden: 
1- 2257 no: lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan devlet 

alaceklarına 54 kuruştan alınmakta olan beher mecidiyenin 
gümüş fiatının tenezzülü hasebiyle kırk dört kuruşa endirilmiş 
ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsandıklarına 
tebligat yapılmıştır. 

2- Cumhuriyet merkez bankasınca satın alınmakta olan beher 
on gram mt!skük ve gayri meskük halis gümüş badema 
yirmi iki kuruş üzerinden satın alınacaktır. 

17-18-20 137 (92) 

Milli Emlak müdürlüğünden: 
Yunanlı: D: No. 
421 Göztepe Yeşil lzmir 13 numaralı 133,08 merte murabbaı 

mesahalı 3 oda bir traça bodrumu müştemil hane lira 1260 
kapalı zarf usulile 

565 Turan Menemen caddesi 94, 164, 165, 92 numaralı fevkani 
iki oda bir yatak odası dar sofa tarasa tahtani bir oda, 
mutbah tulumba avlu taşlığı müştemil hane ve dükkan lira 
2310 kapalı zarf usulile 
Karşıyaka piliç yeni yıldız sokak 18 ve 18-2 numaralı 
167.50 metre murabbaı arsa lira 210 açık artırma 
Karşıyaka Çalgıcı yeni Galibiyet sokak 10-1 eski veS tajlı 
236.50 metre murabbaı arsa lira 350 açık artırma 

414 Bakır bedestanı Kızlarağası hanı ittisalinde 40 numaralı 
18.24 metre murabbaı dükkanın 3 te bir hissesi lira 350 
açık artırma 

415 Bakır bedestanı Kızlarağası hanı ittisalinde 38 numaralı 
18.24 metre murabbaı dükkan 3 te bir hissesi lirı. 350 
açık artırma 

416 Yol bedesteni 45 numaralı dükkan arsası 23.20 metre mu
rabbaı mesahalı lirn 980 açık artırma 

680 Buca Aşağı mahalle Üç Kuyular caddesi 9 numaralı 442.32 
metre murabbaı arsa lira 700 açık artırma 

Yukarıda yazılı gayrı menkuller 10 gün müddetle artırmağa 
konulmuştur. ihalesi 30-1-36 Perşembe günü saat 14 de dir. 
Satış münhasıran gayri mübadil bonosu iledir. 150 (101) 

Milli Emlak müdürıyetinden: 
Salhane Dokuz Eylül sokağında 102 eski kapu 80 ve 74 ve 

74 A No. tajlı 323 metre murabbaı evin mülkiyeti 3-2-936 pa
zartesi günü saat 14 de peşin para ile satılacaktır. Alıcıların o 
saatta Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

19-30 163 (104) 

~Sömikok : Antrasit kömürü 
~lngiliz : Antrasit komürü . 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacaksıoız, 

Birinci Kordonda balıkhane altında 5 eski numaralı 420 
kahvehane. 

l 7 Karşıyaka Y emişçipaşa sokağında 32 eski numaralı 76 
dükkan . 

18 Burnova Topçukapı sokağında 7 eski 9 yeni ııumaralı 25 
dükkan. 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı arbrmağa konulmut• 
tur. Talibleı in 23-1-936 perşembe günü saat 14 de Milli Emlak 
Müdüriyetine müracaatları. 11-19 89 (53) 

Devlet Demiryollarından: 
Aşağıdaki gayri menkuller 30-1-36 perşembe günü saat 15 te 

lzmirde Alsancakta 8 inci işletme komisyonunda pazarlık usu
lile ayrı ayrı kiraya verilecektir. 

isteklilerin bu yerler hizasında gösterilen miktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmeire kanuniğ manileri olmadığına 
dair beyannamelerle komisyona bizzat veya tahriren müracaat
ları lazımdır. 

Şartnameler komisyondan ve Develiköy ve Söke Kemeri is
tasyon yazıhanelerinden parasız alınır. 

Mevkii Cinsi Senelik Muvakkat 

Develiköy istasyonu Büfe ve ya
nıodaki ev 

Söke Kemeri Büfe 

kira bedeli 

Lira 
35 

25 
17-22 

teminat 

Kuruş 
263 

188 
117 [87] 

Aşağıdaki gayri menkuller 31-1-36 Cuma günü saat 15 de 
açık arttırma usuliyle lzmir Alsancak 8 inci işletme komisyo
nunde ayrı ayrı kiraya verilecektir. · / 

isteklilerin bu yerler hizasında gösterilen mıktarda muvakkat 
teminat vermeleri ve işe girmeye kanuni manileri olmadığına dair 
beyannamelerle komisyona bizzat veya tahriren "müracaatları la· 
zımdır. 

