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ı Müslümanlar1n 

On üç anası 
lslam tarihinden heyecanlı 

. birkaç yaprak 
Bu çok sevimli ve heyecanlı tefri· 

kamız Altıncı aahifededir. 

Cıon1ıuriyetitı Ve CUmhuriyel &erinin B~i, SabaAlorı Ç\ltt.w ~ ~ Yeni Asır matbaasında basılmıştır • 
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büsbütün kaybolmuş gözüyle bakılıyor lzmir şose yolu 

ikmal edilecek 
:. Balıkesir şehri içinde yaptı
~1~ küçük bir gezinin müsbet 
ıntıbal · · d . arı, ıçım e geniş bir se. 
vınç uyandırmıştı. Bu hissin 
tesiri altında daha geniş izahat 

Ba/ıke,ı.r ilba.1·1 "" şarbarı B. Sarim 

alabilmek için Balıkesir valisi 
ve belediye reisi bay Salimi 
makamında ziyaret ettim. Çok 
zeki ve çalışkan bir idare ada
mı olduğu gözlerinden okunan 
bay Salimi Balıkesirdeki imar 
faaliyetinden dolayı tebrik e~e
rek Yilayetin muhtelif işleri 
üzer!nde bazı suallerin cevap
larını rica ettim. Çok müteva
:ı:iane dedi ki : 

8u. ıfr11r ı m111.ı /'/ ılırrktıin/ B. Said 

- Yapılabilen işler yapıl· 
ması gerekenleri yanında hiç· 
tır. Elden geldiği kadar yok
lul<tan varlık yaratmağa çalı
şıyoruz. Yurdun bu güzel par
ça~ıııı daha fazla güzelleştir
mek yollarını araştırıyoruz. Bu 
yu çalışr/,a planımızda istasyon
daki meydanlığın tanzimi ve 
onun yanında genış bir park 
vücuda getirilmesi vardır. Nley· 
danlık açılmış, park yeri ba
zırlanmışt •. Şimdi buraya bir 
dekovil !.attı yaparak parkı 
tanıım edecek ve ağaçlandı· 
racağız. 

Görüyorsunuz ki hükümet 
binası ihtiyaca cevap vermek
ten uzaktır. Birçok devlet da
ireleri şehrin içinde ayrı ayrı 
binalarda dağınıktır. 

Bunları bir araya toplamak 
için hususi muhasebe kendi
sine bir bina yaptırmağa ka· 
rar vermiş bütçesine tahsisa
tını koymuş ve iş müteahhidine 
verilmıştir. Bugünlerde temel 
atma merasimi yapılacaktır. Bu 

- &1111 2 nd ~alıiJrde 
F.lakkı <:>cako§lu. 

ltalyan uçakla.rı zehirli gaz bombalariyle en _çok kadınlar ve 
çocuklar arasında telefat yapıyor. Fakat alçaktan uçamıyorlar 

Roma, 7 (Ö.R) - Afrikaya 
bir tahkik heyeti gönderilmesi 
hakkında Cenevreden gelen 
haber üzerine ltalya ıın buna 
prensip itibarile yanaşmadığı 

söylenmişse de doğru değildir. 
Habeş imparatorunun pro

testosunu Cenevrenin nasıl 

karşılıyacağı mechııl oldu· 
ğu gibi ltalyanın duru· 
mu da dah:ı şimdiden bi· 

!inemez. Resmi mahafile göre 
ltalya, bitarafane ihtarlardan 
korkmadığını ve ihtarların ken· 
disinden ziyade Habeşistana 
mütevecc.h olacağı muhakkak-
tır. 

JTALYAN DAVASI 
KAYBOLMUŞTUR 

Paris, 7 (Ö.R) - Övr gaze
tesinin Cenevre muhabiri bildi
riyor: Habeşistanın dilekleri 

Ntcaşi bır nutuk s<ir/erkm 

son derece hararetle takviye 
edilecektir. İtalyanın davası o 
kadar çürüktür ki Fransız he
yetinde en çok İtalyan dostu 
olan üyeler bile bunu kaybol
muş sanıyorlar. 

Cenevrede bir kısım 
mahafll bu işi zamana 
bırakaraK ltalyanın ze
bun dUşn esini bekle
mek muvallk olacağı flk
rindedlrler. Likln Eden 
yeni bir lmhal kabul e~
mfyecektır. Zira lngillz 
kamuyu böyle istiyor. 

ltalyan-Habeş davasında In
giliz nazar noktası aşağıdaki 
üç esasa dayanıyor : 

1 - Afrikada siyahların be
yazlara karşı galebesi çok ba
riz olmamalıdır. 

2 - ltalyanın Avrupadaki 
askeri durumu çok ıarsılmama
lıdır. 

3 - Alman korkusu. 
CEPHELERDE VAZIYET 

• Londra 7 (A.A) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Italyan uçakları ve ileri müf
rezeleri istikşaflarına devam 
etmişlerdir. Fakat Habeşler ta
rafında tam sükünet vardır. 

Adıs • Ababada bir lı>p!u11/1 
Zira bugün Habeşler için Noel- YENi FAALiYETLER 
dir. Savaş faaliyeti yerine mu- Royterin Dessiedeki muha-
vakkaten dini merasim kaim biri, ltalyanlann son sekiz gün 
olmuştur. zarfında Volkait, Makalle böl-

Londrada neşredilen haber-
lere göre lngilterenin Adis
Ababadaki orta elçisi B.Bartoa 
4 Kanunusanide Italyan uçak
larının Daggabur yakınında, 

memurları Mısırlı ve lngiliz olan 
Habeş kızılhaç hastanesini 
bombardıman ettiklerini teyid 
etmiştir. Ecnebi memurlar ara
sında ölen yoktur. 

geainde yeniden faaliyette bu
lunduklarını bildiriyor. 

Sık sık istikşaflar va bava 
bombardımanlan yapılmış, fa-

kat Habeşlere nazaran İtalyan
ların bölge üzerine yağdırdık

ları yangın bombaaları adedine 
nisbetle zaiyat pek azdır. 

- So!lJJ 7 incı sar/ada -
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SiYASAL DURUM KORKULUDUR 

Fransız filosu 
Fas sahillerinde 

olan büyük 
altı hafta sürecek 

manevralar yapacak 
~· 

...• 

• 

1 

ht111sız/a11!l ( Düllkregue ) zulılısı 

Lon<lra, 7 ( A.A ) - Deyli edecek olan Fransız filosu Ce-
T elgraf gazetesi yazıyor: belüttarıktan uzaklaşmıyacak 

Fas sahillerinde kuvvetli bir ve üç dört gün içinde daima 
Fransız filosunun altı hafta Akdenize dönebilecektir. 
s!irecek olan manevrası siyasal 
durumdan dolayı bir ihtiyat 
tedbiridir. 

Salı günü Bresten hareket 

Cezayird'.!ki Oran yakınında 
Merselkebirde yeni bir deniz 
üssünün ilerlemekte olan inşa

- Sollu vedinci salıi/ede -

Mısırda yarı askeri genç
lik teşkilitı yapıldı 

Bu teşkilat, müstakbel Mısır ordu
sunun esasını teşkil edecek 

Londra 7 ( A.A) - Taymis 
gazetesinin Kahire ayları Vafd 
partisi başkanlarının partiye 
mensup gençleri yarı askeri 
mahiyette bir takım teşekküller 
halinde toplamağa karar ver· 
miş olduklarını bildiriyor. 

Sanıldığına göre bunlar mü.s
takbel Mısır ordusunun esasını 
teşkil edecektir. 

Londra, 7 (Ö.R) - Kahire
den "Times., gazetesine bildi
riliyor: Mısır milliyetçilerinin 
partisi olan V afd başkanları 
genç Vafdistlerin bundan sonra 
yarı süel bir teşkilat altında 

kurumlanmasına karar vermiş
lerdir. 

Vafd gençleri kendilerini 
ayırd edecek bir üniforma ve 
özel işaretler taşıyacaklardır. 

Üniforma mavi gömlek ve 
ğri pantalondan ibaret olacak 
ve vafdistlerin başında tarbuş 
(fes) bulunacaktır. Gençler bö· 
lük bölük aynlmış olacaklardır. 
Bu teşkilattan maksat Vafd 
gençlerine disiplin ruhu, vatan 
sevgisi ve fedakarlık duygusu 
vermektir. 

Selim almak için bu vafdist-

lslundetiyedm bır J!Örü1111ş 
ler ellerini hafifçe göğüslerine lıştır. Lampson'a bu hususta 
vuracaklardır. Bu teşkilatın verilt'n talimatın mahiyeti de 
müstakbel Mısır ordusuna esas bilinmiyor. --olacağı tahmin edilmektedir. 

Londra 7 (ö R) - Buraya Deniz konferansı 
resmen bildirildiğine göre ln
gilterenin Mısır fevkalade ko
miseri hükümetten yeni talimat 
almamıştır. Ancak komiser hü
kümetle daimi temas halindedir. 

Londrada, Mısırdaki muhte
lit mahkemelerin ilgası düşü
nüldü2'ü haberi tamamen yan-

Londra, 7 (Özel) - Deniı 
konferansı bay Eden'ni kon· 
ferans başkanlığına seçmeğe 
karar verdikten sonra ber 
memleketin muayyen bir müd
det zarfında bahriye inşaat 
programını bildirmesi hakkıD' 
daki lngiliz teklifi üzeriııde 
münakaşalar devam etti. 
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Balıkesir-lzmir şose yolu 
ikmal edilecek .. 
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ŞE&i:R BABBRLBRİ 

Arsıulusal tecim odası 
•• 
Uzüm 

................................................................................................ 

- Bııştara/ı ı nd say/adtı -
binanın sağına adliye ve solu
na maliye de birer bina yapb
racaktır. Bu suretle modern 
bir hükumet konağı kurulmuş 
ve bütün daireler bir araya 
toplanmış olacaktır. 

ASA YlŞ iŞLERi 
Vilayetin asayif işleri çok 

mükemmeldir. Cumuriyet reji
minin kuvveti bütün vatandaş-

!erinde tahtadan karyolalar 
yaphrıyoruz. Çocuklar yatak· 
larını yıllık iaşelerini kendi ev
lerinden getiriyorlar. Kendi 
köyünde ve evinde nasıl yaşı
yor-ve nasıl yiyorsa onlara ayni 
hayatı yaşattırıyoruz. Bu suret
le yavruiar hem ilk tahsili tam 
olarak görüyor ve hem de daha 
fazla çocuk okutmak imkanını 
biz elde ediyoruz. Teksif usulü 

Dış ülkelere gönderilen vesikaların 
merasimetabitutulduğunuşikayetetti 

1 ···························································· 

Alıcıları uygun 
fiat verdi 

Alıcılar üzüm fiatlerini kır· 
mak istediklerinden dolayı bor
sada evvelki gün tek bir çuval 
üzüm satılmamıştı. 

Bulıkesir memleket lıasta11esi 

lara emniyet, huzur ve sükun çok verimli olmuştur. Bu teş· 
içindn yaşamak fırsatını ver- kilah önümüzdeki yıl da daha 
miştir. geni~leteceğiz. 

YOLLARIMIZ EKONOMiK DURUM 

Viliyet yollan çok mükem
mel denemeıı: iae de bütün ka
zalarımııı: arasında muvasalayı 
temin eyliyen şöselerimiıı: var
dır. Bunlann küçük arııı:alarını 
gidermek için bütçemizin imka
nı dahilinde çalışıyoruz. 

Sındırgı ve Ayvalık yolları
nın noksanlarını da bu yıl ta
mamlayacağız. 

Bu suretle lzmiri Balıkesire 
bağlıyan şöse yolu da ikmal 
edilmiş olacaktır. 

MAARiF iŞLERi 
En büyük acı duyduğumuz 

nokta maarif itlerine geniılik 
verememekliğimizdir. Huıusl 
bütçemiz bir milyonun dunun
ııladır. Vilayetimiz oldukça 
büyük ve nüfusu geniştir. ilk 
tahsil çağında bulunan çocuk
ların maal' esef ancak yüzde 
yirmi beşini okutabiliyoruz. Bu 
acı bir hakikattır. Fakat ne 
yapalım ki bütçe imkansızlığı 
karşısında bu hakikati itirafa 
borçluyuz. Ancak bu noksanı 
kar~ılamak için aldığımız idari 
tedb rler de vardır. Bir çok 
köylerde bir dershaneli veya 
üç dershaneli mektepler var
dır. Bunlardan matlub olan 
netice elde edilemiyor. Mevcut 
kadroları teksif suretile maarif 
işlerini daha verimli bir yola 
sokmağa uğraşıyoruz. Takib 
ettiğimiz sistem şudur: 

Köylerin ortasında tam teşki
latlı mektepler vucuda getir
mekte, bir dershaneli mektep
leri lağvetmekteyiz. Lağvedilen 
mekteplerin cocuklarını bu tam 
teşkilatlı mekteplere nak
lederek yatı kısımlarını vücuda 
getirmekteyiz. Yatı mektep
lerini lükse boğarak kaldıra
mıyacağımız masrafların altına 
girmiyoruz. Köy yatı mektep-

Vilayetimiz halkının ekonomi 
bakımından bu yıl biraz yüzü 
gülmüştür. Vilayetimizde buğ
day ekimi geniştir. Bu sene 
mahsul da verimli olmuştur. 

Buğday fiyatlerinin yüksel
mesi çiftçilerimizin varlığını art
tırmış onlara geniş bir nefes 
aldırmak fırsatını vermiştir. 

MEMLEKET 
HASTAN ESiNDE 

Ilbaydan aldığım bu izahat 
Balıkesir hakkında esasen 
müsbet olan intibalarımı kuv
vetlendirdi. Trenin hareketine 
biraz daha vakıt vardı. 

Memleket hastanesini yoksul
ların sağlıklarına bekçilik yapan 
bu müesseseyi de görmek iste
dim. Değerli mutahassısları 
sinesinde toplıyan bu sosyal 
yardım ocağı maalesef bina 
bakımından çok fakirdir. Ha
riciğ görünüşü çok fena olma
makla beraber dahiliğ teşki
latı çok bozuk ve harabdır. 
En hafif manasile Balıkesir'in 
imar yolundaki varlığı yanında 
oldukça sönükdür. 

Balıkesir'in modern bir has
tane binasına ihtiyacı gayrıka
bili inkardır. Umarız ki, bu
sene toplanacak olan umumiğ 
vilayet meclisi ilbayın teklifi 
ile bu noksanı da giderecek, 
Balıkesir' e yakışan bir hastane 
binasına lazım olan tahsisatı 

bütçesine koyacaktır. 
~a.kkı C>cakos1u 

Mekteplerin 
kömür ihtiyacı 

Kültür direktörlüğü ilk mek
tepler kömür ihtiyacı için bir 
müteahhitle anlaşmıştır. Bugün
lerde müteahhid bütün mek
teplere ihtiyaca göre kömür 
dağıtacaktır. 

EL HAMRA 
Yalnız lzmir ve lstanbuida değil, fakat bütün dünyada 

basılit rekorunu kırmış olan ıaheserler pheseri 
iki filim birden 

SEFiLLER 
Türkçe sö:ı;lü iki devre birden ve 

ŞEN DUL 
Maurice Cbevaller - Jeanette Macdonald 

Filimlerin seans saatlerine dikkat 
Saat 3 de ŞEN DUL S de SEFiLLER 

7 de ŞEN DUL 9 da SEFiLLER 
Fiyatlar da zam yoktur 

~ .. · • . , . 

Şehrimiz tecim odası bu ikazı göz önünde tutacak 
-~ ı' Muhtelif memleketlerin ış 

~ adamları arasında bir çok ihti· 
laflar çık makta, tecimerler bil· 

1 hassa ecnebi ülkelerdeki dava 
takibi işlerinde bazı müşkilata 
maruz kalmaktadırlar. 

1 
Gerçi arsıulusal Tecim odası 

bu gibi ihtilafları ortadan kal-
dırmağa çahşıyorsada ticari 

1
1 vesikalar memleketlerden çı· 

J 1 karken birçok resmi imzalar
\ dan geçtiği için zaman kaybe

Dün ise alıcılar satıcıların 
isteklerine uygun fiat verdik
lerinden muamele yapılmış ve 
700 çuvaldan fazla üzüm satıl
mıştır. 

Türkofisin dış kolları vaS1-
tasiyle aldığı haberlerde de 
Avrupa piyasalarıada üzümleri
miz fiatlarının gayet sağlam 
olduğu öğrenilmiştir. 

Mersinli ocağı 
genişliyor ' dilmekt.e ve bu hal çok defa

lar tecimerlerin ticari hakları-

Dün arsıu'usal tecim odasın· ' 
dan ~ehr;miz tecim odasına 
tecimer;erim' zi alakadar eden 
çok mühim bir yazı gelmiştir. 

l:lu yazı; teciınerlerimizin dış 
ülkelere gönderdikleri ve gön
derirken b:rçok resmi makam
lardan geçerek uzun boylu 
merasime tabi tuttukları ve
sikaların daha az ellerden 
geçmesini v<:. formalitenin sade
leştirilmesini temin maksadına 
matuf bulunmakta ve içerisinde 
bir çok sualler sorulmaktadır. nın da kaybolmasına sebebiyet C. H. P, lzmir vilayet idare 

Tecimerilerimizin her zaman vermektedir. heyeti beşkanı Yozgat saylavı 
sızlandıkları bu meseleyi önem Memleketizde bele hukuki Bay Avni Doğanın tensibi ile 
le ele alan Tecim odası, arsı· mahiyeti haiz bir ticari vesika partinin Mersinli ocağı okuma 
ulnsal tecim odasının istediği dış bakanlığın ve nihayet ait odası için 36 sandalye ve bir 
malümatı vermek için inceleme- Tecim odası başkam olduğu konsolosluğun tasdikine masanın parti himayesindeki 
ler yapmaga başlamıştır. Balcı oğlu 8. Hakkı iktiran edebilmek için birçok işçi ve esnaf birlikleri genel 

Bu hususta daha fazla malu· faal ihtilaflarını önlemek ve merasime tabidir ki, bittabi bürosu tarafından satın ahnma-
mat almak istiyen bir muhar- bu suretle istihsal alanında ci- bundan doğacak zarar teci- sına büro daimi heyeti tarafın-
l'irimize Oda genel sekreteri han banşını temin edecek bir merlerimizin aleyhindedir. dan karar verilmiştir. 
Dr. bay Mehmed Ali Eten de- ahenk vücude getirmek gaye- Arsıulusal tecim odasının sor- Mersinli mıntakası, işçilerin 
miştir ki: siyle vücude gelen Paristeki duğu suallerle istediği malü- mütekasif bulunduğu bir yerdir. 

