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Son Dakika 

Devam müddeti ürkiye için !Hariç için 
- - 3500 Senelik . . . . . • . 1300 

.A.Uı aıılık . . . . . . 700 1800 

Haberleri beşinci 
sahif ededir 
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·y~f;~;gi~i ..... Habeş mehafili Italyan taarruzunun . 
Ye~i.;~~;ıar Amba Alagide tevkif edileceg-ine kanidirler 
dahılınde , ~~~~~~~~~~~~-,--~~~~~~~Cl"Z 

hazırlanırken .. 
Ankaradan gelen haberler 

Yol Yergisi kanununun değiştiri· 
leceğini ve yeni layihanın Ka
ınutaya verilmek üzere bulun
duğunu bildiriyor. imparatorluk 
devrinde her bir noktadan ba
kunsız kalan yurdumuzun yol-. 
ııuıluktan ıstırabı da büyüktür· 

Ekonomik hayatın can da
ınarları olan yolları en kısa bir 
ıaın nda yapbrmak, cumhuri
Yet rejiminin en önemli ödev
lerinden birini teşkil ediyordu. 

Tatbik edilmekte bulunan 
Yol vergisi kanunundan önceki 
~evzuat umumi vilayet mec· 
Jı len·n 1 • • • t . . e yo vergısmın ayını 

hakkını mutlak bir salAhiyetle 
v~riyordu. Eski kanuna göre 
v.ıllyet meclisleri ihtiyaç nisbe-
tindc · "k · d. · vergı mı tarını m ırıyor 

veya yUkseltiyorlardı.Bu sistem 
•ok on yıl içinde Türkiyenin bir 
~o yerlerinde yeni şoseler 
•nşasına imklin vermişti Alınan i . . 
Y1 ıonuçlara rağmen halk 
r aında yol vergisinin ağırh

ğ~ndan ıikayetler pek çoktu. 
Zira kanun -açık söylemek li· 
ıımgetirae- adil ne değildi 
MUkelleflcr, varlıkJan ve ka: 
r.ançları ne olursa olsun 
nıilsavi miktarda ve . tAbi t t I rgıye a 

)
.0 u uyarlardı. Yani ayda yirmi 
ıra kaz . anamıyan hır yurddaş 
ne veriy · 
). oraa ayda binlerce 
ıra ı- · 

ayninige ~d olan mükellef te 
1>- "k eyordu. Halkımızın 
kuyu bir kısmını fakirler ve 

6ylüler teşkil tt• v. • • "kıı. 
yetler h . ve ıgı ıçın . şı ~-

aylı çogalmıştı. 
Um~mi vilayet meclisleri iş 

Y•;>abılmek gayreti!e vergi 
mıktarmı da mütemadiyen art
tırıyorlardı. 

Baıı meclislerin vergi mik· 
tarmı halkın ödeme kabiliye
tinin üstüne çıkardıkları da 
vakidi. 

Hükümet şikayetleri ve bu 
durumları gözönüne alarak ka
nunu tadil etti. Son yollar ve 
köprül~r kanunile vergiyi dört 
liraya indirdi \"e vilayet mec
Jis)erine bu mıktara ancak iki 
lira zam yapabilmek hakkını 
verdi. 

Lakin bu defa da gelirin ek· 
silmesinden ve hususi bütçele· 
rin bir çok sebepler tesiri al
tında zaafa uğramasından yeni 
yol yapmak şöyle dursun mev
cut yolların muhafazası, devam· 
la tamiratının yapılması imkan-
ları elde edilemedi. Son du
rum da yine hükumetin nazarı 
dikkatini celbebniş olacaktırki 
hususi idarelere yol yapmak 
imkanım vermek ve mahalli 
idareleri takviye eylemek için 
yol vergisinin artırılması sala
hiyeti · · . ~rının tevsii ve kazanç 
vergısı veren kadınların da 
vergiye tabi tutulmaları lüzu: 
mu hissedilmiştir. 

Yeni kanunun bu bakımdan 
ehemmiyeti büyüktür. Ancak 
yeni layihada gözümüze çar· 
pan nokta kazanç vergisi ve· 
ren kadınların mutlak surette 
vergiye tabi tutulmaları key
fiyetidir. 

- Sonu 2 inri soM/tde -
~a:lılk:ı e>cak·o·A:ıu 

lyanla n ol g tta ile Ras Seyyum orduları arasına 
ın ak· haber yal ar or. 

ita/yan askerkıi ltalyall 11ak/iJ-•e kollan 
ondra 

18 
(A.A) _ Royter kolleksi_yonu arasında krallığın olan bir ltalyan zabiti, Habeş Hab mahaflll, ltalyan maktadır. Son 48 oaat içindo 

· ~ • h b' 
1 

. . h rp ra· zafer nışanı da bulunmuştur. üniformalarının kendilerinkin· Heri hareketinin Amba~ Adis-Ababaya 75 milimetre 
A1ansı mu a ır erının a HABEŞLERiN MANEVIY ATI den daha güz.el olduğunu ve Alagl'den çok evvel ve yağmur düımllştür. 
polrlalrınd~n .: Makallenin cenu· ltalyan uçakları çekilmekte H_?beş za~itlerinin eller!ndc bel ki de sarp Flngalet Royterin buradaki muhabiri, 

b 
tda yan ar muzafferiyetlerin- olan Habeşleri şiddetle bom• bolge harıtaları bulundugunu O )1 t 1 1 iki Italyıın uçağınm dün Dag• 

un a son . k . 
1 

d' H b söylemiştir. ve ara an ep er ara- ~aburu bombaya tutuğunu bil· 

d 
· t'fade ederek çekılme - bardıman ctnuş er ır. a eş- ADISABABA NE DiYOR? sında durdurulaca~ı ka-en ıs ı . t b k ·· .. ti d 1 1111 iriyor. Bu şehir üzerine yapı• 

te Olan Ras 
Mulug· eta ordusu· }erin manevıya ı. ozu gor~· Londra l8 (AA) _ Royter naa n edlr. Bu k epe d" kte .. yor Çünkü gıılenmeye lu- 1 • araaınd ,. ba Ala 1 yo lan 65 inci bombardumand1r. 

na mühiın zayiat ver ırm~ - nu • d'kl · 'b" t _ Ajansının Adisnbnba'daki mu- a am • il - Hiç bir hasar yoktur. 
dirler. Habeşler ağır zayıatla· zum görme ı erı &:ı .1 a~yare 1 habiri bildiriyor: lunu kesen bir dal) afi- iT AL y ADA TEZAHURA T 

İtalyan durumunun ce- lere ateş açmak ıçın urmı· Italyanlann, Habeş kıtaabn 811 si vardır. .. ::ı,:do - ra ilerlediklerini tes· yorl~r. _ • • r ıayiat verdirmeğe muvaf · ltalyanl nn R ulug t Roma 18 (A.~) - Dun. ak· 
!im etınettedirler. YÜZDE. FAZLA TAYY A· fak olduklan zannedilmekte· ile Raa Seyyum onlul•n ara· ş_ m it !yanın lıırçok bir~e· 

ARADAM DAGINDA RENiN BOMBARDIMANI dir. Bu kıtaat çok mühim bir ıına girmiye muvaffak olduk· rınde Ambar-Aradam zaferml 

BULDUL
AR? M k ll de yu"zden fazla tay· kuvvet halinde Makallenin ce· lan yalanlanmaktadır. kutlulamak fü:ere te:ıahilrJer 

· NELER a a e n b d yapılmıştır 
A. aosının Jtalyan şi· yare uçarak Habeşleri Amba - nub ve batı cenu u a top- Hab ı bat kumandawnın bu . · . 

· Royl.J'ı l d"ndeki muha· Alaııi'ye kadar bombaya tut- lanmışbr. ltalyan taarru.unun banrlan· Napolı. ~8 (A.A) - Prıncl• 
mal or u arı nekz: ı I . . A - tur Keza ltalynn hafif kollan· dıtndan pek iyı" • baberder pess Marıa vapuru 200 tay• 

b
. · )t lyan as er erınm ra muş • · 200 b"l "kl m, a. . d 25 ki· Bozulan Habeş ordusunun ilk mn Makalleye 30 kılometre ol uğu ve buna g&re tedbir· yare ve otomo ı yu 

dam degsnın ıc:esmb.e saha kıtaları Amba. Alagiye var- kadar mesafedeki Antaloya ler aldığı bildiriliyor. olduğu halde dün Musavvaya 
lometre mura 81 ır 

1 
•tır varmış olmaları da mümkün Adiı·Ababa'da sannedildl· harekf't etmiştir 

. . de muntazam araştırma ar mı., . . .. .. k d" . • G . s· k • k ıçın 
1 

b·ıd· · 
0 

Burada Küçük bir Habeş müfrezesı gorulme te ır. ğine göre, Italyanlar ıımal ve emı ıra uıaya ugrayara 
yaptık arını 1 my r. b' · · it 1 ı ) d · b h 1 l rind · 29 b" 145 f 1 k k k mağara ve yanklarda toparlanarak ırıncı a y~n ta yanlar, Antalo an Adıs- cenu cep e e e e aynı ıa- ı.a ıt ve ne er a aca br. 
P~.b.ço t t .. fenk mitralyöz kolordusunun sağ cenabına hü· ababa yoluna hAkim olan Aın- manda taarruza geçmiye karar Napoli. 18 (A.A) - Hcluu 
mu ımma • u ' · d .. t b Al ., · b d · 1 di . . k ve kü ük sey- cum etmek ist~mışse e sura • a •. agı mn cenu un a ve vermış er r. hastahane gemisi dün akşam 
yıyec~k, ıçece ç l )e tardedilmiştır. 10 kılometre kadar mesafede Buraya ıelen malftmata göre yirmi uçak xabiti 80 uçakçı 
yar bır hastanRe buMlunl muştauy~ HABEŞ ONIFORMALARI Buiaya doğru ilerliyebilecek· en az iki ltalyan fırkuı şimdi efrad ve 40 deniz efradı ile 
Bundan başka as u ege · · k · 1 d' S ı· d l ıd _ d"I b'r nişan Muharebeye ıştıra etınıı er ır. oma ıye otru yo da bulun- Musavvaya hareket etmiştir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ait 0 ugu zanne ı en ı •• 

.;:K~ ......... p ... i; ......... dav oda.. ı -Verem hastanesi 

Kar r verilmezden önce .G.savamanKongre20yataklıbirhas~ 
sorgu hikimini tenkid et işti.. tane açılmasını onayladı 

JJaha Arıkan 
Ankara, te (Özel)-Ge-

nel savaman B. Baha 
Arıkanm, komplo dava~u 
hakkında Ankara Ağır 
ceza mahkemesince ve
rilen kararı temyiz ede
ceği anıa,ılmaktadır. 

Bay Baha dUnkU c el
sede karar verilmezden 
önce, Ankara sorgu ha
kimi bay Hikmetin, Alır 

· ceza mahkemnln~8'1 

lf adelerlnl ldde le ten· 
kld etml ve bay Hlkme· 
tin b!r hl"lm gibi değil; 
fakat bir suçlu 'vukat
llğı yaparcasına beya
natta bulunduljunu söy· 
ıemı,tir. 

&öz mUdalaaya geçtlöl 
zaman bay All Salbln 

Saib Urıov~ 

A!lkara Ağır Ceza Başkam 
avukatı Hamid Şevket 
ince, genel savamanhk 
makamının, sorgu hAkl
ml bay Hikmet hakkında-
ki stizlerlne uı,erek bay 
Bahan.ın mUstantlkllk hu
kukunu hurduha, ettlDl
nl, bunun bir meslektaf 
aleyhlnde ve gıyabında 
yapllmaaı .hiç te i'IOlru 
blrf8r olmadıla.,.ı İIÖJ· 
ledl. · · ' · 

Hastane paralı olac~k, muhtaç hasta~ 
lar meccanen tedavi edilecektir 
Veremle Mücadele kurumu· 

nun yalhk kongresi, dün akşam 
cemiyet binasında toplandı ve 
önemli bazı kararlar alarak 
dağıldı. Herşeyden önce ıunu 
müjdeliyeceğiz ki bu kurum, 
çok mütevazi çalıımalariyle 
lzmirde bir Verem hastanesi 
kurulması hakkında gereken 
dımı atmış ve heyeti umumiye 

bu karan ittifakla tasvip et
miştir. 

Kongreye saat 16.45 te baş· 
landı ve ilbay Fazli Güleç 
kongre başkanhğına eçildi. 
Kongre sekreterliklerine de 
Roma bankasından B. Muzaf. 
fer ve B. lbrahim seçildiler. 

ilk it olarak eski idare ku
rulunun bir yıllık faaliyet ra· 
poru okunmuı, 935 yılının faa
Jiyeti umumi heyetçe · pyam 
takdir ı~rlllmllftnr. · Bmıan 

arkasından da ha11r1Uu ~·-

Bav Mıtlıat 
yıl bütçesinin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Yeni yıl bütçui görüıülür• 
kcn oldukça hararetli ınOna• 

- Sonu 2 lnti sav/ada -



Sanne 2· 

Yol vergisi ...... 
Yeni esaslar 
dahilinde . 
hazırlanırken .. 

- Başlara/ı birind say/ada -
Filhakika rejimimiz kadın ve 

erkek aynhğını ortadan kaldır
mıştır. Haklarda müaaV'at, mll
kellefiyetlerde de m vab za
ruri kılar. Pre111ib noktumdao 
yeni layihanın ruhunda isabet 
meydandadır. Bununla ber -
ber itirafa borçluyı:ı ki biı:

de çalışan kadınlann ekseriyeti 
çlık ıztırabından bu yola dö

külenlerdir. Tütün mağazaları 
'veya f abrikalarm kapılan 
6nlerinde s babın karanlığında 
didişen, iş bulmağa çalışan, 
muvaffak olan kadınların ka
zançlarının yekünu günde yirmi 
bet kuruşla elli kuruş arasın
dadır. Açıkçası bir lokma 
ekmek parasıdır. 