Şartnameler komisyonda ve Selçuk, Horsunlu istasyon ya:ı:ıha· 
nesinden parasız alınır. 
mevkii cinsi senelik muhammen 

kira bedeli lira 
Selçuk istasyonu Platform üzerinde dükkan 40 

muvakkat te· 
minat 

Horsunlu " Sıra üç dükkan 60 

kuruş 
300 
450 , 19-22 139 

. ~ . . 
.............. .. . ' ' - ~ ~ 

ln~:ıatını?. için atidekiihtıyaçlarırıızı pe)( nrıız fiyatlarla 
temin etmek iRteneniz Halım atta çar~ısınıla 

Kavalah Hasan Nuri 
ticarntharıcRinıı miiracııat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neı t çiçekli 

Çıni ve levazımı sıhhiyeden lfıvhalar ve bunların 
teferrüatı envaı banyolar ve termosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve .nglliz künkleri ve bunların teferruatı vesaire ... 

fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Büt&n Markalar 

En MDsalt Şeraiti• 
Mağ•zam ızda Satıhr 



F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 13-1-936 

gelip 18-1-936 da Anvers,Rot
terdam, Amsterdam ve Ham· 
burg limanları için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
!imanları için yük alacaktır. 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig •. Gdynia,Go
teburg, Oslo ve lskandinavya 
lımanları için yük alacaktır. . 

SERViCE MARITıM RUUMAIN 
ALBA JULIA vapuru 9-1-

936 da gelip ayni gün Pire, 
Malta, Marsilya ve Barselona 
hareket edecektir. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişıkliklerden 

acentemiz mes'uliyet kabul et· ı 

mez. 

l T • ' '· 

\\·. F. il. , . an Der ( 
Ze~ & Co. 

ANGORA vapuru 20 son 
kanunda bekleniyor. 24 son ka
nuna kadar Anvers, Rotter

da m, Hamburg ve Bremcn 
limanlarına yuk alacaktır. 

ANDROS vapuru 3 şubatta 
bekleniyor. 7 şubata kadar 
Anveıs, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
alacaktır. 

American Export Line 
EXMOUTH vapuru 2 şu· 

batta bekleniyor. Nevyork için 
yükliyecektir. 

Johnston W arren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru 18 son 
kanunda bekleniyor. Liverpool • 
dan yük çıkarıp Burgas,Varna 

ve Köstence için yük alacaktır 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında biç bir taahhüde gi
rişilmez. 

Oliver Ve Şii. 
LİMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BiRİNCİ 

KORDON TEL. 2413 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

THURSO vapuru 7 ik;nci 
kinundıı Liverpool ve Svansea
dart gelip tahliyede buluna· 
cak. 

AOJUTANT vapuru 8 ikinci 
k.:nunda bekleoiyor.Londra için 
yük alacaktır. • 

THURSO vapuru 15 iki<lci 
kanunda bekleniyor. Uverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

POLO ~apuru 10 ikinci ki
nunda Londra, Anver ve Hull
deu beklenip ayni zamanda 

'alon, yenıek 
Karde Jcr 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler ~kak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anafartalar Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

• 

S hlfe 9 

·f' vatak odalarınızı Tlarar~ı 
nıoİ,ilJelerile siisleyiniz ... 

~ao;t7;a ve Hull için yük ala- ema a ır i 
OUTCHE LEVAT U ' r: 

AQILA vapuru 5 ikinci ka- SARAÇOGLU ! 
Memleket hastanesi nunda Hamburg ve Anversten 

gelip tahliyede bulunacak• Dahiliye Mütehassısı 
NOT : Vürut tarihleri , va- Muayenehane: ikinci Bey-

ler sokağı 65. Tel. 3956 purların isimleri ve nav:un üc-

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası 
ar Kasında 72-4 numa ı ada 
FRATELLI Sperco vapur aceo· 
talığma müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Tele fon: 2004-2005-2663 

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

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

retlerinin değişikliklerinden me Evi Ka. antina tramvıı;.ı cad-

=s•u=li=ye=t==k=a=h=ı-l -e=d-ilın.._e=z.-=====----d•e=si-..N=o=. =5~9~6T-•el=. =2=5=4==5-==-I 