- Acunun en önemli en- Arsıulusal Tecim Odasının matı kısa bir zamanda vermek Ve parti ocağı üyeleri kamileD' 
düstri, tecim, finans varlıklarını ticari vesikarların tabi bulun- için incelemelere bll!llamış bulu- işçidir. Bu suratle işçilere oku-
temsilen uluslar arasındaki dukları " merasim ,. gibi bir nuyoruz. ma hususunda büyük yardım 
ticari münasebetlerinin Islahını derd üzerinde duruşu çok ye- Bu hususta borsanın da fik- ve istifade temin edilmiş ola-
ve aralarında çıkabilecek men- rinde olmuştur. rini alscağız. caktır. 
··········~···································································································································································· .... 
Zabıta haberleri: 

Yaralanma 
Basmahanede börekçi Şakir 

oğlu Ka?ımla Osman oğlu Meb
med bir sigara meselesinden 

şakalaştıkları sırada, Kazım 
börek kesmeğe mahsus bıçağı 
atarak Mehmedi sol bacağın· 
dan yaralamıştır. 

Yankesıcllik 

Keçecilerde Hasan hoca so
kağında lsmail oğlu izzetin 
pantolonu cebinden yankesici

lik suretile 20 lirasını çalan 
sabıkalı Said oğlu Receb zabı· 
taca aranmaktadır. 

Bıçakla korkutmu' 
Palancılar çarşısında Yako 

oğlu Çikureli bıçakla korkutan 
Y aşova oğlu !sak yakalanmış-
tır. 

Hırsız yakalandı 

Hükümet önünde Takside 
şoför Haydar oğlu Alinin eto
mobilinden sekiz lira para ile 
yedi liralık saatini çalan Meb
med oğlu Mustafa hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Sarho,ıuk 

Peştemalcılar başında sarhoş 
olarak dolaşan Hasan oğlu Is
mail elinde biçak olduğu halde 
oradan geçen sürtüklerden Na
zime ve Arap Hacerin üzerle· 
rine hücum etmiştir. 

Yakışır mı? 

Keçeciler caddesinde sabı
kalılardan Mustafa oğlu Suphi 
sarhoş olarak elinde bulunan 

bir çakı ile Selçuk oteli kah
vesine girmiş ve orada oturan
lara küfür ve tarruz ettiğinden 
tutulmuştur. 

Kadına taarruz 
Birinci kordonda Türkuvaz 

barı kapandıktan sonra artist 
lclali otele götüren Ali oğlu 
lbrahim dönüşte otel dııında 
bekliyen Ahmed oğlu Sermed 
Necati oğlu Salaheddin ve Ha
san oğlu Faikin taarruzuna uğ
ramıt ve döğülmüştür. Müteca
vizler tutulmuştur. 

Mezbahanın bir istatistiği 

1935 yılı içinde ne 
kadar et yidik? 

Belediye mezbahasında 935 
yılında kesilen hayvan mikdarı 

hakkında bir istatistik tanzim 
edilmiştir: 

4437 Karaman, 43281 dağlıç, 
605 kıvırcık koyunu, 1658 kıl 

keçi, 4 7 kıvırcık keçi, 60440 
kuzu, 1509 oğlak. 260 manda, 

4608 öküz, 8158 inek, 5246 
dana, 98 malak, 16 deve ve 

73 domuz olmak üzere 130,456 
baş hayvan kesilmiştir. 

Birinci kanun ayında kesilen 

hayvan mikdan da aşağıda 
gösterilmiıtir: 

1621 karaman, 5533 dağlıç 
koyunu, 304 kıl keçi, 45 kıvır
cılt keçi, 1913 kuzu, iki oğlak, 
48 manda, 461 öküz, 772 inek, 
15 malak, 4 deve ve 24 domuz 
olmak üzere 11266 baş hayvan 
kesilmiştir. 

Tire kazasında son ayda ke· 
silen hayvan mikdarı da şudur: 

499 koynu, 188 keçi, 50 kuzu, 
iki manda, 117 öküz, 198 dana 
ve beş deve. 

Dış piyasalarda ihracat 
ürünlerimizin durumu 

ÜZÜM 
Londra borsasında: Türk malı 

Nu. 7 peşin 38-45 sekiz vadeli 
28-38 dokuz 20-23 Yunan 
üz.ümleri Kandiye Nu. 3 peşin 
39- 56 dört vadeli 29-44 Kali
forniya Ü1.ümleri tomson peşin 
39 natürel peşin 38 vadeli 26 
Avusturalya üzümleri yeni mal 
42-48 Iran üzümleri peşin 27-
36 vadeli 16-23 şilindir. 

Hamburg borsasında: Türk 
üzümleri Nu. 7 peşin 14,50 se
kiz peşin 15 dokuz peşin 16 

Cezaevi 
incelemeleri 

Hapishane işlerini ve yeni 

yapılacak hapishane binasının 

yerini tetkik etmek azere ilbay 
Fazlı Güleçin hapishaneler mü
tahassısı bay Mutahhar Şerifle 

Bergamaya gittiklerini yazmış
tık. ilbay bugün Bergamadan 
şehrimize dönecektir. 

T. lirası. Yunan üzümleri Kan
diye Nu. 3 peşin 15-32 fi. Ka
liforniya üıı:ümleri natürel peşin 
5.85 Iran ü:tümleri petin 33-38 
dolar. 

iNCiR 
Londra borsasında: Türk ge

nuin natürel peşin 34 genuin 
peşin 35 skeleton 4 crowıı 1 
lib. peşin 55 beş pefin 60 altı 
peşin 65 yedi peşin 70 şilindir. 

Hamburg borsasında: Türk 
incirleri ekstrisma peşin 24-26 
rh. genuine peşin 14 T. lira
sıdır. 

1 Menemende 
Bir yaralanma hidlsesl 

Menemenin Kazımpaşa ma
hallesinden Ali oğlu Ali, karısı 
ile arasını açan ayni mahalle
den bayan Aliyeyi tabanca 
kurşunile başından ve vucudu
nun iki yerinden ağır surette 
yaralamıştır. Ali de vak'adan 
sonra boğazının iki yerinden 
yaralı olarak bulunmuştur. 

iki ağır yaralı meJnleket 
hastanesine itetirilmişlerdir. 

PAMUK 
LIVERPOL BORSASI: 7-1-36 

Birgün evelki Bugünkü 
kapanış fiat açılış fi. 

AMERiKA: 
Mart 6,13 
Mayıs 6,08 
Temmuz 6,02 
llkteşrin 5,84 
MISIR SAKAL
LARIDIS CiNSi 
Mart 8,74 
Mayıs 8,54 
Temmuz 8,43 
Sonteırin 8, 15 
UPPER F.G.F. 
Mart 7,36 
Mayıs 7,35 
Temmuz 7,28 
Son teşrin 6,81 
NEVYORK 
BORSASI 
(sa 10155 fiatı) 
Sonkanun 
Mart 11,27 
Mayıs 11,05 
Temmuz 10,82 

6,11 
6,05 

Fiatlar - Liverpol borsasın
da Amerikan ve Mısır pamuk
ları için lnl{ilız !ibrası (455,SO 
gramdır) başına pens ve de
simdir. Nevyork borsası fiatlan 
ise lngiliz !ibrası başına 
Amerikan senti ve desimdir. 

lskenderiye borsasının açılıt 
ve kapanışı alınamamıştır. 

lstanbul borsasında bir gün 
evvelki kapanış kambiyo fiatı: 

lngiliz lirası 619,25 
Dolar 0.7958 

Uray encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

Doktor bay Behçet Uz'un bat
kanlığında toplanmıttır. 

lbnissuudun bir 
anlaşması 

Kudüs 7 (Ô.R) - Ba\ıreyin
den bildiriliyor : 

lbnissuud Arabistanı ile Bah· 
reyin sultanlığı arasında bir 
askeri mukavele imza edilmiş
tir. Bu ittifaka rağmen Subey
da mıntakası hakkındaki anla~
mazlık halledilmiş değildir. 
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Halbuki bilmelisiniz ki 
yaşıyan bir mahlukun 

varlığ!mda 
babasısınız 

-~~~~--........... ~.--~~~~~ 
- Nesrin salonun sobasını 

yaktın mı? 

- Evet doktor .. 
Suna mantosunu kıza uzata

rak güldü. 
- Bak Nesrin, mantomun 

rengine bak... Otomobille gel
diğim halde kapı önünde üs
tüme pamuk atılmış sanırsın .. 
Bu kar ne vakıt böyle yarım 
arşını geçti? Öyle üşüdüm ki .. 

içeride tatlı bir sıcaklık 
vardı. Suna elektriği yaktı. 
Yatak odasına geçti. 

- Birini mi bekliyorsunuz 
doktor? 

- Evet bay Demir gelecek .. 
Salona buyur et. 

Nesrin çıktı. 
Suna tuvaletin önünde dur

du. Saçlarını düzeltti. Yüzünün 
solgunluğunu gidermek için 
makiyaj yaptı. Gardrobunu 
açtı. Şampanya rengi kadife 
entarisini çıkardı. Bu entariyi 
Şenii doktorun sırtında pek 
beğendiği için aynını yaptır
mıştı. Bütün sadeliği ve kaba
lığına ra;lmen ince, zarif tüy
leri sanki vücudunun tenasü • 
bünü göstermek için bir bir 
eklenmiş sanılırdı. 

Dudaklarında yine o müb
hem tebessümle aynadan çe
kildi. 

- Saat dokuz çalıyor! O, ne
rede ise gelir .. Fakat ne ka
dar soğuk bir gece .. 

Koltuğu sobanın karşıs.na 
çekti, ayaklarını uzatarak ba
şını arkaya bıraktı. Kendi ken
dine söylendi: 

- Bu kesikliğe alışmalı 
Suna! .. Bay Demir seninle bu 
akşam koıunu paylaşacak .. Bu 
beklemediğin sonucun üzerinde 
uyandıracağı tesiri anlayarak 
son sözünü söyliyeceksin .. 

l:>aşını biraz kaldırdı dışarı
sını sesledi ... 

* .. . 
Suna aldanmıyordu. Demir 

bu neticeyi anlamağa pek me· 
rak ediyordu. Bütün gün bir 
i~ten diğerine koşmuş fabri
kada yeni kurulan bir makine
nin işletme ameiyesiyle bizzat 
uğraşarak vaktı öldürmek is
mişti. Saatlar da bir türlü iş· 
!emiyordu sanki .. O bu akşam 
Sunayı bulacağını düşündükçe 
asabına hükmedemiyor, akşam 
yaklaştıkça heyecanı artıyordu. 

Saat sekizde kendi pavyo
nunda her şeyi bir tarafa fır
latarak yıkandı. Tuvaletini her 
vakıttan fazla bir özenle yaptı, 
giyindi .. Sokağa fırladı. 

Bacakları karlar içine gö
müldü, geçen bir taksiyi dur
durdu. Kışın bu en soğuk ge
cesinde onun vücudu ateş gibi 
yauıyo Jdu .. 

Taksinin bir köşesine bü-
züldü, kafasında yalnız bir 
isim, bir hayal vardı: 

Suna .. Onunla şimdi buluşa
cak, yine o salonda yapayalnız 
karşı karşıya bulunacaklardı ... 

Onun apartımanı önünde 
yere atladığı vakıt kar tipisi 
hala devam ediyordu. 

Şoföre beklemesini söylemek 
aklına bile gelmedi. Merd:ven
leri çıkarken bu gece dönmeği 
düşünmiyordu artık .. 

Uzun bir zil sesi .. 
Kapı önünde Nesrin: 
- Salona buyurunuz bayım 

dedi .. 
Demir, salonun ortasında 

durdu. Her şey, ona yarım kal
mış rüyasının diliyle konuşuyor 
ribi geldi. işte piyanonun 

önünde Sunanın siluheti beliri
yor, muzik'a karışan tatlı bir 
ses kulaklarında dolaşıyor, işte 
piyanonun üstünde leylak le· 
vantası o vakıttanb~ri hiç do· 

' -
kunulmamış duruyor... Otede · 
geniş Amerikan kanepeye Su· 
nanın zarif varlığını arar gibi 
baktı. Sonra biraz asabi bir 
hareketle şişeyi açtı. Ah bu 
koku ne baş döndürücü hatı
ralarla onu çıldırtıyordu .. Öyle 
sanıyordu ki Suna içeri girince 
bütiin aşkını bir anda duyuran 
çılgın heveslerle ona koşacak .. 

- Bak Suna, bak aşkın dili 
söyliyor, onu dinliyelim dıyecek. 

Bir ayak sesi duyuldu .. işte 
o geliyordu. 

- Suna! .. 
- O, ke~kin bakışlarını De-

mire dikerek elini uzattı: 

- Buyumuz oturunuz bay 
Demir, görüşelim, dedi .. 

Bu ses ve bu tavır, onu ol
duğu yere mıhladı .. 

- Fakat işte yalnızız Suna, 
maskeleri atalım, olduğumuz 

gibi görünelim. Yalvarırım beni 
üzme a~tık .. Bu salon, bu eşya 
oturduğumuz bu kanepeler sana 
da benim gibi aşkın sesini du
yurmıyor mu? Yalnız onu din
liyelim, başka bir şey düşün

miyelim sevgili ... 
Demir avuçları içinde kitle

diği eli dudaklarına götürdü, 
sıcak nefesi bileklerine doğru 

üflerken Suna şiddetle elini 
çekti .. 

- Beni dinleyiniz ve uslu 
oturunuz bay.. Siz aşkın sesini 
duyurmak istiyorsunuz, bense 
hakikatın yüzünü göstereceğim 
dedim. 

O ısrarla: . 
- Sizi seviyorum Suna, bun

dan başka hakikat bilmiyorum 
ve düşünmekte istemiyorum. 

Kesin bir sesle: 
- istemiyorsunuz? Halbuki 

bilmeli ve düşünmelisiniz, var
lığımda yaşıyan bir mahlukun 
babası bulunuyorsunuz ... 

l>emir sendeledi, gayri ihti
yari bir iki adım geriledi: 

- Babası, babası mı dediniz, 
alay mı ediyorsunuz doktor?. 

- Bilakis pek ciddi söyli
yorum ve biç şüphem yok siz 
kendi hevesatınıza kulak ve
rirken ben de varlığımda kı

mıldayan bu küçük sese kulak 
vererek sizinle konuşmak 

istedim ... 
Demirin kolları yanına düştü. 

O ne fikirle gelmiş, ne ile kar
şılaşmıştı.. Suna gebe!.. Bir 

çocuk ve bu çocuğun babası 

sensin demek evlenmeği emri 
vaki haline koymaktı.. Bütün 

ömrunu bir eve, bir kadına 
bağlamak, bu ateş gibi gözle
rin şaşmaz gözgü · ü altında 
kıstırılıp zevke, gönül serbesti
sine Allaha ısmarladık demek .. 
Hayır, hayır, ona evlenmeği bir 
kerre bile söylememişti ve bu 
sonucu hiç düşünmemişti. 

- Sonu var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Yahya Galip 
lstanbul, 7 (Özel)- Ankara 

sa•;avı B. Yahya Galip, Os
manlı bankası idare meclisi 
azalığına seçilmiştir. 

I<l:_.m geri kalacak 
Nevyork 7 (Ö.R) - Haupt

manın idamı 14 son kanundan 
bir kaç gün sonraya kalmıştır. 
Buna sebeb, idam mahkumunun 
muhik görülen bazı itirazlarının 
tetkikidir. 

F eliketli haberler ı Libya 
S. O. S. işareti veren vapurların im
dadına gidilemedi, şehirler su altında 

Hududunda Ingi
liz tahşidatı 

Kahire 7 ( Ö.R ) - İngilte· 
reden srelen son takviye kıta
lar:yleMısırda ve Libya hudut
larındaki lngıliz kuvvetleri 40 
bin neferi bulmuştur. 

