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İstiklalini 
almağa çalışıyor 

Mısırda yıllardanberi devam 
ede11 bir istiklal kavgası vardır. 

Vafd. partisinin sancaf.• allın
Qı toplanan 'milliyetperv~rl.er, 
••tanlannın kayıtsız bir ıstık· 
lile kavuşması için fırsat bul· 
dukça ayaklanıyor, "bu davadan 
va:ı:geçmeyiz.,. diyorlar. 

)sfikJAI davası bayat davası· 
d k · t mil· · ır. Hür yaşama ıı eyen 
letleF için bundan daha kuts~I 
bir ıavaş, bundan daha azız · 
iıir dilek olamaz. Bu bakımcfan -
Mısırlıların istiklalleri uğrund~ 
•ııabi bir titizlik göstermelerı, 
lllusal vicdanın burada da uyan· 
ıiıağa başladığına delildir.Vaf.d: · 
cılar' hiç bir zaman kendilerıl!ı · 
bugünkü kadar kuvvetli duy· 
' · b şa ıııamı,lardır. Mısır baştan a 

Uafdcılarla beraberdir. Son 
haftalarda yapılan gösteriler 
heyecanın hep bu merkez 
etrafında toplandığını meydan.• 
koymuştur.Bütün siyas.al p~r~ı
lerin vücuda getirdikleri bırlık 
cebhesi de dileklerde ayrılık 

_ olmııdığını, partilerin istiklal 
davasında bir bayrak . ııltında 
loplıınmak zaruretini nihayet 
•nladıklannı göstermiştir. 

Hele Ha'1eşistaııııı iıtiklil 
ve toprak bütüulüğüne ka~şı 
Yapılan aaldırııtan sonra lngıl· 
terenin bu haksızlığı suçlayan• 
!arın batında yer almıt bul~n· 
ıııası Mısır milliyetperlerme 
Yeni bir mlidafaa silahı daha 
vermittir. Onlar diyorlar ~ı. 
Mısırdan çok daha geri bır 
llıemleket olan Habeşistanın 
İatiklAt hakkına lrarşı bu kadar 

"anlı hassasiyet gösteren . ~n· 
giltere, nasıl oluyor da hızım 
hakkımızı tanımıyor 1 

Mısır, istiklalini ve toprak 
hütünlüğünil korumak için ulu· 
sal bir ordu kurmak istiyor. 

Mısır, istiklalini ·~ didikleyen 
kapitülasyonlardan kurtulmak 
İatiyor. 

Mısır, içsel emniyetine ~en
di elemanlarıyla bakim olmak 

- iı.liyor Polia kuvvetinin baş~
cla logiliz kumandanlar gor
ıııek istemiyor. . . 

Mısır istiklalinin müeyyıdesı 
olarak 'ı 930. da aktedilmit olan 
lngiltere - Mısır andlaşmasının 
ıınzasını Mısırdaki · işgal ordu
sunun Süveyş kanalı bölgesin
deki 8000 askere inhisar ede
rek diğer garnizo:ılardaki kuv: 

· letlerin geri çekilmesinı, ~nı 
a:ıkeriğ işgalin kalk1D35ını ıs

liyor. 
Nihayet Uluslar sosyetesinde 

müstakil bir devlet olıırak yer 
almayı dileyor. lngiltere bu di
levleri (müddeiyatı) kabul ede
ce'( midir? 

Arsıulusal durum böyle bir 
ihtimali çok zayıf kılmışt'.~ 
lngiltere kendisi için bayatıg 
önemde olan Hind yolunu ko
rumak maksadıyla bergün yeni 
tedbirler almaktadır. Gece gün-

: düz lskenderiye rıhhmlarına 
asker ve harp levazımı çıkarı

. lıyor. Uçaklar, tanklar, toplar, 
aeyyar hastaneler, demir tel 

( Sonn 2 inti zay/ada ) 
lljJe-vk.e1. JEU.l.81..D 
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Son Dakjka 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

Yeni Asır matbaasında basılmıştır. 

· · Rodos ltaksinfo e/Jrünlışü 
y.n eder. ,, 
. _Bu notanın metni' .taıii:ımen . neıredilmemiıtit· 

Bıuia" Yerilecek cenp belli dei' ir. 



Mısır 
İstiklalini 
almağa çalışıyor 

- Baş tarafı inci say/ada -
örgüleri gönderiliyor. Daha 
şimdiden Sidi Bihr çölünde sü
el bir şehir yaratılmıştır. Mısır
da seksen bine yakın lngiliz 
askeri vardır. Koca bir filo ls
kenderiye ıulannda demirlemiş· 
tir. Bu hazırlıklar boı değildir. 
Zira Libya sınırlannda ltalyanla 
rın da bundan daha önemsiz sa
yılmıyacak hazırhklan vardır. 

Bugün lngilterenin gözleri 
6nünde muanam bir endişe 
kaynağı halinde duran mesele 
şudur : 

1930 mnahedesiade Süveyı 
kanalı blSlgesinde bulunacağı 
tesbit edilen 8000 kişilik kuv· 
vet Mısırın güvenliğini, toprak 
b6tünJüğün6 korumağa yder 
mi? Yani lngiltere şimdi Mı· 
11rda bulunan işgal ordusunu 
onda bir niıbetine indirebilir 
mi? 

Henüz ulusal bir Mısır ordusu 
yaratılmıı bulunmadığına göre 
Mısırın güvenliği nasıl koruna· 
cakhr? Büyük Britanya Mısırın 
yabancı bir devletin tehdidi al
bna girmemesinde yakından 

ilgilidir. Zira Hindistan yolunun 
aıuıhtarlan -MllUUI elindedir. 
Bundan öfflrüdir ki her şeyden 
lSnce Mı.arla liie1 bir ittifak 
yapmayı iatiyor. Birlik cepheyi 
tefkil eden partiler, Mııınn 
nasal bir tehlikeye karşı bulun· 
duğunu bilmez değildirler. On
lar esas clilevlerinin kabül edil· 
mesi şartiyle lngiltereyle 
süel ittifaka da hazırdırlar. 
Şimdi yeni M111r kabinesini 
kurmağa memur edilen Vefd 
başkanı Nahas paşa, koalisyon 
meselesindeki ayrışmayı berta
raf ederek kabineyi kurmağa 
muvaffak olursa lngiltereyle 
glSriişmelerin devam edeceği 
muhakkaktır. 

Ne olursa olaun, ltalya-Ha
beş davası halledilmeden lngil
terenin Mısırdan bir tek nefer 
bile çekeceğine ihtimal vermi• 
yoruz. 

Şevke'&. JEU.J.gi:u. 

işçi 
Birliklerı bütçesi 
tedkik ediliyor 
Ticaret oda11 idare heyeti 

dün toplanarak C. H. P hima· 
yesindeki işçi ve esnaf birlik· 
leri federasyonunun 936 yılına 
aid bütçesini tedkike başla. 
mıştır. 

Bu toplantıda parti bqkanı 
Yozgad saylavı bay Avni Do
lan da hazır bulunmuştur. 
Bütçe çok mühim maddeleri 
ihtiva ettiğinden dünkü top· 
lantıda her fasıl ve madde 
ayrı avrı tedkik edilememiştir. 
Haftaya ikinci bir toplantı ya• 
pılarak tedkikat sona erdiri· 
lecektir. 

Maliye memurları 
Sinemalardaki maliye kont· 

rol memurlan defterdarlıkça 
değiştirilmiştir. 

Ak hisarda 
Bir Halkevl kuruluyor 
Akhisar 24 (Ôzel)- Şimdiye 

kadar şehrimizde Halkevı kuru· 
lamamışb. Bundan evvel ilçe
mize gelen parti ilyon kurulu 
başkanı bay Avni Doğanın 
gençlik teşekküllerine verdiği 
önem fınat ittihaz edilerek 
kendisine yapılan temenniler 
üzerine 17 şubat 936 da açılma 
töreni yapılmak üzere bir Hal
k~vi tesiMİ kararlaşbnlmış oldu• 
ğundan bu iş için icab eden 
hazırlıklar şimdiden yapılmakta 
ve bu hazırhklar çevre mü· 
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lngiliz 

Kilisesinde ayin 
yapılacak 

Salı günü saat onbirde şeh
rimiz lngiliz general konso!os· 
luğu binası ittisalindeki kilise
de müteveffa lngiliz kralı he· 
şinci jorjun istirahati ruhu için 
ruhani bir ayin yapılacaktır. 
Bu iyine ilbay Faıh Güleç ve 
rüesayı memurin davet edil· 
miştir. 

İlçelerin 
elektrik tesisatı 

Kazalardaki elektrik tesisatı 
ve tenviratı hakkında Dahiliye 
Vekaletince vilayetten malu
mat istenmiştir. Elektrik tesi
satının nerelerde belediyeler 
veya müteahhitler tarafından 

idare edildiği ve kilovat ücreti 
hakkında malümat toplanrak 
Vekalete bildirilecektir, 

Et fiatları 
Vilayetin muhtelif kaza ve 

nahiyelerinde eti yenen hay· 
vanların ne gibi sıhhi şartlara 
göre kesilmekte oldukları ve 
et fiabnın zamanla ucuzlamış 
olup olmadığı ve bunun sebep
leri Dahiliye vekaletince vila
yetten sorulmuştur. Aynı za· 
manda et fiatlerinin ucuzlaması 
ve ne gibi tedbirler alındığı 
hakkında da ayrıca malümat 
istenmiştir. -----Sürek avı 

Bütün viliyette sürek avla· 
rına ehemmiyetle devam edil· 
mektedir. Geçen ay içinde iki 
yüz yaban domuzu itlaf edil
miştir. Mücadele bu ay daha 
mühim bir şekil almış olduğun· 
dan itlaf edilen domuz sayısı
nın bini bulacağı tahmin olu· 
nuyor. 

Dolaplıkuyu 
cinayeti 

Dolaplıkuyuda kahveci Hüse
yini öldüren kara F ehminin 
üçüncü istintak dairesindeki 
tahkikatı bitmiş ve Fehminin 
ağır cıoza mahkemesine sevkine 
karar verilmiştir. 

Simitçilerin 
bir müracaatı 
lzmirde gevrek çıkanp sey

yar satıcılara ııattıran fırıncılar 
dün vilayete bir istida ile mü· 
racaat etmişlerdir. Bu fırıncı· 
lar gevreğin daima seyyar ola· 
rak sattırıldığını, fakat son za
manda seyyar satıcılığın bele
diyece menedilmesi üzerine 
gevreklerini satamadıklarını ve 
ailelerini geçindirmek imkanı 

kalmadığını bildirmişlerdir. Vi
layetin bu istida üzerinde tet· 
kikat yapmakta olduğu haber 
alınmıştır. 

Kızılay 
Karfıyaka kongresi 
Karııyaka Kııİlay kurumu 

yıllık kongresi bu ayın 26 ıncı 
pazar günli parti evinde top
lanacakbr. 

Kuşadası 
Kaymakamı istifa etti 
lstanbul emniyet müdürlüğü 

dördiinctı şube müdürü iken 
Kuşadası kaymakamlığına tayin 
edilen bay lsmail Rasıh kay
makamlık vazifesinden istifa 

Kanlı silah kimin? 
Kuşadasında çoban Mehmed'le arka

'. daşını öldüreni~!. .. muhakeme ediliyor 
Henüz 
çoban 

hüviyeti tespit edilemiyen şahıs, 
narına yanıp gitmiş ... Mehmed'in 

Kuşadasının Davutlar nabi· 
yesinde, yanında çoban olarak 
bulunan Konyalı Mehmedi ve 
Mehmedin ismi bilinmiyen bir 
arkadaşını mavzer kurşuniyle 
öldürmekle suçlu Gritli Meh· 
med Ali ile kain biraderi Ah
med ve hizmetkarı Ismailin 
muhakemelerine dün ağır ceza· 
da devam edilmiştir. Dava ev
rakına nazaran çoban Konyalı 

Mehmed, Giritli Mehmed Alinin 
yanında çalışıyordu. Bir gece 
Mehmed Alinin 14 yaşındaki kızı 
Fatmaya tasallut teşebbüsünde 
bulunmuş, kızın feryad ve şı· 

kayeti üzerine evden koğul· 
muştu. Çoban Mehmed evden 
koğulduktan sonra Mehmed 
Alinin evi etrafında dolaşmakta 
devam etmiş ve bazı kimst:lere: 

- Bu kızı bana versinler 
seviyorum, vermezlerse kaçıra· 
cağım sözlerini sarfetmiştir. 

KÖTÜ BiR KARAR 
Bunu haber alan Mehmed 

Ali, kayınbiraderi Abmetle bir
likte çoban Mebmedi yok et• 
meğe karar vermişler ve Ab
medin hizmetkarı olan lsmailin 
odasında yatıp kalktığını öğ
renmişlerdir. Fakat lsmail, ak· 
raba olan bu iki kişinin çoban 
Mebmedi odasında alıkoydu

ı;-undan kendisinin de işten çı· 
karılacağı düşüncesile yanın· 

dan kovmuştu. Mehmedali ve 
Ahmed lsmaile : 

- Mehmed senin yanında 

kalMın; müsaade ediyoruz, de
mitlerdir. 

Bunları mahkemede anlatan 
suçlulardan fsmail cinayetin na· 
ııl işlendiğini şu suretle ifade 
etmiştir: 

CINA YET NASIL OLDU? 
- Bir gece Mehmed ile 

odamda uykuda idik. Birden· 
bire kapı açıldı. Mehmed Ali 
ve Ahmed içeri girdiler. Meh· 
med Alide bir mavzer vardı. 
Mebmedle beni iplerle sımsıkı 
bagladılar. Ve bağırmamamız 

için ağzımıza bez tıkadılar. Ve 
odadan dışarı çıkardılar. Ço· 
ban Konyalı Mebmedin adını 

bilmediğimiz bir arkadaşı vardı. 
O da kızı kaçırmak icin ken· 
diline yardım edecekmiş. Meh· 
med Ali ve Ahmed, onu da 
bağlı olarak beraber getirmiş
lerdi. Gece bir müddet bizi 
götürdüler. Ben: 

Neden beni de bağladı-
nız? 

Diye sordumsa da cevab ver
mediler. Epi yol aldıktan sonra 
bir ağacın altında Mebmed Ali 
mavzerini ateş ederek çoban 
Mehmedi öldürdü. 

ADI BELiRSiZ ADAMI DA 
ÖLDÜRDÜLER 

Ondan sonra Mehmedin adı 
belirsiz arkadaşı ile beni daha 
ileri götürdüler. Bir kiremithane 
vardı. Orada Mehmedin arka· 
daşını yine Mehmed Ali mav· 
zerle öldürdü. Tam beni de 
öldüreceği sırada kayın bira· 
deri Ahmed: 

- Ne yapıvorsun? üç ki· 
şiyi öldürmek ne demek oldu
ğunu biliyormusun? Sonra bizi 
asarlar, Bu lsmail zaten sır 
saklamasını bilir.. Kimseye 
söylemez biz de onu serbest 
bırakırız, dedi. 

Fakat Mehmed Ali çok kız· 
gındı, gözü kızarmıştı beni de 
başımdan ve ayağımdan yara· 
!adı .. Sonra kanlı mavzeri Ah
med çalılığın içine sakladı. 

KANLI MAVZER KiME 
AIDDIR? 

Geçen muhakeme celsesinde 
Mahkemede bulunan kanlı 

mavzerin kime aid olduğu so· 
ralmuş, Mebmed Ali ve Ah· 
med bunun sahibini bilmedik· 
!erini, lsmaile aid olması muh· 
temel olduğunu söylemişlerdi. 

Fakat lsmail Davudlar jan
darma karakolunda mavzerin 
kime aid olduğunun kayıdlı 

bulunduğunu söylemişti. 

Yakanın şahidi olarak dinle
nen Kuşadası jandarma ku
mandanı yüzbaşı bay Necib 
ifadesinde çalılıkta bulunan 
kanlı mavzerin kime aid oldu
ğu hakkında jandarmada bir 
kayıd mevcud olmadığını tah
min eylediğ ni söylemişti. 

Mahkemece bir kayıd ubulu· 
nup bulunmadığı Müddeiumumi· 
lik vasıtasile Kuşada11 jandarma 
kumandanlığından sorulmuş, ge
len cevab dünkü celaede okun· 
muştur. Bunda Sabri çavuşun 
deftere kaydettiğine göre Meb
med Ali ve Ahmed tutulduk· 
lan vakıt bu mavzerin kendi
lerine aid olduğunu itiraf et
mişlerdir. 
SUÇLULAR iNKAR EDiYOR 
Suçlular böyle bir ıöz slSyle-

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELE-FON 2573 

IZ'Dl'IZ'Zlcı:lL4'7.7.:ı:z.7~~ıv:ı::DJ.'T."31ı:z:ill311U'.l!!ll'Cı.:ılillııı:tr.; 
En büyük filmlerin tanıttığı en tatlı ses 

JEAN KIEPURA 
" Sevginin Sesi " ve " Çardaş Furstin " filmlerinin 

iki büyük komiği 

PAUL KEMP, PAUL HöRBiGER 
ve JENNY JUGO 

Bir, be,, on değil yüz defa görmekle zevkine, gü
zelliğine, neşesine asla duyula mı yan 

NiNON 
Müzik - Aşk • Zevk - Şarkı • Çılgınlık ve kahkaka filminde 

mediklerini tekrar eylemiş· 
!erdir. 

lsmail de Mehmed Ali ve 
Ahmede aid olduğunu tekrar 
etmittir. 