Zümrüt Damlası 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim._ 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, . a~, ne,e, sehir 
ve cazibe kokuyor. HiLAL eczaneıımn 
soıı c:serı ... 

lzmir ilbaylığından: 
Milli emlak idaresinde tapuya tescil edilmemesinden dolayı 

bir çok muhacir, harikzede veya mültecilerin kendilerine teffiz 
edilen emlak kayıtları açık kalmıştır. Binaenaleyh muhacir, ha
rikzede yeya mültecilerden tahsis ve teffiz suretiyle milli emlake 
ait ev, tarla, arsa ıeya arazi işıral edenlerin bu suretle mülkleri 
satılarak mutazarrır ve müteeuir olmamaları için tapu dairesine 
müracaatla tapularını almaları lüzumu ilin edilir. 

11-12-14-15 16-17-18-19-21-22 85 (56) 

lzmir Defterdarlığından: 
Ha1ineye aid arsalar üzerine evvelce bina yapmıı olanların 

binalarının yıktırılmasına tevessül edildiği malümdur. Vatandaş
ların meskensiz kalmamaları için Maliye vekaleti bilmüzayede 
arsa değerini defaten hazineye yatıranların inşa eyledikleri ev· 
!etin ibkasına müsaade etmiştir. 

Hazine arsası üzerinde elyevm binası mevcud olanların birer 
istida ile defterdarlığa müracaatları ve bu arsaları bilmüzayede 
üç ay zarfında satın alarak tapuya bağlamaları iktiza eder. 

11-12-14-15-16-17-18-19-21-22 86 (55) 

Emlak ve eytam bankasından: 
Galatasaray'da Avrupa 

Pasajı satılıktır 
Bankamızın malı olan htanbulda Galatasarayda yirmi iki dük

kanı müştemil Avrupa Pasajı namiyle maruf çarşı peşin para 
ile ve kapalı zarf usuliyle satılmak üzere arttırmaya konulmuş
tur. ihalesi 29-1-36 tarihine tasadüf eden Çarşamba günü saat 
14 te Ankarada idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

ı,teklilerin şubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde 
ve şartname alarak şartnamede yazılı hükümler dairesinde bede
lin beşte biri nisbetinde 34.400 lira depozito ve teklif mektup
larını nihayet 25-1-36 Cumartesi günü saat 11 e kadar şubemize 
vermeleri veyahut 29-1-36 tarihinde saat 14 de yetişebilmek üzere 
posta ile iadeli taahhütlü olarak Ankarada genel direktörlüğü-
ıaüze göndermeleri. 16-19 128 (85) 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiraUi 

METAL LUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehnıet Tevfik 
Elektrik, telefon •e malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'cıtemalcılar 77 • 79 Tel. 3233 
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Norveçyanın h .. lis Morina balık ya(ıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satı, Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

: .•.•••..•••.•...•.....••..•.•.•••• .. .•.. ..•..•..••••..•.•. ... ••...... 

Umum Hastaların Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, karın ,bağırsak, böbrek ve doğru 

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için .ta~~n .. kor~aları. gayri tab!ı 
doğan çocukların vücutlanndakı ıgrılıklen dogrultma cı
ha:ı:lan, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır·nasın 
!ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için konalar. 

TuRK.ıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET .,e tTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 illi 12,30 öğleden sonra 14 - 16 ya 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaygıakam Midhat bey 
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Tecrübe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağn

larile ~ütmekten müte
vellid bütün ıshrablara karşı yegane müessir tedbir 

bir k~ 

l 1 
almaktır. 

{ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ) 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile başka çeşit ye
mek baharlarınuz:ı, birinci 
kalite çamaoır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamın 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da hulabi· 
!ininiz . 

• 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars aüdfi, Besi. Her boy dit macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka raahk ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayıoıL 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

MiLLi EKLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

LlRA 
2 - Buca aşağı mahalle uzun sokak. 9 eski No. lu dükkan 11 
3 - " " " çay " 16 " " " 39 
4 - Burnova Topçu kuyu sokağında 11 " " " 12 
5 - Bornova Mersinli caddesinde 68-2 No.ln ahır 18 
6 - Üçüncü Süleymaniye Hacı Mevlüd So. 21-23 eski No. lu e" 60 