Paris 7 (Ö.R) - Sen nehri bölgesinde değil, heman bütün ettırilmesine imkan görülmemiş· 
civarında suların yükselmesi Fraıısada sağnak halinde de- tir.Denizde ve karada şiddetle 
devam ettiğinden belediye rilı- vam ettiğinden en kötü ihti- hüküm süren fırtınadan başka 
tınılarda bulunan eşyanın naklı mallarden korkulmaktadır. bu sabah Lndranın üzeri kesif Atina 7 (Ö.R) - Iskende· 

riyeden .ırelen dört lngiliz tor
pido muhribi Pireye vaunış

lardır. 

için tedbirler almıştır. Nehrin FRANSIZ HÜKÜMETI bir sis tabakasile örtülmüştü. 
suları fabrika iskelelerinin aıı YARDIMA KOŞTU Bu yüzden limanda harekete 
kazını taşıyor. Vapur ve ro- Paris, 7 ( Özel ) - Bütün hazır bulunan vapurlar hareket 
mörkörlerin işlemesi güçleş- Fransaıla nehirlerin tuğyanları ettiri mediği gibi hiç bir va- Ruzvelte miştir. devam ediyor. Hertaraftan va- purun limana girmesine müsa-

Parls 7 (Ö.R) Fransada him haberler gelmektedir. Hü- ade edilememiştir. Ingilterede 
nehirler n taşma : arındQn ileıi kornet tuğyan bölgelerinde yirmi beş yılden beri bu kadar 
gelen vaziyet gıttikçe daha zi- tehdit altında olan köylerin kvvvetli korkunç fırtıoalara 

Büyük bir darbe 
indirildi yade vehamet almaktadır. Her yardımına yetişmiştir. rastlanmamıştır. 

tarafta su ! arııı taşması felaket- Sen nehri de yükselmekte- OLIS VAPURU DALGLAR- Londra 7 (A.A) - Amerika 
ler doğurmak istidadını göste- diı. .Şimd lik Sen sahillerinde LA PENÇELEŞiYOR temyiz mahkemesinin kararı 
riyos. Birçok nehı rler en yiik- bu yükselme vahim bir tehlike Ulysses vapuru da istimdad burada derin bir heyecan uyan• 
sek sev:yeye .,.ılrnıışlardır. D:l.n sayolacak mabiyetle olmamış istiyen vapurlar arasındadır. dırmıştır. Gazeteler bu kararı 
akşam ve bütün gece yagmur· ise de suların en çok hasarat Bir telsiz istasyonu bu vapur- Amerika cumur başkanının si-
ların sağnak halinde devamı yapabileceği yerlerde esaslı dan şu telsiz yazısını kaydet- yasasına karşı şimdiye kadar 

·vaziyeti daha vahim yapmıştır. tedbirler alınmıştır, miştir· d b l · etini 
· indirilen ar e erın en ç 

Luvar nehrinin t~.~ması çok Loir vadisinde Nant ile An- uVapurumuz şiddetli dalga- olarak telakki etmektedirler. 
büyük zararlar vermiştir. Nant senis arasında şimendifer mü- !arla mücadele ediyor. Tayfa- Deyli Telgraf gazetesi kara· 
Şehrinin kenar mahallelerini nakalatı kesilmiştir. Loire'ın lar, vapuru kötü bir akibetten R 

1 
. k eçil 

rın B. uzve tın te rar s -
Zaten basmış olan sular şimdi suları Montpan köprüsünü kıs- korumak için canisparane çalı-

1 k mesi ihtimalini pek ziyade aza -h · erkezini istilaya başla men sürü !emiştir. şıyorlar. Fazla yükler denize 
şe rın m · - E tabileceği kanaatindedir. mışlardır. Bu defaki feyezanın Garonne ve Rhone nehirleri atılmaktadır. şyanın yerleri 
vahameti 1910 senesindekini de yükselmekte clevam ediyor- değiştiriliyor, Büyük bir dalga Bir komünist 
de geçmiştir. .. lar. Vienne'de suların umumi- güevrtedeki yolculardan dört d 

NEHIRLER YUKSELIYOR yet itibarile alçalmağa yüz kişiyi alarak götürmüştür. Va- tevkif edil i 
Parisin içinden geçen Sen tuttuğu kaydedilmiştir. purun 13D yolcusunun hayatları 7 (ÖR) 

Riyo de Janayro, · -nehri de amansızca yükselme- 1 VAPURLAR S.O.S. l.ŞARETI tehlikededir." . t 
F Cenubi Amnikada komünıs g- e devam etmektedir. Şimdiye VERDiLER Dün gece ootmouth'da üç 

·· d · k 1 b'l~h b hareketinin başı olduğu zanne-kadar bir hadise olmamışsa da Londra, 7 (0.R) - Lon ra gemı sa at anmış, ı" are un- d 
· · 1 · · b b h 'k' d 1 d b" · · b t t M ı dilen Hanri Berger namın a nehrin kıyılara taşması ıçın te sızı u sa a ı ı vapur an ar an ırısı a mış ır. em e- . . . d" Ü .• 

ancak daha bi: kaç santimetre S.0.S. işareti aldığı halde, lı ' ketin bir çok yerlerinde ilk bır adam tevkıf ~dıl ı. zerın 
yükselmesi kafi gelecektir. manın sisli bulunması yiiziin- mektepler . m~vakl<aten tatil de birçok önemlı evrak ve mu-

• 1 • p · t ve den hiç bir vasıtanın hereket 1 kararı vermıştır. haberat bulundu. 
Yagmur ar yaınız ar-.;:s e •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

j~p~~···~~· .. ··~~;;····k~V~~tI~;f;f ;ansada siyasal buhran 
T ungkuyu is2'al e·tmjştir B. Heryonun devlet nazırlığından da 

istifa edeceği söyleniyor 

da Japon 
Pekin 7 (A.A)

H:ıvas muhabirinin 
Kaygandan öğren· 

diğine göre; Kah· 
har ilinin işgal edi
len binalarına Man
çuri ve Japon bay· 
rakları çekilmiş ve 
Maoçuri bankasının 
banknotları teda· 
vüle çıkarılmıştır. 

İdareyi, beraberle
rinde Japon müşa· 

bitler bulunan Man
çuri memurları te
min etmektedir. 
Çinliler Japonların 

fırsattan istifade 
ederek Su in van 
ilinin bir kısmını da 
Mançuri otorites: 

bayrağı 

}opou inıpnraf{Jru 

kerleri Ti) en Çin 'in limanı olan 
Tung Kuyu işgal etmiş olduk-

Paris, 7 (A.A)- Eko Dö Pari gazetesi yazıyor: 

B. Heryo B. Daladie'nin son ay içinde kendisinin Radikal 
Sosyalist partisi başkanlığından istifasile neticelenen hadiseden 
istifade etmesine her halde müsaade etmiyecektir. 

B. Heryonun partinin men~atı namına bu vazifeye döneceği 
söylenmektedir. Bu takdirde ayni zamanda hem hükümete nıu
balif o 1duğunu bildiren bir partinin başkanı hem de bu hükü 
mette aza olarak kalıp kalamıyacağı tetkike şayan görülmektedir. 

B. Heryonun diğer bir istifası vaziyeti aydınlatacak ve fakat 
ayni zamanda bir hükumet buhranı da doğurabilecektir. 

Isveç kızılhaçını, Fransız 
himaya edecektir 

elç:si 

Roma, 7 (A.A) - Bay Soviç bu sabah lsveç elçisini 
etmiş ve lsveç Kızılhaç heyetinin bombardıman işini görüşmüştür 

Italyan hükumetinin bombardımanın ne gibi şeraıt altında 
yapılmış olduğuna dair iyzahat vermiş olduğu söy!eıımektedir. 

Amsterdam, 7 (A.A) - Dış i~leri bakanı Fransanın Adıs -
Ababadaki elçisinden Felemenk Kızılhaç sıhhiye heyetinin 
emniyetine nezaret etmesini istemiştir. Elçi, heyetin şimdi 
Adıs - Ababadaolduğunu ve süel harekatın yapılmakta olduğu 
bölgelere gitmesine manı olacak tedbirler alacagını 
bildirmiştir. 

altına kttymasından endişe edil- ı 
mektedir. 

Rekin 7 (A.A) - Japon as- larını bildirmekteclir. , 

Zorbalığa karşı hareket ~~;;{.~~~~,g,f'::~~,~~~~J.., 
komı.tesı· du·· n ·toplandı bir nişanei şükran olmak üzere yeni sene proğramını iki 

büyük filimle yaptı. 

Kral Aleksandrın katili olduğunu 1- VONDE BAR 
söyliyen bir adam yakalandı 

Viyana. 7 (Ö.R) - lstiryad:;. ~aryan adlı . ~ir Yugoslav te
baası tevkif edildi. Sarhoşluk halınde bazı ıtıraflarda bulunan 
bu adam Marsilyada kral Aleksandrın bay Bartu'nun ölümlerile 
neticelenen suikasdl'l iştirak ettiğini söylemiştir. Buna pek ihti
mal verilmemekle beraber Viyana zabıtası Maryanın sözlerini 
inceliyor. 

Cenevre, 7 (Ö.R)-Yugoslavya kralı Aleksandrın ve Fransa 
dış bakanı bay Bartbounun Marsilyad~ öldürülmeleri üze.r!ne 
Uluslar sosyetesi tara~ından on ilk kanun ~93~ te teşkılı~e 
karar verilen " Zorbalıga karşı hareket komıtesı ,, kuruldugu 
tarihtenberi ikinci toplantısını dün yapmıştır. Bu komite Belçika 
delegesi bay Gaston de Viat'ın başkanlığı altında olup içinde 
Belçika, lngiltere, Fransa, ispanya, Şili, Macaristan, ltalya, 
Lehistan. Romanva,Sovyet Rusya ye lsviçrenin deleıeleri vardır. 

2 - Büyük ihtilal 
Annabella ile Jean Gabin'in heyecanlı bir aşk macerasını 

canlandıran büyük eserleri 
Ayrıca FOKS dünya haberleri (Türkçe sözlü) 

Bu hafta için seans saatları : 
Hergün 14-17-21 Cumartesi 12,30-14 Talebe seansı 

Pazar günü 12,30 ilave seansı vardır 
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Ölüm Stüdyosu 
J)kyazda insan ruhu ve insan 

Bulgaristandan şuuru Üzerinde tedkikler 
Hergün - ı 

._ __ Bir fıkra 

"-------' Yazan: Eczacı Kemal Aktaş 
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1 -Yazan. ; F"'red. Sn:ıJ:tb. 

binlerce yurttaş • • . 
muhaceret edecektir Şuurumuzda bırbırlerıle uyuşamıyan 

Edirne 4 (Özel) - Bulgaris· 
tandan gelen duyumlara göre 
ana yurdumuza göçmek isti
yenlerin pasaportlarına vize 
verilmediği için hazırlıklarını 
bitirmiş olan soydaşlarımızın 
pek çoğu llkbalıarı sabırsızlıkla 
bekledikleri blldirilmektedir. 
Emlak fiatları tamamiyle düş
müş, Ziraat bankası da bu em· 
laki satın almak teşebbüsüne 
henüz geçmemiştir. 

fikirler, arzular çatıştığı zaman şuu-
run ikiye ayrıldığını görüyoruz 

Abdi Muhtarın 
Dedeliği 

Bölem sayısı: 3& 

Mac Glone bürosunda ta banca ses
leriyle karşılaştı. Vade çevik davrandı 

Yazan: Mualllm Dr. ABDİ MUHTAR 

Doktor Abdi Muhtar dede 
olalı bir hafta oluyor. Kendi
sini hemeP dede olarak iki, 
üç defa gördüm. Dedeliğin 
duygularından yokladım, mem
nundur. "insan; yavrusunun 
yavrusunu çok seviyor bira-

Van Meter sordu: 
-Şimdi benimle birlikte Am

pir stiidyosuna çıkacak mısınız? 

derinden derine bağlı idi. 
Önemli bir sebeb olmasaydı 
büroyu bırakmazdı. 

Şuurumuzda birbirile itilaf 
kabul etmiyen duygularımız, 
fikirlerimiz, arzularımız çarpış

tığı zaman, şuurun ikiye ay
rıldığını, bir kısmında arzu
larımızın birinin ötekinde di
ğerinin kaldığını ve bunlardan 
bazan birinin, hazan ötekinin 
şuura hAkim olduğunu söyle
miştim. 

tını kazanacak bir mesleğe bile 
girmemiş bulunduğunu, yetim 
kızı bir kat daha betbaht ede· 
cek bir akibete sürüklenmek• 
ten oğlunu menetmek kedisine 
düşen bir vazife olduğunu, bu 
fikirleri unutmak için bir seya
hata çıkmasını söyledi, 

der.,, diyor. Tabiatın ga-

- Eğer bir mahzuru yoksa 
buradan sizden ayrılarak başka 
bir taksi ile kendi büroma 
dönmek isterim. 

- llkönce beni bırakınız. 
Sonra otomobilim sizi büronuza 
bıraksın, 

- Şikagoda Ampir Stüdyo· 
lan genel direktörü Bili Bris
tofla ne zaman görüşmeyi düşü
nüyorsunuz? 

- Derhal.,. 
- Bristof projelerimizi kim-

seye ifşa etmesin sakın ? 
Şikagoda emniyet edebile

ceğiniz kimse yok mu? 
- Hayır, kimse yok. Bristo

fa gelince o her kese inanır. 

Onun kendisine çok sadık 
olduklarım zannettiği kimseler 
arasında şüphe etmem ki New -
Y ork çetesinin adamları da 
vardı. Hepsini yanına çağırsın. 
Bir istişarede bulunmak iste
diğini söylesin. Hiç birisinden 
şüphelenmiyormuş gibi kendi 
başkanlığında toplanacak olan
lardan bir icra komitesi teşkil 
etsin Aylar var ki suikastlar 
birbirini takib ediyor. Brislof'
da 24 saat daha sabretsin. 

- Çok doğru söylüyor
sınız Mac Glone, 

Van Master bu sözleri söy
lediği zaman otomobili dur
muştu. Ampir stüdyosunun 
bulunduğu gök yaran önünde 
benden ayrılarak büyük binaya 
daldı. Şoförü, Wade ile beni 
büromuza kadar götürdü. 

Muhafızım dudaklarındaki 
tebessümü belirterek: 

- Şimdi her iş yoluna gi· 
recek dedi. 

Saat biri çeyrek geçiyordu. 
Büromda kimse yoktu. Sekre
terim Mis Goldman ile Lee 
yemeğe gitmiş olacaklardı. 
Bundan biraz mütehayyirdim. 
Bugünkü anormal şartlar için• 
de ikisi de birden gitmemeli 
idıler. Sabah büroya gitme
miştim. Otele telefon etmişse· 

ler ondan sonra çıktığımı öğ· 

renmişlerdir. Nıç mi merak 
etmemişlerdi. Bu gaybubette 
biraz firar hali varrlı. Lee'nin 
sadakatından şüphe ettiğine 

göre buna hayret edemezdi. 
Fakat Miss Goldman kendisine 

Her zamandan daha neşeli 
görünen Wadeye dönerek: 

- işte bürom burası dedim. 
Beş dakikadan fazla kalmıya
cak, yemeğe gideceğiz. Ben 
bu sesi söylemiştim ki silah ses
leri başladı. Bir kaç mermi 
tam omuz başından geçti. 

- Tamam işler yolunda gi
diyor diye haykırdım. 

Vade iki elinde de birer 
tabanca olduğu halde koştu. 
Kapı ile benim aramda y.!raldı. 

Bana iki saattan fazla gelen 
iki dakikalık bir zaman içinde 
Vade kapının eşiğini geçti. 
Yeniden döndü. Sol elindeki 
tabancayı almaklığım için ba
na işaret etti. Böylece bir eli 
serbest kalmıştı. 

Bir perdeyi çekli. 
- Haydi çıkınız oradan ab

dallar dedi. iki kişiyiz. ikimiz
de çifte tabanca var. iki nazik 
el göründü. Ar kasından ince 
bir kadın siluheti belirdi. Gör
düğüm Janet Flynden başkası 
değildi. 

Janet Flyn ansızın kapıya 

doğru koştu. Fakat Vade onu 
önliyerek sordu : 

- Küçük tabancan nerede? 
- İçerde? 
- Mac Glone bir kerre !çe· 

riye bakıoız. Doğru mu söy
lüyor. 

Janet Flynin ateş ettiği yere 
gittim. Bürom üzerinde küçük 
bir tabanca vardı. Bundan 
başka genç kızın l?antlarıyle, 
mantosu duruyordu. 

Wade tabancasının tehdidi 
altında genç kızı Miss Gold
manın koltuğuna oturttu. Onu 
dikkatle kontrol ettikten sonra: 

- Şimdi kalkınız dedi. 
Janet Flyn hiddetinden ·ku

durmuş görünüyordu. Fakat 
verilen emirlere inkıyad etti. 

- Dönünüz, üzerittizi arıya· 
cağım. 

Bu araştırma bitince W ade 
şezlonga uzandı ve bana döndü: 

- Mak Glone sıra sizindir. 
Kızı isticvap ediniz. 

Onu ben isticvap edeceğim 
yerde o beni isticvaba başladı. 

- Sonu Var-

Yi~e duyduğumuza göre 
Bulgaristanda Türklere karşı 
yapılan müessif vakaların ardı 
arası kesilmiş değildir. Geçen
lerde Rusçuğa 23 kilometre 
mesafede bulunan Yenice kö· 
yünde ötedenberi öğretmenlik 
yapan Vidinli Osman Hidayetle 
Yumurta toplamak üzere oraya. 
gelmiş olan Kadıköylü Kabil 
oğlu Mümini köy mu'.~tan Di
mitri Jamenof muhtarlık daire
sine çağırtarak kaçakçılık ya
pıyorsunuz diye fena halde 
dövmüş ve dövdürmüştür. 

Yedikleri dayaktan ölüm 
derecelerine gelmiş olan bu iki 
soydaşımızdan Oıman Ruscuk 
hastahanesine gitmiş ve Rusçuk 
mahkemesine müracaatta bulun 
muş isede şikayetinin müsbet 
neticesi henüz görülmediği gibi 
kendisini öldüresiye döğenler
den biri olan ve yine Yenice 
köyünde oturan Vasil komita 
adını taşıyan Dobrucadan gel
me Bulgara henüz hiç bir şey 
yapılmamıştır. 

BaşMüftülük tarafından Türk 
köylerine saldırı lan yobazlar 
alabildiklerine hezeyanlar savu
rarak zavallı ha!kı ifsada çalış
makta ve ana vatana karşı 

bağlılık duygusu besleyenleri 
tehdit etmektedirler. 

Şark D. yollarında 
lstanbul, S (Özel) - On beş 

gündenberi bütün Trakya istas
yonlarında ve şirketin merke
zinde incelemelerde bulıınan 
Bayındırlık bakanlığı cer ve 
yol müfettişlerinden Müeyyed 
ve Mazhardan mürekkeb he
yet, Sirkecide müdüriyet bi
nasında ve komiserlik daire 
sinde kendilerine tahsis edilen 
odada incelemelerine devam 
etmektedirler. 