Kazanç vergisi verdiklerin
den dolayi bu zavallıları yeni 

bir vergi mükellefiyeti ile kar
şılaşbrmak bize pek te isabetli 

bir hareket gibi görünmiyor. 
Mademki yeni bir kanun layi-

hası hazırlanmaktadır. Bunun 
etrafında csaıh incelemeler 

ryapmak ve yeDİ yeni ıikayet 
mevzulanna yol açmamak 

lcap eder. Verıfnin ldilıine 
~olabilmesi için kazanç ve var-

lıkla uygun bulunması zarureti 
vardır. Nufua bqına varlık 

r niabeti araşbnlmıyuak bir 
1 mıktar kestirmek doğru olamaı. 

Binaenaleyh yeni liyihanıo 
adalet anlamına uygun olabil

""mesi için seçilecek matrahlar 
da servet ve kazanç nisbetine 
yer vermeliyiz. 
"Elak.k.ı <>oak.o -ı.u. 

üçük 

Baledly 
Belediye daimt encümeni dün 

öğladen sonra ve Şarbay dok-

tor Behcet Uıun başkanlığın
da toplanmıştır. 

Hayvan lhracatl 
istatistik genel direktörlil

ğil, bır yıllık kasaplık hayvan 
ihracata miktannm bildirilme· 
ini istemiştir. 

Bir iddia 
Kemerde Ağa sokağında 

oturan Sadullah oğlu Namık 
Kemal ile Mehmed oilu Ziya-

eddin aralarmda çıkan kavga 
sonunda Ziyaeddinin Namık 

Kemale biçak çektiği iddia 
edilmiş ve yakalanmııbr. 

Köstence 
transit yolu 

Türkofis başkanhğından lı
mir şube ine gelen bir yazıda 

Romanya, Çekoslovakya, Al· 
manya ve diğer orta Avrupa 
memleketlerinde tatbik edil
mekte olan kıı tarifesi dolayı
sile Köstence transiti ile tran• 
sit anlaşmasında tesbit edilen 
şehirlere hangi müddetler zar
f mda sevkiyat yapılabileceği, 
alakadar Romen makamları 
tarafından bildirilmiştir. Ofis 
şubeleri bu hususda tüccarları 
tenvir edeceklerdir. 

Kızılay kongresi 
Kızılay kurumunun yıllık 

kongresi ekseriyet olmadığın
dan gelecek haftaya bırakıl
mıştır. 

JVlalzeme bedelleri 
Resmiğ' dairelerle müteah· 

hidler rasında kleringli mem
leketlerden mübayaa olunacak 
eşya ve malı:eme hakkında 
baıbakanlıktan ilbaylığa bir 

\ 'ldirim 2elmiıtir. 

attı ASIR 

• -.;:j 

ŞEBİ& &.4,Bi:RL~A:fc.i 
-- -- .,. 

V ard.ı varan ik~ 
~tr . Efenin ensesi .. 

Bizim efenin en antika, ea 

ithalat V. erem hastanesi açılıyor' ·~ ·E~s:~:::~:fı~~~ 
Geçen Perşembe günü akıa-

mı idi, reç vakıt efeye uğra- · 
dım; tabii efenin bizim Kan
tar ğuı Salibeddia olduğunu 
bUmiyccek kimse yoktur; Efe 
gecelik entarisi sırbnde, çeke
tini üstüne geymiş, dal yelek 

Permileri hakkında 
Önemli bir bildirim 
Ankar Türkofi bqkanhğm

dan ehrimiz ticaret odasma 
gelen bir tezkerede ithalat 
permileri hakkında şu malumat 
verilmektedir: 

Dispanser binası . ipotek edilerek 
bankadan 3500 lira istikraz alınacak 

Romanya dış ticaretini tanzim 
direktörlüğünce verilen karar 
mucibince 936 senesinde veri· 
lecek idhalit permileri 1934 
senesi idhalibnın ytizde alt
mışı nisbetinde olacaktır. 

açıldıktan sonra bir çok hayatın Bu hastane 
bakımsızlıktan sönmesine mani olunacaktır 

Ticaret ve sanayi odasına yüz
de 2 nisbetiodeki takası yatır· 
mamış olan bütün idhalitçıların 
ellerinde bulunan ve Birincika
nun 193S tarihinden evvel ve· 
rilmiş otan ithalat permilerinin 
hükmü kalmamışbr. 

Bundan sonra ithalat per
milerinin verileceği hakkında 
alakadarlara yapılacak ihbardan 
itibaren yirmi gün zarfında 
yüzde iki nisbetindeki takaı 
yatmlmadığı takdirde permiJer 
hükümden sakıt olacaktır. 

• 11 1 ••••• 

B. Avni Doğan 
Aydında çok değerli bir 

inkılab konferansı veren Parti 
ilyönkurulu başkanı ve Y ozgad 
saylavı bay Avni Doğan dün 
avdet etmiş ve istasyonda bir 
çok ı:evat tarafından kartılan
mıştır. 

t •••••••• 

Hususiğ idarelerin 
telgraf ücretleri 

1936 yılı Haziranından iti· 
beren bususiğ idarelerle befe .. 
diyelerin yazacakları telgtaf
larla gönderecekleri posta mü
raselatından kanun mucibince 
posta ve telgraf tarifelerinin 
üçte biri ni betinde ücret alı
nacağına dair olan Nafia ve
kaletinin iş'arı Dahiliye veka
letinden vilayete tebliğ olun· 
muştur. 

Bir sar'alı boğuldu 
T orbnlıda Subaşı civarında 

seylapz:edelerden biri sularda 
boğulmuştur. 

Haber aldığımıza göre bu 
zavallı esasen sar'alı imi . Sar
ası tutmuş ve suya düşüp öl
müştür. 

Seylapzedelere 
Yardım 

- Baş tarafı 1 ind say/ada -
katalar olmuş, cemiyet batkanı 
bir kaç defa sorulan suallere 
karşılık vermiştir. 

Veremle mücadele kurumu 
bu yıl geniş bir faaliyet prog
ramı hazırladığı için bütçesi 
de ona göre geniş tutulmuştu, 
Ancak varidatfazlası şuraya bu· 
raya sarfedilmiyerek doğrudan 
doğruya Varem hastanesi te· 
ıisine sarfedilecektir. Varidat 
bütçesi 6266 lira 72 kuruı 
olarak teklif ve kabul edil
miştir. Bu paranın büyükçe 
bir kısmı hastane masrafına 
tahıia cdilmiıtir. 

Masraf bütçesi gcbiifülnrken 

nin yatak mefruşatı için 462 
lira, bina icar masraflarına te
kabül etmek üzere 800 lira, 
bir doktor, idare memuru, hem
tire, basta bakıcı ve katip 
masraftan için 4260 lira ki 
ceman 5527 lirahk bir tahsisat 
kabullinü yalvanrız. 

Elimizdeki paranın tutarı 
1786 lira 70 kuruştur. Dispan
ser binasını Emlik bankasına 
ipotek etmek suretile 3500 
lira istikraz yapacağız. Bu su
retle tesis edeceğimiz dispan
serin bir yalhk murafını kar
şalamlf oluyoruz. 

ZARAR MEVZUUKAHIS 
DEeILDIR 

B. Necati Çiftçi masraf blltçe- Açacağımız yirmi yataklı sc-
ıioe tcmu etti ve propaganda natoryumun zarar edeceği zan-
tahsİlabnm azlığından şikiyet zedilmesin. Ortadaki vaziyet 
ederek: çok açıktır. lzmirde bir sena-

PROPAGANDA iŞLERi toryuma kat'ı ihtiyaç vardır. 
- Propaganda iti Yamanlar • IHTIY AÇ BÜYÜKTÜR 

kampı kadar, sanatoryum te- Biz, teıiı edilecek hastane 
ıisi kadar önemli bir iştir. ile lzmirde ve civarındaki hal-
Veremio zararlannı halk üze.. kın birçok acılannı din!en-
rinde yaymak, onu veremle direceğimize kaniiz. Ha-
mücadeleye teşvik elmek için riçten bile bize müracaatlar 
geniş bir bütçeye ihtiyaç olacaktır. Esasen bu sanator-
vardır. yumun muvaffakıyet sebepleri 

Dedi. ilbay Fazh Güelç B. daha şimdiden hazırlanmı~ sa .. 
Nccatini fikrine iştirak etti- yılabilir. 

ğini tebarüz ettirmekle bera- Birçok veremli hastalar ay-
ber böyle geniş bir bütçe tesi· larca Tepecik Sari hastalıklar 
sine vaziyetin müsait olmadı- h stahanesine müracaat ıçin 
ğmı ileri sürdü. Bund~n sonra sı bekliyorlar. Bunlarm hep• 
yeni idare heyetine, liütçe fa- sinin ihtiyaçlarına cevab ver-
sılları arasında münakale yap· mek çok güçtür. Bu hastaha-
mak hakkı verilerek bütçenin nenin başhekimiyle yaptığım 
masraf kısmı da onaylandı. temaslarda, hastahane açı-

VEREM SA NATvRYOMU lır açılmaz birçok müracaat
Nihayet sıra, bir verem sana

toryomu tesisi işine geimişti. 

Bu önemli teşebbüs büyük 
alak uy ndırdıği için kurum 
başkanı B. Midhat izahat verdi: 

- Bu yıl lzmirde bir verem 
sanatoryumu açılmasını teklif 
ediyoruz. Bunu nasıl başar -
cağımız sorulacak, izah edeyim .• 

Bizim tesis edeceğimiz sana
toryumun masrafı gayet az ola• 
caktır. Çünkü rontkenimiz var· 

larla karşılatacağlDlız hissini 
vermiştir. Bu müessese kendi
sini idare edecektir. 

Biz önceleri Bozyakada bir 
seoatoryum inşasını da düşün

mü tük. Henüz bu hususta 
kat'i bir fıkrimiz yoktur. Ön
ceden bir esas kurarak ortaya 
atıldıktan sonra ilerisi yürüye 
cektir. 

Ekmekçiler kooperatifi fınn- dır. Rontken, bir sanatoryu· 

Senatoryuma kabul edece· 
ğimiz hastalardan durumla
rına göre yatak ücreti 
almak fikrindeyiz. Fakir olan 
ve hali vakti yerinde bulun
mıyanları az ücretle kabul 
edeceğiz. Orta halliler 200 -
250 kuruş ücretle, daha varlıklı 

cılardan topladığı 865 kilo ek- mun tesisinde masraflarm ba-
meği Kızılay kurumu elile sey- şında gelir. Laboratvanmız da 
lapzcdelere tevzi ettirmiştir. vardır. Laboratvarımız, bir has· 

Deniz sporları yurdunun tanenin ihtiyacına cevap vere-
seylapzedeler menfaatine ter· cek durumdadır. Sonra karyo-
tip edilen müsamerede elde la ve yatak gibi ihtiyaçlara da 
edilen 36 lira 42 kuruşluk ha- daha şimdiden cevap verebiliriz. 
sıJat ta yine Kızılay kurumu iSTENiLEN T AHSlSAT 
vasıtasile tevzi edilmiştir. Sizden yirmi yatakh hastane-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

olanları 300 kuruı ücretle ka
bul edeceğiz. Büıblitnn fakir 
olanları da ücretsiı: olarak te
davi mevkiinde kalacağız. 

Doktor Kemal Şakir - Bana 
kalır a ortaya formalite yllzün
den bazı müşküller ç ması 
muhtemeldir. 

Biz bir sanatoryum tesis 
edersek sağlık bakanlığını kar· 
şımızda bulacağız. Çünkn bir 
sanatoryum açılması için bazı for
malitelerin yerine getirllmesi 
icap ediyor. Bunları tahakkuk 
ettirmek için d4: uzun bir mlid
ded kaybetmek muhtemeldir. 
Bu itibarla kurulacak mllcsıe-
senin adı "Verem haıtaneıi" 
olmalıdır. 

Uzun süren izahat ve mllna
kaşalardan sonra kongre bu 
noktalan kabul etmiştir : 

1 - Verem hastane.si çal
ması teklifi esas itibariyle itti
fakla onaylanmıştır. 

2 - Dispanser binasının ipo
tek edilerek emlak bankasın
dan istikraz alınma~n ittifakla 
kabul edilmiştir. 

3 - Verem hastahanesi için 
mülhak bir bütçe hazari n rak 
kabulü için · idare heyetiyle 
mürakib1ere birleşik olarak 
salahiyet verilmiştir. 

YENi HEYET 
Bundan sonra cemiyetin ni

zamnamesi mucibince kur'a ile 
idare heyetinden üç aza çıka
rılmışhr. Bayan Ferzan, Avukat 
B. Ahmet Şükrü ve avukat B. 
Süleyman Faik heyetten çıka
rılmış ve yeni seçimde aynı ze
v t tekrar kazanmışlardır. 

• •• 
Parası çahnmı' 

Alsancak istasyonunda bilet 
almakta olan lstanbullu Ali 
Rıza oğlu Salaheddinin cebin
den yankesicilik suretile 125 
kuruşunun çalındığı iddia edil
miş ve zabıtaca talık.kata bai
lanmışhr. 

Manltacrlık 

lkiçeşmclik caddesinde Mani
salı Salih oğlu 59 yaşlarında 
Raif, hüviyetleri anlaşılamıyan 
üç şahıs tarafından elli lira 

manitacılık suretile 
iddia eylediğinden 
baılanmııbr. 