Bundan sonra suçluların avu
katı Kuşadası müddeiumumi· 
liğinde bu silahın lsmaile aid 
olduğn hakkında bir kayıd 
mevcud olduğunu söylemiş ve 
sorulmasını istemiştir. Mahke· 
mece Kuşadası müddeiumumisi
nin ve jandarma çavuşu 

Sabrinin bu mesele hakkın
da istinabe suretiyle alın
masına ve karakolda tutufmut 
bir zabıt varakası mevcud olub 
olmadığının sorulmasına karar, 
henüz ifadelerinin alınması hak
kında iki şahid için -yazılan ta• 
limata cevah gelmediğinden 
bunların da tekid edilmesine 
karar verilmiş ve muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

120Memur 
-

Muhesebei husu-
• 

sıyeye geçıyor 
Bina ve erazi vergilerinin 

muhasebei hususiyeye devri 
münasebetiyle bu vergilerde 
çalışan memurların da aynı da
ireye devredilecegini yazmış· 
tık devredilecek memurları tes· 
bit için tefrik edilen komisyon 
meıa '.sini bitirmiştir .Bulbususta 
hazırlanan liste vilayete veril
miştir. Vilayet listeyi Maliye 
Vekaletine gönderecektir. 

Hazırlanan liııtede muhasebei 
hususiyeye devredilecek me
murların aayıtı lzmir ve mülha· 
katında (120) kadardır. 
Maliye v~klletinin tasdikinden 
ıonra devredilecek olan me· 
murlara tebligat yapılacaktır. 

Borsa bütçesi 
Borsa idare heyeti dün top· 

lanmıt ve yeni yıl b~tçeııini tes
bit etmiştir. Yeni bütçe 41600 
liradır. ---
Bir mağaza 
soyuldu 

Kemeraltı caddesinde gra
mafon ve saat satan Mehmed 
Alinin dükkanına keremidlik
den giren belirsiz bıraızlar ta· 
rafından betyüz lira değerinde 
114 tane saat ile bir tabanca 
ve bir dolma kalem çalın• 
mışbr. Bu hırsızlığın Rıza ha· 
nında oturan Bekir oğlu Rıza, 
Mustafa oğlu Rıza, Şevket 
oğlu Yusuf ve Hasan oğlu 

Osman taraflarından yapıldı
ğından şüphe edilmektedir. 
Tahkikata devam ediliyor. 

B. Adll 
Bir aydanberi basta bulunan 

vilayet baytar müdüı\i B. Adil 
iyileşerek dünden itibaren va
zifesine devama başlamış ır. 

Belediye encUmenl 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra Şarbay doktor 

Zabıta haberleri: 
Çocuk kavgası 

Çorak kapıda sinekli cadde
sinde lbrabim oğlu beş yaşın· 
da Necdet taşla Musa kızı 9 
yaşlarında Salihayı başından 

hafif surette yaralamıştır. 
Hırsızhk 

Keçecilerde Küçük Abdül· 
kadirpaşa hanında misafir Me· 
nemenli Halil oğlu Mehmedım 
odasında buluna caketi cebin· 
den beş lira parası çalınmıştır. 

Kira meselesi 
Gaziler mahallesinde Kemer 

aokeğında Ahmed oğlu Halil 
ile Ahmet oğlu Rahmi araıın· 
da bahçe kiralamak mesele· 
sinden kavga çıkmış ve Rahmi 
sopa ile lıalili başından yara• 
lamıştır. 

Yenice sigarası lstemlf 
A.lipap caddeainde Bohor 

oğlu Salamonun dükkinına gi· 
den seyyar koltukçu Bayram 
oğlu Mehmet: 

- Bana Yenice sigarası ala· 
caksın, diyerek küfür ve sar· 
kıntılık etmiş ve ikinci defı 
tekrar: 

- Bana yirmi beş kuruı 
vermediğin takdirde seni te· 
mizliyeeeğim, demek suretile 
tehditte bulunmuştur. Mehmet 
zabıtaca tutulmuştur. 

Alacak yüzünden 
Damlacık mezarlığı içinde 

Sadık oillu Mustafa1 ile Giritli 
Arabi namile marüf Mehmed 
arasında alacak meselesinden 
kavga çıkmış, Mehmed çakı ile 
Mustafayı karnından yarala
mıştır. Yakadan sonra kaçan 
Mebmad takib edilerek tutul· 
muştur. 

Kemerde bir hadise 
Kemerda, umumhaneci Ali· 

yenin evinde Foçalı Hüııeyia 

oğlu Oımanla Hasan kızı Sa· 
niye arasında kavga çıkmış, 

Saniye ibrikle Osmanın başın· 
dan hafif surette yaralamıştır. 

O sırada A.liyeye sigara ge· 
tiren bakkal Ihsan da OsmaP 
ile arkadaşlanna polis memurıı 
olduğunu söylediğinden tutul· 
muştur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Süriye F rans1z 
komiseri 
Antakyaya kadar bir 
inceleme gezisi yaptı 
Antakya, 22 (Özel)- Fraa 

sanın Süriye fevkalade komi· 
seri Kont dö Martel bazı köy
leri ıı-ezerken buraya da uğra· 
mış ve kendisinin şerefine bü· 
yük bir şölen verilmiştir. Kont 
dö Martel Antakyanın baıı 

durumu hakkında incelemelerde 
de bulunmuştur. Kendiıine 
bazı danışmanlar refakat et· 
mekteydi. 

Kilisde çarşaf peçe 
t kanunusanide peçe bll' 

rada da tarihe karı'tl 
Kilis, 22 ( Özel ) - Sosyal 

önilrme hareketlerine hız ver· 
mek istiyen Kilisde de 1 lkiıı· 
ci kanunda çarpf ve peçe or
tadan kalkmıştır. Bütün yerli 
kadınlar manto giymeğe başla· 
mışlardır. Halk " torbalı alayı 
gözönünden kalktı ,, diye çok 
sevinmektedirler. Çartafın kalk 
ması şehre başka gözel bir gö
rünüş verm·ştir. 20 Gün içinde 
şehirde büyük değişiklik ol· 
muştur. 

Akhisaı·ın şehir pJiinJ 
Akhisar 24 (Özel) - UraY 

kurulunca onaylanarak tasdik 
edilmek üzere Bayındırlık ba· 
kanlığın~ gönderilen şehir plan• 
hakkında yapılan müracaatlar 
üzerine bugünlerde vekaletteıa 

bir fen h~yeti ilçemize gelmek 
üzeredir. Bu heyet tarafından 

yapılacak incelemelerden sonra 
plin ya tasdik veya red edile• 
cektir. Bu plan doktor Vagnere 
yaptırılmıştı. Bu bakımdan, ya· 
pılacak tetkikat ve vereceği 
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KADIN iSTERSE Son Telgraf Haberleri 

Ereğli bez fabrikası 
:ReJ:>ia :B:l1e;-iıı 

~ı ................ -y.:.:a;z~a~n.~.; .......... ::~~=-~ , ı• Sayı:?2 
•••• ••• • • •• 

Edebi Roman 

Sivas 
··················::···· masa dı onu 

Beni bir sozle r,e~.e çarp dim ~elki .. S b h k ·ı . 1. f b . Saylavlığına parti-
U ve U ar UVVetı e iŞ ıyen a rıka nin namzedi 

bu kadar duşunmez - . 
~~:;~:.=~::;:::;:. '.';'·';""~Çoktandır k albım 

k dar edergınız.. • .. k .. 
Bugün Pazar, hava ne a .. r· de beni ezen bu agır yu u 

güzel şimdi bu sevimli yavruya ub~ ııdn ta açarak hafiflemek 

y~kında faaliyete geçecek Ankara 24 (A.A) - Sivas 
saylavı Hü'fev Geredenin isti· 
fası üzerine boşalan Sivas say
lavlığına Emekli general Akif 
Öztekin parti genbaşkurca 
parti namzedi olarak onaylan
mıştır. Sayııı seçicilere bildirir 
ve belitirim. 

Paris O. bankası direktörü müzakere ~çin Ankaraya gitti h h e ır os . t 
ava aldırmak fikri er şey . . d Onu seven benı a· .• ıstıyor um. . ı 

ustün gelerek kalktı. nıyan bu dost nedenŞ sı.z7oM.mı-T.k t k o: enıl a-ı a ... acaksınız oayan . 
İstanbul, ~4 ~ Özel ) - Osmanlı bankasının su ile işliyecek, kurak zamanlarda da buharla 

Paris şubeçı dırektörü şehrımize gelerek derhal çalışaçaktır. 
Ankaraya hareket ttli. Bn seyahatın Ereğlideki Fabrika Ercğlı istasyonuna demir yoluyla 
Fransız kônıür şirketi imtiyazının :ılınması işile bağlanmıştır. ~.emur evleri •nşaatı da tamamdır. 

Kapıya vuruluyor: yd ki maceramızı biliyorsunuz 
G am · · olan iriniz? b · d dinleyiniz ve sızın 
- Sı'ze bı'r mektub doktyor.. enı e dan okudu· yazıları size sorma 
Suna hemen elini uzattı. 3

.- g· umu affediniz.. . . 
ilgili olduğu söyle~mektcdir. Konya, 24. (~zel)- Bir milyon lira inşasıyle 

Ankara, 24 ( Özel ) - Ereğlide yeni inşa meydana getırılmekte o!an büyük kanalın küşad 

C. H. Partisi genel 
vekili 

edilmekte o'an mensucat fabrikası tamamlan- mKerasimi pek yakında yapılacaktır. Kanal, 

k 
.. d' n f b . . . . onya ovasında büyük bir bataklık sahasını 

S · le Şenıl 5 d e zıyı tanımıştı. evınç Alaylı bir sesle: en mı ıy -
dedi. k . . 7 Her yükü üstünden 

ismet lnönü 

Yunanistan . ce sınıı. . .. 
Küçük Kaya annesinın ~e: fırlatıb hafiflemek senın ıçın ma uıere ır . ..,u a rıkanın kuvveı muharrıkesı ortadan kaldıracak b ·d d · ti'f d 

"k' .. l"'d .. F b ·k . b" .. 1 b" k d • u arazı en e ıs a e 
vincine ortak olmak ister gıbı en kolay bir şey ... ı ı turu ur a rı a ~eııenın uyu< ır ısının ı. imkanları elde edilecektir. 

seçimi Pazar 
günüdür arışlı. da durum 

tayyaresini fırlatarak ko tu: ihtimal hakkmız v~_r, ken-
- Kimden bu kağıd anne?. d' . u"'dafaa etmiyecegım, ben 

m <::enıl ımı m • d 
- Teyzenden yavru ' '? ıllardır suçumun ağırlıgını u· 

tey • Y Bu küçük başın var-zenaen... yuyorum. 
llS 

- Teyzem bizi oraya 01~ lığını inkar ettiğim g~ceden· 
çağırıyor... d beri kulaklarımdan gıtm.ye.n 

- Ben gideceğimizi yaz ım, bir ses var. Yine öyle iken hır 
o da çağırıyor belki, bırak da tahkirin öcünü yine kadınla 
okuyayım şimdi.. almak istedim, her kadın?a ~~u 

Çocuk: aradım. Her heves kalbım us-

Tale eler sokaklarda Mısır1n istik
laline ait şarkılar söylüyor 

A.tina 24 ( Ö. R ) - Pazar 
günü seçim yapılacağından bu· 
günden itibaren seçim toplan· 
tıları kesilmiş ve seçim için 
umumi toplantıları meneden 
emirname tatbik m~vkiine gir
miştir. 

Gayrimübadiller anlata- ı k un - Peki amma sonra f'nde yarım ka.mış aş ın 
caksın deg"il mi? uh. · · bıraktı. Ben ömrümde il d ze ırını 

Suna gülerek başını sa a 1
' bir genç kızla yaptığım m~ç~n 

zarfı yırttı.. mağiübiyetini çekiyorum hala .. 

Asi bir çocuk vaziyeti takınan Mısır, icabında 
velisi tarafından tekdir edilecekmiş .. hükumete baş

vurdular 
Fakat bu mektuplar ne? Bun· Hayır, hayır bugün benı bu- Kahire 24 ( A.A) - E'eh· meselelerinde ciddi tedbir al- kabinası yapmamakta ısrar 

lar Şenilin değildi, Şenile ya- getiren tesadüfe mutlu ram gazetesi, her taraftaki nıası istenecektir. eden vaziyeti hasebile bütün İstanbul 24 (Özel) - Gayıi· 
zılmıştı .. Demirin yazısı ve De-

0
ralsyuan, hiç bilmediğinı, 1 bh.iç duy- Mısır kıta'arınııı sıya i vaziyet- Kahire, 24 (Ö.R) - Talebe askeriğ kıt'alara her ibtimale mübadiller idare heyeti hükü· 

d 1 Suna k r h k .. kt - t h "k" d k d k met nezdinde yeni bir teşeb· ınirin imzasını taşıyor u. . dı"ım bir. hisle a ım ça - te ü uın surme e o an mup- a rı ata evam etme te, ers- arşı hazır olmaları için tali-
ş t Demı- ma g . b"t·· çıplak d • ·1 ı "ht' l ı · k M k büse girişmiştir. Emlak satışla-enilin mektubunu aç ı, Bu resım u un hemiyet o.ayısı e ıcr ı ıma e ere gırmeme le ve ısır isti - mat verilmiştir. 
. k • karar pıyor. b im 1 k ı· r . k 1 .• rının tacil edilmesi ve s:::tı~ 

rın yazdıkların_ ı o umaga bak'ıkatları göster"n e.n .' kar;:ı hazır bu unma e01rını a ıne aıt şar ı ar söyliyerek Londra, 24 (O.R) - Mısır· b . 
d 

' muamelerinin ir an bnce ya· 
Veremiyor gibiydi.. alnız ben"ım örneğim! Şım. 1 almış olduklarını yazmakta· sokakları dolaşmaktadır. Bir daki siyasal duıumu tahlil d' Y pılmasını temenni etmişler ır. 

Şenii, eserinin basıldığını, se- b"'t"' sesimle Suna, Suna dıye dırlar. mahallede bir çarpışma olmuş, eden " The Peaple ,, gazetesi B J • • 
vincini, tebriklerini bildiriY0 '.• u ukn k yalvarmak istiyo- Londra 24 (Ö.R)- Vaft par- bir po'is zabiti yaralanmıştır. Mısır:n son durumile lngiltereye U garıstanda 

ff S dı- hay ırma ' . K Ö sonra da "beni a et una,, O dan şüphe etmenın en tisinin kabineyi teşkilden imtina ahire, 24 ( .R) - Havas karşı asi bir çocuk hareketi Suikaıtttçılar yakalandl 
güzel rum. n . . d - .. Yordu. Sevgili Kayanın hametsiz sillesını on an ye etmesi burada heyecan uyan- ajansının aytarı bildiriyor: hazırladığını, ancak asi çocuk· Sofya, 24 (0.R) - Saray 

resmine bakmağa doymadan :er mma beni bir sözle yere dırmıştır. Mısırda fevkalade bir Vafd partisi başkanı Nahas ların velileri tarafından icabın- erkanına suikasd hazırlamak 
onu kaybettim! Odamda düş~r- ım a asaydı onu hu kadar dü· vaziyetle karşılaşılacak uluslar, paşanm diğer partilerin , iştira- da tekdir bile edileceğini yaz- töhmetile suçlu beş kişi hak· 
düğümü biliyordum, masam u~~ ç~r:zd'm belki.. Mısır kralından Mısınn idari kile bir koalisyon (temerkliz) maktadır. kında tevkif kararı verildi. 