Haber aldığımıza göre bu 
heyetin inceleme sonucu vere
cekleri rapor, kumpanyanın 
Trakyaya tahsis ettiği tesisatın 
Trakyanın kalkınma ve ilerle
mesine hadim olacağı kanaatin
de bulunursa,kumpanyada bu yıl 
hiç bir değişiklik olmıyacaktır. 

~·························· .....•.••..•.......................................•...•.... Eğer bu tesisat iki yıldan 
beri her yönden kalkınmağa 

döğru yürüyen Trakyanın 
ekonomik durumuna halel 
getiracek olursa, Bayındırlık 
bakanlığının emri üzerine kum· 
panyanın Trakyaya tahsis et
tiği muharrik ve müteharrik 
edevatin çoğalmasına ve mo
dernleştirilmesine lüzumu kat'i 
basıl olacağı aalaşılmaktadıi 

Borsa 1-laberleri 
Dün Borsada 

Yapılan Satışlar 
~ 

üzüm 
Fiat 

• 
Çu. .. Alıcı 
4SO Uzüm kuru ı4 
ı40 inhisar ida. 6 7S 
137 S Süleymano ı2 SO 

17 so 

110 S Gomel 14 SO 
1ı N Ali Hay ıs so 
44 Manisa B Ko 16 
32 H O Süley. 14 87 
ı9 Kohen bi. 14 7S 
1003 Yekün 

484537 Eski satış 
48SS40 Umumi satış 

Zahire 

7 7S 
ı4 ı2 
14 75 
16 25 
ı6 
ıs 
ı4 7S 

Çu. Cinsi Fiat 
287 Buğday 7 2S 7 2S 

30 Akdarı 4 7S 4 77 
10 Burçak 6 SO 6 SO 

4 Nohut 6 8 
10 Kendir T. 4 75 4 7S 

233 bal ye pamuk 40 50 43 50 
1241 Palamut k400 600 
3461 ki. K ceviz 14 75 15 
58SO ki. c. içi 35 4S 
493 ki. T. 8. içi 70 73 
314 ki. A. B. içi 60 62 

4400 ki. yapak 43 43 
IS68 ki. çöven 14 14 

Edirnede 
Hava tehllkeslne karşı 

denemeler 
Edirne, S ( Özel aytarımız

dan )- "Hava tehlikesine karşı 
korunma komisyonu,.tarafından 
evvelki gün ilbay Osman Şahin
başın beşkanlığı altında bir 
toplantı yapılarak havadan ge
lecek tehlikelere karşı korun
mak için alınması lazımgelen 
tedbirler üzerinde uzun boylu 
konuşmalarda bulunulmuştur. 
Duyduğumuza göre bu top· 

lantıda hava tehlikesini bildi
ren itaretlerin yerleri tesbit 
edilmiş, beş kilometre mesafe· 
den duyulabilecek kuvvette 
büyük bir düdüğün ilimiz sa
natlar okulunda yaptırılması 
onaylanmış ve halka hava teh· 
likesinin el ilanları, dıvar afiş· 
!eri, konferanslar vesaire ile 
ne olduğunu anlatacak bir 
İrşad komisyonu seçilmiştir. 

Komisyon hazırlıklarını biti
rinceye kadar sık sık toplana
cak ve pek yakında şehirde 
bir hava tehlikesinden korun
ma denemesi yapılacaktır. 

Yine öğrendiğimize göre 
heyet bu işler üzerinde bir 
aydanberi Pariste bulunan ve 
geçen hafta lstanbula dönen 
demiryollar direktörü Paskal 
ile uzun boylu konuşmalarda 
bulunacaktır. 

lngiliz 
Zabitleri hadise 

çıkardı 
Kahire, 7 (Ö.R) - iki lngi

liz zabiti bu akşam lokantadan 
çıkarken bir hadiseye sebeb 
olmuşlardır. Bu zabitleri tevkife 
relen polislere silah kullan
mışlarıdr 

Fakat şahsiyetimiz, birbirile 
itilaf kabul etmiyen tezadları
mızı, her zaman bu tarzda 
halletmez. 

T ahteşşuura itilen arzu, her 
zaman cebri bir hücumla şuuru 
zaptedecek ve orada muvak
katen olsun hakim olacak yer· 
de, eksariya, şu söyliyeceğim 

tarzda kendini tahakkuk etti
rir: Gizli arzu, kendini iuura', 
olduğu gibi kabul ettiremiye
ceği için, şeklini tebdil eder, 
şuura hakim ve şuurca mak
bul olan arzuların zevahirini 
takınır ve şuura bu zevahir 
altında kendini arzeder. O za
man şuur, reddedeceği bir arzu 
yerine, bu defa alkışlayacağı 
bir arzu ile karşılaşınca, or,un 
tahakkukuna, heyecanla mua
venet eder. 

İşte size güzel bir misal : 
Bir eytambanenin son derece 

namuslu, ifrat derecede dindar 
ve ciddi bir müdürü vardı. Bir 
gün eytamhaneye iki güzün
den ama bir yetim kız getir
mişlerdi. Müdür kızı görünce 
yıldırımla vurulmuş gibi kıza tu
tuldu; fakat her yetimi Allahın 
bir vediası gibi sayan müdür, 
bir şimşek gibi vicdanında do· 
ğan bu günahkar hissi, biranda 
vicdanında boğdu. Tövbe ve 
istiğfarlarda bulundu. 

Müdür, bütün yetimlere, ken
di yavruları imiş gibi muamele 
ederdi. Bu kızın iki gözden 
mahrum oluşu, onun bütüo rık
katile yüreğini yakıyordu. Onun 
bütün merhamet ve şafkat duy
gularını zabdetmişti. Ruhunda 
merhamet duygularının bu ka
dar bariz bir coşgunluğunu, 
Allahın bir işareti gibi telaaki 
etti. Artık ona eytamhanenin 
mutat dahilinde olan yardımın
dan daha fazla bir yardıma 
başladı. Ve Allahın içini gör
düğü ve bildiği vicdanının bü· 
tün temizliği ile bu bedbaht 
yetime karşı her dürlü ibtima· 
mı bezletti. 

Evde, ailesine; çocuklarına 
vicdanını kavrayan, hüviyyeti· 
ni zabdeden bu derin merha· 
met hissinden bahsediyordu. 
Bir gün yirmi yaşlarındaki oğ· 
lu eytambaneye geldi ve kızı 
gördü. Kız hakikaten merha
meti ve uğrunda her dürlü fe· 
dakarlığı ilham eden bir ma
sumiyeti taşıyordu. 

Birkaç gün sonra oğlu, ba
basına şu fikrini söyledi. Baba, 
ben bu yetime karşı senin ta
şıdığın gibi derin bir merha
met hissi taşıyorum. Bu his 
benim hüveyetimi o kadar zap· 
tetmiştir ki, bu hissimi tatmin 
için bu ii.mii kızı kendime zev· 
ce olarak alacağım. 

Babası: Büyük bir asabiyetle 
oğlunu azarladı. Allabın en 
şayanı merhamet bir mablü· 
kuna böyle kem nazarla bak-
mış olmasına asla tahammül 
edilemiyeceğini, oğluna söyledi, 

Oğlu, en nezih bir hissin, 
babası tarafından bu yolda te
lakki edilişine şaştı kaldı. 

Bir ay sonra, babasına ayni 
teklifi yaptı. Betbaht kızın, 
görmiyen gözlerinin boş bırak
tığı kalbini, o, bütün fedakar· 
lığının, bedelsiz iyiliklerinin 
sıcaklığıyle doldurmayı mukad
des bir vazife diye kabul etti
ğini babasına söyledi. 

__ Babası, oi:luna henüz baya· 

rip bir tılsımıdır, torun 
seviliyormuş, darısı bizim batı· 
mıza. Bizim doktorun dede 
oluıu doğrusunu söyleyim bana 
pek tuhaf geldi. Ben bu tu
haflığı hala da duyuyorum. 
Dede denilince ortaya şöyle 
bir tib çıkıyor: Aksakallı, beli 
bükük, gözlerinin içi fersiz, 
titrek ellerinde sallanan bas
tona dayanan bir ihtiyar ... 
Çocukluğumuzdanberi duygu
larımızda yer tutmuş tibler 
vardır. Mesela: Damadbeyl 

Oğlu seyahattan avdetinde 
ayni fikirde sebat etti. Ve bir 
gün kızı alıp kaçtı gitti. 

Babası, derin bir yeis Ye 
müthiş bir hiddet hamlesile 
oğlunu evlatlıktan attı ve öm· 
rü tamamen zehirlendi. 

• • • Aziz okuyucu! 
Müdürün son derece namus-

karane ve emsalsiz bir feda· 
karlıkla ve nihayetsiz bir vic
dan hazzı ile yaptığı bütün 
fiilleri hertilrlü takdirlere layık 
bir tarzda idi. 

Onun her hareketi, her sözü 
her niyeti, her fedakarlığı sa· 
mimi idi, buna şüphe yoktu; 
fakat bütün bu hareketler, bu 
sözler, bu niyetler, bu fedakar· 
!ıklar samimi olduklan için ya· 
pılınıyorlardı. 

Bu müdür, tamamile saat 
9 da beni ziyaret eden misafi· 
rin vaziyetinde idi. Bütün bun
lar tahteşşuuruna atılan ve mü• 
dür tarafından tamamen unu· 
tulan derin aşkın ilhamları idi· 
ler. Müdürün tertemiz vicda· 
nına, gayri meşru bir aşk şek
linda çıkması, mümkün olmı· 
yan bu derin arzu, müdürün 
vicdanında hakim olan mukad
des duyguları atlatmak için 
dolambaçlı bir yol tutmayı ter
cih etmiştir. Betbaht yetimeye 
kartı derin bir alaka, ona karşı 
samimi bir merhamet hiısi 
uyandırmak suretiyle kızla da· 
imi bir temas temin etti. 

Tabteşşuurdaki aşk, bürün· 
düğü bu zevahirle vicdaoı fet
hetti. Daha doğrusu müdür 
vicdanında doğan bu hislerle 
gaşyoldu. Bu tertemiz ve ilahi 
hislerin ilham ettiği mukaddes 
vazifeleri yapmakla onun vic
danı memnun ve mutmain olur
ken, kızın yakınlığından gelen 
ılık duygular, gözlerde beliren 
bakir çizgiler, taze ve gergin 
göğüslerin ılahl tedevvüründen 
doğan bayıltıcı hiıler, ıuurun 
ve vicdanın arkasından ruhun 
gayri şuuri kaynaklarına akı· 
yorlar ve onlan tatmin ediyor
lardı. 

Müdürün şuuru ve tertemiz 
vicdanı bunlardan tamamen 
bihaber olduğu için o, şahsiye
tinin duyduğu bu emsalsiz zev
ki, ilahi bir vazifeyi yapmış ol· 
maktan değan eşsiz menentsiz 
bir vicdan hazzı saoıyordu. 

Aziz okuyucularım bu vak'a· 
da görüyorsunuz ki tabiattan 
gelen şehvet hissi ile içtimai 
hayattan doğan d'Di ve ahlaki 
hislerin buradaki çatışması, 
"irene,. vak'asında olduğundan 
büsbütün başka bir tarzda hal
ledilmiş oluyordu. 

Burada tahtenuura itilen 
aşk ihtirası, cebri bir hücumla 
şuuru zaptederek orada hakim 
olacak ve kendini olduğu gibi 
bütün çıplaklığile gösterecek 
yerde kendine mani olan içti
mai duygunun zevahirine bü
rünmek ve şuurla vicdana o 
yolda hisler ilham etmekle 
kendine tatmin yolmnu açmış 

oluyordu. 
işte şuürumuzda birbirlerile 

itilafı mümkün olmıyan arzu· 
ların, duyguların zıddiyetlerini 
şahsiyetimizin bal tarzlarından 
ikinci bir nümunesi de budur. 
Daha başka türlüleri de vardır. 
onlarıda sıraıile gözden geçire· 
ceğiz. 

Oğlunu!"' kalbinde uyanan 

Tertemiz giyinmiş, haline, 
mevkiine göre şık, zinde bir 
varlık. ( Gelinhanım ) deni· 
lince beyaz elbisesile evlenmek 
dekorunu taşıyan mahcub, mu· 
tavazi, ürkek bir kız ... Kayın
peder de umur • aşina, gün 
görmüş bir adam tipi vardır, 
Bu tipler içinde en cansızı, en 
ihtiyar ve mecalsizi bizim titrek 
bastonlu, ak sakallı dededir. 
Her insan dede olunca -böyle 
olacaktır. sanılır. Abdi Muhtara 
bakıyorum biçte böyle değil •.• 

O güler yüzile, daima neş

eli gözlerile bir damad beydir. 
Dün eczahanede beraberdik, 
Naaılsın dede( dedem, güldü 
dedi ki kızının doğurduğu 
çocukla, gelininin dozurduğu 
çocuğun insanı dede edişin
de bir duygu farkı oluyor •• 

Beni dede yapan oğlumdur, 
damadım olsavdı onun tara· 
fından dede oluş farkını du
yacaktım zannediyorum. 

Güldüm, belki olur böyle bir 
duygu farkı da vardır, farksız 
birıey varsa o da senin de
deliğindir dedim gülüştük. 

Ben Abdi Muhtarın torunu
nun torununu görmesini diler 
ve bu dileğimin yersiz, imkan· 
sız bir temenni olmadığını işa· 
ret etmek isterim. Aziz dede
mizi kutlular, mübarek ellerin· 
den öper, hayır dualannın üze
rimden eksik olmamasını di
lerim. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
merhamet ve şefkat hissi de, 
yetiın kızın onun tahtüşşuürun· 
da tutuşturduğu şehvet duy
gularının, temiz ve terbiyeli bir 
evladın vicdaoından geçebilmek 
için büründüğü zevahirden baş
ka bir şey değildi. 

Aziz kari, görüyorsun ki mü
dürün her hareketi, her sözü, 
her niyeti, her fedakarlığı ken· 
dince cidden samimi idi. Onun 
şuür ve zekiisı, muhakemesi 
mantıki ve vicdani kayd men· 
faattan ari olarak taşıdığı bu 
güzel hisleıden dolayı kendi 
hakkında temiz hükümler ve· 
riyorlardı. Fakat ayni zamanda 
çirkin yüzüne bu güzelliklerin 
maskesini takmış olan hasis 
emeller ve adi hisler bu ma
nevra ile kendilerini tatmin 
etmiş oluyorlardı. Ve bütün bu 
güzel iyilikler hakikatte mün
hasıran bu fena denilen niyetin 
namına yapılmış oluyorlardı. 

Artık ilim müvacehesinden, 
ne güzel sözlerin, ne güzel ni
yetlerın, ne samımı hislerin, 
ne mantık ve zekanın o sözleri 
sarfeden, o niyetleri taşıyan, 

o samimiyete gerçekden sahih 
olan ve o fiilleri yapan şahsın, 
gerçek saiki kim olduğunu 

bize irae etmek huJusunda 
hiçbir kivmetleri olmadığına 
sen de kanaat getirmeğe 
başladığını zannederim. 

- BiJ.mrdi -
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B. H. Raufun da saylav
lığa seçilecği yayıldı 

Amerikanın hedefi Japonya mı? · 
Bay Ruzveltin. söylevinde bir oyun var .• ''Kızım 

sana söyliyorum, ge inim sen anlayıver,, .•. 

lstanbul, 7 (Özel) - Sekız münhal saylavlık için Pazar günü 
kısmi intihabat yapılacaktır. Saylav namzedleri arasında eski 
Trakya genel enspektörü B. lbrahim Tali ve Bayan Hatice 
vardır. D ğerleri bugünlerde ilan edilecektir. 

"Cumuriyet., gazetesi, eski vekiller heyeti reisi B. Hüseyin 
Raufun da münhal saylavlıklardan birine seçileceği şayiası ol• 
duğunu yazıyor. 

Amerikayı harba sürükliyen, Fransa 
ve lngiltereye yaptığı ikrazlarmış 

Hitler kılıcını çekse 
oynattığı takdit·de 

bu alelade bir hadise sc.yılır. Japonya kılıcını 
Roosevelt'in memleketinde kıyamet kopar 

Vaşington, 7 (Ö.R) - Meşhur banker Jobn Pierpont Morkan 

bugün Senato harp malzemesi tecimi kontrol komisyonu önüne 

çıkmıştır. Yaptığı bir diyevle banger Morgan büyük harpte 
Amerika tarafından Fransa ve lnhiltereye yapılan ikrazların 
bu devleti de harba sürüklemeye sebep olduğu iddiasını reddet· 
miştir. Bankerin iddiasına göre, müttefiklerin yapecakları alım· 
ları finanse etmek için bankalar arasında uyuşulduğu zaman 

ne bankalar, ne de hukümet bu alımların bu kadar muazzam bir 
yı-küne çıkacağım tahmın edememişlerdi. Zaten mütt;ıfiklerce 
verilen garanti 7 milyar dolarlık ikraza karşı 20milyar yekünü 

Paris, 7 \Ö.R) - "Phore de 
lo Loire., diyor ki: Amerikanın 
güddüğü amaç Fransa ve ln
giltere ile birlikte güven sübabı 
üzerine oturmamakdır. Ame
~ika barbın kazançlılarından 
ıbarct. olan yeni ittifaka gir
me'< ıstememektedir. Bu itti
fak~a Fransa ltalyaya karşı 
lngıltereye, lngiltere Al
manya ya karşı Fransaya ar
ka oluyorlar . Rusya da 
Japonyaya karşı korunmasını 
ıslıyor. Şu halde Japonya ve 
Almanyanın Cenevreden uzak 
kalması ve ltalyanın da ayrıl
ması ihtimalı tehlikeli bir du
rum yaratmaktadır. Amerika 
lngilt~rcnin daveterine kapıl
mak ıstemediği içindir ki kon-

i gre mutlak bir bitaraflık ka-
1 nunu peşinde k'oşmaktadır. 