Terfi listesi çıktı 

Polis komis rl i arasın
da terfi ede ler fazla dır 

~ 

Emniyet direktörlüğü adli 
kısım reisi bay Hulusi lstanbul 
merkez memurluğuna, Alsan
cak birinci komiseri bay İhsan 
Bayezit vilayetine, Karantina 
birinci komiseri bay Saim Gi
resuna, sivil ikinci komiıer 
bay Fahri Bingüle, lkiçeımelik 
ikinci komiseri Fikri ve Boz
yaka ikinci komiseri Nuri Bit
lise, teftiş ikinci komiseri Hamdi 
Sürde, Aı.iziye üçüncü komiseri 
Hamdi, Asansör 3üncü komiseri 
Feyzullah, Çorakkapı ilçllncü 

komiseri Fevzi Tunçeliye, Ka· 

rantina üçüncü komiseri Cemil 

ve Arap Hasan üçüncü komi· 
seri Safa Bingüle, Dolaplıku· 

yu üçüncü komiseri Avni ve 
Alsancak üçüncü komiseri 
Emin Hakkiriye naklen, Güzel 

yalı üçüncü komiseri Reşid 
terfian Balıkesir ikinci komi-

serliğine, Deniz Üçüncü Ko

miseri Haydar da terfian İzmir 
ikinci Komise~liğinc tayin edil-
mişlerdi:. 1r& 

Geçen hafta havanın muhalefeti hasebile yüzlerce kişi 
tarafından görülmiyerek tekrar gösterilmesi için müteaddit 
mektup ve telefonlarla müracaat edilen : 

SiLAH BAŞINA 
Büyük Fransız filmi ile bu hafta göstermekte olduğumuz 

MARTA EGGERT'in bu senenin son ve en güzel filmi olan 

. SARIŞIN KARMEN 
Operetini birlikte olarak gösteriyoruz 

Ayni zamanda : Fevkalade gülünçlü CANLI RESiMLER 
ve PARAMONT JURNAL'da: lngiltere kralı Beşinci jorjun 
cenaze töreni bütün tafsiliitile ........... . 

Bu eşsiz programı tenzilatla görebilmek için saat yediden 
itibaren birinci mevki 25 kuruştur ..... 

SEANSLARA DiKKAT: 3 de Silah başma .. S de Sarııın 
Karmen .. 7 de Silah Başına .. 9 da Sarışın Karmen .. 

köşesine kurulmuş, etrafın 
kitapları, gazeteleri . biriktirmiş 
ortasınd sanki muhkem bir 
hiaar arkasında imit gibi otu
ruyordu. 

- Hoş geldin, bet· gittin 
bir selamlaşmadan sonra nere
dende aklına esmiş bana "çeıit,. 
sigaralarından ikram etti, için
de; hani öksürük için, ciğer 

için faydalı dedikleri siyah 
kigıtlı adını bilmediğim bir 
tanesini seçtim .. 

Allah ömrünü, hayrını versin 
bizim kantarın yavrusu sobayı 
yakmağa davrandı, 

- Aman üstad! bıraktır şu 
sobayı, ben sert havayı seve
ram. 

Derneğe kalmadı ağzımdan 
lafımı kaptı aldı : 

- HaL dedi heyi bir kişil 
Sen biliyor musun? Yağmur 
başladı .. 

Gayri ihtiyari peoçereye d6n
düm, dışanya baktım, ne gezer, 
dışarısı tamtakır, zaten ben o 

gün ·e efenin erine girerken 
ortalığm ayazından, sulann, 
rutubetin donup kaskatı olma
sile, ortalıkta rutubet namına 
birşey bulunmamasmdan şika
yetçi idim .. 

Yıldızlar gökte çakmak çak
tı amma, ayaz olanca kuru 
sertliğile yüzümü tersine çe
viriyordu. 

Hay Allah müstahakını ver
sin, Kantarın yüzüne baktım: 

- Hani yahu yağmur? 
- Ben orasını, burasını bil-

mem, yağmur başladı, yarın 
hava değişir, öbür gün yağ

muru gözünden al! Ben bug~n 
gündüz saat dördü on geçe 
havanın bozulduğunu hissettim. 

- Ha!J Şu meşhur ense 
bahsi.. Bende de ne dalgınhk 
•ardı.· Açtım behsı, o da me
rakla anlattı, biliyordum ki efe 
romatizmalı bir adam değil, 

zaten ben roma.tizmafı desem 
kimsenin inanacağl yoktur. 

- Sana anlattım sanınrn, 
hava bozuldu mu benim ense
me ağır sıcak gibi bir nefes, 
bir tül, bir bulut çöker, bunun: 
bozulacak hava şiddetine göre 
bir derecesi vardır. Onu 
izah edemem, tefrik ederim, 
bu hal bana geldi mi, san ne 
zaman yağmur yağacağını, ha
vanın buzulacağmı şıp! diye 
haber veririm .. 

- Amant 
- Amanı zamanı bu .. Hem 

gülme, sahi söylüyorum. Bir 
zaman Sineklideki tüneli tet
kike gidiyorduk, yanımda ar
keoloğlardan doktor Bronz 
vardı. Hava da poyraz ve 
sertti, bir sıra enseme demin 
dediğim hal geldi, yarın bava 
bozulacak, yağmur başladı de
dim, herif şaştı, amma, ertesi 
günkü şaşkınlığı daha çok 
oldu, çünkü yağmur başlamıştı. 

Sana kaç misal getireyim, 
hem misal getirmeğe ne hacet 
ispatını kendin göreceksin .. 
Azizim bu bir tahteşşuur işi .. 

- Abdi Muhtarın kulakları 
çınlasın! 

- Çınlasın ya ! . Ben ona 
gidip bunu açacaktım. 

- Neyi? 
- Sonradan tahlil etmeğe 

başladım, bak sana bir vak'a 
, anlatayım: 

Hani benim o toy, deli giin
- Somı 7 i11.d say/ada -





.......... 
llml tetklklar : 
•••••••••••••••••••••••• 

Karelin fikrini anlatan 
bazı düşünceler 

1'Insan için kendi ruhunda bulun
duğundan daha az 

ihlal edebilir bir sığınak yoktur.,, 
Yazan : P. Desfosses 

( Pre.s MediRaJılen ) 

TOrkçeya çeviren: Dr. Hatibo§lu Esad 
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Hergün buluştuğumuz ve 
hayatımızı paylaşan şahıslar 
bizim özel fikirlerimizi kendi
lerine mal etmiş gibi görüniir
ler, biraz kendilerile konuşalım, 
hazan yakınlanmızdan bizi ayı
ran uçurumlardan ürkeriz. 

Politikacılann insanlan bir 
seviyeye ıı-etirmek için icad 
ettikleri makinaların çokluğuna 
rağmen, h3.kikatte müsavat ve 
benzerlik biç bir yerde yo1dur, 
komşumuz kendisidir, evladımız 
da öyle, bizde biziz . • 

Hayvanlarla insanlara mahsus 
bir sıfat olan bu ferdiyet duy
gusu münhasıran insanlara has 
olan şahaiyet duygusıle tamam
lanmalıdır. Bu şahsiyet hakkı 
sebebiyle insan kendisinin 
sahihıdir. Hiç bir zamanda her 
hangi bir şirket veya diğer bir 
adamın bir şeyi veya tam bir 
mali olamaz. 

Zengin yahut fakir, hizmetçi 
veya patron, hasta veya sağ
lam olsun keyfine göre dil
şünmek ve kendini istediği 

gibi idare hürriyetine maliktir. 
Eskiler homo sacra res homini 
"inun insanlık için mukaddes· 
tir" derlerdi. Bu devirde ter
biye görmüt fikirlerin felsefe 
ve insan hukukunun bu düs
turnnu unutup esareti kaldır
m!f olan beyaz ırktan bazı 
milletlerin hükumetin yurddaş
Iar üzerinde, çiftçinin koyun 
ve öküzleri üzerinde malik ol
duğu hakların aynına malik 
olmasını ve lüzum gördüğü za
man, çif' çinin biraz daha yağ
landırmak için domuz ve bo
rosları ve boyunduruğa vura
bilmek, istl'diği gibi kullanmak 
için boğaları idiş ettiği gibi, 
şu veya bu kısım yurddaşlara 
ayni ameliyeyi kanun yoluyle 
tatbik edebilmesini kabul et
meleri cidden anlaŞılmaz bir 
feydir. 

insan haysiyeti, şerefi duy
gusuna dönmekte acele etme
lidir. Biraz kültürü olan insa
nın yükümlerinin en birincisi 
hakiki ve insani olmıyan de
mokrasi müsavatı akidesinden 
sıyrılmaktır. Tabiat insanı sa 
nayiin eşyayı seri halinde ka
lıptan çıkardığı gibi yapamaz. 
Bil'akis, millet!erin hayatında 
muhtelif vaı.ife~erin daha iyi 
yapılabilmesı için, tabiat de
ğişik liyakatlar yani terbiye 
ister. Tabiatın gözünde fıkri 
zaif ile dibi insan, sağlamla 
ayyaş medeniyetin bir katın
da olamazlar. Devletin gözünde 
de aynı sosval haklara malik 
olmamaları icap ederdi. 

Cinslerin de kendilerine 
mahsus vasıfları, mekni kud
retleri vardır . Erkek veya 
kadın her ferdin, tered
düde yer vermiyecek su-

rette, kendi cinsine uygun va
zife ve ihtiraslara malik ol
ması icap eder. 

3 - Şahsiı·dın korunma ve kuv
vetlendirilmesi - Ferdiyd ve şalısivet 
duygusu mümtaz zümreyi Kanl'uı 
şıı : " lnsanlann esiri olma, hakla
nna tecavüz nlilmrsıne lalıammül 
e/1111' .. dıisturıına vt ahlakın temel 
düsturlarından bin" de insan şalısıye
tini layık o/dağıt en yiiltsrlc kemal 
drf'm!Sine pkarmakfır,. Fikrine uyma
ya sariiltler. 

Şalısiydt /roruma ve tdummlU 
elliurıe vazifeleri sıklca şun/Jula i/gt· 
lidir. M iicııdelesiz ilalarmıez. kendini 
korumak için müaıdek ayni zamatıdıı 
ıızviyetııuu gizli yeni kıırvetlni co
fl'a/iır. 

Miicaıkle lüzumu aşıluirdv. Vüz 
yıldanberi, balıusus büyük lrarpfm
beri, tiıldler, huylar, kannnlar herşey 
flirbirine öyle uvmuşttu*i sonlu lıep
sı, sosrııl lerııkiu zevahiri aJJında, 
111sa111 esas şerefinden al{altmak 've 
/erıiırri şekilsız ve ilılidarsız mevcal
lar fop/11/11if11 içinde erifmdt i(in bir
bi.tlenle f!izlice anlaşmışıardu. 

Emerso11 'rın dMis(i f!WI; " Zuma· 
nın /ilwleri havadadır ve tenel/ÜS 
etlif[irrıiz lıavaı.·ı /Julaşlırtrlar . .. 

Rulti lıürrivclıni ısfiı e11 lıer insan 
mulıı/111 tl/diirm ll'sirlrwır, luı11rı"lar

la ddellrri11 baskısım, m11balagalı 

neşriJ•atın teşebbüslerini karşısında 
bulur_ 

Şiıplıe yok ki ;ıı/w ezm t1nıiller 

saı•ısızdır, bıın111tla beraber dostları· 
11uzı seçmek, lıratroya !!ilmek veya 
f!ilmemek, baılara.siruma ve dansinl[
lere devanı edı11 etmemek, rndiyofo11i 
dinlemek ı•eya di11lememek hususla
nnda serbestiz. Okayacak:arımızc se
rebilir ı•e 1011ları faytfdltlaıa l•a redl'
bihrız. Hıılla ka/abalıf!t çok şehir· 

ferda bile, rifer akıllı ise11, J'o/111zlık 

ıçitııte dildiifimizi düşünmek zrvki11I ' 
tadacak za111a1İla11mız olıır. 

Matc - A11rrle dPrdi : " İs!ediı(in 
saatla ke11dı iciııe relıilebilırsiıı, insatt 
irin kendi 11ıluında baldu/!undan da
lıa miisleri.". dalıa az ilıl/ıl edi/rbılır 

bi.r sıgnak .roklıır. ,, 
Her birimiz, güıülfüsüz, göste

rişsiz yaşayış /arzımızı dPgışlirebtlir, 

arz11lan11uza bir swır koya/Ji/i.J'iz, 
bazı işlere veva yoksulluğa katla11a· 
biliriz, kendimize dalıa f!Üvenç vere· 
erk, /ikirlerimizr açıklık kazaıulıracak 
bazı iidellff edine/Jiliıiz. herbirimizde, 
rttlılarıını?.da zor/oklara rare bulmak, 
n1a,0 1111/tııt ve11lfıelt ıri11. /azını olan 
ltr·ı şn1 vardır. Gemici kayıiftnt J'Ü 4 

r'ılmrk İ(İll is/ifade etliifi f!i/Ji biz de 
aksi ıslikanıelftoki nızl[ıir/aıdaıı öyle 
islı •ade edetiz. 

Enerjiyi dayandırmak, uyuk
lamak istidadı halinde onu 
uyandırmak için mümtaz insan 
daima klisik edebiyata baş
vurmalıdır. O daima taııe, da
ima berrak, daima kuvvet kay
nağı eserlerle stoiciens'ler 
(Revaki, yahut fikirlerinde sa
bit insanlM) imparatorluk Ro
masının rezaletleri arasında 
ablak i şeref ve temizlik susuz
luklannı onlarla giderebildiler. 
O eserler ki uğraşıcılara kah
ramanların misalini ve kelime
nin ebedi düııturlarını manevi 
destek ederler. 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok müke-el 
hususi bir baltaltanesidir 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

EViNiN ameliyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te-

rakkiyatına göre hazırlanmıştır. 

HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya ~~adardır. 

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

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 
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Darptan sakınmak için 
Amerika cumurbaşkanı yirmi cumu
riyeti bir konferans yapmıya çağırdı 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Saflfiar 
~ 

Uzum 
Çu. Alıcı 

220 Koo ittihadı 
63 Y 1 Talat 
14 Ş Z Galip 
291 Yekün 

Fiat 
11 
11 25 
12 

12 25 
11 25 
12 

B. Ruzvelt bu teşebbüsün, Uluslar sosyetesine rakib bir 
491825 Eski sabş 
492122 Umumi satış 

Zahire teşekkül olmıyacağını da alakalılara bildirdi 
Nev-york, 18 (Ö.R) - Cu

mur başkanı Bay Roosevelt 
tarafından bir Amerikan barış 
konferansının toplanması için 
girişilen teşebbüs dünya barışı 

üzerinde çak mühim neticeler 
verecektir. Latin Amerikanın 

20 cumuriyetine gönderdiği bır 
mektupta B. Roosevelt "dün
yada !:>arış davasını sağla
mak, yani harbın 6ntlne geçmek 
için " bu konferansın toplan
masını istediğini bildirmekte 
ve - bilhassa Uluslar Sosyetesi 
üyesi olan cumuriyetleri şüb

bede bırakmamak için - mak· 
sadının Ceııevre Uluslar Sos
yetesi kurumuna rakib yeni 
bir teşekkül vücude getirmek 
değil, bilakis Uluslar Sosyete
sini kuvvetlendirecek geniş 

Amettka Cumurbaşkanı 8. Ruzvelt 

tedbirler almak olduğunu bil
dirmektedir. 