8 - Karşıyaka Alaybey Piliç So. 10-12 eski No. lu ev arsası 24 
10 - Birinci kordon 550 eski No. lu arsa 150 
11 - Karşıyaka Bostanlı Mekteh Soka(ında 64 eski 143 

taj No. lu ev 11 

12 - Üçüncü Karataş ve ikinci karantina 275 cUkar mer'a 40 
13 - Üçüncü mortakya Kahramanlar mahallesi 633 metre 

6 dekar tarla 50 

14 - Seydiköy demiryolu mevkiinde 785 metre 12 dekar bağ' 100 
15 - Uzun dere emrez tımarında 800 metre 183 dekar 

cebel ve tarla 30 

Yukarıda yazılı emval 16 - l - 36 tarihinden itibaren bir ay 
zarfında pazarlık suretile icara verilecektir. Alıcıların bu 
müddet zarfında her gün Milli Emlak müdüriyetine müracatlan. 

153 (102) 
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n ·ı. i............... • ~sa~· n 
Tereddüt siyasası bugünkü şartlar içinde imkinsızdır 
B. Eden.müşterek güven iğe olan i 

istediğ~. güvenlik c ·hazı yaratılmış ır. 
elirtmiştı --Cenevrede F ransanı 
Fransa ll)gilt~reden ayrılamaz 

-----------------------11111111----------------------
· Fransa ve lngiltere Ren meselesind;e açık· bir ihtarda bulund~lar .. 

•· Paris, 18 ( Ö.R ).-· ' lngiliz 
dışişleri bakanı B. Edenin u·- 1 
mington seçim dairesinde söy
lediği nutuk gunun en mübiıı'ı ' 
hadisesi olarak siyasal çeven
Jeri işgal etmektedir. 

Lava! - Hoare barış teklif
lerinin suya düşmesindenberi 
ilk d'efa olaraktır ki, dışişleri 

ba~anı bir söylevle ltalyan, 
Habeş anlaşmazlığı meselesi 
ne dokunmuş oluyor. 

Nutkun metni dün gece geç 
vakıt neşrolunduğundan sabah 
gazeteleri uzun tefsirlerde bu
lunamam>şlardır. Yalnız " Echo 
de Paris ., lngiliz dışişleri ba
kanının söylevini etraflıca tef
ıir ederek şunları yazıyor: 

Slr Samuel Hoare 
müşterek hareketin te
sirsiz kaldığını ve Ce
nevrentn iflas ettiğini 
zımnen kabOI eder gibi 
Qlmuttu. B. Eden, blli
kls~ müşterek gUvenllje 
ve dört aydanberi lnglliz 
siyasasına verilen cere
yanın doğruluğuna lnz
nını muhafaza etmekte-
dir. · · • · • 

"Bununla beraber B. Eden 
ltalyaya karşı tazyik tedbirleri 
meselesini tam bir sükutla ge
çi~irmiştir. Berkitelerin ağır

laştınlıiıası meselesinden bah
ıetmediği gibi petrolun da 
ambargoya tabi mallar liste
aine katılmasını ağıza alma
mıştır. Acaba Ingiliz dışbaka
nının fikrince devletler ltalyan
Haheş anlaşmazlığını artık 
kendi akı.ıtısma mı bırakmalı 

ve bu işe müdahalelerini daha 
ileri götürmekten sakınmalı 

mıdırlar? 
"Şimdilik bunu tahmine im

kan yoktur.,, 
REN MESELESi 

Paris 18 (Ô.R) - "figaro,, 
gazetesine göre, Almanya ga
zetelerinin neşriyatı yoluyla 
Reıı bölgesinin gayri askeriğ 
mahiyetini ortadan kaldırmak 

için zereini :fokt:ımaktadıt. , 
Almanyanın bu manevrayı 

nereye kadar süreceğini öğren
mek lazımdır. Şimdiye kadar 
barışçıl niyetlerini birçok defa, 
batta bazen çok samimiğ bir 
dille, ortaya sürmüş olan üçün
cü Raybın beklenilmeyen bir 
tahrike karar vermesi beklene
bilir mi ? 

Bunun önüne geçmek 
iqin lngiltere ve Fransa 
Almanyaya bir ihtarda 
bulunmuşlardır. Bu ih
tara rağmen Almanya 
fikirlerine ba§h kalacak 
mı? Besbellidir ki bir 
nifaktan istifade etmek
ten hiç bir kuvvet Al
manyayı menedemez. 