AMERİKA SERBEST 
ı<.ALMAGI TASARLIYOR 

"L'b . ı erte., gazetesine göre 
bıtaraflık pro jesilc Amerika 
kendisini ilgiliyen diğer işlere 
karşı serbest kalmak istiyor. 
Ruzveltin müstebit temayüllü 
devletlerden bahseden sözleri 
görünüşte Almanya ve ltal-
yaya karşı ise de ha-
kikatte "Sana söylüyorum So11 sistem Alrna11 /Jiiyiık lopları11dan hiri 

bir dünyada cereyan ediyor- k Ouest Eilası .. bunun ak-
muş gibi gelmektedir. sini düşünüyor. Yabancı rejin-

w Petit Marseillais " başka- !erim bizim için ilgisiz olduğu-
larını istipdatla ittiham eden nu söylememelidir. 
B. Roosevcltin ambargo için DE V.OKRASILER 
hudutsuz salahiyet istediği, her NANKÖR MÜ? 
şeye emrettiğini, herşeye ınuk· Demokrasiler bahalıya otu-
tedir olduğunu, bu Cumur rur, nankördür, eğribüğrü yö-
baıkanından daha amir ve rürler amma muhakkak ki 
emperyalist bir hüdümdar ola- harptan nefret ederler. Dikta-
mıyacağını yazarak " Ameri- törler ise harbe hazırdırlar ve 
kanın Sillası başkalarına istih- onu temenni ederler. Onların 
dad siteminde bulunabilecek blof ve gizlilik siyasası bunu 

ulus hakiaktı bilmez. ltalyada 
Ruzvelt,in söylevinden kendile
rine okunan en manidar cümle
leri neşreden bir tek gazete çık
maır ıştır. Ya!n•z Papanın "Os
Sdva.ore Romano.. gazetesi 
söylevi tam metrıile neşre cesa
ret etmiştir. Bunun için biz 
cumuriyetçiler cumuru teşkilat
landıralım ve demagokların 

elinde bırakmıyalım. 
"france de Bordeau., ayni 

fikirdedir: Amerika fili olarak 
şahsi diktatörlüklerden nefret 
eder. Otokrasiler ya nufuzla
rını korumak, yahut iç siyasa 
tehdidinden sakınmak için her 
vakıt silaha müracaata heves
lidirler." 

AMERiKA, AVRUPA 
MESELELERILE 

ALAKADAR DEGiL 
"Temps .. da diyor ki: E!!er 

Amerika iyi niyet bes!iye;c 
uluslarla işbirliğine hazır olsa 
büyük Amerikan ulusunun nü

fuzu daha müessir olurdu.Ame
rikan siyasasının zafı Avrupanın 
bugünkü güçlüklerinde Ameri
kaya düşen mes'uliyet payını 

unutmasıdır. Bütün bu güçlük
lerin sebebi olan ve Versay 
muahedesinin en ileri yapıcı-

larından biri bir Amerikan 
başkanı, Vitsondan sonra Ame
rıka bu sulhu tasdik etmedi ve 
uluslar sosyetesine girmekten 
sakınarak onun evrenselliğini 

bir hayat yapdı. Müşterek gü· 
venlikden uzak durdu. Doların 
ekzersizlendirilmesiLondra eko
nomi konferansının da suya düş
mesine sebeb oldu. inan kurul
ması için ilk şart Amerikanın 

iyi maksadla çalışanlarla sıkı 
bir surctde birleşmesidir . ., 

buluyordu. 

B. Laval Mussolininin adına 
hazırlıyormuş 

sulh 

teklifleri 
Paris, 7 (A.A) - Birkaç -gündür sayfiyede bulunan B. Lava! 

çarşamba günü Parise gelecek ve Fransanin Rt.ma büyük elçisi 

B. Do Şambrön ile görüşecektir. 
Bazı mahfeller elçinin Habeş işinin muslihane halli yolunda 

Mussolini adına tekliflerde bulunacağını zannediyorlar. 
Bununla beraber Ekselasiyor gazetesı böyle birşey mevzuuba

his olamıyacağıoı, çünkü ne Londra ne de Parisin yeni teklif
lerde bulunmak mesiuliyetini yalnız başlarina Üzerlerine almak 

arzusunda bulunmadıklarını bildirmektedir. 

Bulgar kraliçesi ltalyaya 
bin altın lira gönderdi 

para doğu Afrikası masraflarına 
ufak bir yardımdır 

Bu 
karşı 

Sof ya, 7 (Ö.R)- ltalyan kra
lının kızı olan Bulgar kraliçesi, 
Sofiya ltalyan elçisine 1000 
altın lira vermiştir. 

Sofya, 7 (Ô.R) - Hükumet 
milliyet~i gençler teşkilatını 
ikinci defa dağıtmıştır. Bu 
teşkilatın 26,000 üyesi vardır. 

Sofya, 7 (Ô. R) - Şiddetli 
sisten istifade eden kurd sürü
leri Burgaz yakıolarına kadar 
inerek birçok koyun sürülerine 
saldırarak koyunlarını telef 
etmişlerdir. 

1 
Sofya, 7 (Ö.R) - Radomir 

civarındaki köylerden birinde 
oturan bir kadın Sofya Arkc
olo ji müzesi direktörüne gelip 
Ayakomiya manastırı keşişle
rinden birinin ölürken kendisine 
altı fıçı altınla eski Bulgar 

krallarından birinin tacı gömülü 
o!an yeri gösterdiğini söylemiş
tir. 

Müze memurları ve Radomir 
balkı bu definenin bulunduğu 

yere gitmişlerdir. 

kızım, sen anla gelinim" mana· 
aına gelmektedir. Yani Japon· 
yaya karşıdır. Amerikanın sul
hunu tehdit eden biricik devlet 
Japonyadır. Amerika için muh
temel düşman odur. Hitler kı
lınç çekse bu Amerika için 
alelalc bir hadisedir. Fakat 
Japonyanın Çin denizinde ha
kimiyeti, Çine sokulması, piya
sayı Amerikaya kapaması, her 
verde Amerikan mallarına re· 
icabeti, Japon filosunun konlrol
suz kuvveti Amerikayı düşündü
ren ıeylerdir. Bunun içindir ki 
Avrupa işleri Amerikaya başka 

·····Necaşr .... ,.,-·-.-a·ç· .. ·ııırsızı~·~·····oı:·······ıngtHz····:···xmerikan·····detege·: 
makla itham edildi leri arasında görüşmeler 

en son adamdır. ,, diyor. kolaylaştırır. Matbuat esirdir ve 

Londra, 7 (Ö.R) - Roycter 
Ajansının Addis-Abeba aytarı 
bildiriyor: 

Bugün ltalyan uçakları tara
fından şimal cephesinde Habeş 
halkını isyana teşvik edici ma
hiyette ba:ıı beyannameler atıl· 
mıştır. Bu beyannamel~rde im
za yoktur. Ve Habeş balkının 
anlıyacağı bir dille yazılmış· 
tır. Be)annamelcrde Habeş im
paratoru Haile Selasiye, eski ve 
hakiki imparator Liji Yasu'yu 
ve Kas Galiyoyu öldürdıekle 
ittiham edilmektedir. 

~eyannameyi hazırlıyanlar 
Haıle Selasiyenin yapmacık 
bir imparator olduğunu yaza
rak yerli halkı İmparatora 
iysan et-meğe teşvik etmektc
dir.Halbuki,halk beyannameleri 
okumağa bile lüzum görmeden 
mensub oldukları yerleri!l en 
büyük amirine teılim stmiştir. 

.. Ro~a, 7 (Ö.R) - Ogaden 
bolgesı raslarının beraberlerin
deki kuvvetlerle birlikte ltal
yan bayrağına iltica ettiği bil
diriliyor. iltica edenlerin sayısı 
kadın ve erkek 650 kişidir. 
Ras Destanın cenah saldırma
ları ltaly• hatlarına yakın-

1 aşnııttır. 

- ... -
• 

.. .. 
~ 

Jlabrş Jııılkı m11kaılderala />orı111 egrrrk flrliayi bı·kliror 
HABEŞLER YORTIJ kanalından ltalyaya giden 20 

YAPIYOR vapur geçmiştir. Bu vapurlarda 
Londra, 7 (Ö.R) _ Röyter 1558 asker yaralı vardır. 

Aksi istikamette geçen 10 
a_:.ınsı aylarından: h vapurda da şimal cep esi 

0:..alyan uçakları ve ileri müf- için 2778, cenub cephesi için 
rezeleri ileri istikşaflarına de· 4196 asker, 12500 ton emtea 
vam etmiştir. Ancak bugün ve 280 ton harb malzemesi 
Habeşlerin Noel yortuları ol- şarki Afrikaye gönderilmiştir. 
duğu için Habeş kuvvetleri Roma, 7 (Ö.R) - 90 numa· 
bir mermi bile kullanmamıştır. ralı ltalyan resmi tebliğinegörc 
Habeş hatlarında tam bir sükü- mareşal Badogliyo ne Eritre, 
net hüküm sürüyor. ne Somı.li cephelerinde kayde 

Portsaid, 7 (Ô.R) - 1 - 6 değer hiç bir şey olmadıiıaı 
son Kinun hattuında Süven bildirmektedir. 

Londra 7 (A.A)- B. Haldvin.bu sabah Ame
rika büyük elı::isiyle Amerika bakanlık müste
şarlarından Filipi kabul etmiştir. 

Londra 7 (Ö.R) - Amerika Dışişleri asba
kanı ve B. Cordel Hull'un en vakın iş arkadaşı 
olan B. Vilyam Filip Avrupa merkezlerindeki 
istihbar seyahatına devam etmektedir. B. Filip 
geçen hafta Pariste B. Lavalle görüşmüştü. Bu 
sabah Dovning Street de B. Baldvinle uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. iki bakan Amerika ve 
lngiltereyi alakadar eden bütün arsıulusal dip
lomatik meseleleri gözden geçirmişlerdir. Yani 
şarki Afrıka ihtilafile uzak şark işlerine ve 
Londrada devam etmekte olan deniı konferan
sile Vaşingtonda yeni devresinı açmış olan kon· 
grenin faaliyetine dokunmuşlardır. 

ANGLO-SAKSON BIRLIGI 
Paris, 7 (Ö.R) - " Petit Journal ,. bitaraflık 

kanunu ile Amerikanın Avrupaya karşı derin 
bir takbih gösterdığioi ve Anglo-Sakson clbir
liğinc dayanan bu takbibin şumullinü gizleme
nin bir yanlış olacağını yazıyor. 

"Jour,. gaıetesine göre Uluslar sosyetesinin 
önümüzdeki toplantısı tamamile Amerikanın 
durumuna tabi bulunmaktadır. Cenevredc Ame
rikan bitaraflık kanununun kesin kabulünün 
Konsey toplantısından önce olup biteceği ve 
böylece Amerikanın durumu hakkında bilgili 
hareket etmek imkanını vereceği umulmaktadır. 

KONSEYiN 20 KANUN TOPLANTISI 
• Journal" gaıetesi Habeş meselesinin 20 son 

kinunda toplanacak konsey önüne nezaketli 
bir mesele ile tekrar çıkacağını kaydediyor. 
Konsey barp baklannının Italyanlıtr tarafından 

Cenurrılm bır i!Ort'1lll~ 

ihlaline ait bir protesto ile karşılaşacakbr. 
Bu, belki de münakaşaların iki kat vahametle 
tekrarlanma~ına yol açacak, fakat belki de, 
harb zorbalıklarına son vermek için en esaslı 
yolun harba nihayer vermek olduğull11 

hatırlatarak mantık yoluna dönülmesine fırsat 
verecektir. 
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üslümanların 13 Anası 
~ Islam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
l 

Bölem sayısı : s Yazan : Tokdil , 
Ayşenin deli devesi Medine yolunu tutacak yerde yana 

saptı, yoldan çıkarak kum sahasının içinde 
gayri muayyen bir istikamete koşmağa koyuldu 
Orasını bilmem, amma .. 

Kiibenin dıvarına astıklarından 
çok daha kuvvetli idi ... 

- Kimdi bu şair! 
- Bilirmiyim ben, Herifin 

adını öğrenmeden, öğrenmeğe 

vakıt kalmadan ön safı almış 
kimseler, sen akideyi bozuyor
sun diye sallasırt indirdiler, 
tekme, tokat, kovdular .. 

- Aman yarabbi .. 
- Sabi söylüyorum, ben 

buna meftun oldum, takib edip, 
adını, sanını öğrenmek istedim, 
biz damgalıyız, korktum bunu 
yapamadım. 

- Yazık Abdullah, yazık 
oğlum. Bunu ben Resule söy
lerim •. 

Bu son söz ümmü Rumanın 
ağzından çıkmıştı.. Esma lafın 

heyecanile söze atıldı, o çoktan 
bu üç devenin ortasında ve 
fakat arkasında gidiyor, dinli
yordu: 

- Muhammedin sözleri bü
tün tiirlerden kuvvetlidir. Sa
nıyorum ki şair Arap kavmı 

onun kabına varacak daha bir 
ıey yaratamamıştır. 

Ayşe bir döndü, kızkardeşine 
tatlı bir tebessümle bakarak: 

- Yaşa Esma dedi. Yaşa 

abla!.. Evet benim kocam ola

cak Muhammedin ağzından 

dökülen sözlere daha hiçbir 
ıair erişememiştir. O dahidir. 
Yüksek bir ruh taşır .. 

Ümmü Ruman bunu takdir 
elti. Esma tasdikle haykırdı, 

bu coşkunluk Ebu Rafi'yc si
rayet etti, o da tasdikle hay
kırdı, Abdullah zaten tasdik 
etmit bir halde iken öteden 
Zeyt de bu son tasdikin beye
canile kendine mahsus bir 
haykınş ve tasdikte bulundu •• 
Ayşe bu: 

- Yaşa Resul, 
- Yaşa Muhammet, 

- Allahın Peyamberidir o .• 
- Cihandır o .. Sevgilidir o .• 
Bağınşmalariyle gençlik da

marının kaynadığını hissetti. 
devesinin başına bir çomak in
direrek: 

...=. işte o Muhammet benim 
kocamdır. 

Demeye kalmadı, deve bir 
11çradı, bir kıç attı, bir bağır
dı, köpüklerini savura, savu

ra üstündeki Ayşeyi de ala
rak kum deryasının ortasına 
delicesine daldı, bir hız bir 

' ko~tur~a,_ bir böğürme .. Deveyi 
delırtmıştı deve delirmişti. 
Ayşe küçüklükten dinç ve 

çevik alışmış bir kız olduğu 
içın: devenin boynuna atıldı, 
kendini boynuna aldı, deve 
bundan daha fazla huylanarak, 
koşmasını, kıç atmasını fazla· 
)aştırdı. Kervanın hepsi birden 
karıştı, anası ilk hızda bir çığ
lık attı : 

- Ayşe .. Ayşe.. Gitti Tu
tun .. 

Abdullah: 
- Vay diye devesine bir 

mızrak soktu, Zeyd heyecanla 
atıldı. Ebu Rafi de arkasından. 

Ayşenin devesi deli bir kö
pürme ile alabildiğine koşu

yor, böğürüyor ve Ayişe de 
üstünde boynuna sarılmış bir 
halde feryad ediyordu: 

- lmdad, İmdad.: Koşun .. 
Ayşenin bağırması deveyi 

daha fazla delirtmiş, arkadaki
leri daha fazla korkuya ve er
keklerini cesarete atmıştı. Ab-

rini mızraklarile dürterek şaha 
kaldırdılar ve Ayşenin devesi 
arkasından koşmsğa, yetişme

ğe çalıştılar. 
idare edilen bir deve ile, 

idaresini bilmiyen, idare edil
miyen deli bir devenın tutul
ması ne kadar güç olduğu bu
rada beliriyordu. Ayşe eğer 

çevik bir kız olmamış olsaydı, 

kumların üstünde deli devenin 
bağrına basıp çiğnediği bır ce· 
set olarak bulunurdu. 

Kervanda bir panik, bir he
yecan ... Üç erkek Ayşenııı de
li devesini takib ederken ar
kadaki develerde boş kalmış 

bir halle tabii yürüyüşlerini 

bozdular. 
Ümmü Ruman koşan aeve· 

sinin üstünden : 
- Tutun tutun şu dev eyi .• 

Varım yogıım feda olsun kızı

mı kurların. 

Diye bağırıp, bünkürüp ağ
lıyor, Esma, olanca sesıle : 

- Ayşe! devenin boynuna 
yapış, tutun şunu, tutun diye 
haykırıyordu. 

Ayşenin deli deve'i l\kditıt' 

yolunu tutacak yerde yana 
saptı, yoldan çıkarak kum sa
hasının içinde gayri muayyen 
bir istikamete koşmağa ko
yuldu. 
Ayşe göz göregöre uzakla

şıyor, deve Ayşeyi kaçırıyordu. 
Aman yarabbi, hiç birisi de 

buna kar edemiyorlardı, imda
dına yetişemiyorlardı. 

lmdatçıların en önünde Ab
düllah devenın önünü avlamak 
için uzaktan geliyor ve fakat 
yine bu çevirme hareketine bir 
türlü muvaffak olamıyordu. 

Hepsi ayrı ayrı istikamette 
bir daire çızıp deveyi sıkıştır

mak istediler buna da muvaf
fak olamadılar. 

Devenin üstünde Ayşe ken
dinden geçecek hale gelmiş, 

berbat korkmuştu. Bağırmaktan 
fayda basıl olmıyacağını öğre
nince yavaşça l.ir elini devenin 
boynuna vurup okşamağa ve 
teskin edici seselerle sükunete 
davet etmeğe başladı. 

Deve arkadaşlarından çok 
uzaklaşmış ve hatta gözlerin
den bile kaybolacak dereceye 
varmıştı. Fakat bu bir saatlık 
koşmak deveyi yormuştu, çünki 
delicesine koşuyordu. 