Vaşington bu yapılan teşeb
büse lalin Amerika cumburi-
yetlerinin müsaid bir cevab 
vermelerini beklemekte ve kon-

ispanyada Solların 
zaferi çok kat1idir 

Sağcenah ve irtica partilerinin ileri 
gelenleri Cebellütarıka kaçtılar 

., 

' ,. -.· ;f 

. , 

Madıirlde eme/iğin bir 11iiınayişi 

Cebelüttank, ] 8 (Ô.R)- Is- istedikleri şey, iktidar mevkiini 
panyada saylav seçiminde ellerine geçirmektir. 
cumhuriyetçi sol partilerin za- Madrid 18 (A.A) - 8. Largo 
feri üzerine sağ cenah ve irtica 
partilerine mensup yüzden fazla 
kimse Cebelüttank toprağına 

sığınmışlardır. 
RuaLerın araauada Lerou ka

binesinde iç bakanı olan bay 
Roketa da vardır. Şehrin otel
lerinde bot oda kalmamıştır. 
Fakat yeniden birçok lıpanyol 
mültecilerinin gelmeleri bek
leniyor. 

Paris, 18 (Ö.R) - ispanya
da saylav seçiminde solların 
kazandıkları zafer münasebetile 
"Journal., diyor ki: "Sol Bur
juvazı Sosyalistlerin tesiri al
tında kalmış ve Sosyalistler de 
en •ola doğru ı.kmışlardır. 
ispanyada günün kahramanı, 
lspanyol Lenini sa yılan 
B. Kaballero'dır. ispanya geniş 
adımlarla Bolşevizme doğru 
yürüyor. Calipler bunu şimdi
den ilin etmişlerdir. Onlar yeni 
Korteı kurulunda mutlak ekse
riyete sahip olmadıklanna 

Kaltallero HavH ajamı muba• 
birine şu beyanatta baluo
muştur: 

"Başbakandan biitila balkev• 
lerinia açılmamm rica ettim. 
Kabul etti. Maclrid balkevi der• 
hal açıldı. 

Biltün siyasi mevkufların 

tahliyesini istedim. HilkGmet 
bunlan tabliyeye karar verdi 
ve siyasi muhacirlerin avdetine 
müsaade etti. -·-
Alman teşekkü1leri 

1ağvediliyor 
Varşova 18 ( A.A) - Le-

histan resmi makamatı yukarı 
Silezyadaki " Alman nasyonal 
sosyalist hareketi ., adlı gizli 
Alman teşekkülünü liğve te
ıebbüı etmiılerdir. Bu cemiyet 
yukarı Sileıyada reyi lm ya
pılacağı hakkında gizli bir pro
ıa•da a ı ordu. 

feransın Buenos Ayreste top
lanmasını teklif etmektedir. 
Bu konferansta birleşik devlet
lerin başlıca delegesi dış işleri 
bakanı 8. Cosdel Hull olacak
tır. 

Çu. Cinsi Fiat 
869 Buğday 
334 ton " 

6 75 7 62 

SO Arpa 4 
25 balyepamuk41 
12 harar " 

4 
41 

Birleşik devletlerin, bir siliblı 
ihtilaf halinde Avrupa için 
son derece mühim neticeleri Para Piyasası 
olacak olan bitaraflık kanunu• 18-2-1936 
nun münakaşası sırasında giri- Ahş Sabt 
tilen bu teıebbüs Avrupa bil- Mark 50 ıs SO 62 
kiimetlerinin dikkatini çekmek- faterlin 617 620 
tedir. Arjantin hilk6meti Va- 8 30 Fr. Frangı 8 28 
şingtona cevabında konferansa 
iştiraki kabul ettiğini ve kendi Dolar 80 80 80 40 
merkezi olan Bueoos-Ayreste Belga 21 10 21 25 
toplanmasına da razi oldııiua İtalyan Hreti 9 95 9 98 
bunuala beral>er cenubi Ame- lıviçre Fran. 40 87 41 12 
rikada başka bir yer seçilecek Florin 85 10 85 3S 
olursa buna da itiraz etmiye- Kr. Çekoalo. S 24 S 27 

Avıtr. ilini 23 37 23 75 
ceğini bildirmişti~r·---·ııt-+~~===~~~~---

Son neticeler 
lspanyol seçimi netice
lenmesine rağmen grev
ler devam edip duruyor 

f 

ispanya ilıliliilitıe ait bir intiba 
Paris, 18 (Ô.R)- "Nouvel- yor., gazetesi lspanyol sosya-

liste de Lyon,. ispanya seçi- liıt baıkanı B. Kobollero ile 
minde solların zaferini sağlar- bir mülakat neşrediyor. B. Ko-
~an ra~ikal partisi aleyhind.e bollero yeni kabineyi cumuri-
ıfşa edılen rezaletlere atfedı- yet birliği baıkanı B. Az:ana-
yor. Bununla beraber gazeteye • . . 

.. - h k tli nın yapacagını, aosyalistlerın 
gore sag cena ın en uvve b k b · · · ki · · 
partisi olan halkçı partiıi mev- u a. ı~eye gırmıyece erını 
kiini kuvvetle tutabilmiftir. söylenuştir. 
Bu artinin enerjik ba9kanı Jil Maclrid 18 (Ö.R) - Kralcı 
Rolbes mücadeleyi bırakmıya- A B C gazetesi halk cephesi 
cakbr. birliiinin 220, sağ cenabın 22S, 

REJiM MEVZUUBAHISTI saylav kazandığını iddia eder· 
"Progres de Lyon" ise şu ken sol cenah gazetelerine 

izahatı veriyor : Ispanyol seçi- göre sollar 270 ve en az 258 
minde rejimin istikbali mevzuu- saylav temin etmişlerdir. Böy-
bahis idi. Jil Robles cumhuri- lece yeni Kortes kuru!1tnda 
yet kanunlarını yıkmak istiyo.-. mutlak ekseriyete sahih ola· 
du. Şimdi temel yasada bir caklarclır. 
değifildik olsa bile, yeni Kor- R.ia 18 ( Ö.R ) _ Havai 
tesin yapacağı değişiklik cum-
huriyetin aleyhine değil, lehine ajansına göre B. Voladera 
olacaktır. siyasal mabkümların serbest 

bırakılma•nı emretmittir. 
Straııburg Son haberler ga-

zetesine glire de ispanyada SOLGENAH 
vaziyet hemen Cumariyetciler KOALiSYONU KAZANDI 
lehine detifecektir. Sollann Madrid, 18 (Ö.R) - Seçim· 
ıaferile saylav seçilenlerin bir lerin moau molcenah koalisyo· 
çoiu şimdiki halde, geçen se- nuna bliyük bir zafer temin 
neki ihtilal teşebbüıli dolayısile, etmiştir. Sosyalist partisi lideri 
hapistedirler. Günün muzafferi Lorda Kalballero, Ek~elsior 
B. Azanadu Soıyali4tlerle sol 
cenah merkezine dayanarak 
bir kabine yapacaktır. 

SARAGOST A GREV 
Madrit 18 ( Ö. R ) - Sara

gosta umumi grev ilin edil
miştir. Madrid polis direktörü 
Saragosa gitmiıtir. Siyasal 
mahpusları kurtarmağa çalışan 
nümayişçiler üzerine polis ate, 
etmiş, bir kişi ölmüş, ikisi ka
dın olmak üzere 6 kişi yara
lanmıştır. Tevkif edilen bir ko
münist üzerinde mühim vesi
kalar bulundu(u iddia ediliyor. 

.ı. Paria, 18 (0.Ra- "Ekaelsi-

gazetesine verdiği beya· 
natta, Yeni hükumetin sol 
cenah koalisyanu tarafın
dan kurulacağını, sosyalistlerin 
buna iştirak etmiyerek yalnız 
müzaherette bulunacaklarını; 

müstakbel dıt bakanı telakki 
edilen Delvalo da ayni gazete· 
ye ispanyanın bundan sonra 
Hitler ve Mussolininin dostu 
bir siyasayı, Fransanın müşte· 
rek emniyet içinde sulh diye 
hulisa edilen siyasayı güdece· 
jiDi beyan etmiştir. 

. ' 
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SON DAKİKA . HAe_E~-LERi 
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- Sovyet güvenlik pakb 
Paktı saylavlar odası müzakerelerinde müdafaa 
eden B. Heryo Sovyet casusu olmakla itham edildi 

& ' 

Fransız 

... 
Bir saylava göre harp tehlükesi yokmuş. Çıksa bile 

pakt harekete geçerek gereken cevabı verecektir mütaarrıza karşı 
Paris, 18 (Ö.R) - Saylavlar 

odası bugün öğleden sonra 
Sovyet Rusya - Fransa karşıhklı 
Yardım paktmm tasdiki müna
kaşalarına devam etmiştir. 

ilk söz alan hatib karşılıklı 
Paktlann eski ittifaklardan da
ha tehlikeli bulunduğunu söy
lemiş ve demiştir ki: 

"A rbk düoya0&n bir nök-
t~sında bir harp çıkamaz 
~1 .bu paktlar yüzünden 
~ansada oraya sürijklen-
~I olmasın. Fransa şimdi 
ır tehliike değil bir nazariye 

ile ko .. · ' l·ı ' munıst enternasyona t e 
nıualıede yapmış oluyor. Mes- ' 
~e şudur: Sovyet Rusyadan 

z ue yardım be\ liyebiliriz? 
k Hatip Sovyet Rusyanın as.m: kunetlcrini gözden geçir-

~n sonra pangermanizm ve 
Pllll •larizm aruında yeni bir 
Ç&rplfaıayı bu paktın hızlq-
braca - . &'I neticesine varıyor. 

EGER HARB OLURSA 
Bundan sonra B. Maral He• r•ut _~. pak~a oaaıl tatbik edi
~·· tetkık ederek demiı· 

tir ki: 
Bir Alman hucumu olduğu

Du farzedelim. Eğer uluslar 
aoıyetcai koııse • a:.. __ t teslHt _ _. Jl uu aarruzu 

oııı:suene pakt k--...li&•-· d b ıımau gm-
en arekete geçecekti F 

kat - l r. a
oy e olm.aua • h 

bükôm t' lf er 
e m kendi tehiri 

kalacaktır Ş L-u ne 
ah . · u 111UOe mu· 

edenın biç bir kıymeti 
~ok mu? Bilikia bunun için 
k r~sa hesabına daha tehlil
k e dir. Almanya bu paktın Lo-

ar?o pakttna muhalif olduğu-
nu ıddi t '-l . F a e meK e hata edıyor. 
.. akat böyle bir pakt yapaca-
fl1 ... ~uza Alroanya ile bir it bir· 
1 • . ~ sıyasası yapsak ve bunuu 
•çın daha çok faaliyet sarfet
aelc: daha iyi olmaz mı ? 

B. HERYONUN SÖZLERi 
B. Herriot bu siyasaya ça

"!~i?1'~ fakat arkası g~lme
dıgım söyledi. Bir siyasamn 
netice verpnemesi tekrar ele 
•lanmamasıoa sebeb değildir. 
Nedeo Almanyaya Wfl daha 
sıcak, daha samimiğ bir jest 
)'apmıyalım. Artık ara011zda 
irsi düşmanlıktan bahsedebile
cek kimse kaldı mı? 

Bundan sonra Fransız faıist-
lerinin saylavı 8. Taittinger 
demiştir ki: -

- Fransanm bir menfaat 
siyasası yapmasana taraftanm. 
Eğer bu pakt F ransanın emni· 
Y~tini arttmna ona rey vere
nm. Fakat aksi isbat edilmiştir. 
Rusya Avrupada birinci dere· 
cede bir devletle hir harpta 
r~I oynamaya muktedir değıl-
d~r. Sovyet Rusyanm 930 
bm askeri vardır. Fakat 
Fransanıo 40 misli bı"r t w _ opraıra 

mudafaa etmesi lazımdır, Har-
bm ilk haftalarında, hatta ilk 
aylarında Rusyadan hiç bir 
yardım bekleyemeyiz. 

PAKTA ALMANYA DA 
iŞTiRAK EDEBiLiR 

Dıtiçleri komisyonu raportö
rü B. Ton pakbn Almanyaya 
da ittirak hakkı verdiğini, 

IHI JI 
Sovyd Rusyamn hııduttanm ve aldkası olduğu devletleri )!Östererı harita 

ta hhüdü le bağJamağa Fransa tarmak isteğidir. Alman taraf- istey•nce, bay Henriot burada 
a R y ar.ı olduklarına tarhğımo soldan sağa geçtiği izahat vermek için değil, izahat 

ve usyanın c . d h k 1 k . . -
1 

. b şartlar içinde söylendı. Mesele a a ar1Şık· ama ıçın bulunduğunu söy-
s_oy emış, u ak d k nnisine br. Bu meselede sağ sol yok- !emiştir. 
Almanyanın Y m a e Al R · .. k k bulmasına hay· tur manya ve u!lya arasan- Hernot - Beni ilıanetle it-
teca vuz o usu d ·· t k h dud 1 . • b'l.ı! ...... a muş ere u 0 ına· ham edenlerin bunu ispat t 
ret edebilecejını 'wrmı., ... r. dağından şimdi bir Alman-Rus ı • · · t k h kk d e -
Almanya kendisine yapılan b~- ihtilafının harp sahnesi Belçika me eruu 

18 
eme a ım ır. 

r~ teklifine muhasara tehdı· ve Fransa olacaktır. Bay Hemiot buna bir cevap 
dile karşılaşbğım iddia ederek Kominterin başında olan Sta- verememiftir. 
cevab vermektedir. lin, Sovyet devletinin başkam Bundan sonra B. Peri arsı-
MES'ULIYETE PARLAMEN- Staliale ayni adam değil mi· ulusal emniyetin mühim bir 
TO DA iŞTiRAK ETMELi 1 dir? O, FranS&z parlamento• unsuru olan bu paktı kendisinin 
8. Henriot demiıtir ki: Hü· sunda. kendisine yardam ede- ve. d~st~anm~ ~udik edecek· 

k • t b kb meclise tasvib cek bır casus bulmuştur. lerını soylemıştir. 

tti
°?'e - u pa bur deg-ildi Tas- Bay Herriot bu fıuattan is- Daha birçok hatipler oldu-

e rmege mee · . h' w •• •• 

"b t ·n·n •ebeb·ı mesu- tifade ederek kendı aley ın· guodan munakaşa başka gun 
vı e arze mesı ı .. • . · h d · · · ı d a ta - deki bu itham fizerıne ıza at evam edecektir. 
lıyetı p&r omentoya a p J Ş, •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••tı••••••••••••••••••••• ................. SOD ... h&rbın blinçosu 

ltalyan kaynakları Habeşlerin 1200 
ölü 4~.r~!~.!~ ... !.~.!.~!~.~!.!~~-~ildiriyor 

Yalnız 35 ölü verdik, diyorlar Habeşler ise: 
Adia-Ababa 18 ( A.A"" ) -

Habeş hükumeti Makalle et
rafındaki ~n muharebelerde 
Habeı zayiatının 35 ölü ve 75 
yarahdan ibaret olduğunu bil
dirmektedir. 