· BARIŞÇIL BERKITELER 
Paris. 18 (Ö.R) - ;'Repub

lik" gazetesi ltaJyan.- 'Habeş 
anlaşmazlığı dolayısiyle alınmış 
tedl>irlerin Fransa için değerli 
bi.ı masebak teşkil edeceğini 
yazarak bundan memn~.n gö-

. ' 
. "' 

. ' ' 
~-

Bunda, ıeçmenlerin ne se• 
beble ulusal hükumetin namz• 
dine rey 'vtrmelerl lazım reJ:
diğini anlattıktan ı sonra; · 'dki 
başbakan arsıulusal siyasanın 
başlıca vechelerini gözden ge
çirmiştir. Bu bakımdan bilhass'a 
şunu yazmaktadır: " Büyük 
harbdan beri iş baŞma geçmiş 
olan her lngiliz hükumetinin 
yalnız bir amacı olmu~tur: Si· 
lahlanma yarışına girmekten 
sakınmak, Bundan dolayı lngi• 
liz sılahları diğer Devletlere 
nispetle geride kalmıştır ve 
şimdi ulusal mudafaa vasıtala· 
rının yetersizliğini göz önünde 
bulundurmak ve diğer Uluslar 
S~yetesi üye)erile .elbirli~i ha· 
!inde ve ancak bu şartla, önü· 
müze çıkabilecek , arsıulusal 
teahhütleri yerine aetirmek 

Romada11 115 ~e J/6 rıcı alavlamı Atrıkaya sc"klrri mii11a.1cbdile yapılaıı l!f(ıt resmi •Bay Mııc Donald " 
rünmektedir. Bu gazete şöyle "Uluslar Sosyetesi do- mı ve kahrsa, 1.nglltere ya Üniveniteleri tarafından se: için kuvvetlerini tamamlaµıak 
diyor: laylsiyle, fakat fıili ola- de buna katlanacak mı? çilecek saylavlığa namzetliğini zarureti V'lrdır.,, ' ' ' l 

•Jtalyan - Hebeş anlaşmazlığı ralf., Fransanın istediği Alman gazetelerinin !foymuş olan eski başbakan B. B. Madonald lngiltere için 
karşısında çoktan beri · istediği aleti yaratmıştır. Blrgün şimdi cevabını ·aradık- · · Ramsey Makdonald, siyasasının teceniid siyasasının · bugünki 
bir barışçıl berkite sistemine bu alete müracaata ları mesele budur.,; . ana çizgilerini gösteren bir ıe- prtJar · içinde imlrinsız oldu-
yol açmıştır. · Fransa ,mecbur kalacak Pari! 18 ( Ö. R) - lskoç- çim beyannamesi neşretmiştir. günn kaydetmekt~ir. '" 

•••••&••·····························································································································•·······················································--··················· .. •····· ...... 

Fransa buhran arefesinde· 'Mısır gençliği, ~~ndraya 
. " 

Lavalın Cenevre Bay Herriot 
dönüşünde sonra istifa edecek 

Paris, 18 (Ö.R) - Başbakan 
bay Lava! bugün matbuat ay

'tarlarını kabul ederek portföy
aüz bake1nlardan B. Heryo ile 
son görüşmeleri hakkında iza
hatta bulunacağını söylemiştir. 

B. Laval. öğleden sonra Şa
to döne ve oradan , Cenevreye 
haraket edecı:ktir. 

B. Laval bugün Heryo ile 
uzun görüşmelerinden sonra 
diğer parti başkanlariyle de 
müdavelei efkarda bulunmuş-

tur. 
HERYO ÇEKiLiYOR 

Paris, 18 (Ö.R) - B. Edou
ard Hrriot, yeı::iden radikal 
sosyalist par,tisinin başına geç
'mek ve hareket serbesliğini 
geri almak maksadile hüku
metten çekilmeğe kat'i olarak 
karar vermi~lir. Gazetelerin 
f'luince kendisi bugünden isti
fasını vermiş sayılabilir. 

Ancak, kararının Cetıevre 
görüşmeleri üzerine yük ol
maması endişesiyle, B. Herri
otun B. Lava! Cenev;eden 
dcndükten sonra istifasınİ ale-. 
ni kılacağı söylenmektedir. Şu . 
takdirde bile, B. Herriot kabi
neyi istifaya mecbur bırakma

mak için diğer radikal bakan
ların kendisile birlikte kabine
den çekilmemeleri hususunda 
ısrar -edecekmis. Fakat hükü
met ıazetderinde ileri sürülen 
bu tahminin ne dereceye ka
dar tah~kkuk edeceğini şimdi
den, söy,emek imkanı yoktur. 
, Fransız gaz.:telerinin tahmin

leri şimdilik bundan ibaretse 

B. Htniot 
de durumu aydınlatacak ·ma
hiyette değildir. Bunun için, 
B. Herriot tarafından yapılacak 
jestin kabinanın ve genal si
yasal durumuıı istikbali üze-
rinde ne tesirleri olacağını an
lamak için daha birkaç gün 
beklemek zaruri olacaktır. 