Ayşenin boynunu okşıyarak 

sükünete davet edişi deveyi 
biraz teskin etti, delice koş
ması hafifledi ve Ayşe bu ça
reye olanca tatlı sözlerile baş 

vurarak deveyi tamamen teskin 
etti. Ve deveyi durdurduğu 

yere çöktürdü, 

Düğün 
H. Muhammet boş yerden 

arazi seçip yurd kuracak iken 
şimdi kızının bulunduğu yerde 
devesinin çöktüğü münasip bir 
yer buldu. Bu yer Y eMİp hal
kından iki yetime ait bir arsa 
idi. Bu yerin parasını Muham
metten ğizli olarak Ebubekir 
yetimlere ödemiş, Muhammede 
mal etmişti. 

Mahammet Ebubekirin bu 
haline karşı bir tebessümle 
iktifa edip islam muhacirlerle, 
her muhacirin kendisine birer 
kardeş tedarik ettiği ensar
dan istifade ederek Medinede 
herkese vaazedeceği, kurduğu 
dini telkin edeceği bir toplantı 
yeri yapmağa çalışmıştı. 

kerpiçler yapılıyor, büyük bir 
yerin dört dıvarı Medine top
rağında yükseliyordu. Taş ker
piç ne buldularsa birbirinin üs
tüne yerleştirdikleri bu yerde 
ilk cami meydana geliyordu. 
Muhanımed başlarında çalı

ııyor, onu oraya, bunu buraya 
koyub geniş barmanisinin etek
lerini savurta savurta koşuyor, 
bağırıyor. Bir mühendis gibi 
emirler veriyordu. 

Ayşenin yolda devesi kaç
dığı günü akşamı daha kendi
sine bir yer edemediği gün
lerden bir gündü. 

Yalnız kalan başım misafir 
olduğu evde dmlendirirken 
karısını düşündü: 

Su de.. Sekranın eski karısı. 

O tıkr.az, geçkin kadın... Ko
casının ölümünden, ~imdiki 
kocası Muhammedin uğruna 

öldüğündenberi onun karısı 
idi. Yaşça geçkin olma
sına rağmeı> vi:cudça semiz ve 
tombul ve Muhammedin her 
arzusuna ram olan sevimli bir 
kadındı. O düşünüyordu ki, 
Ayşe ıie beraber o da gelecek 
ve artık şu be~ altı aylık çile 
dolub ı ahata kavuşacakdı. 

Muhammed yatağında yalnız 
kalmıştı. insanlar ençok ya
tak boşluğuna hasret çekerler. 
iki laf; bir tek, iki çift sohbet 
insanların ezeli ve ebedi 
şevgisidir. Peygamberi de bu; 
kralı, şahı, reisi de bu, zen
gini, fakiri de bu. Ayni hal 
içinc!e ayni duygu içinde yaşar
lar, ha~rdleri, zevkleri içtimai 
farklu gözetmeksizin hepsi 
burada birleşir, tıpkı mezar 
gibi.. 

H. Muhammed Allahın re
sulü olmasına rağmen bir in
san olduğunu her zaman söy· 
liyen Allah kulu olduğu için 
bu yalnız gecenin uykusuz sa
atlerinde karısını, çoluğunu 

çocuğunu düşünmeğe başladı. 

Onlar Ayşe ile birlik gele
ceklerdi. Kendisine hakiki bir 
yar olan "Sude,, yi düşünür

ken Hadiceden doğan evlatla
rının en sevgilisi Fatmayı da 
hayalinden ayıramıyordu. Onun 
zeki ve ateşin gözleri, onun 
muti ve temiz ahlakı, onun 
sanki bir büyük kadın, bir bü
yük kimse imiş gibi uzun dü
şünceli, derin ve değerli 

sözleri hatırasında, göz
lerinde, kulağında yaşıyor, bi
rer canlı mazi hayatı yaşatı

yordu. 
Kendini dünya bağlantısına 

kaptırmamak için kalktı. o za
man muvakkat kıble olan Ku
düse karşı dönerek namazını 
kıldı, arkasından niyaz namaz
larır a başladı ve sonra secdeye 
kapaııarak : 

- Allahım sen yarlığa! ... 
Müslümanları sen muhafaza et, 
diye uzun bir münacata daldı 

ve bir istiğrakı tam içinde ken
dinden geçerek Medinede nazil 

olan ayetlerden bir ayeti aldı, 
vecd içinde okudu, huşü içinde 
tekrar okudu ... 

Artık gönlüne selamet gelmiş 
bir rahatlıkla uyudu. 

* * " Muhammedin bir iki saatlik 
uykusundan kalktığı sabahın 
güneşi Medineyi gündüze 
ve fakat hararete gark ederken 
o günün mühim havadisini 
Eyübün evine gelip; 

- !:: 

'' Harb otuz yıl sürebilir ,, 
''Tayyarelerin hareket sahası dardır 
Habeşler asla ölümden korkmazlar,, 
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Gülmeyiniz. lık bava bombardımanları dis - Ababada fena bır intiba 
Bütün Habeşistan topraklan Habeşler üzerinde biraz tesir bırakmıştır. Bu bir sabtekar-

üzerinden uçtum, Ogaden ve yapmış olmasına karşılık, tank- dır.Hiçbir zaman pilote etmesini 
Tigre bölgelerini gözden geçir- lar imparatorun biç bir aske- becerememiştir. Bununla bera-
dim; iki ateş hattını boylu bo- rini korkutamıyor. ber kendi kendisine tayyareci 
yunca takibettim, tabiatla pen- imparatorun askerleri, elde miralay rüt!:ıesini vermişti. 
çeleşen, bütün kuvvetlerile mü- yalın kılıç, tankların üzerine Vedelle beraber tayyare kul-
cadele eden ve ellerine veril- atlıyorlar. !anmasını öğrenmiş ve Burjede 
miş modren silahları kullanan Habeşlerin dört ltalyan tan- staj görmüş olan Babiçof hava 
insanlar gördüm. kını naıııl ele geçirdiklerini kuvvetlerine kumanda etmek-

Bazı muharebeler kanlı oldu. biliyor musunuz 1 tedir. Çünkü eski kumandan 
ltalyan öncü müfrezeleri çetin Bu cehennemi makinelerden Korije izni bitince Fransız hü-
hücumlara uğradılar. Fakat gök ikisi öncü olarak hareket et- kümeti tarafından çağrılmıştır. 
yüzünden keşfettiğim şey bana miştiler. Saatlarca ilerledikten Harb kahramanı Alman Ve-
bütün taarruzlardan daha vahim sonra, içindekiler tanklan dur- ben şimdi bir tayyare inpıile 
göründü. durdular ve tamamen boş gö- meşguldür. 

İMPARATORUN SEYAHATi 

' ,,,,: 
·~ <· 

Şimal Habeşistanı 2000, 3000 
metre yüksekliğinde bitmez 
tükenmez dağlar, içinde bütün 
ordunun kaybolabileceği derin 
boğazlar silsilesinden ibarettir. 

Cenub Habeşistanı geniş 

bir çöldür ki, içinde, memle· 
kete girilmesine imkan vermi
yen bakir ormanlar vardır. 

Gerçi burada - Fransa da 
bile eşi bulunmıyacak kadar 
mükemmel - bir yol vardır. 
Fakat bu yol Habeşistanı 

lngiliz Somalisine bağlamak

tadır. Habeşistan'a lngiliz 
ve Belçika malı silah ve 
cephaneleri taşıyan kamyonlar 
saatta 80 kilometre süratle 
işte bu yol üzerinde işlerler. 

Tigre bölgesinde Italyanlar 
yüz kilometreden fazla ilerle
miş değillerdir. Avrupalıların 

gözlerinde bu rakam büyük bir 
şey ifade etmez, fakat bence 
bu ltalyanların üç aylık müca
dele neticesinde alabilecekleri
nin azami haddini teşkil eden 
Atlas sıra dağları bile, modern 
ve motorlaşmış bir ordunun 
önünde geçilmez bir ııed gibi 
yükselen bir dağ kitlesiyle kı
yas edilemez. 

Ve hararet ağır, ezicidir 
(Gölgede + 55 derece.) 

Ehemmiyetli kıtalarla cephe
den taarruz imkansızdır. 

TAYYARELER iŞ 
GÖREMiYORLAR 

Tayyarelerin hareket sahası 
dardır. Dağ aşıcı tayyareler 
için hedef yoktur. Köyler, 
birkaç toprak kulübeden iba
rettir. Tahrip edilecek strateji 
noktaları, bombardıman edile
cek cephane depoları, imha 
edilecek ihtiyat kampları 
yoktur. 

Cibutiden Adis Ababaya gi
den demiryolunun el sürülmez 
bir kudsiyeti var. En süratli 
ve en kullanışlı tanklar burada 
kolaylıkla kullanılamıyor, bun
lar hücumla dağlan zaptede
miyorlar ve boğazların yalçın 
ve kayalık sırtlannda iıe ya-

Habeş imparatom bir 
tarassut mevkiindrn hare 
klİ!ı takip ediyor 

rünen bir çölün ortasında yere 
indiler. Arabalarından daha 
yirmi otuz metre uzaklaşmadan 
yerliler tarafından çevrelerinin 
sarıldığını gördüler. 
Göğüs göğüse çarpışma çok 

şiddetli oldu. ltalyanlardan biri 
kaçmağa ve çelik kabuğunun 
içine girmeye muvaffak oldu. 
Derhal llç Habeşli harekete 
geçen tankın üzerine atladılar 
ve öndeki küçük mazgal de
liğinden son kalan düşmanın 
da kafasını wçurdular. 

Ayni günün sonunda, ka) 
bolanlan aramakta olan diğer 
iki tank ta hemen hemen ayni 
tekilde Habeşlerin eline geçti. 

Habeşler &lümden korkmaz
lar. Şimdi yakında yapacakları 
büyük bir taarruza hazırlan
maktadırlar. 

iT AL YAN HATLARI 
ÜZERiNDE 

Adis-Ababaya, Habeşlerin 

satın alacakları bir tayyareyle 
Sonteşrinin başında geldikten 
sonra, 9 Sonteşrinde şimal sı
nırı üzerinde bir. uçuş yaptım. 

İki arkadaşla beraber Des
sieye hareket ettim. Ertesi günü 
şafak vakti, vazifemi yaptım: 
3000 le 3500 metre yükseldik
ten sonra dört saat uçtum. 
Makallede 500 metreye indim. 
Aduada ltalyan mitralyöz ve 
topları bana ateş püskürdülerse 
de isabet ettiremediler.Entere
san müşahedeler yaptırım Ak
sumda ancak 300 metre yük
seklikte idim. 

Tekrar Dessiyeye ve oradan 
Adis-Ababaya döndüm ve im
parator bana Saint - T rinite 
nişanını verdi. 

Yirmi kadar milli amatörle 
amerikalı zenci pilot Roben· 
sondan ibaret olan tayyareci
ler ve 25 Potez sistemi yedi 
Fransız tayyaresi, iki tek mo
törlü ve bir üç motörlü Fok
ker tayyaresi, Moth lngiliz tu
rizm tayyaresi ve Breda lngi
liz tayyaresinden ibare! bava 
kuvvetleri içinde bir hafta 
k 

imparator Haile Selasiye, 
Ogadendeki kıtalannı teftiş et
mek istedi. Amerikan tayyare
sile kendisini Cicikaya götür· 
memi rica etti. 

Korje'nin idaresindeki üç 
motörlü Fokker ve mülazim 
Asfaronun idaresindeki 25 po
tez tayyareleri refakatimde ol
duğu halde Adis-Ababadan 
hareket ettik. 

Seyahat esnasında, impara
tor, gidişte ve dönüşte, üze-1 

rinde uçtuğumuz ve imanını 

takdir ettiği milletiyle b~raber 
müdafaaya karar verdiği top
rakları dikkatle seyretti. 

Resmi hayatında imparato
run çok kapalı bir çehresi 
vardır. Sakalı bu yüzde sert 
bir manzara vermektedir.Fakat 
hususi hayatında, imparator 
pek bol değilse de, zevkle l'.o
nuşur. Memleketinin miiıhdafa 
kapasitesini arttırabila:ek her 
ştyc karşı büyük bir alaka 
gösterir. . 

Necaşinin 
Amerikalı müşa

viri geldi 
Adis - Ababa, 7 ( Ö.R ) 

Habeş işleri bakanlığının Ame
rikalı olan y;ıni danışmanı dün 
akşam Adis - Ababa~a gelmiş
tir. James Beter adlı, Harvard 
üniversitesi mezunlarınean genç 
bir Amerikalıdır. Avrupada 
seyahat ettiği ıçin arsıulusal 
meseleler mütehassısıdır. Ken• 
disi C<:nevrede hizmete alın
mıştır. Bu sabah hizmete baş
lamış ve finans danışmanı, yine 
Amerikalı T omson tarafından 

takdim edilmiştir. 

Fransada 
Saylav seçimi içinı 
büyük hazırlıklar 

Paris 7 ( Ö.R ) - Eransı~ 
genel sec:imi ne zaman yapıla
caktır? Bütün kamoy şimdi bu 
mesele ile uğraşmaktadır. Fran
sızlar 90 güne kadar yeni say
lavlarını seçmeğe çağırılacak

lardır. Fakat bu tarih Paskalya 
yortularına isabet ediyor ve bu 
yortu içinde seçim ya
pıldığı şimdiye kadar görülmüş 
şey değildir. 

Bunun ıçın seçımın biraı: 

öne alınarak ya 19 ve 26 Ni
san pazarlarında, yahut ta 26 
Nisan 3 Mayıs pazarlarında 
yapılacağı tahmin ediliyor. Fa
kat bu tarih te bazılarına 
göre biraz geç kalmakta
dır. Bunlar seçmenlerin 22 
ve 29 mart pazarlarında, 
yahut 29 Martla 5 Nisanda 
seçim kutuları başına çağırıl

malarına daha fazla ihtimal 
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Tabii kurtulmaklığımı istiyo
rum. işte hepsi bundan ibaret ... 
Fakat sizi de kurtarebilirim. 

- Siz mi? Nasıl? Kral bu 
hakikatı öğrendikten sonra mı? 

Diye bağırdı. Pardayan mü
dürün kolundan sıkıca tutarak: 

- Size kralın bir kaç saniye 
.1onra öğrenece&'ini kim söyli
yor? 

Diye bağırdı: 
M-!ktup götürülmiyor mu? 

- Kral ancak mektubu bu 
gece alabilecek. Dostum onu 
bu gece saat 8 de götürebilir. 
Anlıyor musunuz? Daha önü
müzde epiy bir va kıt var. 

- O halde şimdi ne yapa
lım. Yalnız bu mektubun kra
lın eline geçmemesini temin 
etmek lazım değil mi? 

Evet ! Bunu da ancak ben 
yapabılirim. Beni buradan çıkar. 
Bir saat zarfında dostumun 
yanına gider mektubu alır ya
karım. 

. - Bunu yapacağımza beni 
kım temin eder. 

- Eğer yalan söylüyorsam 
başıma yıldırım düşsün. Eğer 
ben: bırakmazsanız Kral tara
fınd.an çıkarılacağım. Şayed siz 
benı buradan çıkarırsanız sizin 
hayatınızı kurtaracağım. Ancak 
b.urada daha üç gün kalabili
rım. Artık burasını siz düşünü
nüz. 

Dedi. Odanın bir köşesine 
çekildi. 

Kitalan, perişan bir halde 
idi. Bir kaç dakika iskemlenin 
üstüne çökmüş bir külçe ola
rak kaldı. Müthiş bir ıstırabın 
tokmağı altında ölü gibi idi. 

Gözü önllnde işkencelerin 
çeşidini görür gibi irkildi. Göz
leri büyüdü. işkence kerevetine 
bağlanan zavallıların iniltilerini 
işidiyordu. Tokmakla bacakla
rı arasına sokulan ve kemik
leri ezen ağaç kamalar meme
leri koparan kızgın k;skaçlar, 
on parmağın tırnaklarını söken 
kerpetenler, kamı patlavıncaya 
kadar su akıdılınak için kul
lanılan huniler, koltuğa ko
nan kızgın yumurtalar, külü 
savrulmuş odalara konan 
~aiumların perişan halle-
rıle ana baba katillerinin kol 
ve bacaklarını dört tarafa çe
ken beygirlerin korkunç man
zaraları karşısında delirmişti. 
~il.erini bir yengeç gibi başı 
ıstıkametinde kaldırarak ileri 
doğru yürüyordu. Bu sahneyi 
seyrederken mahkumun etra
fı~da birbirini itip kakan, te
pınen ahaliyi, yanan mumları, 
papasların okudukları dualan 
da duyuyor gibi oldu. 

Kral katili olduğu için acaba 
hangi müthiş bir işkenceye 
çarpılacaktı. Kralı öldürmek 
düşüncesi bir idealden ziyade 
menfaat bisleriııin tesiri al
tında id'. 

Şimdi ise gözünün önünde 
canlar.an ôlüm ve işkence kar
şısında bu kötü sonuçtan tik
siniyordu. Donuk göderirı1 Par
dayana çevirdi. Onu metin ve 
azimli bir insan gibi sakin 
,ı-ördü. O vakit dışarda bırak
tığı gardiyan ve askerlerin bir 
zindan hücresinde çok kalın
ma~ından kuşkulanmak tehli
kesini hatırladı. Gözleri fırla
mış, saçları dimu!k olmuştu. 

- lhanetim meydana çıkar 
ve beni ararlarsa. 

Endişesi içinde çırpınıyordu. 
O esnada dışarda bir ses oldu. 
Gardiyanlardan birisinin elinde 
bulunan anahtarlar sofanın 
mermer taılan üzerine düş
müştü. 