Roma 18 ( Ô. R ) - Mare
şal Badoglio, Makalle etrafın
daki son muharebelerde Habeı 
zayiaboıo 1200 ölü ve bet alb 
bin yarat. ve ltalyan zayiatının 

l 

iıe 4 - S yüz rakamları etra-
fında olduğunu bildirmektedir. 

Makalle, 18 (Ö.R) - Bura-
.ya gelen haberlere göre Amba 
Aradam muharebesinde Ras 
Molugeta, Ras lmrud Kasadan 
yardımcı kıeaıar ve mühimmat 
istemiı ise de bunlar kendi 
cephelerini zayifletmemek için 
istenilen yardımda bulunama
mışlardar. 

Her taraftan Makalleye ge· 
len yarah!ar hastanelere yab
nlarak tedavi edilmektedir. 

ALMAN GAZETELERiNE 
GÖRE: 

Roma, 18 (Ô.R) - Ambaa
radam Italyan zaferi dünya 
gazetelerinde ehemmiyetle kay
dedilmektedir. 

"Berliner Zeitung,, diyor kiı 
erinin ancak nrbh 

für lf abtşli tıp; 
diklerini ıöylüyerek iftira eden· 
lere fiili bir cevap vermittir. 

Bu harbın biricik ne· 
ticeai Makalleyi kurtarmak 
değildir. Bu muvaffakiyet ltal
ya ya yeni zaferlerin anahtanaı 
vennit oluyor. 

Ayni gazete Habq impara
torunun yakında ıulh iıteme

ıini imklnıız pnniyor. 
Iıpaayol gazeteleri de Ital-

"Debate,, gueteai diyot' ki: 
ltalyanlar psikolojik (ruht) bir 
zafer kazanmıflardır. 

ITATYAN TEBLİCI 
Roma, 18 (Ö.R) - Son res· 

mi tebliğ: Marepl Badogliyo 
telgrafla bildiriyor: 

Amba Aradam muharebesin· 
de düıaıanın verdiği za,:at 
çok büylktür. Dilpaan lot'alan 
çekilirken, harp sahnesi bırak
tıkları 6lülerle kaph idi. Habet 

zayiata beı alb bin ölü ve bin
lerce yarah olarak kestiriliyor. 

ltalyan zayiab, ulı•sal kıta
Jarda ölü 12 aübay "~ yarah 
122 sii.bayla ölü 24 nefer v.e 
yaralı 499 neferdir. Eritreli 
kıtalarda 54 ölü ve 66 yaralı 

vardır. ltalyan kuvvetlerile bir· 
likte çarpııan Ras Guksa kuY• 
vetleri de zayiata uğramışbr. 
Tayyareler cenuba doğru çe· 
kilmekte olan düşmanı yorul
madan takib etmektedir. 

B. BADOGLIONUN 
CEVABI 

Roma, 18 (Ö.R) - B. Mus· 
solininin gönderdiği tebrik tel
grafına cevabında Maraıal 
Badoglio lıükümet başkanının 
yaphtı takdirlerin kıt'alan ye-. . 

Kral Edvard· 
lngilterenin müdafaa 
plinına •• • onem verıyor 

Ingiliz kabinesi dün 
toplanmak ihtiyacını 

iki defa 
duydu 

Sandım[!llam ~araH 

Lood~a, 18 (Ö.R) - Taymia sulhun temini için lium ola• 
gaı:etesıne göre yeni 1Düdafaa tqebbüsteo çok daha fada 
plim 280 milyon liraya mal bir gayretle sanlmakta oldQ· 
~la.cakhr. Beyaz kitab Mart ğuou bildiriyor. Gazetenin •Ü· 
ıbtidasında neşredilecek v" taleasma göre hükumet btl 
Avam kamarasmda müzakere- iddialan reddedecektir. 
ler hemen baflıyacakbr. lngiltere halkı bükimete, 

Loodre. 18 (Ô.R) - Londra- ailibları arttırma huusu•d• 
d~ bak~nlar arumda bG,&k ancak bir tarlla saWıiyet yere-
bır faaliyet göz~ çarpmakta- bilir; o da •hükümetin Uluslar 
dır. lngiliz. kabi,esi normal sosyetesi aiyuauaa tam bir 
olarak her Çartanba pü bağlılık göstermesidir. Y ailhf 
toplanırken dün sabah top- anlaşılmasın: Blitlia memleket 
laamıt olan bakanlar Bay olduğu kadar sosyalist ifçi 
Baldvin tarafıod.n bugün tek- pacbsi de biç bir zaman we laiç 
rar içtimaa çağınlmııfardtr .-e bir şartla sililıların artbnlma-
bu gir&ımelere yana da de.am masanda ısrar etmiyor.. Elbette 
edeceklerdir. Doming Street'te ki Kovenantan hakimiyeti mo-
yapılan bu toplantıların gayesi dem sulh sisteminin esasıdır ve 
karada, d eni:z.de ve h avada l n- bunun için de sosyete az.ası 
giliz silahlanmasını tamamla- olan devJetlecia kudretli silih· 
mak için yapılan projenin in- ura malik olmaJan gerektir. 
celenmesidir. Şimdilik bu meae- Fakat sosyete .iyuua ile w,... 
le lngilterede iç ve dlf siyasa- likte yürümek üzere Jüzum 
ya ait bütün diğer meseleleri gösterilen silahlanma programı 
unutturmaktadır. kabul edilmeden evel ifa11 

lazımgelen üç şart vardır: (1) 
Kral Edvard Vlll öğleden Kollektif sistemin hakikaten 

sonra iç işleri bakanı Sir Jobn bu şekilde kuvvetlenmeğo 
Simoııu kabul etmiştir. 

INGILIZ SiLAHLANMASI muhtaç olduğunun deliili ile 
isbat edilmesi, (2) lngilterenio, 

Daily Herald gazetesi Inail-
t 

o- sanksiyoolarıa tevsii işinde ba-
erenin yeni silihlanma pro2-
ramından bahseden bir b .. ya- şa geçmek ve teşebbüste bu-

_. lunmak suretile Uluslar Soa· 
zısında silahlanma programı t f d yelesine sadakatini göstermesi, 
e ra ıo a ortada dönen rivayet- (3) SuJhun iadesi ile kollektif 
ferin halkı cidden telişa diifl- sistemin zaferini miiteakip la-
recek .mahiyette oldutunu, bu gilterenin, beynelmılel sillla-
sabada yapılacak masrafın pek sızlanma için çalaşacağınm sa-
yıkıcı olacağmı ve ailihlanmaya, rahatle ilin edilmesi. 

Sovyetler -·-
Bir konsoloslugu 

kaldırıyorlar 
Tokyo, 18 (A.A) - Dıt ba

kanı, Harbin bq konaoloslağu
nun Mançu büküaıetine yapbit 
tebliğde, SoYyetlerin Mançuko

daki beş konsolosluklardan bi
rini kapayacaklarını bildirdiğiai 
teyit etmiıtir. 

Yalnız f.larlain konsoloalağu 
kapanmıyacakbr. 

Sovyet latıki:aaeti ayni ı.....
da Sovyet Rusyadaki Mançari 
konsolosluklarından yanamıa 
kapanmasını istemektedir. 

Fransız faşistleri
nin protestosu 
Paris, 18 (Ô.R) - Fransız 

faşirtlerin başkanı Albay De 

la Rok geçen pazarki baJk 
cephesi nGmayişi hasehile Bq-

bakana bir protesto mektubu 
l'ÖDdermiştir. 

Yunan . ...... 
Parlamentosu 
toplanıyor 

Atina, 18 (Ö.R) - Gazete
ler, parlamentonun 27 Şubatta 
toplanmıya çağmlmıyacağuu 

yazmakladır. Siyasal durumda 
hen~z bi~ bir salah eseri kay• 
dedılmemıştir. 

TelefOn 
Kongrç~i 1oplandı 

Londra 18 ( ö. R ) _ Ar4l

ulusaJ telefon kongresi lop'•· 
dı. Dünya telefon ve radyo 

hususatına ait bazı meseleleri 
inceliyerek kararlar alacakbr. 

Aınerikauın 
alacakları 

Vaşington 18 (Ö.R)- Sena
tör Reader Amerikaya borçlu 
devletlertn harp borçlarını ye
niden tesviyeye girişmeleri içia 
bir borçlar komisyonunun top-

idil 
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T emo inin Rüyası 
~ Türk tarihinden şanlı sahifeler ~ 
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ölem say ısı: a 

Kahramanlar oğul uşak göç ediyor
lardı. Kadın süvariler alaya 

heybet veriyordu 
Buğurcunun biricik süsü mer· silahlanmıştı. Ellerinde mızrak-

can başlı bir düdükle gümüş Jarmı tutuyorlardı. Mızrakların 
başlı bir akikten ibaretti. Kal- uclarında sarı bayraklar sal-
pağının üzerindeki süğlün tüyü )anmakta idi. Az sonra hunla-
parlıyordu. rın önünde Buğurcunun git-

Baysungar sordu: mekte olduğu görüldü. O gün-
- Hayrola kardeşim. lerin bu ünlü babayiğiti hem 
- Taycigutlar hezimetlerini ilerliyor, hem de etrafmda-

bir tilrlü hazmedemiyorlar. Şim- kilere şunları söylüyordu: 
di de bütün Tatar kabilelerini - Oryan Hanlar da bizimle 
ayaklandırmağa çalışarak baş- birleştiler. 
larına toplamıslar, üzerımıze Oryan Han kabilesinin baş-
yilrüyeceklermiş. Bunların azılı kam kır bir ata binmişti. 

bir reisleri var: Arkasından gelen atlı-
.. Ya T emoçini bize teslim ların hepsi zırh içindeydi. 

ediniz. Yahut ta bütün Uygur- Başkan Kaplan öldüren 
]arı ve dostlarını kıhnçtan ge- Çelme adını taşıyordu. Onu 
çirecek, sürülerini, obalarını Mangut Taycılar takib etti. 
yağma ettireceğim,, diyor. Mangut Taycı hayatında üç 

- Çıldırmış mı bunlar? Te- Çin hanını tepelemiştir. Otur-
moçini ele vermek mi? Hiç duğu yere ayılardan, kurtlardan 
yanardağ gibi kabına sığmıyan başka kimse yanaşamaz. En 
bir aslanın kolay kolay ele· 1 arkada Celayırların başkanı 
Yerildiği görülmüş şey midir? akıllı Mokuli geçti. 
Hele özleri yigitlik liamurile Askerin geçişi bitince öküz 
yuğrulmuş olan Aroladlar ne arabaları yürüyüş ettiler. Artık 
Yakıt başkalannı e1evermişler- tekerleklerin gıcırtısından, kıs· 
dir? Bunu duyan var mı bu raklarm, develerin boynuna 
ilemde? Biz AroladJar böyle asılmış çıng1raklarm, çanların 
bir çılgınlık yapacak olsak bir gürültüsünden başka bir şey 
tek abmız, bir tek koyunumuz duyulmuyordu. 
mu kalır?. Cammızdan, ırzımız- Kahramanlar oğul, uşak göç 
dan kim bahsedebiJir? ediyorlardı. Bu göç Canbeye 

Henüz onbeşinde bir deli- çok tuhaf görünmüştü. Devele-
kanh olan Alak bile heyeca- rin her iki tarafındaki haybe-
nını sabtedemiyerek: Jere ev takımları ve çocuklar 

- TaycigudJarı kıyma gibi yerleştirilmişti. Mini minilerin 
doğraraz da Temoçini ele ver- kafalarını torbaların ağzından 
meyiz, dedi. çıkararak iri kara gözleriyle 

Bay Sungur oğluna büyük- ,1ldır şıldır ortalığa bakış
lerin IAhna karışmamayı ihtar lan sevimli idi. Kadınların 
eden hir bakııla bakU. Sonra yaşlıları ve yüklü olanları ara-
ıözfine devam etti: balara binmişlerdi. Dinç ve 

- Ben okumuş adam de- genç olanlar ise bellerindeki 
iilim. Ne remil atmasını ne de liıhnçlarını şakırdatarak yavuz-
yıldızlara bakmasını bilirim. casına atJanna binmiş, Türk 

amazonlannm yılmaz çehrele-
Fakat biraz önce söylediğim rini yaşabyorlardı. Hele genç 

Paragovay 
ihtilili 

Asampsiyon, (Paraguvay) 18 
(Ö.R) - Paragnvayda bir ih
tilal hareketi çıkmıştır. Asiler 
vaziyete hakimdirler. Yeni hü
kumetin teşekkülünü bildiren 
resmi bir telgraf bekleniyor. 
Şehirde sükunet vardır. 