~:::ınb~~:ğo~;uğ:~: a:ı::~:- şu~a~a!~:k~:~m~fü;~~~::r ;~~~ ......... K ...... a ..... n ... ·:·~1~·y ....... t.~p····1~~·1·~~~········ ............ A;·~~ik~·······~~·~~t·o .... s ... u ........... . 
ğa yettil.Onu sana gönderdı~: f.ocug~ Kızgın bir ateşe do· A 

Okuduktan sonra son bükm.u ıyoru . ibi ağzım yandı. Ben - --

Yine sen vereceksin Suna .. ~·r :~~~u:ı:ağı redd!!Uiğim Ka- Dün Kamutayda yeni saylavların 
az çapraşık yollardan geçtın, hayaline D6 cesaretle ) d 
fakat bu çıkmazın anabtarı~ı ~:~1:klarımı sürüyorum yarab! and içme töreni yapı ı 
bu yazılarda bulabilirsen ne eyı.. B . elimde iken çıldır· ·-• - • 
Doktor şimdi merakını yene- u d rg·~:~ hayret ediyorum. Bir Ankara, 24 ( Öre! ) - Bugünkü Kamutay toplantısında yeni 
ıniyerek Demirin nıektubunu ma 1 ·dam hükmünü verdiğim saylavların tahlif "And içme,. merasimleri yapılmış, yeni saylav· 
aldı. Asab"ı bı'r kalemle yakııl· gece 1 t. · aza !ar hararetle alkışlanmıştır. 

b umuk yüz cinaye ımın - d 1 h · · k kk ın 
1 1 

k mag· a o- u Y And içme merasimin en sonra arazının ace e ta rırı a ın-
ış o an yazı arı o u bı'yle benlig" imi titretiyor. 1 h 1 k k 
ıd .. ı d'yordu· dak'ı kanun layıhası, nebat arı asta ı tan oruma haklıındaki 

yu u.. Demir şoy e 1 • Bu dakika duygularımı ap-
1 k 

layihası müzakere edilerek kaLul edilmiştir. 
- Bayan Şeni : . k bu kağıda dökmek arzu- anun . . 9 . . 
Bir tesadif elime küçük bır açı N b.I ·m Türkiye· Yunanista~ arasında _akdedılnıış olan 1 30 tarıhlı 

· d" 5:.yle yanıyorum. e . 1 ey.• . f kavel e ek 1 k 935 1 d k resim ve bı'r mektub geçır ı, d ki ı . ret ve seyri se aın mu - es n o ara yı ın a a -
doktora söyliyeme 1 erım tıca ·· k d'l k k b 1 d·ı · · 

b b ktubu d ded'ılen mukavelename muza ere e ı ere a u e ı mıştır. u resmi gördüm. u me. . . .. !emek e 
Ik onun sırdaşına soy 

okumadan geçemediın. 1.~·~~~ ı k yorum t } • •• ı ·• 
de hayatım ii>tlinde ne buyu. bana teselli o.ac-~O""s~::- . Fransız gaze e erı s~y uyor 

M
bir önemi oldıugı""" ... ~M;nçuko hu- Mussolini kendisine ya

ogo ar, · 1 ··...,, ··tı h ...,, ı· d d u tecaviizetmış er pılan ogu ere a.şegme ı 
Ü Ufl --- ·· ayiat Paris 24 (Ö.R) - "Hoınme sa~ttanberi • fırtına ile kar~şık 

Royter, Mogollerin ağır. z Libre,, gazetesi Habeş davasını yagm~r yagmaktadır. Adısa-
b Yor ·d o"zden geçirerek şun- baba ıle bazı merkezler ara-

d ki . . h er verı yenı eıı g d 'dd r . 1 d 
Ver 1• erını a ................... 1 zıyor. sın a şı et 1 yagmur ;ır an 

.......... 11 arı ya · münakalat durmuştur. 
~ ~ •••••·;;~;;:;k.~ flaJ-.iıurli. ,ıto~o 01

1
"' "B. MussoJini pek acele ha-

' ~ ı u·taı•ı1z id,fuısı11t a 
krıııli 1ııırııt«ı11:!<1 __ . ifa/· reket etmiştir, kendisiııe yapı-

Mııırol 

Tiyen Çin, 24 (Ö.R) - Roy
ter Ajansı Mançuko dış işleri 
bakanının hududa tecavüz 
edilmiş oldıığıı iddiasile dış 

k} ı'·ri sarın or. t 
bıılııııı/11 aıını ' k<ll'İ iddia lan öğütlere kulak asmamış ır. 
bll •,•t /ıfı.J!r,1{/ar /J1111u11 a , l b' h' .. " •• B. Lava , ıze ıssıg ve 
ı•dh'<'r/a··. ••••••••••••••••••••••••• b "k f d I ola ••••••••••••••••••• • ekonomik Uyu ay a arı n 

Jtalya ile anl.aşm_am.ızı fed~ 
etmemiştir. Şımdı ış kendı 
haline yürüyor. _Yağmur me.v
siminin gelmesıyle Habeşıs· 
tsn'da tabiatiyla ortaya çıka
cak olan mütarekeden barışı 
yeniden kurmak için isitfade 
edileceğini umalım. Bu kosko
caman işte Uluslar Sosyetesi 
kuvvetinin bir örneğini vermış
tir. ve barış yoluyla nihayet 
bu davayı hallederse kendisi 
için tam bir muvaffakiyet ola· askoktİ , ( Ö R ) _ Mo-

Londra, 2'• · 
caktır,,, 

Adisababa, 24 ( Ö.R ) -
Royter Ajansından: operasından bazı parçaları ile 

Bitaraflık projesinin Habeş işine de 
şamil olmasını incelemektedir 

Vaşington, 24 (Ö.R)- Mümessiller kurulu dış i~leri komisyonu 
üyeleri hükümet tarafından daimi bitaraflık hakkında kogreye 
verilen projenin şimdiki ltalyan • Habeş anlaşmazlığına şümulu 
olmaması hakkında bazı kongre çevrenleri tarafıadan yapılan 
t~kl!fi . dik~at göz.üne almaktan komi~yonun imtina ettiğini 
bıldırmışlerdır. Komısyon başkanı B. Mac Reynalds hükümet 
projesinin kat'iğ olarak kabulünden önce ikinci derecede ehem
miyeti olan bazı tadil tekliflerinin inceleneceğini söylemiştir. 

SiLAH TiCARETi 
Vaşington, ?.4 (Ö.R) - Silah ticareti üzerinde tahkikat komis

yonu başkanı, komisyonun mesaisine devam edebilmesi için 
Senatoda? yeni krediler isteyeceğini bildirmiştir. Başkan kamo
yun tahkıkatın devamını ve şahitlerin dinlenmesine devam edil
mesini şiddetle istediğini ve buna dair olmak üzere bir çok mek
tublar aldığını söylemiştir. 

Mart ayında Istanbulda büyük bir 
hava denemesi yapılacak 

lstanbul, 24 (Özel) - Mart ayı içinde şehrimizde büyük 
ve umumi bir hava hücumları denemesi yapılacaktır. Şehrin 
üzerinde u~aca.k olan tayyare filoları Beyoğlu, lstanbu!, Üsküdar 
ve adalar uzerınden tarassutlar yapacaklardır. Bütün şehir yarım 
saat karanlıkla kalacaktır. 

TAYYARE 
SINEMASI TELEFON: a1s1 

U//.,c/./////7././//./~/LL.//.; '//Z///.///////h'/h"/////./Y,//. 

Bugün senenin en zarif, en fantazi Fransızca sözlü ve 
şarkılı büyük komedisi 

Gece Bülbülü 
il AN l{ Y 

Tarafından tem~il. edilen gençlik, zevk, neş'e, aşk 
musıkı ve kahkaha filmi 

AYRICA : . Foifs"~T'ü~'kÇ'~";ö;;iü'd'u'nya haberleri 
. . ~tınada Beşıktaş Takımının Fütbol maçı 

Musıkı ustadları serisinden johanns Brahm'ın Labohem 
meşhur ninnisi 

SEANS SAATLARI: Mogolistan hükumetinden , 
huduttaki Mogol kıtalannın 

gol hudııdıındaki hadiseler. de
vam etmektedir. Royter Aıan
sının aldığı b:r habere göre, 

dün hududda yapılan bir çar-
ı mada 214 Mogol askeri 

Habeşistanın birçok yerle
rinde şiddetli yağmurlar baş· 
lamıstır. Payitahtta yirmi dört 

Hergün 15. 17. 19, 21,15 cumartesi 13, 15 talebe seansıdır. Pazar 
hemen çekilmeler ııi taleb 
ettii_ini bildiriyor. 

p ş "l .. t" 
yaralanmıs ve o mu~ ıır. 



• aaldla 

Amerika saadet peşinde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dr. T ovnsend 25 milyon Amerikalıya 
mesud bir ihtiyarlık hazırlıyor 

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

Çok şeyler vadeden bir plan 

'Müslümanları.; 13 Anası 
- •.J 

İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Btilem sayısı: 20 Yazan : Tokdll 

•• • • 
Acaba Muhammed bunu nasıl halledib, Omerin yesını 

•• 
teskin edecek ve Omer'in kızını kime verecekti? 

emri asla kırılmazdı. Onun •• •• sozu, 
Ömer bozuldu, Ebubekire 

dönerek: 

onun 
man ile mes'ud ve bahtiyarım. 

- Ya Ehi 1 Bana izin verin. 
' Gideceğim.. Hem şunu batın· 

mzdan çıkarın : Ben bu teklifi 
yapmıyorum, vaz geçtim. 

1 
Bu teklifi reddettim. Ben ihti· 
yarım. 

- Sonra? 
- Osman'a gittik ve ona 

tek if ettik. 

ile gözlerini kocası Muhamme· 
din gözlerine dikiyordu. Öyle 
bir an geldi ki, Ayşeııin çeh· 
resi büzüldü, rengi attı, dudağı 
uçukladı. Döndü ve Muhamme· 
din bağrına kapanarak: 

- Neden? Neden? Ya re· 
sull Sen benimsin, sen benim 
varlığını ve ruhumsun, ben seni 
her şeyden kıskanınm. 

Nevyork •• ıunci Ka;ıun 
Dr. Townsen anlatıyor: 
- Planım çok sadedir. Er

gesi Amerikalı her vatandaşı 
yoksunluk ve sefalet içinde ge
çirilen feci bir ihtiyarlık teh
likesine karşı, ona müsait bir 
irat sağlıyarak korumaktır. 
Aynı zamanda paranm teda
vülünü çabuklaştırarak genliğe 
(refaha) dönüşü gerçekleştir· 
mektir. 

O. A. R. P. ( Old Age Re
volvinğ Pansion) adını taşıyan 
bu pilin ne bir ihtilal hareke· 
tidir, ne de Anayasada bir de· 
ğişiklik ~ apılmaaını gerekleş· 
tirmektedir. 

Tam manasıyla muhafazakar 
bir plandır. 24 saat içinde 
onaylanabilir. Bunun için de 
iki maddelik bir kanun layiha· 
sının kabulü yeter : 

Birinci madde - Altmış ya· 
şına giren her erkek ve kadın 
hayatının sonuna kadar ayda 
200 dolar alacaktır. 

ikinci madde - Bütün te· 
cimse! muamelat üzerinden alı· 
nacak olan yüzde iki nisbetin· 
de bir muamele vergisinin ge· 
liri bu tekaüdiyelerin karşılığı 
olacaktır. 

Görülüyor ki mesele fevkal· 
Ade basittir. 

Şunu da ilave etmeliyim ki 
"0.A.R.P . ., planı bir taşla iki 
kuşu birden vuracak, ihtiyarlık 
tekaüdiyeleriyle birlikte işsizlik 
meselesini de halledecektir. 
Zira bu plandan faydalananlar 
tekaüdiyelerini almağa başla

dıkları dakikadan itibaren iş 

sahasından çekilmeyi, kazanç 
verici işlerle uğraşmamayı te
ahhüd edeceklerdir, Böylece 
gençler istikbal endişesi ol
maksızın huzuru kalple çalı· 

şacaklardır. Zıra 60 yaşından 
sonra hayatlarının sosyal yar
dım sandığından garanti altına 
alındığını dü , üneceklerdir. 

PLANIN iKiNCi ŞARTI 
Planın ikinci bir şartı da bu 

tel<audiyeyi alanların aldıkları 
200 doları ayı içinde beheme· 
hal istihlak etmeğe mecbur 
tutulmalarıdır. Tekaüd sandı
ğından aylık alanların herhangi 
şekilde olursa olsun biriktirim
de bulunmaları yasak edile
cektir. Zaten böyle bir tasarruf 
lüzumsuz olduktan başka 
"0 A.R.P.,. planının ergelerine 
de aykırı bulunacaktır. Zira 
planın amaçlarından biri de 
mütekaitlerin aldıkları parayı 

ellerinde tutmıyarak yoğaltmak 
ıuretiyle tedavülü çabuklaştır· 

malarıdır. 

YAPAGI ÇORAPLARIN 
ÖLÜMÜ 

O. A. R. P. Yeni bir zihni
yetin doğuşu, yapağı çoraplar 
içinde biriktirimin ölümüdür. 

Dr. Towsend planı hakkın

da anlatımına şu suretle de· 
vaRI etmiştir : 

- Planım sayesinde aile ru· 
hu, aile zihniyeti yeniden bü· 

ıı1tŞlf!llfl ş. lltt 

tün kuvvetile kurulacaktır. İh· 
tiyarlar haleflerinin sırtına yük 
olmıyacaklan cihetle maddiğ 
zaruretler yüzünden zaafa uğ· 
rıyan saygısızlık, sevgisizlik te 
yerini gerçek bir sayı,11 ve seY· 
giye bı rakacaktır. 

T ovnsend'in planıla Amerika 
ihtiyarların cenneti olacaktır. 
Burada artık ruhu tezlil eden 
pintilere ra t gelinmiyecektir. 
Altmış yaşına varan her adam 
mecburi olarak bir " Sam 
Amuca .. her kadın bir " Şe· 
ker anne .. olacaktır. Aitın 
devri yeniden dönecektir. 

Fiatler yükselecektir. Bu na
sıl şey demeyiniz. En ciddi 
ekonomi uzmanları refahın 
fiat yükselişile ilgili olduğunu 
söylemiyorlar mı? 

Yüzde iki te~üdiye resmini 
karşı lamak için · kömürcüler 
kömür fiatlerine nakliyat işle
rini görenler nakliye masraf
larına, fabrikatörler yaptıkları
na yüzde iki zammetmeği 

unutmıyacaklardır. Böylece şim 
di 500 dolara satılan bir 
otomobil muhtelif malzeme 
fiatleri üzerine ayrı ayrı 

katılan yüzde iki zam· 
lar yüzünden belki iki misli 
fiata satılacaktır. Buna rağ· 
men herkes Townseı:d pla
nının mükemmel olduğunu söy· 
lüyor. 

Görülüyor ki planın sihirkar 
bir sadeliği vardır. filhakika 
onu o kadar cazibeli yapan da 
bu sadeliğidir. Daha şimdi· 
den planı tasvip edenlerin bir 
kaç milyon kişiyi bulması ona 
belbağlıyanların n<" kadar çok 
olduğunu göstermekted:r. 

PLANI NASIL YARATTI? 
Dr. Francis E. Townsend ii7 

yaşında mütevazi bir doktordur. 
Amerikanın garb illerinde doğ· 

, muştnr. Doktorluğunu fakir in· 
sanlar arasında yapmış, onların 
acılarını, ıstıraplarını yakından 
tanımıştır. Zaif vücudlu olan 
bu adam sağlık sebebleriyle 
Kaliforniyanın Lon Beach ka· 
saba~ına taşınarak ailesiyle 
orada yerleşmiştir. Hayattan 
ümidini kesmiş bu!unııyordu. 

Pasifik ıklimi sağlığı üzerinde 
umulmaz eyilikler ~·aptı. Bir 
gün geldi ki ümid!erinin hila
fında olarak yeniden sağlığa 
kavuştuğunu, hatta dinçleş· 
mekte olduğunu gördü. 

Bundan sonradır ki O. A. 
R. P. planı kafasında bir ba
har ışığı gibi doğdu. 

Proğramını iyzah eden kil· 
çük bir broşür yazarak kom· 
şularına dağıttı. 

Townsendin komşuları hep 
buhranla yıkılmış, mahvolmuş 
çıftçiler, küçük dükkancılardı. 
Onlar bu ümit ışığına sarıldı
lar, istikbal karanlıktı. Bütün 
ümitlerini kaybetmişlerdi. Bir 
günden bir güne hayatlarının 

güveni kalmıyan bu insanlar 
Tovvnse ndin planını karanlık

lar içinde doğan bir güneş 

saydılar. 

Dr. Tovnsend bu kadar ba· 
sit bir sistem!e altmışına giren· 
lere ayda 200 do'ar ve tam 
bir istirahat vadediyordu. Bu 
planın sehirkar cazibesine tu· 
tulmamak imkansızdı. 

YENi BıR EHLi SALIB 
BAŞLADI 

Fakir ve yoksul insanlar bu 
yeni "peygamberin" mücadele· 
ye atılması için para toplamağa 
başladılar. lhriyar bir demuva
zel senelerden beri biriktirdiği 
1500 doları hir hamlede verdi. 
Dr. Tovnsend iane kabul ede· 
mem, ikraz kabul ederim dedi. 
Az zamanda bu ikrazların tu· 
tarı milyonları buldu. Hareket 
Kalıfurniyadan garb devletle
rine sirayet etti. Tovnsend 
şöhreti günden güne büyüyen 
büyük bir şahsiyet oldu. 
Tovnsend bütün memlekette 
bu hareketin çekirdeğini yapan 
kulübler kurdu. 

KAÇ KiŞi BU HAREKETE 
TARAFTAR 

Bu saatte Dr. Townsnedin 
taraftarı kaç kişidir. l:lu teşki· 
lata mensub 5000 kulüp vardır. 
Öyle ki bu kulüplerden bazıla
rının azaları on beş bini geç· 
mektedir. Teşkilatın faal azası 
beş milyon kişiyi geçivor. Bu 
sayı her hafta 20 bin kişi ço· 
ğalmaktadır. 

O.R.A.P. şimdi tasavvurun 
çok üstüne çıkan bir teşkilata 
sahih olmuştur. Memleket beş 
büyük bölgeye ayrılmıştır. Ulu
sal merkez W aşingtondadır. 
Dr. Tovnsendin emri altında 
bir memur ordusu çalışmakta
dır. Misyoner delegelerle ku
lüpler arasında rabıtayı temin 
etmektedir. 

Dr. Townsen ilk savaşa baş
ladığı gün onun bu hareketine 
kimse önem ve değer vermi-

. yordu. Fakat bugün vaziyet 
öyle değildir. Townsend'in 
planı bir ıosyal ve ekonomik 
plan sayılamaz. O daha ziyade 
hayatın ,;lÜvensizliğine karşı 
açılmış bir savaştır. Sefaleti, 
işsizliği yenerek refah ve saa
deti hakim kılmak istiyen bir 
savaş ... Fakat en garibi bu ha• 
reketin şimdi Amerikanın siya• 
sal muvazenesi için bir tehdit 
teşkil etmeğe başlamış bolun· 
masıdır. 

Dr. Townsend ne repübliken 
ne de demokrat olmadığını, 
ancak O. A. R. P. nin prog• 
ramını kabul eden namzetlere 
müzaherette bulunacağını söy· 
!emiştir. Mişiganda yapılan bir 
seçimde kuvvetini göstermiştir. 
Zira repüblikten bir namzed 
ancak Townsend sayesinde ezi
ci bir çoğunluk toplamıştır. 

Namzed bu programa inana
rak mı tabi olmuştur. Hayır ... 
Fakat intihap gününe kadar 
on milyon tarafdarı etrafında 

toplıyacak olan bir hareketin 
önemi anlaşılmağa başlamıştır. 

Aynı zamanda bu teşkilat nam
zetlerinin galebesi için milyon
lar sarfedebilecek bir kudre· 

Harmanisini hazin bir ağır· 

lıkla toplayıp ayrıldı. Öfke gös· 
termiyordu. Şuna esef ediyor· 
duki : Araplarda ötedenberi 
sürüp gelen bir adeti yerine 
getireyim derken yese uğra· 
mıştı. 