Paris 18 (Ô.R)- B. Edouard 
H~rriot'nun serbe6t kalmak 
ü:ı:ere kabineden çekilmeğe ka-

Bu istifa B. Lavalin Cenevre 
dönüşünde bir mektupla ken
disine bildirilecektir. Bununla 
beraber B. Ediıuard Herriot 
Radikal - sosyalist partisinin 
başkanlığını da kabul etmiye
cektir. 

"Petit Parisien" şu malümatı 
veriyor : 

"Herriot'nun istifası muhak
kaktır. Kendisinin seçeceği bir 

• 
saatte ki, B. Lavalı en az müş-
külata uğratacak bir saat ola
caktır - istifa ilan edilecektir. 
B. Herriot'nun böyle hareket 
etmesine sebeb arsıufusal siyasa 

· için çok mühim meseleleri gö
rüşmek üzere başbakanın Ce- ' 
nevreye gitaı ek mecburiyetinde 
bulunmasıdır. istifa mektubunun 
metni B. Herriot tarafından 
tesbit edilmiştir. Bu ifade, diğer 
radikal bakanların ve bilhassa 
B. Villiam Bertrand ve Geor
gea Boıuıet'.&ıin de ~Jet ba
kanına uyarak kabi~eden \e
kilmelerini imkiinsız bırakacal; . . 

rar verdiii'i ' leeyyüd etmiştir. şekilde hazırlanmıştır • ., 
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ARTViNLİLER . DÜN BÜYUK 
BiR BAYRAM YAPTILAR 

Artvin 18 (A.A) - Artvinin Çoruh iline merkez olmasından 
dolayı Artvin halkı büyük bir sevinç tüezahüratı ııostelmiştir. 

Memlelıet baştan başa donatılmış bit çok eylenceler tertib olun-
muştur. 1 ' , 

Jstaııhul Pattikiseçimi çok haı·aretli ol~u 
lstanbul, 18 (Özel) - Bu sapah Rum patrikhanesinde eeçinı· 

yapıldı. Patrık ııeçiml çok hararetli olmuf ve patrikliğe Telıirdağı 
metrepolidi Pinyamin se(ildi. 

tel~rafla ·başvurdu 
Kahirel8(A.A)-M1.11r talebe eden bizlerin ihtilal metodla-

ccphesi, lngiltere dış bakanlı- rını ve kan dökülmesini asla 
ğına bir telgraf çekerek Mısır tasvib edemiyeceğimizi burada 
meselesinin çabuk halledilme- tasrih etmeliyim. Öyle sanırıı 
sini istemiştir. ki bizimle Üzerlerinde kontrcıl 

Mısırın gereekten değil; za- yapmakta olduğumuz ulus!at 
hiren ıükün bulduğunu bildir- arasındaki ilgilerin . iki taraf 
miştir. için de faydalı bir iş birliğile 

Londra1 18 (Ö.R) - "Voung halli mümkündür. 
Egypt Society ,, ( Genç Mısır "Biliyoruz ki Mısırlılar ulus· 
Sosyetesi ) adı altında topla- sosyetesinde kendi seçecekleri 
nan Mısır dostları cemiyetinin delegeler vasıtasile temsil edil• 
bir toplantısında dün akşam meği isterler. Habefis.tana bal 
bir sövlev veren işçi partisi yolda tam bir müzaherett«ı 
eski başkanı • B. Lansbury in- bulunmakta olan lngiltere içil! 
giliz - Mıı1ır münasebetlerinin bunu Nısırlılara reddetmelı 
barışçıl bir _yoDa halledilmesi mantık bakımından güçtüt• 
lüzumu üzerinde durmuş ve Fakat biz bunu Habeş mese~ 
demiştir ki: !esile ilgili olarak değil, sadece 

"lngiliz travayistlerini ve , doğru bir istek olduğu için 
~osyalistlerini burada temsil tasvib etmekteyiz." · 
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• 

· İtalya petrol istiyor 

Benito, uslu oturursan bu cici oy~ncakları sana vereceğilJlıı 
( Nevyoılı Taymis ) 