Boynos Ayres 18 ( Ö. R ) -
Paragovay ihtilali hakkında 
gelen malumata göre hükumet 
kuvvetleri. talebelerin ve eski 
muhariplerin takviye ettikleri 
ihtilalcilere teslim olmuşlardır. 
Boynos ayreste müttefiki bulun
makta olan albay Franko ihtilal 
hareketinin başına geçecektir. 
Asiler ordunun deppoylarını, 
tersaneyi işgal etmişlerdir.Cum
hur başkanı.. bir ecnebi elçili
ğine iltica etmiştir. Başbakan 

askeri mektebe dayanmaktadır. 
Asompsiyondan gelen son 

bir telgrafa göre hükumete 
sadık kalan ordu kuvvetlerile 
isyan eden 4 alay arasındaki 
muharebede hükumet kuvvet
leri asiler tarafma geçmişler
dir. Sabah başlıyan muharebe 
gece ihtilalcilerin galebesile 
neticelendi. 

.Poliş kuvyetleri hiç bir mu
kavemet göstermemişlerdir. Bil-
dirildiğine göre tehirde asayiş 
iade edilmiştir. Hükumet daire· 
leri şimdi ası müfrezelerin 
nezareti altındadır. Yeni hükü
met teşkil etmek üzere Albay 
Froneoeuo gelmesi beklenmek
tedir. 

lngilterenin 
F~vkalAde müdafaa 

lahslsall · 
Londra, 17 (A.A) - Deniz, 

kara ve hava kuvvetleri için 
bütçeye ilave edilen tahsisat 
miktan bu sabah neşredilmiş
tir. Y ekünu takriben 8 milyon 
lngiliz lirasma yükselen bu 
para şu suretle taksim edil
mektedir: 
. Deniz: 4,850,000 

Ordu: 1,350,000 
Hava: 1t611t000 
Bu tahsisat ltalyan - Habeş 

anlaşmazhğı üzerine ittihaz edi
len hususi tedbirleri istihdaf 
etmektedir. 

gibi göril.lmedik şeyler olacak. kızların at oynayışları seyrine 
içime böyle doğuyor. doyulmaz bir güzellik taşıyor- Edirnede 

- Olacak ya... Ve bu bir du. köy kalkınması 
baskına benzemiyecek? Ya biz - ~evam edecek - •. 
•uhğımızı kaybederek Tayci- Edirne. (Ozel) - Buradaki 
ıudJara uyacağız, ya onlar bo- Trakyada örna köylerl köy kalkmma hareketlerini da-
yunlannı eğecekler... Edirne, (Özel) - Umumi ha hızb bir şekilde ileriletmek 

- Böyle kardeşim, bizi üz- müfettişlik burada elliye yakın için umumi yerlere ve köy 
köyli örnek köy olarak tesbit kahvelerine afişler asılmasma 

ıneyen, bize hücum etmiyen 
kaldı mı? Atag~ Jarımlza 

0 
ka- etmiş ve bunu ilan etmiştir. başlanacakbr. _ .......... . 

Türkiye dış siyasas 
Iran, rak ve Afganistanla yapılan 
andlaşnıa ile erişilmez derecede üstün 

bir muvaffakıyet kazanmıştır 
• •••••••• 

Memleket dışarısında son pakta büyük önem veriliyor 

"Semaphore,,dan: 
Afj{anistan dışişleri bakam 

Serdar Feyz Muhammed Hanın 
Ankarayı ziyareti, büyük savaı 
ertesinde Kemalist Cumuriyetin 
hükumetiyle ilk defa olarak 
bir andlaşma yapmış olan 
devletin, Afgan· stan olduğunu 
habrlatmıştır. O taribtenberi 
her iki memleket arasındaki 
münasebetler günden güne 
daha sıkı olmuştu. Bu bal de. 
Asyanın diğer müslüman dev
letleriyle kurulacak olan iyi 
münasebetlerin temini için ha
%ırlanmıı birkaç kapı te,kil 
ediyordu. 

Afganistan, Irak, Iran ve 
Türkiye hükumetlerinin dikka
tini almış olan siyasal mesele
ler t bu devletlerin yapacaklan 
andlaşmayı geciktirmişti. Iran 
Şahının 1934 te Ttırkiyeyi zi· 
yareti, henüz seçilmemiş olan 
bir şehirde ve bu dört devlet 
arasında pek yakında imzala· 
nacak olan karşılıklı yardım 
pakhna bir mukaddeme teşkil 
etmiş gibidir. 

TÜRKIYENIN ROLÜ 
Bu yaklaşma eserinde Tür

kiyenin oynamış olduğu rol, Bal
kan paktı andlaşmasmın teba-

rüz ettirmiş olduğu ayni mahi
yet ve ayni ehemmiyeti haizdir, 
zira kim nedersc desin, mu
hakka ki bugiln Balkan and
laşması, mütekabil menfaatlara 
tam bir riayet göstermek esa-

. sına müstenit bulunan dilrüst 

' 7 allra udatı bir JlÖflİllİİş 
sındaki yaklaşmanın mebdein
de, bu . Şark memleketleri için 
ibret derslerinin en mükem
melini teıkil eden bir andlq
ma misali -.ardır ki o da, Iran 
Şahımn Türkiyeyi ziyaretini 
takib eden Tftrk - Iran andJaı
maııdır. Bu andlaşmadan her 
iki memleket ıçin de muteber 
olan kar11hklı faydalar •re 

menfaatlar doğmuştur. Bunla
nn en başında sayabileceğimiz 

f~yda, aaırlardanberi kaybedil-

miş olup ta ancak bugün yakın 
ıarkın diğer lalam devletleri
nin gıpta ettikleri Tllrk • Iran 
hududunun kavuımuı olduğu 
ıükOn Te pvendir. 

Iran ile TUrkiye beyninde 
~ktcd!Jmiş olan andlqma, yal-

nız bu iki memlekete ıamil 

olmakla kalmiyordu; bu and
laşmanın anemi, bu iki alkenin 
sınırlannı aııp Irak ve Afga
nistan gibi komJU memleket
lere de hitap ediyordu. 

Bunun içindir ki, bu d6rt 
ulus arasında, iç Ye dış ın
venlerine hizmet edebilecek 
bir karııhkh yardım andJaıma
ıına baıvuraldu. 

Mllzakereler çarçabuk iler
ledi: Şöyle ki: Geçen eylt\lde, 
Irak dıtiıleri bakanının Tehe
ran'ı ziyareti, her iç devletin 
dııiıleri bakanlara bir araya 
geldikleri zaman, lrak'ın da, 
bu ıuretle üç kollu olan T6rk, 
İran andlaşmasına, kat'ı aurette 
ittirikini mümkün kıldı. 

DÖRDÜNCÜ KUVVET 
Bu anlaşmaya katılmaıı icap 

eden dördüncü bir devlet kalı
yordu ki o dat Ulküsü, emel
leri ve ihtiyaçları bakımından 
diğer üçününkilerle ayni olan 
Afganistandı. işte Afğaniatan 
dış işleri bakam F eyz Muham
med Khan'ın Ankara ziyare
tinden elde edilen netice bu 
anlaşmayı temin etmek olmui
tür. Esasen Feyz Muhammed 
Khan'ın bu ziyaretten maksadı, 
Afganistan ile lrak'ı uzun za
manberi ayıran, hatta belki 
de aralarmı adamakıllı açacak 
olmuş olan ihtilafı gidermeğe 

muvaffak olmuş olan Tnrk 
hükumetine teşekkllr etmekti. 
işte bu muvaffakıyet, Türkiye 
için, Balkan anlaşması üyesi 
olan devletlerde olduğu gibi, 
yaklaşmalarını temin etmiş ol
duğu varlıkların takdir ve 
minnetini celbeden yeni bir 
başarı olmuştur. 

Tiirkiyenin bu siyasi ve Ce
nevre prenıiplerinin tatbikinde 
göıterdiği bu muvaffakıyet

ler, bizit Uluslar Soıyeteaine 
karıı Türk dıt siyaıasmıo ge
çirmit- olduğu tekAmül aeyrini 

1 

TÜRKiYE RUSYA YA D~ 
ÖNAYAK! 

Nürkiye, bidayette, Cenev• 
renin eseri~e karşı duyduğll4 
uzaklık ve hoşnudsuzluğu aç.ık• 

tan açığa ifade ettikten aonral 
Fransanın ve hatta ( tunu, 
da söylemekten çekinmiye• 
Jim ) Sovyet1erin de riz• 
sıylat yavaş yavaş Cenevreyej 

yaklaştı. Ti ki, onun bu mu
vafaaat ve intiıabı, bir emri{ 
vaki oluncıya kadar. Bu teki· i 
mülli yaşamakla Türkiye aynı 
zamanda Rusya ya da bu yolda· 

önayak olmuş ve Cenevreye 
yaklaıma hareketinin faydala- · 

rını böylece inkar edemez va .. 
ziyete ııelen RusyAya yol aç•~ 
mış oldu. Esasen UJu.slar Sos- ~ 
yelesinin mesaisine olan bu işli• 
riktir ki, Tnrkiyeye, kendisinl 
Balkan andlaşmasınm en can 

Amili ve yakın fark banıının 
eİı hararetli şampiyonu kıla• 

faaliyet saiklerini buldurmuştur.J 
Avrup.adaki rolünü bu suretle 

yapmış olan Türkiye, cehitle• l 

rini müslüman şarkına doğru 

tevcih etti. 
Uzlaştırma sanatına layıkilo 

vakıf olan Türkiye, bundan 
.ı 

böyle, uzun zamandır araları · 

iyi olmayıp ta ancak bugün~ 
yeniden dost olan Iran ve Af- J 

ganistanan her ikisi için şerefli 
ve faydalı olan anlaşma for- • 
mülünü bulmasını bilmiştir. 

BiR iBRET DERSi 
· Türkiyenin, bu suretle gerek 

Avrupat gerekse Asyada mey
dana getirmiş oJdu(u barıt 

eserinden kıymetli bir ibret 
dersi çıkarmaktadır. Zira Şa
tülarab meselesi yüzünden ara
ları açık olan Iran ile lrak'ı 
uzlaşhrdıktan sonra Avrupa 
için mükemmel bir nümunei 
imtisal teşkil etmek suretiyle 
kendi faaliyet sahasını da 

genişletmiye muvaffak olmuştur · 
çünkü Avrupamn gözü önüne 
koyduğu bu misalt yeni bir 
blokun tesiri ki bu " blokun 

parçalarını yurtta ve yurtlar 

arasında barış şeklinde ifade 
edilebilen tek bir gaye ile bir
birlerine bağlı bulunmaktadır
lar .. 

işte bu anlaşma da, yalnız 
de,·JeUer arasındaki münase-

betleri sağlamlaşbrmakJa kal
mayıp aynı zamanda da Ulus

lar Sosyetesi üyesi olan bu 
devletleri, bütün arsıulusal mes
elelerde daima bütün barış ve 
uzlaşma teşebbüslerini koruyan 
kollektif ve mütesait bir faali
yet göstermeye de sevketmek• 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: 39 Yazan : Tokdll , .. c;al 

iki taraf bölük bölük birbirine girişti, ortalık kılınç 
şakırtısı, kelle, kulak, gövde, kan ve gürültü ile dolmuştu 

Muhammedin yanından ken- altında cennetinize girecek kim- - Ben 
dil erine döneceğı zehabile or- se yok mu? Çıksın karşıma! - Ben 
taya ablan rahibin gülünç ve Ön safta atla duranların için- Diye atıldılar fakatMuhammet 
korkak dönüşü Medine asker- den Ali hiç kimseye sorgu içlerinden Ebudecaneyi seçerek 
erinde kahkaha ve cesaret sormadan, kimseden izin alma- kılmcı ona uzatb. Ebu Dcccane 
uyandırmış, Mekkelilere de dan atana bir tekme vurdu kı- hlmaz ve kuvvetli bir gençti, 
onun yarası kadar istihza duy- bncım sıymp haykırdı ve kıhncı Muhammedin elinden 
gusu vermişti. atıldı : a1dıktan sonra eğildi kılıncı 

Ebusüfyan acı bir kahkaha - Ulan! kimi istiyorsun seni öptü ve kalkarak harb saha-
ile rahibe koştu. Gel karşıma ben hazırım, sına, bu huma karışık sahaya 

- Haniya! Haniya! Hah hahl Bir saniye içinde kılmçlar şakır doğru yürümeğe başladı, kas-
Senin üfürügünle olmaz bu iş, dada, kıvramalar. yana, öne ten; daha barba katılmayan-
okla, kılınçla olur. Hah! Hah\ geçmeler oldu, çok sürm di larm arasından pürvekar ve 
Hah! Habl Hah!.. Talha bağnna saplanıp çıkan a%emet geçti, kılıncını elinde 

Tam bu anda idi ki safları ya· keskin bir kılıncın yarasayle tutarak, mağrur bir eda ile 
ran on dört kadm ellerinde abndan dlftO, dOıerken ehra- y\irüyen Ebu Deccı.neye: 
deflerle safıbarpten ileri ahi- mı açalmıt •e çıplaklığı mey- - Hele baki Şuna, amma 
lllıtlarcb, bqlanacla Hintl vardı, dana çıkmıfb, Ali ikrahla tü- da gurur. 
hepsi gü%el, hepsi endamlı, kürdü: - Yuuf, ~<ibirinden burnu 
hepsi yarı çıplak ve ıehvet - Tuuuh! Mel'un! Edebıiz!.. büyüdü. 
i~er olan bu Mekkeli Arap Diye geri döndü. Onun dön- Kılıkla sözler savurdular. Ebu 
dilberleri HuclaaJuıa kısa te- mesi, Talhamn dü11meıi arasın- Deccane bunları varı duyar, 
rennümlü şiirlileriJe seslerini da Talhanın kardeşi Osman yan duymH bir halle harbe 

çaldıkları defe uydurup rekse- ortaya fırladı.. girmişti. 
derek: Ve haykırdı: Hamza, Ali. Ebu Deccane ve 

Nahnü bendü tank _ Şimdi benim karşıma daha birçok arkadaşları haykı-
Nemş; alnı nmuuılt kardeşimin kanını iideyecek rıp kıhnç ıavura, savura Kurey-
• • · • • • adam çıksml şin ileri atılanlarmı ji?'eri püs-
. ' • • • • Talha çoktan cananı allaha kürtme~e başladılar, bir an ~el-
"Biz aeher yıldızlannıa kız- aamarlamıştı. di ki Ebu Oeccane kendisini 