Kayıtsız bir tavırla odada 
dolaşan Pardayan, göz ucuyla 
Kitalan'ın çehresinde beliren 

YAZAN : Mlfel Zevako 

korkunun artan izlerini takip 
ediyor. Artık işe de nihayet 
verilmesini arzu ediyordu. 

Ya Kitalan korkarak kendi
sini salıverecek ve yahut bu 
korku son derece artacak ve 
onu bir tereddüt içinde bulun
duracaktı. Pardayan bir takım 
düşünceler içinde yuvarlandı: 

- Bu adam beş dakika 
zarfında beni buradan çıkar
mazsa ve kurtulamıyacağına da 
kanaat hasıl etmezse neticeyi 
bekliyecek demektir. Kendisini 
ele vermediğimi böyle bir ya
lan kıvırdığımı ve işin iç yü
zünü de anlayınca korku içinde 
bıraktığım için intikam alacak 
yeraltı zındanlarından birine 
atılacağım. 

Endişeleri başgöstermiş ve 
düşündürmüştü. Teessür içinde 
bulunan Kitalana doğ:u git
mek ve son bir teşebbüste 
bulunmağa karar vermişti. Di
rektörün doğrularak sendeleye 
sendeleye kendisine yaklaş
makta olduğunu gördü. Dişleri 
birbirine çarpıyordu. Yavaş bir 
sesle kekeleyerek: 

- Tam vaktinde yetişerek 
mektubu alacağına Hazreti [sa
ya ve incile yemin et ... 

Sözünü söyledi. Paradayan 
müsterih ve sakin bir durumla: 

- istediğiniz şey üzerine 
yemin ederim. Fakat şunu da 
ıöyliyeyim ki vakıt geçiyor. 
Hatta yanınızda bulunanlar bile 
kuşkulanacaklar. 

Ki talan: 
- Pek doğru 1 
Cevabını verdi.Direktör asa

bi buhranlar içinde mütereddit 
görünüyordu. Pardayan ise 
sabırsızlıktan fıkır fıkır kay
nıyordu.Lakin endişesini dışarı 
vurmıyordu. O vakıt şovalye 

tekrar söze başladı : 
- Bundan başka işlerin yo

lunda gitmesi belki benim için 
daha hayırlıdır. Dostum krala 
mektubu verirse bana da bir 
rütbe verebilecek ve kurtula
cağım. Size gelince; iş biç te 
böyle değildir dostum! 

- So11u Var -
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Italyan 
Gazetelerine göre 
B. Rooseveıt, ulu:aların 
harbı bir mikrop gibi 
damarlarında taşıdık

larına kant •• 
Roma 7 (Ö.R) - Amerika 

Cumur bşkam B. Rooseveltin 
söylevi hakkında şimdiye kadar 
ihtiyatlı davranarak bir şey 

yazmamış olan •gazeteler şimdi 
düşüncelerini açık etmeğe baş
lamışlardır. Bu da "Giornale 
d' ltalia,.nın başkan Roosevel
te verdiği şiddetli bir cevabla 
hulasa edilmiş sayılabilir. 

Herhalde bu cevabların da-

Italyan davasına 
artık kaybolmuş 
göziyle bakıyor 

- Baş tarafı ı i11ci say/ada -
ZEHIRLI GAZLAR ÇOCUK 

LARI VE KADINLARI 
ÖLDÜRÜYOR 

Habeşler, Italyanlar tarafın
dan kullaoı'an gazların ağır 
zayiata sebeb olduğunu ve 
fakat,bu zayiatın başlıca (kadın 
ve çocuk dahil ) sivil ahali 
arasında olduğunu bildiriyor. 
Ölenlerin adedi azdır. Çünkü 
bölg~ ağaçlıktır. Bu da muha
riblere kolayca gizlenmek im
kanı vermektedir. 

ARTIK ALÇAKDAN 
UÇAMlYORLAR 

Bundan başka Habeşlerin 

son zamanlarda birkaç tayya
reyi düşürmeje muvaffak ol
maları üzerine Italyan tayya
recileri artık alçaktan uçmı

yorlar. 
BOŞ iTHAMLAR 

Royter ajansının Adis Aba· 
badaki muhabiri, ltalyan uçak
larının son günler zarfında şi
mal cephesinde beyannameler 
attıklarını bildiriyor. Bu be
yannamelerde imparator, Ka
nunuevvelde ölen eski Kral 
Lij Yasuyu ve Gojjam vilaye
tinin eski şefi Ras Hailu'yu 
öldürmekle itham edilmektedir. 

Beyannameler, Haile Selaseyi 
sonradan ı.relıne İmparator ola
rak tavsif ediyor ve büyük 
imparator Menelik hanedanına 
aid olan tacı cebren almış ol
duğu için Habeş ulusunun ken
disine karşı i~yan etmesi ica
bedeceğini bildiriyor. 

DEHALETLER 
Royter Ajansının Magadiy

yudaki muhabirinden alınan 

bir telgrafa göre yirmi beş 
yıldır komşulan için korkunç 
bi muhasım olmuf olan Mulla 
Fonun oğlu ltalyanlara dehalet 
etmiştir. 

Şimdi Ogaden bölgesinin 
bütün şefleri mutavaat etmiş 

gibidir. 
Muhabir diyor ki: 
650 erkek, kadın ve çocu

ğun 1000 sığır, 250 k~çi ve 
bir o kadar da deve ile cep
heden Dolo'ya geldiklerini ve 
ltalyan himayesine sığındıkla
nnı gözlerimle gördüm. Böyle 

ıııühim bir kafilenin aynı za
manda geldiği nadirdir. Fakat 

bunun Ras Destanın ağır bir 
surette inki~af eden cenah 

hareketini ilerleterek ltalyan 
hatlarına yaklaşmış olmasından 
ileri geldiği aşikardır. 

Am&terdam, 7 (Ö.R) - Dış 
işleri bakam, fr;.nsanın Adis
Ababada bulunan Fransız se
firinden Habe~tanda1d Fele
menk kızıl baç heyetine neza
ret etmesini istemiştir. -·-
Fransız filosu 

- Baş tarafı J i11ci say/ada -
yandığı mülahazaların ancak atı da başkaca bir mühim ted-
başkan Rooqeveltin söyle- bir olartk zikredilmektedir, 
vinde o or ter hükumet' er AMERiKAN DENiZ 
hakkında söy:enen ve onları LARI 
harbçılıkla itham eden sözlere MANf:VRA 
aid olduğu, yoksa Italyayı en Vaşidgton, 7 (Ö.R) - 150 
fazla ilgilendiren asıl mesele, harb gemisinden mürekkeb 
yani petrol ambargosu hak- Pasifik filosu 400 tayYare ile 
kında hiçbir mütalaa yürütül- yeni manevralarını yapmak 
mediği kaydedilmektedir. üzere denir.e açılmıştır. Üç 

"Popolo di Roma,. diyor ki: gün sürecek olan bu ma-
"B. Roosevelt bazı ulusların nevralar ceaubi Kaliforoiya 

hı>-'bi, bir mikrob gibi damar- sahillerinde yapılacaktır. 
larında taşıdıklarını sanıyor ga- Gemilerin hareketlerile ma-
liba. Onun fikrince dünyada, nevra meseleleri üzerinde sıkı 
istedikJ~rini barışçıl müzakere ketumiyet vardır. 
yoluyla elde etmektense harple - Vaşington, 7 (Ô.R) - 1937 
elde etmeği tercih eden deli bütçesine 884 muharebe uçağı 
uluslar vardır. yapılması için icap eden tah-

"B. Roosevelt yanılıyor. B. sisat konmuştur. 937 de uçak-
Roosevelt bilmelidir ki Av- !arın sayısı pek az artacaktır. 
rupada aç kalmış Uluslar var- Çünkü bunları ikide bir yeni-

Sayın halkımıza 1936 RADYO 

Modellerini Takdim eder 

Yeni modeller Kat'i bir 

Mükemme- liyettedir 

Bir F"'~I:r__.Iı *S ile, dünyanın 
cereyan eden siyasi vak'aları saatı saatına 
bulacaksınız. 

dört tarafında 
takibe imkan 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
ı\1 ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz i 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastala.rını 

her gün 11,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir: ·Telefon 3990 

. (S. 7) (3601) 

~-///!/////".C/ 

SATILIK 
OTOMOBiL 

Dört silin~rli bir FORD 
otomobil satılıktır.Onbin kilo
metre katetmiştir. Dört ka
pılıdır. içi deridendir. 

Birinci kordonda kitapçı 

Şöveye müracaat edilmelidir. 
w.. IM'l 1JJ!J!'!i!7JY//7//.//./L//J 

~"'M~;~fi~z,o~({~; 

A~met Hulôsi 
ALA TAŞ 

iç hastalılkarı 
Mütehassısı 

Kemeraltı Şainlı sokak No.20 
TELEFON t 2780 

~.r.7. ~//J'./7/l!:l!XI • Doktor. 

Fahri Işı~. 
lzmir Memleket Hastanesi 

R•ntken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneler! 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilbassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra : 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fınn 
karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. - (182) 

Dünyanın her tarafındaki istasyonları parlak 
ve pürüssüz bir sesle duyacaksınız. 

!lört yeni modeli sayın halkımıza takdim ediyoruz 

Bir sene kredi ile 
satışa çıkarılmıştır 

Genel acentesi: 

[NNETTI ve PARIENTE 
ikinci Kordon 66 

IZMIR 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

dörtten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 .numaralı mua-
yenehanesinde haştalannı 

kabul eder. ( 3436 ) 

Belediyeden: 
Bin altı yüz altını~ lira be

deli muhammenli Kahraman
larda Çayırlıbahçede 94 ada
nın 37 sayılı arsası · üzerine 
piyango için yaptırılmış olan 
ev bedeli on senede ödenmek 
üzere başsekreterlikteki şart
name veçhile 17· 1-36 Cuma 
günü saat onda açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak 

için yüz yirmi beş liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatta ko
misyona gelinir. 

31-4-8-11 4106 (3681) 

1 - Bin ikiyüz on dokuz 
lira kırk beş kuruş bedeli 
muhammenli havagazı fabri
kasının atelye ve deposunun 
tamirı işi başsekreterlikdeki 

kl'şif ve şartname veçhile 
21-1-936 salı günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. iştirak için doksan iki 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve sa
atta komisyona gelinir. 

2 - Uray sokak'" lenviratını 
yakıb söndürmek için alınacak 
on iki aded otomatik enterüp· 
tör başsekreterlikdeöi şartna
me veçhile 21-1-936 salı günü 
saat 10 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektır. Bedeli mu
hammeni beheri seksen beş 
liradan bin yirmi liradır. işti
rak için yetmiş yedi liralık 
muvakat teminat makbuzu ve
ya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve salta komis· 

TELEFON: 2307 

BAG 
VE 

SEBZE 
Tütün Fideleri 

Kimyevi Avrupa gübresi 
Garbl Anadolu umumi 

deposu 
Adres: 
HACIDA VUT ZADE RAHMi 

KARADAVUT 
Cezair - Han Yemif Çarııı 

IZMIR 
Telefon: 3809 
Telgraf: Karadavut 

3 • 13 

Doktor 
(3) 

Kemal Sakir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka,antina tramt'a7 cad
deıi No. 596 Tel. 2545 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğur 
Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
;ıumralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Nazarı dikkate 
ilk ve Orta Mektep Ta

lebeleri velilerine 
Yavrularınızın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve 
imtihan zamanlannda sıkıntı 
çekmemelerini temin için hu
suıi muallimle kendilerini tıılc· 
viye ediniz. 

1 

dır, faka deli uluslar yoktur. !emeğe ihtiyaç görülmektedir. tı'•••••••••••ıl•• 
yona gelinır. 
S-8-14-17 22 [23] 

Yeni Asır idarehanesi 111a• • 
lim (Z. M.) e müracaat. 

Y. 3 (15) 



SahHe e 

2 ve 20 komprimel;k ambalaılarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin -üzerinde halisliğin timsali 

ola~ EB markasını arayınız. 

ANTRASEN Y AGI 
Yedikule Gaz şirketi, Metro Han, Tünel meydanı 

Beyoğlu - lstanbul Tel. 44800 
Kışın meyva ağaçlarını;ıı Yedikule Gazhanesinde 

katranın taktirinden elde edilen 

ANTRASEN Y AGI 
mahlülü ile tedavi edip onları böceklerden, kurtlardan ve 

sair parazitlerden kurtarırsanız yarın yüzünüz 
gül.ır, mahsul kurtsuz olur 

Fazla malümat için mezkür şirkete müracaat 
8 10 13 (34) ,. 

lzmir Muhasebei hu~usiye mü .. 
dürlüğünden: 
Bedeli mubammeni Yeri Cinsi 

Lira K. 
3000 Karantina Sanat mektebi Hamam 

ar!.t.asında 
ldarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve cinsi yazılı 

hamamın mülkiyeti satılmak ve bedeli 4 senede ve 4 mü~avi 
taksitte ödenmek üzere 20 gün müddetle ilin edilen artırma 
neticesinde verilen bedel haddi layık görülmiyerek ihale müd
deti on gün temdid edilmiştir. 

isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün Muhasebei hususiye 
müdüriyetine varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerin de 
ihale günü olan lkincikanun ayının 16 ıncı Perşembe günü saat 
9 da depozito veya Bank mektubu ile Encümenı vilayete mü-
racaatları. 34 (36) 

Muğla llbaylığndan: 
Köyceğiz - Fethiye yolunun Köyceğiz - Dalaman köprüsü ara· 

sında 64 + 000 - 86 + 110 kilometrelerinde 28412 lira ke· 
şif bedeli şose kaldırım ve imalatı sınaiye inşaatının kapalı zarf 
usul·le eksilmesi 27-1-36 pazartesi giinü saat 15 de Muğla vi
layeti makamında daimiğ encümen tarafından yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 142 kuruş 
mukabilinde Muğla Nafia dairesinden a'ınabılir. 

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

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

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

istekli bir şirket olduğu takdirde: 
Eksiltme şartamesinde yazılı evsafı haiz olması lazımdır. 
isteklilerin teklif mektublarını 27·1-36 i>azartesi günü saat 

14 e kadar Muğla vilayetinde eksiltme komisyonu reisliğine 
vermeleri lazımd r. -50- 8-12-16-20 38 [40] 

Tire Asliye Hukuk Hakım
liğinden : 

Tirenin Kahrat köyünden 
demirci Ömer tarafından Tire 
asliye hukuk mahkemesine 
ikame olunan ve mahkemenin 
1935 yılının 495 dosya numa
rasında mukayyed bulunan bo
şanma davasında müddeialeyh 
karısı Balya kazasının mıstık 
lslam mahallesinde Servet bes-

ikametgahı meçhul bulunduğu 
cihetle davetiye varakasının 
tebliğ edilmediği Balya kazası 
mahkeme mübaşirinin meşru
hatından anla şılmış ve ilanen 
tebliğat icrası lüzumuna mah
keme tarafından karar verilmiş 
ve davetiye varakasının bir 
nüshası mahkeme divanhane· 
sine talik edilerek muayyen 
gün için ilanen tebliğat icra 
edildiği halde daveti kanuni
yeye icabet etmedi2inden hak-

Umum Hastaların Nazari Dikkatine 
En son sistem mide, kann ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticesi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk korsalar, 
kasık bağları, düztabanlar için taban korsaları gayri tabit 
doğan çocuklann vücutlarındaki iğrüikleri doğrultma ci
hazları, kemik hastalıkları neticesi husule gelen kambur
lukları doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir olanaımız 
müteharrik el ve ayaklar. talebelerin çalışma esda fır-nasın 
)ayan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve ITıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 

MuTEHASSISI 

Fahri Hiza 
Bey tarafından yapılır 

Kabul saatleri : 10 ila 12,30 öğledı-rı sonra 14 - 16 
kadar. 

ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey 

Izmirliler Istanbulcla nerede buluşurlar 

Bey~ğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
•• Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisiri sevdiren bay Omer Lüt
fidir•. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. Istanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahı.!.ı bı,lacaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere i:aveten fiatlar 
müthiş ucuzdur 

Kanzuk 

) 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesino mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir Ye besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk saç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında 
bulunur, 

1n~aatını7. içın atidekiibtiyaçlarınızı pek uruz lıyatlarla 

tcının etmek isterseniz Halim a.ı'.\a c;ar~ısııııla 

Kavalah Hasan Nurı 
tıcaretbaneRinıı müracaat ediniz 

ÇiMENTO 
Çubuk demir ve her neri çiçekli 

Çını ve levazımı sıhhiyeden lavhalar ııe bunların 
te/errüatı envaı banyolar ve teımosıfonlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borulaı 
ve .ng/llz künkleri ve bunlafln teferruatı vesaire ... 

Fiyatlar rekabet kabul etmez 
Yarli Çimentolar, BütDn arkalar 

En Müsait Şaraitle 
Mağazamızda Satıhr h 3 

kında gıyap kararı ittihaz 
edilerek gelmiyen müddeialeyh 
hakkında gıyap davetiyesi ya
zılmasına ve nüfus kaydının 
çıkarılmasına ve hadisenin al
dığı şekle göre nüfus memu· 
runun da hazır bulunması için 
davetiye yazılmasına karar ve
rilerek duruşmanın 15 kanunu-

sani 1936 çarşamba günü saat 
ona muallak olduğundan tarihi 
ilandan itibaren kanuni müd
deti olan beş gün içinde itiraz 
etmeiliği takdirde hakkında 
duruşmanın gıyaben devam 
edileceğinden keyfiyetin teb
ligat makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 39 (37) 

1 
Bembeyaz, tertemiz ve parıl 

parıl pa~Jıvan dişlE>r 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

RAOYOLiN 
kafidir. 