Ebubekir Osmanın yüzüne, 
Osman Ebubekirin yüzüne ba· 
kakaldılar. Ebubekir başının 
üstündeki başlığını hiç lüzum
suz yere düzelttikten sonra 
kalktı: 

- Bu adeta bir pazarlığa 
döndü, ayıb oldu. Ben gidiyo· 
rum diye mırddandı. 

Osman ne söyliyeceğini bil
mez bir halde susarak ayağa 
kalktı ayrıldılar. Ebubekir doğ· 
ruca Muhammedin yanına koştu. 

Muhammed, sabah namazın· 
dan sonra mescidde yaptığı 
vaiz ve nasihatların ve topluca 
görüşmelerin arkasından gelen 
yorgunluğu dinlendirmek için 
hafif bir kuşluk uykusuna çe
kilmişti. 

Ebubekiri kızı Ane karşı

lı.dı: 
- Ne var babacığım, geri 

neye döndlln? 
- Muhammed nerede?. 
- Uyuyor, fakat öyle sanı- , 

rım ki bizim görüştüğümüzden 
uyanmıştır, haydi içeri gel 

Dedi. Ayşenin dediği gibi 
sahiden Muhammed uyuduğu 
yerde oturmuştu Ebubekire 
gülerek: 

- Geç şöyle sıddıkl Ne 
haber? Birşey mi var? 
, - Osmanın yanından geli
yorum. 

Diye söylenen Ebu Bekir 
Muhammedin yanına oturdu, 

- tvet 1 
- Ömer de vardı. 
- Bir şey mi görüştünüz, 

bir şey mi duymuştunuz ? 
·- Hayır ya Muhammedi Bili· 

yorsun ki Ömerin damadı Be· 
dirde öldürüldü. 

- Allah rahmet etsin o şe
hide ! 

- Amin 1 Ömer dul kalan 
kızının matemini dindirmek, 
gönlünü almak için kızını ni· 

ı kahlı kabul etmek için bana 
teklifte bulundu. 

- Hafasa için mi ? 
- Evet ya rasul 1 
- Sen ne dedin? 
..... Ne diyeceğimi siz pek 

ala bilirsiniz, benim evlenmek 
niyetim yok, karım Ümmü Ru-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ti de kazanmıştır. 

BiR ŞARLAT AN MI? 
Dr.Townsend kendinden önce 

gelen birçokları gibi sefalet için 
de geçirilen bir ihtiyarlıgın ihti· 
zarını görmüştür. Güvensizliğin 
timsali olan modern bir kabu-
sun gözleri önünde irkildiğini 
görmüştür. Korkunç faciayı 
tedavi edecek çareyi bulduğu
na zahip olmuştur. Basit dil· 
şünceli milyonlarla insan göz 
kamaştıran bir hayale kapıla· 
rak onu takip ediyorlar. Yıl

larca gençlik sarhoşluğu geçi
ren Amerika bugün ihtiyar bir 
doktor kendisine yumuşak, 
eziyetsiz bir ihtiyarlık vadettiği 
için alevlenmiş, ayaklanmış bu
lunuyor. Şaşılacak şey değil mi? 

- Ne dedi? 
- Osman da reddetti. Ben 

O!imanı genç olmak haysiyeti 
ile ve Müslümanların mühim 
bir rüknü olmak, düşünceli ol· 
mak sıfatile kabul edeceğini 
sanmıştım, Onun reddi beni de 
mahcub ve perişan etti. Ömer 
ağhyacak gibi bir halle bizden 
ayrıldı. 

Muhammed top sakalını aı· 
vazlıyarak şöyle bir diltlindll 
ve Ebubekirin göderine daha 
fazla dikkatle bakarak: 

- Bana dedi Ômer'i ça· 
ğırtınl 

Ebubekir bu bakıılardald 
manayı anlamaz bir bulanık 
bakış ve wüteaccib bir hare· 
ketle ayağa kalkarakı 

- Emrek ya Muhammed 
Dedi, daha yorgunluk alma· 

dan aüratle çıktı, gitti. Ebube
kirin gönlünde bir teselli ae• 
vinci uyanmıştı. Aceba Mu· 
hammed bunu nasıl halledip, 
Ömerin yesini teskin edecek 
ve Ömerin kızını kime vere
cekti? Onun sözü, onun emri 
asla kınlmazdı, hatta kendi.sine 
teklif etse onu emir telikkl 
eder, reddine rağmen alırdı •• 

Hayır, Muhammed buna 
yapmazdı amma şimdi ne 
düşünüyordu. 

Kim bilir .• 
. . . . . . . . . . 
Muhammed; Ebu Bekir git• 

tikten aonrA Ayşeyi çağırdı: 
- Gel iki gözümün nuru, 

biraz: seninle hasbihal edelim! 
- Emret ya Nebil 
- Ayşe bana muti olduğuna 

biliyorum. Her hareketim ve 
her fikrim senin zekanın içinde 
güzel bir şekilde makbul olu• 
yor. 

- Sen benim için, Müalü· 
mantar için mukaddeıısin, ırön· 
lümün varlığısın .. 

- Sen sağ ol.. Sana birşey 
söyleyeceğim ve fikrimi açaca· 
ğım, bunu Südeye de münasib 
bir lisanla ıınlat,I 

Diye bir mukaddeme yaptık
tan sonra sanki Aliye nişanlı 
Fatmasının ve öteki kızı Gül· 
sümün, karısı Sudenio duyma
sını istemez bir fısıltı ile, tatlı 
tatlı Ayşenin saçlarından ku· 
laklarıoa bir şeyler söyledi. 
Ayşe bir an tebessüm ediyor 

. ve baş sallıyor. bir an endişe 

~ 1 

Ayşe! 
Ayşe birdenbire ~ilkindi ve 

kocasının dizlerini öperek, bunn 
öpmekle cennete ulaşacağı ka· 
naatiyle; isyan ettim korkusun• 
kapılarak: 

-Sen bilirsin ya Muhammedi 
Allahm hikmetinden sorulmaz, 
sana belki bu emredildi. 

Tam bu sıra kapının dışında 
iki ses birden selim verdiler .. 
Ayşe fırladı ve Ebubekirle 
Ömeri içeri aldı. 

Muhammed ayağa kalkıp 
iltifat ederek yer gösterdi. 
Ômerin yüzünde, kendi halinde 
iken teressüm eden elemin 
çizgileri yarıyarıya baki kal
mak üzere bir hürmet bir 
sevgi manaları veren görünüşe 
bürünmüş, Muhammedin iltifa· 
tile de derin bir tazimin mu· 
kabeleıini böyle görmekle bir 
tebesaüm belirmişti. 

Oturdular, hal ve hatır so· 
ruldu, Ayşe bırkaç hurma ge· 
tirdi, ve Muhammed : 

- Ömer dedi. Bana Ebube· 
kir birşeyler anlath. 

- Evet bana da sizinle gö· 
rüştüğünü baştan sona anlatb. 
Sıddıkın yalanla sohbeti yok. 

- insanlığa bu lazım Ömer •• 
- Beni istemekte bir sebep 

ve bana vereceğiniz bir emir 
vardı sanıyorum. 

- Evet Ömer.. Meyus ve 
mükedder olma, kızın Hafaşaya 
benden selim götür. Ağlama• 
sın 1 Ve seninle beraber o da 
müsterih olsun ki : 

[Hafasa Osmandan daha yük· 
sek bir kimseye varacak; Os· 
man da Hafasadan daha yük· 
sek bir kız alacaktır ] .. Bunu 
kızına söyle.. Osmana da ayni 
zamanda bu sözü sen söyle 
Sıddık 1. 

- Peki... Fakat bu; Ömerin 
kııı:ı ve Ömer için meçhul bir 
tesellidir, Osmana da meçhul 
bir vaaddır. Bunu nasıl izah 
edelim??. 

- Bu kadar söz hepsine 
kafidir! Önümüzdeki günler ve 
aylar Allahın izniyle bunu izah 
eder. Size uğurlar olsun .. Yarın 
halledilip, düşünülecek siyasi 
vaziyetimizi mescidde görüş· 

meye geliniz .. 
- Elbet. 

- Sonu Var -

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi • Doğum • Kadın - Çocuk • iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz hastalıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V İ N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyatban~si ve doğum 
Hlonu fennın en son te· 

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !.adardır. 

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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Habeş harb meclisi toplanıyor 
Ecnebi zabitlerin de iştirak edeceği me r 

harb için yeni bir tabiye hazırlıyacaktır c ıs 
imparatorun ı3 yaşındaki oğlu 10,000 kişilik bir fırkanın b 
. Domo, 24 (A.A) - N•<'•;. --·· ~-·-. _ aşına 

nın askeri teşkilat servislerinde 
kullanılan ecnebi zabitleri· 
nin Adisababaya çağınldığı 
•e ltalyan ileri hareketini dur· 
durmak için kabul edilecek 
tibiyeyi tespit etmek üzere hir 
~rp meclisi toplıyacağı s3y:e-
aıyor. 1 

HABEŞLER BiR UÇAK 1 
ARIYORLAR 

A .Harar, 24 (A.A) - Rort:r. 
.~ansı, Habeşlerin bundan u; 

gun evvel Dagabmolo civarıo<ia 
lllecburi surette karaya in~!7 
olan. bir ltalyan uçağım ara· 
dıklannı bildiriyor. ltalyan 
uçakları dün Sasabaoeki bom· 
bardıman etmişlerdir. 

. iMPARATORUN OGLU 
Adis·Ababa 24 (Ö.R.)- im· 

t8:.ratorun 11 yatındaki oğlu .~·:,.;.:;;....ı._,,ı;:;;~~.-
a uk dö Harar, Habef prensleri ~ -.~~----'!lw.·-=~ ,;-"~~ toploooak •"" 10 O•"imdd<i ,.,,,,,,,,.,,~ '""' ,.,,. bU ""' 

n kışılık bir fırkaya kuıoanda (talyan kumandanlığı daha Soınali cephesinde g neral A" 
d • ı••• ' b. A. 

' oookti,. ••" d"""".k bk ''"~" G•uy~; Nogoffido b;, =I•· bo . ' '"' ' "'"'"' Ho· 
rr AL YAN RERMİ TEBLIÔI ''"' •"m;ı " b• b"'kot •~• "'"'"'' Gol•-Bo'""" 

1 

•mP""'"~•• Ru O..to-
Rom" 24 (ô.RI - ıos ••· • .,.,., ••'" ... ,,,., 21, ,,..om•• ,,..,ı;. ••• "klld• "'." ''~' R .. M••-..m ta· ınaralı resmi tebligdir: 22 ve 23 .OD kanunda ilga edildiğini bildirmiştir.Negel yın. ~dilmiş olduğunu bildirdik-

... K"" ı..~··~·••• d••~ odoo Çok ,;ddoU; Go;o upb .,ı;,,.;.; .,,.0 
m•· lon•• 1'"'°'· 

muh;,,, llıboı ku•••ı;,.;.;o mob,..b•I" .;ı..,.ı dü• .~ .,,.b, ~,,.od• b;, l•YJ•" Ru o .. t.om Ra, Mok 
ceoubi T b" 'd cı"ddetli ınanevramızın tam muvaffakı- düşmüttür. nin idareeı· alt . • .onne-
b · = 'Y'" ' • · · - f"m•g> red " ta••ruu ,.,mok '"" b•· 

1
,ti U. ootiool•-"'· Booon RAS DESTA, IADEI doWğ; •• J•lo d • • ~koto goçUk~,; bokk••d• b&l~b go~ook tobl;ğd• •ori· iTiBAR EDECEK h•'Pta ;odo; ;;;: J'P~i'_bi'. eınin hab 1 - "ne lecektir Roına 24 (Ö.R) - lstefani bild" k . ar edecegını -···· " " ....• ~ """ .: ...... ·-·········· ... ·•···· ... ........................... ....... .... .. ·-· ..... . 

a:·--EJ;~:·--·o;~~ig işinde 6000 kişi K;·;r«:~;~;;~ 
bir · anlaşma yolu buldu naşını selamladı 

Sovyet ·Rusya ve Uruguay anlaş· Ronıan~.a ve B?lgar kralları Londra-
ınazlığı gelecek celseye kalacak ya muteveccıhan hareket ettiler 

d Paris, 24 ( ö.R) - " Ecb~, Dantzig meselesi raport6ıil 
Londra, 24 ( ô.R 1 - Kral 

Corcun cenaze törenine iftirak 
edecek olan Norveç kıral ve 
kıraliçeıi Niyu Kastile geldi· 
ler ve Londraya hareket et· 

bunlann arasında la rına d •opa -
bil öay_:ınarak gelen sakatlar 

e Paris" gazetesinin Cenev· B.Edenle •erbest tehir sena• 
;;den istibbanna göre B.Eden toıu uıüme..ın arasında bir 
h •ntzig meselesi üzerinde bir anlafma buıl olmllflu'· Me.e-

al çaresi bulmak üzere yap· lenin Konseyde tahrikine ıebeb nıag" - -lükl k "k' h a memur edıldiği raporu olan ve gu"'° er çı aran ı ı 
i ~zırlamakla meşguldur. Bunun kanun layihası Senato tarafın-
:·~ lngiliz dı~bakaoı Lehistan dan değiştirilecektir. Konsey 
~şışleri bakanı 8. Belde gö· bu teabbüdü kaydetınif ve tat-

;ııımüştür. B. Bekin taniyesi bikatını bekliyeceğini bildir-

t b~ıne. B. Ed.,o raporundaki 
miştir. 

Sovyet • Uruguay ihtiJift uze · 
a •tlerı hafifletmiştir. Oaohig 

senatosu ulusal-sosyalist olma· 
dıkla r . . • 1 . d k 1 ı ıçm ış erın en çı an an 
nıemurların vazifelerini iade 
~hnekten istinkiif ettiği için 
;nseyin tasvibine konulacak 

:.an raporda bir tahkikat teh· 
ıdi olacaktır. 

BiR ANLAŞMA YOLU 
BULUNDU 

Cenevre, 24 (Ö.R) - Ulus· 
lar sosyetesi konseyinin dok
~anıncı devresi toplanmışbr. 

else dışınde, gündemde ya
zhtb meselelerin halli içın bir 

a r e· y 1 müzakereler olmuştur. 
ılhassa Danzig meselesi ile 

~ovyet Rusya - Uruguay ihti
lafı üzerinde görüşülmüştür. ••• 
Fransız 

Elçisi M ussolini ile 
•• •• •• goruştu 

Roma, 24 (Ö.R) - B. Mus· 
•olioi b ., p ugun, aristen avdet 
eden büyük elçi kont dö 
C.lıambrön'ü kabul etti. 

hakkında f'aportör seçileo B. 
Titulesko da iki tarafı ihtilafı 
daha ziyade şiddetlendirecelı' 
hareketlerden sakınınağa dal'et 
etmiş ve kesilen diplomatik 
ilgilerin yeniden kurulmalarını 
temenni etaıiştir. ihtilaf için 
hakemlik yapan B. Titulesko 
gerek B. Litvinof gerekse Uru• 
guay mümessili B. Goali tara
fından tebrik edil.mittir. 

Cenevre, 24 (Ô.R) - Dan· 
zig işinde müşterek bir anla.t
ına yolu bu.unınuşsa da Uru· 
guay - Sovyet Ru•ya anlat· 
oıazlığı sürünceınede kafmtftır. 
Bu i" diğer toplantı devresin· 
de görüşülecektir. 

••• 1863 
Balıkçı ölümle 
pençeleşiyor 

Moskova, 24 (Ô.R) - Gu
rüsden bildirildiğine göre, Ha· 
zer denizi sahilinde, üzerinde 
1863 bal•kçı bulunan bir gemi 
görfiliuqtür. Bu ıtemİDİn 40 

tiler. 
Bükret 24 

manya Kralı 
hareket etti. 

(Ô. R} - Ro· 
Kuol Londraya 
Beraberinde Sü 

bakanı da vardır. 
Sofya 24 ( ô. R 1 - Kral 

Boria Londraya haıeket et-

mittir. 
6000 KiŞi CENAZENiN 

ÖNÜNDEN GEÇTi 
Londra 24 (Ô.R)- Bu sabah 

saat sekizden bqlıyarak 6len 
kral Jorjun cenazesinin bulun· 
duğu Vestmiııister bolunun ka· 
pıları halka açılmıştır. Halkın 
bir kısmı sabah erkenden beri 
Vestminister kapıları önfinde 
ilk önce içeri girebilmek için 
beklemekte idi 

Kral Jorja son saygı borcunu 
ödeınek isteyenlerin tehalükü 
0 kada büyüktn ki saat 8 ile 
9 arasında 6000 den fezla va
tandat cenazenin önfinden ge
çebilmiştir. Bütün Londralılar 
ve illerden gelenler &len kra
lın cenezeııine son vedaı yap
makta acele etmektedirler. 

Sabah ilk saatte geçenler 
arasında henüz işlerine giden 
metro mllstahdemleri, otubüs 
~e. !aksı şoförleri, erkek ve kız 
ışçıler göze çarpmakta ve 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
günlük yiyeceği vardır. iki 
tayyare hunlann imdadıııa git• 
mek üzere hareket et.W.tir. 

e g rulmekte idi. Geçid 0 

~=~ar 9 ç~buk_ yapılmaktadır ki 
ka ıs w ~çuga doğru bolun 
ke~af~t~!u~~eb bek!iy~nler eıki 
b b 

Y etmışti. Bununla 
era er cenaze 0- - d 

1 
. nun en ge-

~en erın bir daha ge mek 
u~ere yeniden kapıda betiyen 
yüzlerce kimse arasına li 
karıştıkları bile görülebiliy!:d:. 