~anyız, Yumuşak, nazik halılar, Bu davet "Hamza" ya do- Kurevş ordusunun içinde S!'.Ör· 
•pek yalbklar berinde yllrlrtlz, kondu ve atıldı, çok geçme- dü, kılıncım alabildiğine dört 
d&!mana ilerlerseniz, sizi ku- mişti ki Osman da kardeşinin bir tarafa savuran bu delidolu 
cagımıza, vuslahmaa abnz, geri yolunu tutmuıtu.. silab,ora ne ok ra..tlıyor, ne de 
diinerseniz size aefret eder, Bu ikisinin iliimft barb2 kı- kıhnç uHnabiJiyoıdu. 
aynlınz." k dı ı S v 1 ·· bı'r t zıştırdı. Kure11 a nah mü- aga, so a, ooe · opaç 

· ~iye kıvrak, kıvrak hopla- temadiyeo def çatarak teşvik g;bi dönerek : kılınç sa:Vuran 
nıaga ve kendi askerlerine dö- lmiz şiirler te'rennl\m e'diyorlar, Oeccanenin önünden açıldılar. 

d
nüp gamzeler yapmağa koyul- harbm şiddetini ai'brml'ğa uğ- Birdenbire karşısında Ebu-

ular. H d M raşıyorlardı. ısilfyanın karısı '' İ'n " i g6rd" 
. ekkenin bayraktan Talha iki taraf bötük &aliik birbi- ve kendini tutamtyan bir gale .. 

elane bayrağıaı almıı, kadmJa.. rioe ğitiifi; c#~ l&liifç şakır- ~anla: 
nn oTtasından ıayleı bir tos dası, keli_,. Wak.,. gljde, l<ao - 'Ka!ta'k! 
nrup onlara tebessümler sa- ve gürültil ile ctolmu~~. i)i~e kı,ıncı bav. ya kaldırın-
vurduktan sonra iki safm or· Bu sıra Muhammed k•lıncını ca, .. Hind" bir çığ ık ath. Bu 
tasına atam sürmüştü. sıyırıp kaldırdı, çıihK Ebudecnnenin lieyeta· 
' Kaltncma havada bir kam '!"f"": Beni• kılmcmaa alıp, har- ntnı birdenbire teskin eder 
resmettirdi,kten sonra bağanb, ba girecek hangi Jıu.hramandır? gibi oldu ve kılınc• havada 

b 
-:- Hey! Müsltimanlar içinizde Diye etrafındı& kalanlua ses· durdu, bir saniye tevakkuftan 

.. ~~1 öldürüp cehennem dedi- len.ince, hepsi bird~n: ~onra "Hind,, in yüzüne tü-
gınız yere atacak, yahut (kıhn- - Ben kürürcesine: 
~1!11 tekrar sallı k) kalın _ Ben So11u var 

Rtis .. r.: .. J~(JO'il ...... BDdiBŞDi&itiğl 
Rusyanın Fransa ile akdettiği güven-

Mo~o~A -~~~!~~~ ... A~~~l .. ş~;;~~~jy~~~~:.. !~!~;: Rusya, 
Fransız matbuabnda Sovyet _ franıız güvenlik Bartunun bu arıusuna dogru gatmı~ ııe bunu'! 
andlaşm._sı münasebetile çakan yazalara verdiği sebebi Sovyet Rusyanın yalnız kendı, kuvvetleri 
cevapta diyor iti : ile bududlarına mü.dafaa edecek vazıyette bu· 

. Al'llan matbuatının, Almanyanın Lokarno lunmadığı değildir. Hududlarımızı her türlü hü· 
nıısakını terkedeceği hakkında açıktan açığa cuma, kendi kuvvetlerimizle müdafaa edebilir 
Y•pbğı tehditlere rağmen, Fransa hükumeti, bir vaziyetteyi% ve bu, bizim için bir vazifedir. 
Fransa - Sovyet Rusya karşılıkla yardım misa- Fakat sulhu yalnız batımıza temin edemeyiz. 
kının tasdikini Fransız parlamentosundan talep Sulhun temini için, sulhun devamiyle alaka· 
Ftmiştir. Japon askeri mahafili matbuatı da, dar bütün devletlerin birleşmesi liıımdır. 
nnsız - Sovyet paktına karşı, Almanlarmki Çünkü yalnız bu birliktir ki dünyayı 

derecesinde muhalif bir vaziyet almıt bulunmakta- taksim etmek istiyenlere kal'fl büylik bir 
dır. Son zamanlarda Ruııya-Mançurya ve Mançur- korku "erebilecek ve bunlarm tehditten filiyata 
ra-Mongolistan hudutlarında vukua gelen hadise- geçmeden evvel çok derin dilfüamelerini ica· 
er de her halde bu itle alikadardır. Japon bettirecektir. 

S:,keri mahfiUerinia arzusu bu •uretle Fransa - Sovyet Ruya ve Fransa, hiç bir devleti 
ak~yet ~~ya pakta ~eybiade buluaaalann eline çember içine almak niyetini gitmemişlerdir. 
. ın~a aar takım dehUer vermektedir. Bu de- Almanya ve Polonyamn, karfilikh yardam pak-

}•ller ıse Sovyet Rusyanıo sanki uzak şarkta tına iltihakı reddetmeleri üzerinedir ki Fransa 
eİb vaziy~tte bulunduğu ve bu ıabebten garbta ve Çekoslovakya, Sovyet Rusya ile ayrı ayn 

: udn v mudafaasında bir rol oynıyacak halde birer karşılıklı yardam pakta imzalamağa mecbur 
ma ıgıdır. olmutlardır. 

J Halbuki Alman faşizminin bu kızgınlı ve Fransada bu pakt aleyhinde bulunan her kim 
Fapon askeri mahfillerinin bu hareketleri, ise, Alman faşizmine yardım etmektedir. Av-
iç~:naa b~ ~.ovyet . Rusya paktının genel sulh rupadada kollektif emniyetin istikbali, Fransız 
müke ~ut bar ehemiyeti olduğunun en parlamentosunun bu pakt hakkında v~receği 

G ~be 6rhanlandır. reye bağlıdır. Bu paktın tasdikidir ki harbı ba-

Vardı varan iki 

Efenin ensesi 
-:- Baş tarafı 2 bici say/ada

f erım yok mu, o gllnlerde 317 
. d • 

senesın e Nisanın; şu bildiği-
ğimiz Nısanın; 14 ünde Mene· 
mende çiftliğimizin uzak arazi· 
lerinde geziyordum, hiç umul
madık bir zamanda beni kar 
fırbna, tolu, yağmur tutması~ 
mıl havanın bu bütün ıiddeti 
ensemden geçti .. 

- Hal Desene .. 
- Dur bele! Ondan sonra 

bende bir hal peyda oldu, en
seme arkadan birisi baktı mı 
yüreğim sızlar. şakaya i'ele
mezdim. Hele el ıakasıyle en
seme dokunan olursa ya katil 
yahud maktul olmağı göze 
alacak kadar sinirlenirdim •• 

- E .. 
- Esi bu.. Gel zaman git 

zaman o öfkeler geçti, o çam
lar bardak oldu ama, 0 hidise 
baoa bu baronıetreliği kazan
dırdı galiba ... 

- Anladım, hele gelsin Abdi 
Muhtar, senden evvel ben s6y
ler fetvasını alınm •• 

Efe ile bu görüımenin ertesi 
günfi hava bulutlandı, ortalık 
yumuşamağa, nemlenmeğe baş

ladı:. daha ertesi glinG, açıldı, 
bugun de buyurun yağmura!.. 

insanların biSyle fevkalide 
gösterişlerini duymamış, oku
mamış değildim amma böyle 
bizzat şahidi olmamışhm. 
Aklıma ne geldi biliyor mu· 

sunuz ? 
Ortalıkta barometre, falan 

falan diye havanın rutubetini 
gelişini gidişini öl~en v~ pek 
ço1'lan yalan yanlıf haber ve
ren. aletlere paso ! p,meli, 
rzmırde bir rasat~ııne açmalı, 
rasathaneyi de f;>i%im antikacı 

;'Jntika efenin evinin teıpesin 
kurmalı bir iki telefon .. ı . 

- Efe bugOıi bava nual ... 
- Kurudur. E\rlad ktıru 1, 

Zira ensemden bulut 1Çalkb 
hafifledim. 

- Üstad yann hava nasıl? 
- Sakın şemsiyesiz çıkcna-

vınf Bozuk .. 
Hay efe hay! Ben senin bu 

sözüne uymuş olsaydım ' yağ
murun altında btıgün şemsiye
siz kalıp sırsıkJam 11lanmazdım .. 
Allah iyiliğini versin. 

- Bir kl•I 
• ••• • 

Hıralzhk 
Alıancakta Hacı Bekir so

kağında oturan Ali oilu ~me· 
le Kadrinin evine hınız 2ire· 
rek bir çeket, bir pantalon ve 
bir yelek ile 550 kuruş para· 
sını çaldığı iddia edilmiıtir. 

Bu eıyayı dün ismet Paşa 
bedesteninde koltukçu Recep 
oğlu Süleymanda girerek ka
rakola ihbar etmit ve tahkika· 
ta baılanmışhr, 

Az işitenlere mahsus 

Kulak iletleri 
Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğmeli 
model 

TİLKİLiKTE 
Yeni "lzmir" eczanesi 

ilk ve orta okul 
talebelerine 

en z~;ı d ol~akla beraber, sulhun muhafazasında zırlamakta olanlara sulhu müdafaaya hazır kuv· 
unsur!: b 8 ikadar bulunan Franıada da bazı vetler mevcut bulunduğunu ve bunlara ayırma· Her hangi bir sebepten ötll-

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatan

dan dönmüştür. Hastalannı 
her gün İl,30 dan saat on 

üçe kadar Beyler sokağın
daki kılioiğinde kabul cb

mektedir. Telefon 3990 
(S.7) (3601 

lzmir Sicili Ticaret Memur
luğundan: 

(F. Jakinyon) ticaret unva
m1e lzmirde BUyük Kardiçalı 

hanında 39 numarada her türlü 
ti~ret iılerile uğraşan F. ja
kınyonan işbu Ticaret u11•an1 
Ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1559 numarasına 
kayd ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

lzmir Sicili Ticaret Memur
luğu Mübril Resmisi ve 

F. T enik imzası 
S.7 (.fSl) 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
lerdir B u dpakt aleyhinde harekete geçmiş- nan gayet güç olduğunu gösterecektir. 
I* mg. el' urka. •At şunu tebarüz ettirmekJiğimiz Son yıl zarfında dünyanın her tarafında şu rü derslerde geri kalanlan ye· azı ır 1 man f . ti . . .. 1 d ki . k h 1 lm tiıtiren milsab k J h 1 s· . h Fransadaki sa· h aşıs erını~ .soy e ı. erı anaat ası o uştur ki karşılıkla yardım pakt· • a a ara azara- ınır astalıkları 
. l g cena unsurları uzerınde tesırler ı 1 d k M'll ti . . . yan ve istenildı'gı· · gü t ıcra ey emekte ve F d k' v b arı o ma ı ça, ı e er cemıyetının 16 mcı n ve saa - M .. l h 

1 
.. ransa a ı sag cena dd . b' b' 'f d Jarda ders durumun klı U e assısı 

unsur arının sozleri de bu sefer Almayeda akis- ma esı ıç ır mina ı a e edemez. franıız u yo yan 

YALNIZ 

eunes 
PİLLİ 

KULLANINIZ 

Bir düzeltme 
Dünkü sayımııda ltm 'r ikin

ci noterliğinin 15 şubat 93' 
ve 2152 numara altında neıri 

yapılan beyanname metninde1'i 

"istifade,, kelimesini "istifa .. 
diye doğrulturuz. 

Doktor 
Merkez hasiane si 

Operatörü 

Cevat Alpsoy 
Almanyadan avdetle has

talarını her gün on beşle on 
sekiz arasında 

İkinci Beyler sokak bey
ler cami karşısında 43 nu
marada kabul eder. 