Neden Türkiye halkının % )eri mükemmel surette yıkaya-
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin, 
Ağızdaki mikrobları % 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı ? F ev- diğimiz t~şları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? sını 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. Evvela diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz dt 

BADYOLiN 

Sobalarınız için halis 
·~zö'~g~i<l~k·k;ibl~·~~d~~·kö~·ü;ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü 
~lngiliz : Antrasit komürü . 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pazarında Bardakçılar sokak 

kinyani magazasında bulacaksınız, 

ÇABUK 
RAHAT 

TRAS OLMAK 
isTE R s~ Niz ~. 
HEMEN BiR ~ ~· 

• 
POKER-PL 

o 

AllNIZ. 



a KAnunusanl 936 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
HERCULES vapuru 13·1-936 

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

SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND motörü 21-1-936 

da Rotterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. . 

ROLAND motörü 6-1-936 
da Rotterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzig, Gdynia,Go· 
teburg, Oslo ve İskandinavya 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITıM ROUMAİN 
ALBA JULIA vapuru 9-1-

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

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki değişikliklerd en 
acentemiz mes'uliyet kabul et
mez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRATELLI Sperco vapur acen· 
talıg" ına m- t d"I · · 
olunur. 

uracaa e ı mesı rıca 

• 
Telefon: 2004-2005-2663 

Göz Tabibi 
lsmail 

Sala~ettin 
i k~Ün<ıuz 

Merkez hastanesi göz has
talıkları mutahassısı Fransa
nın Bordo tıp fakültesi göz 
kliniğinden mezun. 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokak şerbetci karşısın-
da No. 18 (3607) 

\ N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
HERAKLEA vapuru Halen 

limanımızda olup Anvers, Di
rekt, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen limanlarına yük almak
tadır. 

MILOS vapuru 6 son ka
nunda bekleniyor. 10 son ka
nuna kadar Anvers, Rotterdam 
Hamburg ve Bremen limanla· 
rına yük alacaktır. 

American Export Line 
EXCHANGE vapuru: Ha· 

len limanımızda olup Norfolk 
ve Nevyork için yük almak
tadır. 
EXİLONA vapuru: 29 Bci 

Kanunda bekleniyor. Boston 
ve Nevyork için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 

. yük alacaktır. 
GLUCHSBURG vapuru 6 

son kanunda beklenıyor. Ham
burg ve Anversten yük çıka
racaktır. 

Johnston Warren Lines 
Liverpool 

DROMORE vapuru lS son 
kanunda bekleniyor. Liverpol 
ve Anversten yük çıkarıp Bur
gas ve Köstence için yük 
alacaktır. 
DEN NORSKE Middelbavslinje 

(D/S, A/S Spanskelinjen 
OSLO 

BANADEROS vapuru 10 son 
kanunda bekleniyor. Dieppe 
ve Norveç limanlarına yük 
alacaktır. 

Ayni zamanda lskenderiye 
ve Hayfa için mal kabul eder. 

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

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

Birinci Kordon T elefoo No. 
2007 -2008 

•••••••••••••••••••••••• 
SIHIİ.AT····B;İ~·k·y;~·-............ . 

Norveçyanın h<ılis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

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

Baş 

Tek 

G R 1 p 
ağrısı, diş ağrısı, Nevralji, vücut kınklıklarına 
bir kaşe ALGOPAN alacaksınız. ismine dikkat 

AL-GO-PAN 

YENi ASIR Sahife• 
r -- -

Oliver Ve Şü. Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM < 3s1)
8
s •. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• LİMİT ET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BtRİNCİ 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 
Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ... 

THURSO vapuru 7 ikinci 
kanunda Liverpool ve Svansea
dan gelip tahliyede buluna
cak. 

AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
kanunda bekleniyor.Londra için 
yük alacaktır. 

THURSO vapuru lS ikioci 
kanunda bekleniyor. Liverpool 
ve Glasgov için yük alacaktır. 

POLO vapuru 10 ikinci ka
nunda Londra, Anver ve Hull
den beklenip ayni :r.amanda 
Loodra ve Hull için yük ala
caktır. 

DUTCHE LEV AT LIN 
AQILA vapuru S ikinci ka

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak• 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Merkez: 
İzmir 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 

Şube: 

Aıakara 

Anafartalar Caddeıi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

lzmir sicilli ticaret memur-
luğundan: 

Mısırcı M. Ali Bayraktaroğlu 
ticaret unvaniyle lzmirde Ali 
paşa caddesinde 4 numarada 
mısırcılık yapan misircı M. Ali 

Bayraktaroğlnunun işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicillin 1531 numa
rasına hay( ve tescil edildiğ1 
ilan olunur. 41 (39) 

Tenviratınızda yeni çıkan çifte ispiralli 

META.LLUM 
Lambalarını kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

llehınet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemens fabrikaları mümessili 
l'eştemalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

Zümrüt Damlası 

Eczacı Kemal Aktaş 
Yeni bir kolonya yaptı cicim .•• 
Bu mu? 
E.-et bak yetil bir koku, aşk, neıe, ıehir 
ve cazibe kokuyor. HİLAL eczanesinin 
son eseri .•• 

lzmir ihracat gümrüğü müdür
iÜğüoden: 

Ticareti dahiliyeye ait eşyanın satış muamelesinin ilanı key

fiyeti ihrar.at gümrüğü kapılanna talik suretile yapılmakta oldu

ğundan taliplerin mezkur ilanlara göre sabi komiıyonuna müra

caatları icap edeceği ilan olunur. '.cs 4.4 (38) -~ 

•• 
Tek, fakat kat1i çare 

Tecrübe edenler· 
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağrı

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbiı 

bir kaşe 

GBIPilW 
almakbr. 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile baıka çeşit ye
mek baharlarımızı, birinci 
kalite çamaıır ve badana 
çividini, Göz:tepe papatya .:s---
çiçeğini, İspartanın öz S?ÜI 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

N elltle va Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Karı südU, Besi. Her boy dit macunıı ve fırçalannı (Leylek) 
marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden arayınız. 
Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya
larının genel .satıı yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon ; 3882 

NEZLEYE .•• 
Karşı en iyi korunma ve tedavi ilacı 

SELAMET Ferit'dir 

Katran 
Ferit 

Öksürük, göğüs nezlesi, 

nefes darlığını katiyen te

davi eder. 

Umumi depo: 

S. Ferit Şifa eczanesi 
Hükumet sırası 
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Italya-Japonya ve Almanya demokrasinin ateşialhnda 
Italyan 1?'azeteleri Ruzveltin beyannamesıni Amerikanın Cenevre siyasasına 
iltihakı ve lngiliz siyasasına itaatı şeklinde tefsir ederek ateş püskürüyorlar 

Roma 7 (A.A) - B. Ruz
v~ltin beyannamesi başlıca ga
zetelerde tefsirata sebeb ol
muştur. Gazeteler B. Ruzveltiı 
otokrat rejimler aleyhindeki 
sözleri ve ltalyan-Habeş anlaş
mazlığına yaptıj?ı telmihi şid
detl4 tenkit ediyorlar. 

mesi müsamaha ile karşıla-

namaz. 
Tatmin edilmiş acunsel bir 

devletin şefi olduğu için kolay 
bir sabır gösterebilen B.Ruzvelt 
muhayyel otokrasileri haklı 

amaçlarının başarılması gaye
lerinde sabırsızlık göstermekle 

ltalyan andlaşmasımn tat
bikini istemiş fakat buna cevap 
o'arak kendisine Ingiliz erkanı 
harbiyesinin birkaç vesile ile 
teyid ettiği ı;ibi bir çöl teklif 
edilmiştir. 

Bitarafhk kanun layihasına 

gelince, gazete lıu hususta di
yor ki· 

Cenevredeki zecri tedbir ta

raf .ar:arı ıın pe:rol ambargo

suna at:euikieri ehemmiyet 
ha kımından B. Ruzveltin pro
je~i ya:nız bitaraf;ık prensibi

nın bir ih'fı'ı ve Amerikanın 

şiınd ki an aşmaz!ığa açıktan 

açığa rn:idaha!esi değil, aynı 

zam:mda Amerikanın Cenevre 
s·ynsasına rnı.vafakatını ve bu
mın nebcesi olarak ta lngiliz 

ı ·aşington siyasasına tabi olması demektir. 

Giornale D'ltalia ezcümle şu itham ediyorsıı, ltalya kendisine Bu bitaraflık kanunu ltalyan 
satırları yazıyor: 1915 senesı,ndenberi sabır gös- harekatını durdurmıyacak yal-

Kendisini bütün hürriyetlerin ' !ermekte olduğu< ev ahım vere- nız yeni bir acun karışıklığı 
mürşidi gibi gösteren Ruzveltin- bilir. doğuracaktır. 
ki gibi bir rejimin dig" er ulus- ltalya harb fedakarlıklarına GAYDA'NIN Romadan bır manzara 
lara bu hürriyetlerin tatbikini diğer devletlerle birlikte ken- BiR MAKALESi cevabımız a~ıktır. Biz fa•izmin Paralirıni santı"mine kadar ltalvan ihtilafına açıkça 
çok görmesi gariptir. Bütün diliğinden iştirak etmiştir. Fa- Roma, 7 (A.A) - B. Gayda " " 

1 

otokrasi ile sulhu tehdit et- besabetmek mecburiyetinde bir mUdahalesi olmakla 
milletler kendilerine en uygun kat müstemleke ganaimi dağı- Giornale D'ltalia da B. Ruzvel- mek arzusu arasında her olmıyanların ve dünyadaki ser· kalmamakta belki Ame-
gelen rejimi seçmek hakkını tılırken kendisine bir şey veril- ' 
h d 

tin sözleri hakkında bir takım hangi bir münasebat bulundu- vetlerin mühim bir kısmına rlkanın Cenevre siyasa 
aiz ir. Ve kimse diğer devlet- memiştir. 

ı mütalealar yürütmektedir. Mu- g· unu kabul etmiyoruz. latlya sahih olanların bahsettig· imiz tine iltihakı ve lngiliz si-
erin iç işlerine müdahale ede- ltalya Cenevrede 1920 de 

h 1 
maileyh ezcümle diyor ki Almanya ve japnnya mill'ı reı·imleri tenkid ve takbih et- yaeetlne ltaatı manasını 

mez. am maddeler mese esini ileri 
Ruzveltin, Italyan milli ruhu süren bir noktai nazar beyan Japonya ile Almanya ve ita!- topraklarının kifayetsizliğini meleri gayet kolaydır. B. Ruz- tazammun eylemektedlr. 

ve idare edenlerle idare edi- etmiş, fakat ucundan tutalan ya demokrasisinin ateşi altın- telafi etmek ve demokrat bir nltin bitaraflık hakkındaki GAZETE NETiCEYi 
lenler ara3ındaki anlaşmazlık tahkikat dosyaların içinde def- dadırlar ve kendi rejimlerinin rejim a.ftında yaşadıkları tak- beyanatına dair mutaleatta YAZIYOR 
hakkındaki hükmü ise daha nedilmiştir. esas kanunu olarak barb iste- dirde elde etmelerine İmkan bulunan bu gazete diyor kı: Petrol sevkıyatının menedil-
lndidir. Ve Ruzveltin, Faşiz- Nihayet Italya, Fransa ile in- mekte olduklarından şüphe olmıyan· mahreçleri elde etmek Bizim telakkimlze göre mesi Habeşistandaki süel ha-
miıı Amerika hakkında yap- giltereyi ltalyan haklarını ta- edilmektedir. için büİün dahiliğ mesai py• B. Ruzveltln petrol me- rekatı durduramaz. Belki bir 
maktan sakınacağı bu büküm- nımaya mecbur tutan 1906 Berlin ile Tokyo diledikleri retlerini tanzim ve bunları kon• eelesi hakkındaki teklif- takım ihtilaflara sebebiyet 
!eri vermek salahiyetini atfet- tarihli lngiliz - Fransız ve gibi cevap verebilirler. Bizim trol etmek ıstıranndadırlar. leri Amerikanın Habe•- verecektir . 

........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Ruzveltin büyük eseri yıkılıyor mu? ltal;;~c
0

d:s~İ~ğ:YEfran-
Divanı ali zirai islalıat kanununun temel yasaya sızlara tercih edilecek 

aykırı olduğu hükınünü verdi 
Vaşing-ton 7 (Ö.R) - Ame- kanununun tatbikine memur zindedir. Bunun için Amerika nun kakikiğ manala mı Ame-

rikan daliyesinin en yüksek 6500 işyarın maaşlarına da ana yasasının değiştirilmesi için rikan iç siyasası arasında ara-
derecesi olan yüksek rtivan şamildir. 1933 yılından beri şimdiden bir mücadele açıla- maktadırlar. Bu bakımdan, zi-
Gumur başkanı B. Roosevelt Amerikada ziraiğ istihsali kıs- cağı tahmin ediliyor. Zira bay raığ islahat hakkındaki "New 
tarafından tatbik mevkiine ko- 1""'"'.:;'"1111iiiJ'"---,..,,,,....,..,,, __ ... Deal,, kanununun ana yasaya 

•· aykırı olduğunu bildiren yüksek 
nu'muş o:an "Nev Deal,, adlı divan hükmü B. Rooseveltin 
zirai islahat:!.aıılınunun birleşik ~ ,. büyük eserinden hemen hiç bir 
devlet:erin ana yasasına aykırı · fP;~' şeyi ayakta bırakmamaktadır. ..... olduğu hül<münü vermiştir. Di- _ Yani refaha avdet, bunun yapı-
van ana ı asanın vatandaşların cısı olan B. Roosevelte hayırlı 

olmamıştır. 
refahına <k vletın ilgilenmesine " Ecbo de Paris ,, diyor ki: 
müsaade ettiğini, fakat bu yol- "B.Roosevelt muhafazakar ka-
da fevkalade tedbirleri meşru pitalizmin ananevi yollarından 
kılmadığını bildirmiştir. Yüksek çıkarak, hazan şahısların hak-
divanın ödevide devletin kanun !arını çiğniyen bir reforma yo-
ları ana yasaya uvgun olarak luna girmişti. Radikalizmin 
tatbik edip etmediğini kontrol ( Sosyalistliğin ) reddi devam 
etmektedır. Yüksek kurul bu lJ. /\OZl'ıll edecektir. Fakat B.Rooseyeltin 

salahiyeti kullanarak ziraiğ is
tihsali tabdid eden kanunun 
ana yasaya uygun olmadığını 

bildirmektedir. 
Vaşington, 7(Ö.R) - Ziraiğ 

düzeltme kanununun aneyasaya 
aykırı olduğu hakkındaki yük
sek divan kararı üzerine hazine 
bakanlığı değiştirme resminin 
tahsilini ve buna ilişik olan 
ödemeleri kesmiştir. Bu karar 
aynı zamanda ziraiğ islahat 

mak için 1 milyar 127 milyon Roosevelt cumur başkanlığı önceden muhafazakar bir prog-
dolar harcanmıştır. ıçın açılacak seçim müca- ram üzerinde mevki alacağı 

Londra, 7 (Ö.R)- Gazeteler delesine, üç senelik bütün gay- tahmin edilebilir. Bu şartlar 
Amerika yüksek divanının zi- retlerinin enkazını seçmenlere altında Amerikanın bitaraflığı 
rai düzeltme kanununu anaka- göstermek suretile girişemez. hakkındaki yeni projenin ne 
nuna aykırı bulan dünkü hük- Bundan ötürü tadil kararı önü- olacağını kestirmekte güçtür.,, 
münü çok büyük bir ilği ile ne geçilmez bir zaruret olmuş- Vaşington, 7 ( A.A ) - B. 
tefsir ediyorlar. Umumi telakki, tur ve belki Cumur başkanı Ruzvelt ve kongre liderleri 

temyiz mahkemesinin dünkü 
bu hüküm dolayısile cumur seçim mücadelesinin de temeli 
b k b R it t f Olacaktır. kararından evvel akdedilmiş 
aş anı ay ooseve ara ın- olan mukavelelere riayet etmiş 

dan bunca zahmetlerle kurulan Paris 7 (Ö.R)- Fransız ga- olan çiftçiler için tahsisat is-
ekonomik kalkınma binasının zeteleri yine başkan Roosevel- tenmesi hakkında kongre Ji-
temellerinin yıkıldığı merke- tin diyevini tefsir ederek bu- derleriyle mutabık kalmıştır. 

111.f!i.'tam111 /ıarp sonu başbakarıı 
B. l.oiıf Corc 

Londra, 7 ( Ö.R) - Royter 
muhabirinin aldığı habere göre 
Fasın Marakeş ~brinde bulu
nan eski başbakanlardan Loyd 
Corç, Deyli Meyi gazetesi sa
hiblerinden Lord Beverbrook'a 
gönderdii-i biJ' mektubta ltal-

yan-lngiliz anlaşmazlığına te
ınas etmektedir. Eski başbakan 
ltalya ile muhakkak surette 
u..laşılmasını, ltalyan dostluğu· 
nun 935 sonu Fransız dostlu-
ğuna tercih edilmesini tavsiye 
etmektedir. 

Londra, 7 (Ö.R)-Başbakan 
bay Stanley Baldvin bugün er
kenden başba~ aılığa gelerek 
öğleye kadar meşgul olmuştur • 
Diğer bakanlar, henüz Krist
mas tatilinden sonra Londı aya 
dönmedikleri için başbakanlık 
dairesinde göze çarpacak ka
dar bariz bir sessizlik vardı. 
Ba bakan Baldvin, Dış bakan
lık müsteşarını kabul ederek 
biriken işlerden ötürü bazı 
izahat almıştır. 

Önümüzdeki hafta içinde 
kabinanın yapacağı toplantıya 
büyük bir önem verilmekte
dir. Royterin öğrendiğine göre: 

Dışbakan Anthony Eden'in 
kabinanın toplantı günü ka
bina arkad&şlarına verecegı 

izahata siyasal mahafilde bü
yük bir ehemmiyet veriliyor. 
Bu teplantıda arsıulusul du
rum incelenecek, dışbakanı 
Cenevreye hareketinden evvel 
bükümatten kat'i talimatı 
alacaktır. 