SOVYET HEYETi 
Moskova 24 (Ô R) 

Jorjun cenaze tö;eninde ~al 
~e~ Rusyayı tem~il edecelc ol:~ 

e egasyon başında dış işi . 
halk komiseri B L"'-. f en d • b d • l<'olDO 01• 
v:~ g1 C m8areşal Talı:açevski 
1 

• : • • • Londra büyük S ç.ıwıdeo mürekkep olacaktır 
ovyet hükumetinin bir yab · 

cı de_vlet başkanının cewu::: 
ne boyle kalabalık bir d 1 ı 
yonta iştiraki ilk defa :tga~
tadır. Ulusal müdafaa asb:k:n: 
dl~n Marefal TukaçeHkinin de 

e;eguyonda olması dikk t 
uyandırmaktadır. a 

Diğer taraftan Sosyalist Sov
yetler Cumuriyetleri b" li". mk·· ırgt er eza ıcra komitesi b k B Ki. aşanı 

:. a enıo Kral Jorjım ilü-
munden dolayı Kraliç Mary'y 
be Halk Komiserleri kurul: 
.aşkın?1 B. Molotof da B. Bald 
v~e bı~er başsağı telgrafı çek
mtflerdır. ---Lo!1dra 24 (Ô.R)- Mao uri-
de bır takım köylüler, ha:dut
lar tarafından dag· a kaldır 1 1 ·1· · . ı an 
ogı ·~. mısyonerıni Çekçamb 
m~vkiınde gördüklerini söyle
mı~lerdir. Bunlar fngiliz m· 
0 

· • b ısyo· 
la~n~ın aydotlar elinde zayıf-

ıgtnı Ye pejınürde bir vazi· 
yette gezdiğİDİ iJiye ettil er. 

Fransız gazetelerine göre 

Sarraut kabinesi lngil
tere ile anlaşacak 

Laval ~ahinesi, Finansal ~edbirleri 
ıhmalle itham edildi 

. Paris, 24 (Ô.R) _ "lntrao
sıgeant., gazetesi yeni kabine
de çok bakan oldogu· 

k d
. nu yaza· 

ra ıyor ki: Azimkar daha 
az adam daha iyi iq - b" r d. F .. gore ı-
ır ı. akat bir parti kab" ol • ınaıı 
mıyacagı anlaşılarak yine b' 

temerkü7. formfilü kabul d"ld~r 
Herk b e ı ı. es unu muvafık bul-
maktadır. 

ESKi HÜKÜMET GAYRET 
GÖSTERMEDi 

"lnfarmation - 1 d" 
Eski b""k" " şoy e ıyor: 
. u umct ekonomık ve 
fınansal kalkınma için b- -k 
bir uyu 

~ay~et göstermişti. Laval 
kabınesınde bütçe . . . muva2enesı 

~ın Rçok. e~e~ji göstermiş olan 
· egnıer nan yine f bak 1 • d ınans 

an ıgın a kalması çok i i 
olmuştvr. Y 

1 8. Bonnet de ticaret itilaf· 
arı yaparak recim d · ·ı . urumu 
ıyı eştırmek için geçen kabi-
;ed~ olduğu gibi çalışacaktır . 
- . ondel P. T. T. bakanlı· 
~anda yerinde idi ve yine ye· 
rındedir B p· t . d b · · ıe rı e Deniz 
akanlığında kalmıştır 
Böylece ge k b". "ktid 1 çen a ınede de 

ı ~r .• eller ile bapn-
lan ıtın del'am edecegın". -
den •· h d" şup e e ılemez. Nihayet 
B.Flandin'in l>ıf bakanl • 
g

e . dı ıgma 
çmesı . f siyası;nın Uluılar 

~osyetesıoe sadakat lngiltere 
ıle sı~ı anlatma esasına daya
nacagınıo teminabd.ır. Otorite 
ad~mı olan B.Sarraut nüfuzunu 
eyı kullanmıtbr. 

"Progrı de Lyoo" diyor ki• 
8; Sarrout kabineyi yapınağ: 
ancak cumhur b ... kanıoın ü . - unrı 
zeı:ıne kabul etmiştir. yeni 

k.ıı.bıoe frangı koruyacak ve dıt 
sıya~ayı Uluslar paktına daya
yacaktır. 

"D~pecbe de Toulonse., di
yor kı: yeni bir ekseriyet kur· 
mak lazımdı ve kolay b" . 
d ""idi z ır ış 
egı : i~a Radikaller sağ 

':~ah ıle baç bir şekilde it bir· 
li~ı yapamazlardı. Yalnız Ra· 
dıkal, Soayalist So birli"" . . ve ıyaliıt 

b
• gt partilenoe dayanacak 
ır kab" · me ıse, sosyalistlerin 

sa yl~vlar odasını feshetmek is
t~','.'ıyeo bir kabinaya filen it· 
tirak etmemeleri h b"I . k ase ı e ım-
ilnsızdı. Mesele sollarla . b" • 

(i"" lf ır 
gıne merkezde ve solda razı 
?!~nacak unaurları toplamakta 
ıdi. 8. Sarraut buna muvaffak 
olmuştur. 

"Petit Provençol halk h • . " cep· 
eaını teıkil eden üç parti . 

bım b" b" ı·k nan ır ır ı le kabine ya 
saylavlar odasını feıhede::-
8'.elerine teeuüf ediyor. 86yle 
bır bükiimet iç siyasada f ve h . rangt 

cum unyeti koruyacak bi 
programla yeni seçimi b r 
yapabilirdi. emen 

TEMERKÜZ KABINASI 
.. KURULABiLiRDi 
f rance de Bordean 

1
. 1 . ... sos-

ya ut erın içeride . . cumunyet 
nızamıoı korumak teminatı ve
ren ve dışanda m;ı,.. k -

nl
.• ...,.ere gu-

ve ıge dayanan b" t kw 
k b

. ır emer uz 
• ıouına ııı" h 

1 
. . . uza eret edecek-

erını bildiriyor. 
. ~iğer gazeteler hükümet 
utikran lii%uınuou ka d d 
çabuk balliod y e erek 
rünü 

1 
ea memnun gö-

yor ar. 
PARTiLER VAZiYETLERiNi 

. TESPiT EDiYOR 
Parıı, 24 (Ö.R) - Parti 

gru~ları yenı kabineye ka 
l'azıyetlerioi tayin . . rııı 
maktad la açın toplan-
lı: b' ır r. Fakat ancak 

a me programını okuduktan 
-r• karar l'erecekle d. r ır. 

Küçük antant ve 
Çekoslovakya 

Prağ, 24 (Ö.R) _ 8 bak 
~:&tığı bi~ ıö rlevde Ç-:kosl~ 

yanın ıç ve dış siyasalarını 

anlatmış, küçük antaotın ve 
B.alkan ~nta.ntının Berlin aley· 
hane haç bır şekilde hareket 
beraberliği dü~üomedikl • . B 

1
. .. enoı, 

er ıne varacak yolun teşkilat· 
landınl?!ıt. bir orta Avrupad•• 
g~ç~cegıoı sizlerinde belirt· 
mıştır. 
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ağl o • vaz 
Frans ve Ingiltere Mussoliniyi kurtarmalı mıdırlar ? 

----------------------11111111----------------------

omadaki lngiliz ve Fransız büyük elçilerinin raporları hayret vericidir 
ltalya zevahiri kurtarmak ve giriştiği sergüzeştten şerefle sıyrılmak istiyor 

makta muvaffak olmuş addet
mişti. Bunun için 125 milyon
dan fazla sarfedilmiş ve e:&• 
cümle Ras Seyum'a mühim 
miktarda para verilmişt~ 

Politika ve diplomasi, bugün 
ubıta vukuatı bıziyle inkişaf 
etmektedir. 

Bugün okuyucularına hali 
ııecri tedbirlerin teşkilatlandı
nlmasından, 16 ıncı maddenin 
tatbikinden ve zecri tedbirlerin 
petrol veya kömüre teşmilinden 
•~ saireden bahsedecek olan 
diplomat, hakikaten " Asarı
İıtika meraklısı " telakki edi
lebilir. Çünkü bir kaç gün 
içinde vaziyet tamamiyle 
değışmiş ve sayfa çevrilmiştir. 
Bakalım bu sayfanın başına 
aiy~sa adamları neler yaza

taklar? 
Ekseriyet itibariyle hadise

lere mahiyetini insanlar verir
ler ve bu mahiyet, insanların 
bu hadiselerde görmek iste
dikleri mahiyettir. Fakat bu 
aon on beş gün içinde hadise
ler bu yolda intikamlannı al-

ıılar ve hadiselerin asıl kendi
leridir ki bu ıon on beş gün 
içinde, Noel ve yılbaşı tatille
rini yıtpmakta olan gunun 
adamlarına yepyeni bir veçheyi 

abu! ettirmişlerdir. 
ACABA ARADA 

NE OLDU? 
Gayet Sade bir şey, ltalyan 

kuvvetinin yıkılması. Bütün 
trajık netayiciyle ka.rşımıza 
.:ıkan öyle bir yıkılma ki . bun
dan çıkan neticeler asıl sebe
bin yerini tutmuş ve Aristide 
Briand'oın dediğı gibi, "Mo
naco prensliğinin bütün yolları 

nasıl meşhur gazinoya çıkarsa 

aynı tarzda bizi Almanya'ya" 
doğru bakmağa icbar etmiştir. 

SEl<T HAKİKAT 
Habeş - ltalyan meselesi, bir 

lı:aç gün zarfında, ltalyan kuv
•etinin inkırazı ile dünya du
rumunda hasıl olacak değişik

likler meselesi önünde kaybol
muştur, işte, bütün meseleler· 

' den üstün olan bu meseledir ki, 
yeni arsıulusal kanun ile vazi
yeti yürütmek istemekle devam 
eden bütün diplomatları sert 
balıikat ile karşılaştırmıştır. 
Şimdi hıidise1eri gözden ge
firelim: 

ÜÇ MÜHiM SEBEB 
ltalyaya karşı bütün zecri 

iedbirlerin hukuki ve maddi 
bir şekilde orsranize edilmesini 
istiyen bir millt:tin istediği ile 
dışişleri makamına oturan B. 
Eden 'in ilk işi " Staff ,, 1 ka
bul t:lmek oldu. lngiliz kur
mayı herşeyden evvel ltalyan, 
Habeş harbına" iki aya kadar 
nihayet yermek lazımgeldiğini 
Ye bunun için üç sebeb mev
cud o'ldu{ıunu B. Eden'e söy• 
lemi tjr. Bu sebebler şunlardır: 

l - Renkli bir ırk olan Ha
betlerin büyük bir Avrupa 
devletinden fazla kesin bir 
muzafferiyet kazanmasının ko
lonizatör devletlerin MıStrda, 

Filiıtiode ve Fasta büyükmüş
'kiilitla karşılanmaları ile neti
celenmesine mani olmak. 

2 - Cıty'nin ltalyan kalkın
ması için ihtiyat olarak sakla
dığı para muayyen bir haddi 
aşmıyacağından ltalyan kuvve
tinin fazla zafa uğ. amasına 

mani olmak. Brenner lizerin
deki ltalyan kuvvetlerinin ta
mamiyle kaldırılması Avrupa 
muvazenesinde lıa.rıııkbklar 

tevlid edeceğinden bu cihetin 
ehemmiyeti bilhassa çok bü-

3 - ltalyan·Habeş muhasa
masının halli esnasında kuvveti 
günden güne artan Almanya, 
koloni hususunda dileklerde 
·bulunacağından bu dileklerin 
ehemmiyetini mümkün mertebe 
azaltmak. 

lngiliz kurmayının kana
atına göre, Almanya, hemen 
hemen Agadir zamanındaki 
kuvvetini iktisab etmiş bulun
maktadır. Maddi kuyvetlerine 
dayanarak yakında ( masaya 
yumruk vurabilecek ) bir şekle 
gelecek olan Almanya, yalnız 
Kenya değil, fakat aynı za
manda Avrupa'da Memel'i al
mak ve Anşlüss'ü tahakkuk 
t:tlirmek için de meydan oku
yabilecektir. 

INGILIZ KURMAYININ 
ENDiŞESi 

lngiliz kurmayı, B. Eden'e 
şu ciheti ehemmiyetle hahr
latmıştır: 

Mussolininin ihtiyat bulun-
. durduğu petrol mikta•ı, ilkba
hara kadar barba devam et
mesini temin edeceğinden pet
rol ambargosunun şimdilik biç 
bir tesiri olmıyacaktır. Sulhu 
muhakkak surette temin et
mek için başka çarelere baş
vurmak lazımgel:r. 

38 Yaşındaki dıt işleri ba
kanının düşmanları çok oldu
ğundan, bu dü manların söyle
diğine göre, B. Eden bu ıza
batı bir hayli meyus ve nev
mid bir ta ~ırla dinlemiştir. Lord 
Eden, kendi doktrinlerini inkar 
etmekle suçlulandırıl
dığından lngiliz efkarı 
umumiyesi, genç ba 
kana şu lakabı 
takmıştır : " Sir 
Samuel Eden " 
HAYRET VERiCi 

RAPORLAR 
Bundan sonra 

Romadaki lngi
liz ve Fransız 
büyük elçileri 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20 sonkı1nıı11da Ceneınde başlamış 0/011 görüşmeletden bir netice 

rıkııbi/rrdı ·mi? hansa ve hıgilterenin R.oma e/rilefi taıa/lndan lıükfi· 

metlerini' verilmiş olan raporlarda /fa/yan İ.( vadyeti ile. Habeş haıbı 

lıaAkı11t!11 rok lmlbince hükiim/er yürıitıi/miiş oldll.L~una pöte zurt tedbirler 
meselesi l'mi lıir .•o/haya girmiyectk midir? 

Vıi mecm:.a~ının "Meç/Jul diplomat,. imzası ile siyasi lahlilkr yapan 
vazarı aşaifıdııki razısında hu suallere .rvap veımeve m/ı.<ıvor. . ...........................•.•.•................................... , ..•.........•.••. 

rini emniyet sandığına bırakmak 1 mübim bir noktayi hatırlata-
dededen kalma malikanelerini yim. Yaşamış olduğu 2,000 
satmak mecburiyetinde kalmış- senedenbe-r" '-'-.beşiııtan bütün 
!ardır. işte 

iki büyük 
elçi tarafın- ' 
dan nekle
dilen bu ha
kikatlar, ln
giliz ve Fra
nsız efkarı

umumiyesin
de büyük bir 

ha~~et ve te- ı 
essur uyan
dırmıştır. 

Fakat ha
kikatı, bu 1 
efkarı umu- , 
miyelere en 
kuvvetle. & ..,.. 

gösteren, 
Mussolininin 
r:a d y o 1 ar 

Paris'e ve Roma
ya gelmişlerdir. 
Bu iki mühim l'l/apolı boı.;.•tıı ıııdan b;r ma11:..11ra ı. r fıır l'l/apolı!t kar/Jn 

diplomatın raporları, herkesi 
. hayretten hayrete düşürmüştür. 

Bu iki diplomat, ilkönce, 
ltalyanın mahud "Son Hamle .. 
sını yapabileceği hakkında 
beslenen kanaatleri yıkmışlar
dır. ltalya, böyle bir hamle 
yapacak vaziyette bulunmuyor 
ve bilakis hakikat, buna tama
miyle zıd bir mahiyet gös
termektedir. Büyük elçilerin 
izahatı karşısında bir ltalyan 
inkırazı ihtimalini derpiş etme
ğe başlıyan Londra ve Paris 
çevenleri, elin hayret içinde 
bulunuyorlar. 

ITALYADAKI VAZIYET 
Büyük elçilerden aldıklaıı 

izahat, Londra ve Paris kabi
nelerini ltalyan diktatörlüğu 

hakkında fikir değişlirmeğe ve 
bu diktatörlüğü daha gerçek 
bir zaviyeden görmeğe sevketti. 

Mu!olini, ecnebi memleketle
rinde serveti olan ltalyanlar, bu 
servetlerini bonolar mukabilin
de hükümete vermeğe, bun
dan başka da ltalyan milletini 
9 milyar liretlik bir istikraza 
i tirak etmeye de mecbur et
miş ve böylelikle bütün ita) yan
ları iflasa sürüklemiştir. Esa
sen yapılan tezyiklere rağmen 
hu istikraz 4 milyar 200 mil
yondan yukarı çıkamamıştır. 

Roma yüksek sosyetesine 

bakkınd:: neşrettiği · son bir 
emri olmuştur. l'u emre göre, 
radyo sahibi llnlyanlar, ltalyan 
merkezlerinden l:a~ka merkez
leri dinlemek uzere makinaların 
düğmesini çevirmek hakkına 

malik değilludir. '"O.V.R.A." 
uçaklarının miizevirligi ile tat
bik imkanını bulan hu kanıin 

bilhassa Pariste büyük bir he-
• yecan nyandırmışbr. 

iT ALYA MAGLÜB OLMUŞ 
V AZIYETTEDIR 

Her iki diplomatın hükümetle
rine verdikleri izahat ve ileri 
sürdükleri kanaatlere göre, 
petrol üzerine zecri tedbir
ler konulmakla hiçbir netice 
elde edilemezdi. Çünkü Habe
şistanda ebediyen durdıırulmuf 
bulunan ltalyan orduları, ileri 
hareketlerine devam edemez. 
Ve iklim ve tabiat tarafından 
mağlüb olmuş bir vaziyettedir. 

NECAŞININ SÖZLERi 
On sekiz ay evvel B. Politis, 

Habeşistan imparatorunun mi
safiri bulunuyordu. Krallar 
kralı, altı ay için duyduğu bazı 
endişeleri, Ymıan diplomatına 

şu sözlerle anlatmıştı: 
M - Milletimin, modern va

sıtalara kar~ı gelecek bir 
şekilde silahlanmış bulunmadığı 
bir hakıkattır. Bu noksan, bir 
gün belki bir tehlüke şeklinde 

istilaları akamete uğratmıştır. 

Sarsılmaz müttefiklerimiz sa
yesinde hiçbir ecnebi toprağı
mıza yerleıememiştir. Bu müt
tefikler: iklim ve dağlardır. 
Göreceksiniz ki, memleketimize 
saldıracak olanlar, 1896 da 
ltalyanlann uğradıklan akibete 
uğrıyacak ve gerisingeriye dön
mek mecburiyetinde kalacak
fardır. ,. 
Habeş ikliminin bugün de 

ltalyanları mağliib ettikleri 
görülmektedir. Mesela, ordula
rın iaşesini temin etmek için 
Massauah limanından Asmara 
yaylasına \:ıkacak olun 1700 
kamyon dağlık arazide kulla
nılmaz bir hale gelmi,Ierdir. 
Her biri yedi ton levazım 
taşıması llı21mgelen 

büyük müşkülatla bir ton taşı
yabilmektedir. Çamur ile sünger 
taşından mürekkeb bir halita 
olan müthiş Habeşistan tozu, 
motörlerin içine girerek işle
mesine mani olmaktadır. Bu, 
yol üzerinde metrük bir halde 
duran hadsiz, hesapsız kam· 
yonlar, ltalyan seferinin ve ta
biatın medeniyet iizerinde ka
zandığı muzafferiyetin bir sem
bolüdür. 

TANKLAR 
KULLANILAMIYOR 

Bundan başka iklim yüzün
den tankları kullanamamak 
mebburiyeti ile karşılaşılmıştır. 
Tankların içinde bulunan as· 
kerler, sıcaktan ölmemek için 
teslim olmaktadırlar. Bütün bu 
cihetler nazarı itibare alınırsa, 
ltalyanların son ve muvaf
fakıyetli bir taarruza geçebi
leceklerini düşünmek şüp
hesiz ki delilik olur. Lombar
diya ve Piemont yaylalarının 
iklimine alışmış olup hararetin 
42 ve 45 e kadar yükseldiği 
bir zamanda Habeşiatan'a ayak 
basacak olan 80000 nefer, - ita!-

. yan tebliğlerinin haber verdiği 
gibi Adiaababa'ya kadar ltal
yan somalisini takip etmek 
üzere ne şimalden, ne de ce
nubtan bir taarruz hareketine 

· geçemiyeceklerdir . 
Hakikatta, bu 80,000 kişilik 

· kuvvetin Habeşistaıı'a yollan
ması, sulhun mevzuu bahsedil
diği bir sırada daha sağlam 
bir vaziyet takınabilmek mak
sadı ile yapılmıştır. 

Sirılyada Kar 
111Jm bir 
marı24ra 

lngilir ve Fransız büyük el
-çileri, zecri tedbirlerin genişle
tilmesi aleyhinde bulunmuşlar
dır. Çünkü bu genişletme, )tal-

. ya ile zecri tedbirlerin tatbi
katına iltihak etmit olan dev
letler arasındaki diplomatik 
münasebetlerin inkıtaı ve ltal
yayı Almanya, Japonya ve Ma
caristan ile başbaşa bırakmak 
gibi tehlikeli bir netice vere
cektir. 

125 MiL YON BAHŞiŞ 
DAGITMIŞ 

1' Diğer taraftan Paris ve Lond
ra, Bay Mussolininin JJimdi
ye kadar kendisine yapılan 

teklifleri niçin reddettiğini ni
hayet anlamış bulunmaktadır-
lar. Mevzuu babı iki diplomata 
göre, M1111olini lı:endiaini, baı

al-

Mussolini, böylelikle Hebe
tistanı kendine çekmek ve mil· 
Jetler cemiyetinin herhangi bir 
müdaha}esini bertaraf etmek 
isiyordu . Fakat lntellige
ance Service, her zaman
ki gibi kuşkuda idi . ltal• 
ya tarafından satın alın

mu olan bütün Habeş Raslan 
bu sefer lngiltere tarafından 
ye çok üstün fiyatlarla sabn 
alındılar ve Rasların impara
tora karşı sadakatları bu suretle 
temin edilmiş oldu, 

Beşler komitesinin teklifle
rine gelince, Musaolini bu tek
lifleri hiç bir zaman mümkün 
addetmemiştir. Ve bazı ramimi 
dostları ile konuşurken bu 
teklifler üzerindeki düşünce

lerini töyle ifade eylemişti : 
TEKNiK MÜŞA VIRLE~ 

~Milletler cemiyeti tarafından 
tayin edilen bu teknik mü
şavirlerin ne gibi bir hare· 
kette bulunacaklarını kolaylıkla 
tahmin ediyorum. Harb işleri 
ile bir lsveçli, finans işleri ile 
bir Portekizli, idare ve tecim 
işleri ile de bir Hollandalı, meş· 
gul olacaktır. ltalyadan ise, 
cüzzaıtı hastaneleri ile meşgul 
olması istenecektir . ., 

Mussolini, 8 ilk kanun Lava!• 
Samuel Hor planını kabul et
memiş olınaktan mütessir gil· 
riinınektedir Hakikatta Musso· 
lini, Londradalıi büyük elçisi 
Grandi' den aldığı · ve lngiliıı 
efkarı umumiyesinin Laval -
Hor planının haksızlığına 
karşı duyduğu infiali ve 
Milletler Cemiyetinin bu pla· 
na karşı harekete geçmesi 
ihtimalini bildiren telgraflar 
üzerine BB. Lavala, Baldvioe 
ve Sir Samuel Hor'a yapmı' 
olduğu kabul vaidlerinden 
uzaklaşmağa ba,lamıştı ve kü· 
çük düşmekten korkarak planı 
reddetmişti. 

MUSSOLlNI ZEVAHiRi 
KURTARMAK iSTiYOR 

Her iki diplomatın, bükfı• 
metlerine bildirdiğine göre, 
Mus~olini bugün, zevahiri kur
taracak ve bir an e\lvel gil
rüşmelere başlamağı temin 
edecek herhangi bir teklifi 
kabule hazırdır. 

Büyük elçiler, bu görüşme
lerin münhasıran Mussolini ile 
yapılmaaı hususunda ısrar et· 
mişlerdir. Çünkü, gitgide çoğa• 
lan firar vakalan ve ihtilaller 
şeklinde tecelli eden ltalyan 

. parçalanması deYam ettiği tak• 
dirde, Londra ve Paris hükiı· 

· metleri, bu güç muammayı hal· 
)etmek için derbeder komünist 
teşkilatı ile karşılaşacaklardır· 
Halbuki doğrudan doğruya Mu· 
ıolini ile görüşmelere girişile: 
cek olursa, onun vaziyetini 
aağlamlaştırmakla beraber, sı• 

yasal hayattan sessiz Ye gii• 
rültüsüz bir şekilde ayrılaralı 
yerini liberallerden müteşeklıi~ 
direktuar hükumetine verınesı 
temin edilmi~ bulunacaktır· 
Fransız ve lngiliz büyük el~i· 
!erinin kanaatı bu merkezdedır· 

FAKAT NiÇiN? 
Muhtelif biikumet merkeı• 

)erinde büyük Fransız ve Jıı• 
ilİJ' askeri .,,.Et~ ri ile örüoe0 



2s Kanunusani •9~ • G. Antepte 1• Borsa Haberleri 

b d 1 k DUn Borsada 
ayın lf I .· Yapılan Satı,ıar 

Fennt su tesisatı 20000° ~ 
llraya mal olmaktao.ır c· . fiat 

G. Antep, 22 (Özel) - Şe· Çu. ınsı 6 93 7 75 
hitler anıbnın etrafına üç döt 607 Buğday 
·kat üzerine muazzam bir patk 80 ton " 4 50 
yapılmaktadır. Bu park ınevcu~- 50 Arpa 9 37 
lardan çok fazla büyük ve gu- 10 fıuulya 
ıel olacakbr. Şehrin imar pr~: t300 P. çekirdek 2 :; 
gramını iki yıl içinde ve~e~ 50 İnce kepek 2 

4 50 
9 '31 
2 62 
2 62 

• de profesör Yansen sözlemıştir. 
Fenni su tesisab da Urayca ' Para Piyasası 
sağlanm.ışhr. Proje ıneşhur 24-1-1935 
"Pon Tompsoa., şirketine yap: Alış Sabş 
lınlmaktadır. G. Antep fennı Mark 50 15 50 62 

su tesisab 200,000 liraya mal · lin 621 50 623 50 
1 ister 8 28 8 30 0 maktadır. fr. frangı 

80 
SO 

80 Memlekette bahar Dolar · 21 1s 21 35 
~., ortasıncla 6. Antep ~~;;n lireti 10 02 10 05 

bahar gUnlerUe . . f 40 75 41 
tanıçcna~tad•r lsvıç_re ran. 85 20 85 50 

.. H r Florın 24 5 27 G. Antep, 22 (Oı:el) - e k 1 5 
Y~de şiddetli şoğuklar oldu- ~~sS~Ş::· 23 37 21 8~ 
ğunda~ ba~dilirken G. An• • 
tep'de bugünlerde bahar ba- Yahudiler J • 
•ası hüküm sürmektedir. Pal· •• 
tosuz gezenler çoğalaıışttr. aleyhine numay~ş 

'· Şehrin hariçiae doğru uzanan Varşova, 24 .\Ö.R) -:- Üa nvıe-
L~ k lÜ k bul· k v 
""}'Ü ve asfalt Ata r 9ersitenin riyazıye'. ıın, ahu-
varı alqamlan piyasa c:denlerle fi k fakültelerınde 'f . 
dolınakt b o-üzel bahar ı ve zı 1 L'-de yeni nümayış· a ve u ., · diler n ey ..... 
..ı:-ı • • arbr· 
~-....... eri genel net eyı ler olmuıtor4 ••••••••••••••••• 
ınaı~-d ••••••••••• •••••••••• · 
,, a..ıa ır. ••••••••••• 11

•••• 'h kkında tahlcı· 
••••••••••••••••••••••••••••••• h ·- b metotları a . 

ltatyan askerleri, Italyan ka- k:~ yapmak için Habeşıstkant~ 
k . kil eden · 0 hare e ı re terınin esasını trıt . gidecek komışyonu . -dd t 

sevimli bir samiıDiyetle · bakı· . ilesiyle Belçika. bır ınu e 
k · d" B as· yes · t ' n ekono· atı teslim etmışler ır. u a Habeşıs an 1 

kerlerden biri; bundan bir ~':; ' ve sosyal kalkınması?ı.n 
ıtıüddet ~vvel Paris'te ezcümle ınt mlni için bir Fransız : lngılkız 

• e k T · · t yece • tunları söylüyordu: . 20 , mandasının teş ı ını ıs ı l git· 
"Bütün kötülükler, şu. tir Az sonra Fransııı: ve n b"I 

•eneden beri bliyu-k bir de•· ' ; ' ıtalyayı bu mandaya da ı 
1 • d" tere b" k o· et olduğumuza kendi · ken ı· d ı.. ve üç taraflı ır e on 

• b- ük e ece.., t kkül et-ıtıizi inandırmaktan ve . uy "k l<ondoıninion eşe 
bir devlete yaraşan ezici rolü =~ bulunacaktır. fakat ~t.•~~! 
0 Ynamag· a mecbur olduğum~z · .

01
• için barba gır~ '.~ 

L '- . di" · ız temı L:- bırını 
1181tk1nda beslemek 11te gam i· . maddi ıııenfaatların "'Y 

, ~aııaatten geliyor. Fakat n etmiş bulunmıyacakbr. 
çın? · elde d ki Musso· .. k' şti 'ka ar var . 

INGILTEREYE JIÇARŞ~ A.ucahabor' almak için ra?y~· 
Ml..EKE: ·tini, "" b ti 

MOSTE . u bile kullanmak ser es -
. HARBi YAPILAMA! '?o lik olmıyan Jtalyan ulu-
Bu ınüstemlekecilik teşeb:u· sıne ~arşı vaziyetini bir dere-

sünden Italyanlar için çı an suna ad k rtarllllŞ buluna-
h!sse; şudur: "lngiltereye ~~rr ceye ka ar u 
bır müstemleke harbına gırıif • cakhr. .• larak sulhun te· 
leınez. Çünkü lagiltere çok Pek tabu. o ' lar süre· 
l:engindir ve .onunle ancak min edilmesı, u~u~ aya ılacak 
uyuşulabT . cek ve bunun ıçın y p 

ı ıııır . ., "N Alınany ve Japon· 
Herkes şunu soruyor: ?" görüşmelere E en Ja· 

den Mussolini bu seferın ya da karışacakhr. sa~ Ah 
b ' al· k tla Adıs- a· a~l~ngıcında Fransız ırener . ponya, bu ma sa . el İ· 
lerının kendisine tevdi e~mıt ba'da son :ı.aınanla~~a ~ı~ ç 
oldukları "Fas dosyası uı:e· rk ihdas etmiş degil ınıdır? 
rinde daha fa;ı. düşünme· l B"" -k diplomatların kana-

. uyu d . 
ıtııştir? - e 16 ıncı mad enın 

H keli- atına gor ' 
albuki bu dosy~. ş~ "fas "lletler cemiyeti paklınıo 

melerle başlamakta ıdı: ını . . kısa görmüş 
~tilasınıu müddeti, 25 sene. "temsılı., pro~~;'.r d n müte· 

asraf, 55 milyar. ,. ve paktın ı a ın e k dar 
VE ŞiMDi? llid vaziyeti sonuna a . 

. . ve . · ç- k"" bugün, Hakıkatta · şinıdı herşeyden götürmeınıştir. un u .. 
evel Alman meselesi üstün d · go""stermiş olduğum gıbı, 
b , emın . . · 
ıılunmakta olup bütün dev- ensiplerin tatbik edılınesı_?1 

letler hu mesele ile yakından ~rt k hirfetakete doğruyu-. k ıs eme , 
ıneşğul olmaktadırlar. Bır a~ - k demek olacaktır. 
haftadanberi Be~lin hük.üıııeti, rume .

1 
beraber şurası da 

· il bi Bunun a ' ancak bir harp ile halled e • k"k tt kı" ltalyayı mu-l ' . b · ha ı a ır • 
ecek mahiyette olan dıploma· "r k 1 ktan meneden ge-
t'k k h gö· vaf a oma B 1 avgalara sa a arıyor • t dbirler olmuştur. u .. F S!J: ne zecrı e . . kl•nmektedir. Bir ara ran - · . 1 R ma hükümetını, 
R · · ' L k 0 ile tedbır er, 0 d "k us andlaşmasmm o arn . . k 1 k suretiyle te arı 
kabili telif olmadığını iddıa kdaçab"lçdı"~. ınallara 3 - 4 misli 

d 1 bu ~ e ı ıgı . 
e erek kavga aramış o an la vennek ınecburıye· 
h""k F ve faz para . 

ıı ümet, şimdi de ransız . d b kmış ve altın ve ıp-
1 . . da tın e ıra ' . 1 ngıhz kurmayları arasın . • dd ler ihtıyaç arını 
h h- tıdaı ma e b~ 1 

t
. eyhat mevcut olmıy~1n,: ~-u çabucak tüketmişti•. Hal 0

1
Y e 

· eınel andlaşmaları ı erı s.ure· h" b" . . bü.nik dev et, .. - "ken . ıç ır , -
r'!k Lokarno aleyhinde yuru- 1 

' b . vıırıneğe cesaret 
~eğe teşebbüs etmektedir, Jtalyaya. ti~rç Bundan başka 

· k" b ·-r· edememış r. . 
Pekala malümdur ı u un • t dbirlerin manevi tesır· 

b 1 R laş· zecrı e ç·· un ar, Fransız • us an , . d h büyük olmuştur. un· 
masının tasdiki g~nünde Raylı ın l~~ı d""a a fkiirı umumiyesini 
gayri askeri bölgesini işgal et- ku uknya tel"nı"n .kanunu,. aley-

"En uvve ı 
ınek ve ceserelin ne derece- . d "k vvete karşı hak 
ler~ kada~ yürüyebileceğini yok- hın e ve leh~de toplamıştır, 
lam ak 'çin ileri atılan sebeb· adalet,. b 1 r bir hayli kı-
l . . . · u Bütün un a • 
erdır. Bu ıtıbarla, ltalyan - ı .a- . . yler olınakla be· 

b . . . 1 b" vanç verıcı şe 
eş meselesını bır an eve . ı- d işaret etmek 

t . k . · · · raber şuna a ırma ve - ısteınıye ıstemıye ' . k" Fransa millet· 
d 1 k ık rzımgelıyor ı, ' e o sa - Italyanın a ınma- a al ile tetabuk 

. k . ler . arası mor 
sını temın etmek gere tir. f tl ·nHayıkile ko• 

PLAN MALÜMDUR. eden ıııen aa erı. . , . . . 
. Italya tarafından kullanılan rtımaYı bilmemistif". 

Gôrde. iua memurluğundan:] 
Gördesin Cuma mahallesin-

den Ahmed oğlu ekmekçi 
Mustafaya ipotek senediyle 
borçlu olup aslen Gördesli olup 
tlyevm Ankara Eskişehir oteli 
yanında Havuzlu kahvede mu· 
l<im Rıza oğlu Saidiıı Divan 
mahallesinde fevkani ve tahtani 
ınaamüştemilat beş odalı ve 
içinde rubu suyu ve 350 metre 
murabbaı bahçeyi şamil bir 
bab evin paraya çevrilmesi is· 
tenmiş ve birinci artbrma 23 
mart 936 pazartesi günü saat 
14 de ic rası kararlaştırılmış 

23-1-936 giinünden itibaren 
açık arttırmaya konmuştur. Ta
lip olanların yüzde yedi buçuk 
he~dbile pey akçesi veyahut 
banka mektubu ibraz etmeleri 
ve ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadar.arm ve irtifak 
sahiplerinin bu gayri menkul 

' üzerindeki hııklannı hususile 
faiz ve sair masraflarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbi· 
telerile birlikte Görde~ icra 
dairesine bildirmeleri ve aksi 
balda hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça sabş bedelmin 
paylaşmasındaa hariç bırakıla
cakları ve gayri menkulün en 
çok artıranın üzerinde ilıale 

edileceği ancak artırma bedeli 
muhammen kiymetin % yetmiş 
beşini bulmaz veya satış isti· 
yenin alacağına ruçhan olan 
diğer alacaklar bulunub bedeli 
bunların o gı.yri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıl<mazsa 
en çok artıranıo taahhüdü 
baki kalmak üzere artırmanın 

• 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
M ÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahabn· 

dan dönmüştür. Hastalannı 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın· 
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S. 7) (3601) 
r--··--.-.llİllll_._. 
"7"/./%Lf';. r/7 /.;tl7A .-.; 

Mua.lim Doktor': 

A~met Hulôsi 
ALATAŞ 

iç hastaldkarı 
Mütehassısı 

Kemeraltı Samlı sokak No'.20 
TELEFON : 2780 

on beş gün daha temdid ve 
on beşinci günü ayni saatta 
yapılacak artırmada bedeli satış 
istiyenin alacağına ruçban olan 
diğer alacaklarm o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacak· 
ları mecmuundan fazlaya çık
mak şartile en çok artırana 
ihale edileceği ve fazla malü
ınat almak istiyenlerin ıartna· 
meyi tetkik için Gördes icra 
dairesine müracaat eylemelri 
ilan olunur. [130] 

DAIMON marka elektrik lambaları listesi 
Numarası Cinsi 
2213 A. V Kırmızı beyaz yeşil yanar üç renklidir, kapak-

lıdır, muhabere için ve şimendıfer ıçın bilhassa 
kullanılır. 
Velespitler için yapılmış dinamodur. 
Dinamo ile ve dinamosuz yalnız pille yanar velespit 
motosiklet otomobiller için yapılmı~ en son icat edi· 
len bu fener çok işe yarar. 
Bilumum vesaiti na!diyelerin kullanacağı kırmızı 
işaret feneridir. 

S041 Bir pille yanar. Yuvarlak camlı ve ayarlıdır." 
, .,ÇV/T/;.r,Q?;.r / 7~7/'if'// ff'JG • 
z DEPOSU : lzmirde Suluban cıvarında No. 28-9 

Ödeınişli Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir. 

Zümrüt · Damlası 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim ••• 
Bu mu 1 
Evet bak yeşil bir koku, a~k, neşe, sehir 
ve cazibe kokuyor, HİLAL eczanesinin 
son escrı ... 

ı .. :le~~ "U"K'"u 
OKSURUKŞURUB 

En muannid ôksürükterle bronşit, astm, ve boğmaca öksGrü
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

· tesiri şayanı dikkattır 
INGILIZ KANZUK ECZANESi Beyoğlu - Istanbul 

Balıkes r enc~mAninden : 
1 - Ayvalık - Burhaniye yolunun O + 000 - 11+190 ıncı 

kilometreleri arasındaki kısmın tamiri kapalı zarf usuliyle on bet 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu tamiratın keşif bedeli 15146 lira 94 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlard1': 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele 6rneği 

C - F eoni şartname ve nafia işleri şeraiti umum iyesi , 
E - Keşif cetveli 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı encümeni daimi kalemilc 

Nafia müdürlüğüne müracaatla görebilirler. 
3 - Eks'ltme 6 şubat 936 tarihine rastlıyan perşembe gilnl 

saat on b~te vilayet makamında daimi encümende yapılacalttıt. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 ,.- Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfin yüzde yed. 
• 1 

buçuğu olan 1136 lira üç kuruş muvakkat teminat vermeleri , v~ 
' bundan başka Nafia işlerlle uğraştığına dair eksiltme gilnünden 

laakal sekiz gün evvel Balıkesir nafia müdürlllğündım vesika 
alanlar girebilirler. 

6 - Usulüne tevfikan l<apalı .zarf içinde verilecek teklif 
ınektupları, teminat mektup veya makbuzları ve vesaik ihale 
günü saat on dörde kadar vilayet daiıni encümenine makbuı 
mukabilinde verilecektir. 

Saat on dörten sonra teklif zarfları kabul edilmiyecektir. 
21-25-29-2 (109) 170 
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YENi ASIR .zs l\anunusanı 1936 , 

Radyolarının 1936 modeli geldi 
model cidden e 1 meraklı Radyo meraklılarını hayrete düşürdü 

TELEFUNKEN radyosunu gelip görünüz ve neşriyat1nı işidiniz 
Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız 

Bu 
(1936 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pa ... lıvan dişler 

Hu neticeyi aiınak 
için bir liip 

RAOYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye haıkının ~ . leri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kull~nıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları 'o 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı? Fev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin kazandığı 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete sebeb bu 
hususiyeti vardır. Ev.veli diş- meziyetleridir. 

' 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz de 

BADYOl~iN 

1936 
Tee n e 

Kullanmıya başlayınız ! 
e• , ~ 

Sobalarınız için halis 
·~z~·~·g:~i<l~k·k~i·61~·ın~<l~~·kö~.ü~ii'~· 

Radyosu musikiden anlıyanların Radyosudur 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

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

BAHÇE Bourla Biraderler ve Şsı. lzmir - Gazi Bulvarı KOK DOLMA 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-

ızmlr belediyesinden: 
- Bin elli dokuz lira otuz 

yedi kuruş bedeli muhammenli 
Karşıyaka suyunun Alaybeyde 
mayo gurubuna kadar ve banka 
sokağının boru şebekesi olmıyan 
taraflarına temdidi işi baş sek
reterlikteki keşif ve şartname 
vaçhile 31-1-36 cuma günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 

İştirak içic 80 liralık muvak
kat teminat makbuzu veya 
banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatta komisyona 
gelinir. 15-18-21-25 

123 (75 
Yüz seksen lira elli kuruş 

bedeli keşifli Karşıyakda Tan
zifat sokağında yeniden adi 
döşeme yapılması işi başsek
reterlikteki keşifnzme ve şart
name veçhile 7-2-936 cuma 
günü saat 10 da açık eksiltm" 
ile ihzle edilecektir. lşirak için 
14 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

21-25-30-4 180 (111] 
- Birinci Kordondaki Ura

yın Şehir gazinosu yerine ye
niden gazino, otel ve bahçe 
yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 
40868 liradır. Bu inşaat ve ima
lata mukabil gazino otel ve 
bahçe on beş sene müddetle 
müteahhide ı car edilecektir. 
Senelik icar bedeli muhammeni 
elli liradır. Bu işe ait şartname, 
keşifname, proje ve sair evrak 
baş sekreterliktedir. Bunların 
takımile örneği iki lira muka
bilinde belediye baş mühendis
liğinden satın alınır. ihale ka
palı zarflı müzayede neticesinde 
11-2-936 salı günü saat onda 
yapılacaktır. Talipler şartname, 
keşifname ve proje dairesindeki 
inşaat ve imalatı yapmağı ka
bul etmekle beraber senelik 
icar bedelini artırmak suretile 
inşaat ve imalat için üç bin 
altmış altı lira ve icar için de 
dört lira ki ceman üç bin yet
miş lira muvakkat teminat ol
mak üzere nakden beledive 

kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 
(3508)-• ••••• • ...... ,··,, ..... ";":'ı-. .. ~~~ • ! ;:·~, 

•• ~-•• >': ~ ·- "Q5!f .-

En Güzel Renklerde 
'///////////////L'////L/..././////////////////////L/////Ll 

En Güzel Kalitelerde 
CLL./..//./L/L7"LL ///////////// LL///../J L:/ZL.EJ!Ar.L//////L//LJ 

En Ucuz Fiyatlarda 
l////////L'///////L./LL/.//////'/Z/LXZZL././//l':////////L//~ 

Yeni kumaşları çıkarmakla yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğ'ine kanidir 

BAY ANLAR VE BAYLAR için Tayyorluk, Pardesölük, Elbiselik, 
En yeni ve en zengin çeşitler geldi . 

Her ölçü ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

BiRiNCi KORDON ÇOLAK ZADE Halı Limited şirketi vit-
rinlerinde teşhir edilmekte 

Toptan ve perakende satılmaktadır 
>r//////////77/////////////////..////////AU////////////Z/L/////////////L////L///../J 

~ Devlet memurlarına ve resmi teşekkül mensuplarınıı: Tv/L////////////////////J . 
~ V///////////////////////.//////hr///////////, aksıtle Kumaş ve halı verir 
l////////////////////J//////////////Z/J/Jr.L///////////////L//LL/./////////L./.././/L/h 

[]2·) 33 ;~ lbJ 
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o 

EMSALSI , . . , , , . ,. -"" , 
- UNU ~ ' ·.- '-/' ' OLDUG :~~~ · , ,;~-:--

D ~' ' ,·/"..<:: ' .... '/A ,. . ... ~- . 
"' j ' , 

' ' 

•• • • 
GORECEKSINIZ 

H. 3 (50) 

,~=~======~ 
lzmir ithalat gümrüğünden: emrine yatırmak veya bu mik

darda banka teminat mektubu
nu teklifname ile birlikte 2490 
sayılı kanunun tarifatı dairesin
de ihale günü olan l 1 Şubat 
936 salı günü saat dokuza ka
dar belediyede müteşekkil ar
tırma ve eksiltme komisyonu 
başkanlığına verilmesi lazımdır. 

'11-25-30-4 181 (112) 
- Bin üç yüz on lira yet

miş kuruş bedeli keşifli Mare
şal Fevzi bolvarında Kantar 
karakolu önünden ikinci kor
dona kadar kanalizasyon ya
pılması işi başsekreterlikteki 
keşif ve şartname veçhile 4-2-
936 Salı günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
iştirak için doksan dokuz lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile sövlencn ıı:ün ve saatta ko-

K. G. eşyanın sandık marka No. 

misyona gelinir. 1 menle 58 adanın yedi sayılı 
18-22-25-30 154 (96) arsası baş sekreterlikteki şart-

Beher metre muabbaı yüz name veçhile 11-2-36 Salı gü-
cinsi yirmi beş kuruşten üçyüz altmış nü saat 10 da açık artırma ile 

beş, yetmiş metre murabbaın- ihale edilecektir. iştirak için 194 500 ipliği boyalı P.Mensucat f86uneli 

daki gün doğduda 58 sayılı yirmi beş liralık muvakkat te-
adanın 19 sayılı arsası dör yüz minat makbuzu veya Banka 
elli yedi lira on üç kuruş be- teminat mektubu ile söylenen 
deh muhammenle başsekreter- gün ve saatte komisyona ge-
likteki şartname veçhile 4/2/ linir. 
936 Salı günü saat onda açık 

182 00 " 
207 00 
292 00 
195 00 
188 500 

" 
" 
" 
" arttırma ile ihale edilecektir. 2 - 292 lira bedeli keşifli 

iştirak için otuz beş liralık mu- Karantinada Demir sokağına 191 500 ,, 
vakkat teminat makbuzu veya yeniden lağım yapılması işi 182 500 ,, 
banka teminat mektubu ile Baş sekreterlikteki keşif ve 267 500 " 

" 
. " 

" 
" 
" 
" 
" 
" söylenen gün va saatta komis- şartname veçhile 11-2-936 Salı 221 00 

yona gelinir. günü saat 1 O da açık eksiltme " " 

" " 
" " 
" " 
" " ,, 

" ,, ,, 
,, " 
" " ,, " 
" " 

1. N. Z. 329 

1. " 894 

1. " 327 

l, tt 7997 

1. " 330 

1. " 1079 

1. " 1078 
1. ,, 893 
1. 

" 
1016 

1. " 899 

1. " 896 

tesbit 
sayısı 

316 

19-22-25-28 164 (104) ile ihale edilecektir. iştirak için 191 5oo " " ll 
kk 2313 3000 

§' 1 - Beher metre murab- yirmi iki liralik muva at te- d Yukarıda yazılı eşya 27-1-36 ncı Pazartesi günü saat 13 e 
baı yüz yirmi beş kuruştan minat makbuzu veya Banka 
iki vüz altmış yedi metre mu- teminat mektubu ile söylenen açık artırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin itbıı.' 
rabbaı üçyüz otuz üç lira yet- gün ve saatte komisyona geli- lit gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 
mis '.:.ıes kuruş bedeli J!'Uham- -::.. nir. 25-28-2-5 220 028) ~ !r 12-25 65 (61) 
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F ratelli Sperco W. F. H. Van Der LiMfTET Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz .•• 
Vapur Acentesi Zee & Co. Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS ANGORA vapuru 20 so.n CENDELI HAN BıRİNCİ Merkez: 

PANYASI k KORDON TEL. 2443 KUM 936 kanunda bekleniyor. 24 son a-
CERES vapuru 25-l-l k d Anvers, Rotter- THE ELLERMAN LINES LTD. 

İzmir 
ikinci Beyler 

Nu. 102 
Sokak 

tan.hinde beklenmekte olup nuna a ar THURSO 
H burg ve Bremen vapuru 7 ikinci 

Yu .. '-ua" u- tahliye ettikten sonra danı, am la kt kanunda Lİ•erpool ve Svanıea- TL 3n8 " e 1 yük a ca ır. 
Bur""'• - Varna ve Köstencey )iman arına b dan - gelip tahliyede buluna- • 

,.- ANDROS vapııru 3 ıu atta 
ltueket edecektir. 2 k d Şube: 

GANYMEDES vapuru . 2k~: -~ bekleniyor . 7 şubata a ar 
36 beklenmekte olup Y~ unu Rotterdam, Hamburg 

A vers-Rot- Anvers, .. k 
tahliyeden sonra n Ham- B en limanlarına yu 
terdam - Amsterdam. ve la ve rem 

· · "k a - alacaktır. · . 
burg limanları ıçın yu Aınericau f:gport Lı~e 
caktu. 936 da 2 

CERES vapuru 10-2- EXMOUTH vapuru .ş~· 
"bi de An· "' __ ı. tM• gelip 15-2-936 tan n d ıD Te batta bekleniyor. ,,evy.,.. '"" 

Tera-Rotterd.am-A.mster a ,_ t 
. I a hareae yükliyecektir. . 

Hamburg lıman arın Job ıtoa Warru. Uoeı 
-:=~A ORIENT UNE Liverpool 

NORRUNA vapuru elyevm DROMORE npuın 18 son 
limanımızda olup Anvers-Rot- kanunda bekleniyor. Liverpool· 
terdam-Hamburg - Copeııhage- ük çıkarıp Burg.as,Varna 
G . . O 1 e iskan dan y k ı kt dynıa-Danııg· s o ~. .. k Köstence için yü a.aca ır 
dina.,-a limanlan ıçın yu vo 

1 
isimleri, gelme 

Vapur arın . . 
atacaktır. 936 . navlun tarıfelerı 

HEMLAND motörü 5-2- , tarihler• ve • . 
P d h. bir taahhude gı· tarihinde beklenmekte 0 u h.akkııı a ıç 

a An-
yiilı:ünü tahliyeden sonr C rişilmez. . Vuı Der 
vcra-Rotterdaın-Hanıburg- o- N. V. W. f. Hanrı 

. Gdyoia - OslB .,,. C penhage-Daozıg• . . Zee <s o. 
ve lskandinavya limanları ıçın Birinci Kordon Tdefon No. 

yük alacaktır. iN 1:007 -2008 
SERVfC MARİTıME ROUMA 1 ~------~~~-PELES yapana JO-t-936 da ı ~ 
ırelip 31-l-63ri tarihinde M~l~a l 'Q DOKTOR 
.. __ •• n--eloee ıçın ( 

1 
-..nuya ve ...... ı 

Jlik alacaktır. H 1 A 1 r 1 
Yolcu kabul eder. .. u us 
llindaki hareket tarihlerııe 

navlunlardaki değifilı:Jilderden 
•ceatemiı mes'u!iret kabul et- Sinir hastabklan 
ıısez. ,,_, . Kor- Mütehassısı 

Fazla tafsilat için ouuncı rdaıı mada her gün 
donda Tahmil ve Tahliye bin~•~ Paza ikinci Beyler 
atumncla 72-4 oumaracua dörtten .sonra k 

n ka" uda 81 nnaıara mııa· 
FRA TELLi Sperco npur ~c~ • • 0 gı . d butalaruıı 
talığına müracaat edifnıesı rıca yenehaneslll e ( W6 ) 
olanur l!b::bu:l~e=d~e~r·ı..••İİİİıİılll&mmıi" ı 

Tel~fon: 2004-2005-2663 '"' 

··············: •••••••••••• • 
···········lık·· v • ····•. ....... Ba Y '!UY( -:················İHHAT ~ ~ 

: S f - dır • : iııJ" Morina balık yagı : 
: Noryeçyanın ıs • .• .• 
~ ıki defa süzülm~tur 
: Blrfcfk Satıf Ve 

; BAŞDURAK 

~ HAMDİ NÜZHET_ ~ 
~ Sıhhat ~~~~~=-~-~ ....... J 
: ················· ............ 411••··· 

Umum Hastalarıo ~}!!~'~~~a~ 
En son sistem nu?e, ka.nıı • gilotsuı: kauçuk k~aala .: 

neticesi Iüzurc gösterılen P'.J~tlo;lan koraalatı . g.ayn ~' 
kasık bağları, düz~anfar ·~:ki iğrilikleri doğrultma b:;. 
doğ.an çocukların vucutlanıı ticesİ husule gelen kaın 
bazları kemik hutalıldan ne , ___ _,, ibtir otana.uııız 

• . . k satar ye • .,..... d f MIUJD 
lu~ları d~ğrultmıık ıçııda,. 0~aiebeJerin çalış_ırıa es a. 1 tmak 
ınuteharrık el ve aya. . · . tabiileşınesıae manı 0 

l.ay.an kürek kemilclerıoın gayn 
içio korsalar. ESSESESı VE ESERLERi 

TuRKıYENtN YEGAN~ANAN SuN'ı A.IA AMıL 
iLE RAGBET ve tTıMAT 

Ve MuTEHASSfSI i Ri za 
Fabr 

afuıdan yapılır 
Bey tar ·· • ıederı 

Kabul saatleri : 1 O ili 12•30 og 

kadar. . '· Midhat bey 
ADRES: lzmir Kaynıaıı.am 

cadesi No. 20 
( 3SS) S.7 

F·ı'" ınonik Cumur Başkanlığı ı ar 
O l•v• den: rkestrası Şef ıgın 1 atamnak üzere 

k lan yer ere Ki et 
Orkestra kadrosunda açı 0 

1 
bas fülüt Obuva artı • 

Piyano,Keman Viyol Viyolonsel Kon r Tuba Alto, Saksafon 
F et Trombon, 1 çalanların 

cak. 
ADJUTANT vapuru 8 ikinci 

kanunda beldeniyor.Londra için 
yük alacaktır. 

THURSO vapuru 15 ikiaci 
k3ııunoa bekleniyor. Li't'erpool 
't'e GlugoT İçİB 1iilı: alacakhr. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nu.nd.a Londra, Anver 't'e Hııl
den beklenip ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala
caktir. 

DUTCHE LEVAT L1N 
AQILA vapuru 5 ilciaci ka

mında Hamburg ve Anver&ten 
gelip tahliyede -bulanacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav:un iic

retlerinin değişikliklerinden me 
auliyet ka l :ıl edilme%. 

, Ankara 
Anafartalar Caddesi 
Kınacı Hu 
Nu. 5 

Tel. 1426 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOOLU 

Memleket hastane.i 
Dahiliye Müteba.ssw 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65, Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramvay cad
desi No. 596 Tel. 2545 

T enriratuıu:cla yeni çıba çifte ispiraUi 

METALLUM 
lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Jlehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemena fabrikaları mümessili 
l'qtemalcılar n · 79 Tel. 3233 

ALTIN DA~LASI 
Eczacı başının 

büyük şaheseri 

Koku 
Ve 

koku~uluğuo 
HARtKASı 
...................... 

Atın 
Damlasını 

YAi.Na 

O yapar 
Benzer W..li 

Taklitlerini 
Şiddetle red edinir: 

Um, DEPO: 

S. Ferit Sif a eczanesi 
iLAN 

lzmir şark balı Türk anonim 

İ!illliiİİİıİİiiiiiillliililiiiiiiiiliiiiiii .... ıililDiiilll 
Tek, fakat katJi çare 

Tecrübe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağrı

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıshrablara karşı yegane müessir tedbir 

bir kaşe 

G iPilW 
almaktır. 

{ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz ) 

' .) .. • ; / • ' ' • / :.... 1 .. ) 

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıl<ardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde· 
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
aalep ile başka çeşit ye· 
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamqır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanıo öz gül 
ve çiçek suyunu firmamıu 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestfe ve Turan fabrikalarının tanınmlf çeşitlerini 
Kar• südü. Besi. Her boy dİf macunu ve fuçalarıoı (Leylek) 
marka ruhk ile (Nermin) aaç boyaJuıoı biı:dea arayınız. 
Btitün Türkiyede tanınmış ve deneıunit (Aıti~ kumaş boya

lar ın genel sal:ıf yeri yalııır depomuzdur. 
Telefon : 3882 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Galatasarayda Avrupa 

Pasajı satılıktır 
Bankamızın malı olan Istanbulda Galatasarayda yirmi iki dük· 

kanı müştemil Avrupa Paaajı namile maruf çarşı peşin para ile 

ve kapalı zarf uaulile satılmak üzere artırmıya konulmuftur. 
ihalesi 29-1-36 tarihine teaadüf eden çarşamba günü saat 14 de 
Ank.arada idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

ago, Korno, Tromp • a:r: Baterisi saz arı ul 
Tenor Saksafon Akordiyon, G d l7 ye kadar lstanb 
7 • 3 - 36 Cumartesi günü saat 1 O a7aca -ından bu sazları ç?k 
Galatasaray Lisesinde sinavları ti y~pı ke:di Eostjjrijmaııları ~e 
i~ bir surette çalabilan A~tis :::ıc e ile başvurıuaiarı. 14 

isteklilerin şubemize müracaatla .afsilii ve bir lira mukabi
linde bir faıtname alarak prtnamede yazılı hükümler dairesinde 
bedelin betde biri nisbetinde 34,400 lira depozito ve teklif 

şirketinden: melrtublarını nihııyet 25-1-936 cumartesi günü saat 11 e kadar 
400 000 Türk lirası ıennare ile leşektml edea lımirde .Şark . ~ubemize vermeleri veyahud 29-1-936 tarihinde saat 14 de ye-

bırlikte Sinav komisyonıma bırer ç 217 (129~ 
26-28-1-2-3-4-5 

25~21-30-2~5~10-ıs~20-25-

Hal 'Türk anonim şirketi, tamga resmi olarak bmir llbarlığı tişebilmek üzere posta ile iadeli taahhüdlü olarak Ankarada 
.W:andığma 698076 aa,W ve 23 K.iaıuıuc~cl 935 t.arihli -k- genel diclı:tör:lüğ-ümüze göndermeleri. 
buzla 4000 ira rabnlclığt ilia alanur. 111 (lij .. - ~ ~ n 16-19-25 128 (85] 
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ra J 

Londra 24 ( Ö. R ) - Ma. 
teme bürünmüş olan Büyük 
Brit!lnya payıtahtı dün, ölen 
lnralının cenazesini kabul et
miştir. Tabutun trenden indi
rildiği Charing - Cross istasyo
nundan Vestministre kadar bü
tün geçid üzerinde, yani 5 ki
lometre mesafede, kesif bir 
halk yığını iki tarafa sıra 'an
mı~, şehrin dıvarlannı siyah bir 
çizgi ile örtmüştü. Arkada 
o!up ta alayın geçtiğini göre
miyenler, başlarının üzerine bir 
ayna kaldırarak onun , içinde, 
bir periskop gibi, alayı takib 
ediyorlardı. 

BiR YILDAN BiN YILA 
Bir yıl önce kıralın 25 inci 

~tanat yılını kutlayan yine aynı 
halk idi. Fakat o vakitki alkış~ 
lar ve yaşalar yerine şimdi de
rin bir süküt ortalığı 
kaplıımıştı. Polislerin bindikleri 
atların nallarının kaldırım üze
rinde çınladığı duyuluyordu. 

CENAZE, TOP 
ARABASINt>A 

'Tiren geldikten sonra, sekiz 
grenadye neferi cenazeyi çı
karmışlar ve ortasında bir ars
lanla kırmızı kara renklerden 
ibaret krallık bayrağına sarıl
mış olan tabutu umıizları üze
rinde taşımışlardır. Askerler 
ya•aşça top arabasına yaklaşıb 
tabutu oraya koymuşlardır. 
Scinra iki tarafa sıralanmıtlar• 
dır. Top, altı at tarafından çe• 
kilmekte idi. 
CENAZEYi TAKIB EDENLER 

Arkadan kral Edvard Vlll 
ıeliyor ve etrafında, bat açılı., 
dük of Y ork ve dük of Kent 
bulunuyorlardı. Şehrin kesif 
halk yığınlarile sınırlanmış cad
de ve bulvarlarından, alay 
Veııtministere doğru ilerlemeğe 

başladı. 

Saat 16 dan bir kaç dakika 
once alay Vestminister - Hol 
avlısına geldi. Grandye nefer
leri tabutu top arabası üzerin· 
den alarak sübaylarının kuman
dası aitında, büyük liapıdan 
l!'İrdiler, Burada, cenazeyi ka
bul etmek üzere hazırlaııan 

sedirin ıki tarafında Lordlar 
ve say!avlar siralanmışlardı.Tam 
1aat 16 da "selam., emri ve
İ-ildı ve kralııı cenazesine yol 
vermek üzere kapının i'ki ka
nadı birden açıldı. 

DUA OKUNDU 
Münadiler Loncasından on 

aübay, tabutu askerlerin omuz
larından alarak hazırlanan ıi
yab kadifeli yerine koydular., 
Edvard Vlll ve kral ailesi er
kanı tabutun önüne di:ıildiler. 
Kanterburi baş piskoposu iler
ledi, üç basamak çıkarak kra
lın ruh istiranatı için kısa bi~ dua 
okudu.Bunun arkasından "Rubu 
kutlu olsun., duası koral heyeti 
tarafından söylendi. Bundan 
sonra, kral Edvard Vlll. aağ 
tarafında kraliçe Mary olduğu 
halde kapıya dönerek ıalondan 
çılı.b. 

Tabutun iki tarafından, iki 
aıra halinde, lordlarla saylavla
nn geçidi başladı. Ve yavaşça 
lıallı. ta akmağa başladı. 

Kraliçe ile birlikte kral Buc-

• • 
ını terde ıun cenazesi Vest 

, 
, 

\ 'it _;, 

Omr ı•r sp.ırcu kral 
kingham sarayına döndü. Bu
rada, hükümdarlığın devamı 
işareti olarak, lngiliz bayrağı 

dalgalanıyordu. 

rasının sıraları dolmuştu. Baı- , 
bakan kamara başkanına, okun
mak üzere kralın bir beyanna
mesini verdi. Bunun muhtevi
yatı şudur: 

"Sevgili babamın ölümünden 
Avam kamarasının çok müte
essir olduğuna eminim. O, de
rin bir vazife hissile, bayatını 
ulusunun iyiliğine ve anayasa
nın korunmasına hasretmiştir. 

Ben de onun çizdiği y<>lda 
.· ~;'.!:, 

T '.'I 

devama azmetmiş bulunuyo
rum.,, 

iKi TAKRiR 
Başbakan bunun üzerine iki 

takrir verdi Biri Kamarranın 
krala bir başsağı telgraf çeke
rek babasının lıalırasını unut-

mıyacağını ve yeni hükümdara 
sadakatını bildirerek saltana• 
tını barış ve ulusun saade
tine basredeceğinden emin 
bulunduğunu bildirmesi için
di • ikincisi de kıraliçe 
Marıo 'ye biı- taziye telgrafı idi. 

KAMARA MATEMDE 
B. Baldvinden sonra muha

lefet başkanı B. Attlee söz 
alarak her iki takrire de mu
halefetin tamamile iştirak etti-

Vest111inistade bir toplantı 

o c kralın oo tresi 
ve bir ruba malik olan pek 
az kral-olduğunu ıöyledi. Ed
vard. Vlll in tahta çıkıtından 
da binbaşı Attlee fU tekilde 
bahsett: • 

"O. sınıf farkı - olmaksızın 
bütün teb'alarının kralı olacak 
ve daima onlarla mutabık bu
lunaca)dır. Babası gibi ayni 
ruh ve ayni kalble milletin 
hizmetine ğirecektir. Saltana
tının bir barış ve refah salta-

• 

nah olmaaını hepimi:ı: dileriz.,. 
GÜZEL BiR T ASVIR 

Parıs, 24 (Ö.R) - "Figaro,. 
yeni kral Edvard Vlll hakkın
da fU güzel tasviri yapıyor: 
" O , bize yakındır • Şıı 
bakımdan yakın ki siıin 

1 
gibi, benim gibidir. Gençtir, 
tabiiğdir. Tahta ODdan daha 
genç çıkmlf bir çok kırallar 
Yardır. Falı.at onda batka bir , 

• • < 

giSrünüt var. Genç, aletli. 
ıporcu ... 

" Henri VUI tarafından açı

lan 1akaU1 krallar serisini ka
patıyor, o. Tıraşlı, güneşte •• ' 
rüzgarda yanmış bir yüz göe· 
teriyor bize. 

"Hürriyet için büyük bir 

lngıliz mııhaltJrf ba~Aa111 Attln 

:ı:evki vardır. Gençliğe ve bu 
fırtınalı asır içinde, gençliğin 
llnüne çıkan meselelere dikkat 

gösterecektir. 
"Bu mesele onun keodı meae· 

leleri olacaktır. 

················································~············································································································································································· 

KRALIN BEY ANNAMESI 
Londra, 24 (Ö.R)- B. Bald

vin girdiği vakıt, Avam kama-

ğini ve kralın ölümünden do
layı bütün kamaranın matemde 
olduğunu bildirdi. B. Attlee 
yeni krala ve kral ailesine 
sempatisini bildirdikten sonra 
Kral Gorjun hatırasını aaygı 
ile andı ve onun gibi bir kalbe 

Yeni Fransız kabinesi Deniz emniyeti 
B. Alber Saro 

Flanden Dış 
kabineyi kurdu, 
bakanı oldu 

Amerika ile Japonya arasında gö· 
riişmeler olacağı teyid edilmiyor 

Londra buna inanmıyor 
Paris. 24 (Ö,R) - B. Al

bert Saraut bugün yeni ka· 
blneyi te~kil etmiştir. Ba
kanlıklar fU EUretle tevzi 
olnmuştur: 

Başbakan ve işçiler baka
nı: B. Albert Saraut, Dev
let bakaiıı: B. Paul Boncour 
( eski başbakan) , Tüze ba
kanı ve as başbakan: B. Yvon 
Delbos (radikal partisi par
lamento grup başkanı) , dış
işleri bakanı: B. Flaııdio (es
ki başbakan) , Harb bakanı: 
General Maurin,Deniz baka· 
nı: B. Pietri, Hava bakanı: 
B. Deat, Ulu~al egtim ba
kanı; B. Guernut: tecim fi· 
losu bakanı: B. de Gbap-
pedelaine, T ekaiıt ba-
kanı: B. Pek, tarım bakanı: 
B. Paul F eriier, Sömürgeler 
bakanı: B. Stern~ P. T. T. ve 
Alzas bakanı: B. Mandel. sağ
lık bakanı: B. Nicol, tecim ba
kanı: B. Bonni, finans bakanı: 
B. Marcel Regnier, iş bakanı: 
B. F rossard. Ticaret Georg Bon
net. Nafia:Camille Cbautemps. 

Yeni kabinada başbakanla 
birlikte bakanların en çoğu 
r.adikal sosyalist partisine 
mensubdurlar. Bunların yanın

da halk cephesi partilerinden 
sosyalist ve sosyalist birliği 

H. Albır ::,aro 

partileri üyeleri olduğu gibi 
merkez partilerinin sol cenaha 
mütemayil olanlarının da mü
messilleri vardır. 

E~ki kabina bakanlarından 
dördü yeni kabinaya da gir
mişlerdir. Bunlar Lava) kabi
nasında finans bakanı olan B. 
Marcel Regnier, deniz bakanı 
olan B. Pietri ve P. T. T. ba
kanı olan Mandel'dir ki yeni 
kabinada da ayni bakanlıkları 
muhafaza etmektedirler. Eski 

kabinada devlet bakanı olan 
B. Flandin yeni kabinada 
dış itleri bakanı olmuştur. 

Nev-Y ork, 24 • -
(A.A) - Lon- 1 

. 
1 c 

dra deniz kon-Kuruluğu itibarile kabioa 
da ha ziyade sola mütemayil f e r a n ı ı n da 
ise de B. Regnier'nin finans · Amerikan mu-
bakanlığııı.da ka1ması · frangın rabhası Vilyam 
müdafaası ıiyasasının değiş- Filip buraya 
miyeceğine ve Fransız para- gelmittir. Mu-
sını lngiliz ve Amerikan pa- maileyh Japon-
raları gibi değersizlendirmek yanın konfe-
cereyanına yeni büküiıtelin ranstan çekil~ 
kapılmıyacağına bir delildir. mesine teessüf 
Dıı işlerini B, Flandinin üze- etmiş, yalnız 
rine alması B· Laval tarafın- diğer devletle-
dan çizilen yoldan pek fazla rin japonyanın 
ayrılmak temayülü olmıyaca- tekrar mevkı-
ğını göstermekle beraber B. ini işgal etme-
Paul Boncourun devlet ba- sine yarıyacak 
kanı mevkiinde olması yeni bir program 
Fransız ~iyasasının Ulus- bula cak la rı nı ı-:---~ 

k 
~~r..,~ 

)ar Sosyetesine daha ziyade ümıd etme te ''" lo·u• 

bağlı olacağına bir işarettir. olduğunu ilave l • 
Görüniışte bu kabinanın eylemiştir. 

• 
ÇIN 

Eransız siyasasına büyük deği- Londra, 24 
şiklikler vermesi beklenilme- (Ô.R)- Royter 
mektedir. Yeni bükümet daha 

Ar.urikn, japo•ıya ı•r hgı/ınenuı ı mıztnılt' mıiştmk 
ılunımıınıı giJstereıı kıokİ 

ziyade seçimi hazırlamakla ajansı bildiriyor: 
meşgul olacaktır. Deniz konferansındaki Japon 

•• •••••••••• bozgunundan sonra Amerika 
Sofyada ile Japonya arasında deniz gö-

rütmeleri yapılacağı hakkında 
KömUr madeni bulunmut Amerikadan akseden haberler 

Sofya, 24 (Ö.R) - Sofya burada aouk karplanDUflır. 
civannda bazı ıengbı. kllmür Amerikanın böyle bir gllrif-
mAdenleri bulundu. ~ meye giri,eceii hakkında rea-

men hiçbir malümat yoktur. 
Eeniz konferansında, japoıı 

tezinin karşısında daima sllJ 
söylemek mevkiinde kalan ı~
giliz çevrenleri, bunu daha ı~
yade Amerikanın da deıı11 
menfaatlarını göz önünde tutııl 
ralı. adeta ara bulucu bir ro 
oynamak iıtemitlerdir. 