Muayene hane telefonu 3315 
Ev telefonu 3203 

26 ( 3ll ) 

-· E 

BAGVESEBZE 
Tütün fidanları 

çm 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Gaı bi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
ler tevlit •~ektedir: • p~~lamentoau, Frusanın ve Franıaya yakın lecrllbe aabibi bir &zel 6ğret- Pazardan mada her gün 
- · Fran!"dakı hu sag cenah ıımurlannıa dedı- dıger A~rupa memleketlerinin emniyetinin, kendi men arayanlana gazetemiz dörtten sonra ikinci Beyler gıae ore bu paktın yapalmaama So•yet Rusya vereceji karara bağh olduğunu anhyacamnı ' idare miidilrlü;;.nne 'baş vurma· sokağında 81 numarala mua- Cezair Han .. yemiş çarşı11 

------~____...a--.....ı...-ı.-ıatwr....H.n.~·ü...a--..Jd.Jl' llullet.uiimı~k Umid 1edenz. · ·. •· 
5~ yenehanesiııde bastalanoı i ~===-:==~L-~~~~~~~~~..;.ı.-.___!t~lan~~~---:._...._.(!f!:~~\=---_,__Jjl_J~!i!.J~~=-~~~=Jl_Q!ffi....~:Z:M:IR~~T~el~ef~o~n~:3809~ • • 1 kabul eder. 343' ar. Cuma. Psnr t~ 11 281 



ISaflHe • 

PARDAYANLAR 
._.. ______________________________ # 

-90- YAZAN : Mişel Zevako 

Haşmetpenah, kraliçemizi kurtaran 
şövalye dö Pardayan1 takdim edeyim 

~~~~~------·· -----~~~~~ Pardayan oturanlardan iki- zekaya o kadar ihtiyaç yoktur. 
1ini tanıdı. Biri kendisini içeri Birgün Bearn dağlarımla bir 
alan Telini diğeri de uzaktan çok ça lıhklar arasından geç-
ıki üç defa gördüğü amiral tiğim için üstüm başım yırtık 
KoJini idi. Diğerlerini tanımı- içinde dolaşıyordum. Y olut!!u 
yordu. kaybettim. Dönüşte annemden 

Kont Dö Mariyak Pardaya- dayak yiyeceğimden de korku-
nın elini bırakmıyarak masaya yorın. Karnım acıkmış, susuz-
kadar gidip: luktan da ölüyordum. Gözüme 

- Haşmetpenah, monsen- bir oduncu kulübesi ilişti. Içe-
yörler! Müsaadenizle kraliçe- ride birisi güzel bir şarkı 
miıi kurtaran mösyö lö şö- söylüyordu. Kendi kendime bu-
valye Jan Dö Pardayanı size rada mutlaka cesur bir adam 
takdim ediyorum. oturuyor dedim. Oduncu mat-

Kendilerince tanınmış adam rasındaki sudan bana içirdi. 
tarafından salona alman bu Karnımı doyurdu. Kış için sak-
yabancı adamı görünce şaşıran ladığı armud ve elma kurula-
btt Monsinyorlar Deodanm söı.- rından da ikram etti. Karnım 
)eri üzerine samimiyet ve tak- <ioyunca bana yol göstererek: 
dir ile dolu gözlerini Şövalye- - Şevketmeap, işte bu sizin 
ye çevirdiler. ilk evvel amiral yofanuz, şu da benimkidir. 
elini uzatarak : Şimdilik esenle gidiniz ... 

- Elinizi sıkayım delikanlı ! Dedi. O vakıt beni tammış 
Siz · Samsun kadar kuvvetli olduğunu anhyarak kendisine : 
Davit kadar cesur olduğunuz - Baba yiğit, seni pek mes-
gibi protestanları da büyük bir ut ve hatta benden bile bah. 
felaketten kurtaran bir kah- tiyar görüyorum. Eski Yunan 
ramansınız ! lisanını öğretmek için mecbu-

Dedi. Şövalye heyecan ve riyet altmda bulunmadığın ve 
saygı ile amirahn elini tuttu. saka kuşlarının da yuvalarını 
Bundan sonra on yedi on se- bozmadığın için dayaktan da en-
kiz yaşlarında dördüncü Hanri dişen bulunmadığı belli bir şey; 
namile Fransanın müstakbel fekat bu kulübede nasıl olu-
kl'alı olacak Navar kralı Gas- yor da bu kadar mesut olarak 
kon şivesile : yaşıyorsun, diye sordum. 

- Validemi kurtaran bu eli Oduncu: 
ben de sıkmak isterim. - Şevketmeab ben o kadar 

Diye seslendi. mesut olduğumun farkında de-
Pardayan o devrin adeti ğilim. Ben bu ormanın içinde 

üzere dizlerini bükerek par- herkesten uzak olarak ya-
maklarının uçuyle krahn elini şıyorum.Kimse benim varhğım-
tuttu ve öyle derin bir saygı dan haberdar değil. Angariye 

ile" eğildi ki kralın yanında bu- vergi ve insanları arzuları bi-
lunan sinyorlar delikanlının lafma olarak mes'ud eden her 
zarafet ve nezaketini takdir şeyden de haberim yok. lşte 
ettiler. kral olduğunuz zaman bu söz-

Yiğit bir delikanlı olan kra- lerimi hatırlarsımz! 
Jın yeğeni prens de Konde de Dedi. Navar kralı, sözlerine 
Pardayana elini uzattı. Fakat son vermek için: 
fÖvalye eğilirken prens onu ~- Şu sözler bir oduncunun 
kendisine doğru çekip kar- ağzından çıkmıştır. UJusu me· 
deşçe kucakladı: sud edebilmek için her türlü 

- Şövalye, kraliçe hazret- gürültüden uzak bulundurmak 
)eri sizin büyük bir kahraman kifayet eder. Çünkü onlar 
olduğunuzu söyledi.Biz de kah- kendi kendilerine saadetlerini 
ramanların birbirlerine rastla- önlerler. 
dıklan zaman yaptıkları gibi Sözlerini söyledi, 
kucaklaşalım. Tam bu sırada kapı açıldı. 

Pardayan bu son sözlerden Silahlı uşaklardan biri içeri 
göğsü kabardı ve delikanlının girerek amiralın yanına gidip 
Prens dö Konda olduğunu kulağına bir iki lakırdı söyledi. 
anlıyarak: Kolini sevinçle: 

- Mosinyor, hen: bir kah- - Haşmetpenah, Mösyö Jö 
raman addettiğiniz için cidden Mareşal dö Mönmoransi gel· 
bahtiyarım. Sizin gibi savaş mişler. iradenizi bekliyorlar ... 
alanlarında ün salan bir kah· Dedi. Kralın gözleri neş'e 
raman babayiğit tarafından ile parladı. Birdenbire: 
adlanmak bu bahtiyarhğımı bir - Bu sayın Fransovayı gör-
kat daha artırıyor. mekle memnun olacağım içeri 

Cevabını verdi. Kral: girsin! Mösyö Amiral ve siz 
- Pek doğru söyledi! yeğenim bu konuşma esnasında 
Diye bağırdı ve sözüne de- yanımda bulunacaksınız ..• 

vam ederek: Buyuruğunu verdi. 
- Evet yeğenim Konde yar Oda"a bulunan kimseler çe-

kilmek için ayağa kalkhlar. 
komutan sayan babam Amiral 

Deoda Pardayanın elinden tu-
kamutaym başkanı. Telini sü- tarak: 
vari komutanı, Mariyak saray _ Ne oldunuz? Niçin dü-
jantiyumlarınm başkam olacak şünüyorsunuz? 
gibi. Azizim Jak dö Pardayan Diye 8 ordu. 
sizde ordunun başkumandanı Pardayan titredi. Mareşal 
olacaksınız. Herhalde hu kadar Dö M onmoransinin salona gir-
f edakarlı klar birgün layık ol- mesi haberi kendisini şaşırt-
duğu mükafatı görmelidir. Et- mıştı. Krala dönerek: 
rafımda herkesi neşeli görmeli- _ Şunu arzedeyim. Sende-
yim. Her yağmur güneşin çık- nizin hissiyatı zatı haşmetane-
masiJe nihayetlenir! Şimdilik Jerini mahzuz ediyorsa icabın-
<laima bu sözleri hatırınızda da hayatımı bile feda ederim. 
t ulunuz.. Diyerek saygısını bildirdi. 

Kralın tuhaf bir şive ile neş- Kral da : 
eli vadı orada bulunanların _ Pek ala! Memnun oldum! 
gülümsemesine sebeb oldu. yakında yine görüşürüz .. 
Hanri dö Navar bağırıyordu: Dedi. Şövalye, Mariyakla 

- işte beni mes'ut edecek beraber salondan çıktı. Diğer-
Sf!Vim!i çehreleri etrafımda leri daha evvelden çıkmışlardı. 

!usu mes'ut ve · ·ak: 

- g. 
Aleni Teşekkür 1 f._ASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÔR PASTİLFOR 

1:-ASTİL FOR . P . PASTILFOR 
f ASTİL FOR p ASTiL PASTİLFOR 
PASTİL FOR PASTILFOR 

Sevgili babamız Cennet zade 
bay Osmanın ufulile duyduğu· 
muz çok derin acıya iştirak 
ederek gerek taziyet ve tesel· 
~ıC nezaketinde ve gerek hAbe
gahı ebedisinin son vazifeyi 
ihtiramda bulunan müşfik ak
raba ve saygı değer ahbap]a
rımıza ayrı ayrı teşekkür et
meye kederlerimiz mani oldu
ğundan minnet ve şükranları• 
mızın saygılı gazeteniz vasıta-

~ Kullananlar 
·•rAST-İL FOR Nezleye. öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİLFOR 
'PASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru· PASTİL FOR 
t. . )arı hastalanmaz, boğazlan ağrımaz. 
P ASTIL FOR p ASTİL FOR 
PASTiL FOR PASTi TIL FOR P PASTİL FOR 
f ASTIL FOR P R PASTİL FOR P AST~L FOR 
PASTİL FO ASTİL FOR PASTiL FOR 

sile iblağını yaralı kalbimizle 
dileriz. Ceno~t zade oğulları 

PASTİL F STİLFOR PASTİL FOR 
HIFZI A. FADIL FUAT PASTİL TİLFOR PASTİL FOR 

428 ( 454) PASTİ -oR 
NlmEıı:l!l:m::z::ı:mm• .. ıaiıll .. mn~ı+p .. ..., 

.. z He~imi 
PAST R 
PAST 
'PAST 

Ml'-fA T OREL 11 PASTİ :OR 

Adres - Beyler Numan ı 
Zade sokağı Ahenk mat-

ı}> AST İL FOR 
}> ASTİL .~ İL FOR 

baası yananda. 
Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

PASTiL FO ASTİL FOR 
PASTİL FOR . OR p ASTİL FOR 
P.ASTİ~ FOR P AST L FOR PASTİLFOR PASTİL FOR 

---ı::sıYHmm1om• •eeı *1* '''fH' 

lzmır Belediyeslnden: 
Tahakkuk Borçlunun adı Binanın mevkii Sayısı Borcunun 

tutarı sayısı 

L. K. 
158 Yusufoviç veresesi Sultaniye S. 21123 107 02 
135 Paşa oğulları Balıkhane 10/35 52 68 
73 Ahmet Bedri Bahriye caddesi 4 93 24 

7 4 " " " " 6 100 38 
108 Atanaşyadi Tiirketi S, 11/64 66 2 
109 ,, Yalı caddeai 12 108 46 
90 Jon korsini Sahiliye. 19 9'7 84 

115 Procoti Y ah caddesi 11 77 64 
15 Atanaş kompolu 1 inci Kordon 80 51 20 
16 " ,, 2 ,, ,, 71 28 32 
17 ,, ., Borsa S. 3 44 80 
18 ,, " ,, ,. 5 28 32 
19 ,, ,, ,, ,, 7 28 32 

475 Hüseyin ve kız kardeşi Şekerciler C. 54/8 39 36 
357 Keresteci Ibrahim Mutaflar 2 28 80 
879 Ali Haydar Küçük tuhafiyeciler 13 36 00 

1036 Rey na Bodur Ali , 8 19 32 
Y ekün 1007 72 

Yukanda adları yazılı şabıslann hizalarında gösterilen mevki
lerdeki mülklerinin Tanzifat ve tenvirat resimlerinden toplanmış 
borçlarını ödemediklerinden ve adresleri de belli olmadığından 
bu günden başlıyarak (10) gün içinde bu borçlarını Belediyemize 
ödemedikleri takdirde Belediye kanununun 112 inci maddesi 
mucibince % 10 cezasile ve tahsili emval kanunnnun hükümlerine 
göre Hacız yolile tahsil edileceği kendileriace bilinmek üzere 
ilan olunur. 434 (456) 

Otobüs, kamyon, kamyonet, palas oteli arkasmda 46 sayılı 

kaptıkaçtı, taksi otomobilleri, adada yedi yüz metre murab-
fayton, landon, karoço ve em- aıpdaki arsanın bir senelik 
sali umumi nakil vasıtaları kirası başsekreterlikteki şart· 
haftada bir defa dezenfekte µame veçhile 28-2-936 cuma 

yapılacaktır. 
Bu ameliye haftanın pazar· 

tesi, cuma ve cumartesi gün
leri Memleket Hastanesi teb-

hir dairesinde, sah günleri 
Basmane Uray mıntakasında 

ve çarşamba günleri Alsancak 
Uray mıntakasında ve perşe~-

be günleri de Güzelyah kara· 
kolu yanında yapılacağından 

vesaitinakliye sahiblerince bi
linmek üzere ilan olunur. 

433 [455] 
1 - Senelik kira bedeli mu

hammeni yüz beş lira, balcılar 

çarşısında 137 sayılı dükkanın 
bir senelik kirası başsekreter-

likteki şartname veçhile 28-2-
936 Cuma günü saat onda açık 

artırma ile ihale edileee.ktir. 
iştirak için sekiz liralık muvak-

kat teminat makbuzu ile söy
lenen gün ve saatte komisyona 
gelinir. 

2 - Senelik kira bedeli mu
hammeni dört yüz elli lira, lz
mirpalas oteli arkasında 46 
sayılı adada dokuz yüz metre 
murabbaındaki arsanın bir se-· 
nelik kirası başsekreterlikteki 
şartname veçhile 28-2~936 cu· 
ma günü saat onda açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için otuz dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyona geli 
nır. 

3 - .Senelik kira bedeli mu-.. 

günü saat onda açık artırma 

ile ihale edilecektir. iştirak için 

yirmi yedi liralık muvakkat te· 
minat makbuzu veya banka te-

minat mektubu ile söylenen 
gün ve saatta komisvona 
gelinir. 

4 - Sekiz yüz seksen altı 

lira bedeli keşifli Gündoğduda 
Demir çember sokağının yu-

karısında yapılacak ana kana
lizasyon işi baş sekreterlikteki 
keşifname ve şartname veçhile 

28-2-936 Cuma günü saat onda 
açık eksiltme ile ihale edile-

cektir. iştirak için 67 liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatte ko
misyona gelinir. 

12-15-19-22 (327) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
T clefon: 2542 

H 3. (182) 

- 'l 

Balıı,esir Vilayetinden; 
Ayvalık - Burhaniye yolunun O - 11 + 190 kilometreleri ara

sında ve bedeli keşfi 15146 lira 94 kuruş olan kısmının kapalı 

zarf usulile eksiltme günü olan 6 şubat 936 gününde istekli çık

mamış olduğunndan aynı şerait dairesinde bir ay zarfında pa
zarlıkla verilmesine karar verilmiştir. Eksiltmeğe girebilmek için 

bedeli keşfin % 7.5 olan 1136 lira 3 kuruş muvakkat teminat 

vermesi ve bundan başka nafıa işlerile uğraştığına dair Balı

kesir Nafıa Müdürlüğtinden tasdikli vesika göstermesi lazımdır. 
11-15-19-23 350 [315] 

Şe~ No.1626 F.O Şekil No.1511 F.O. 

DAIMON 
Y ıldınrn pilleri ve fenerleri ve ampulleıi 

Bütün markaların eo iyisidir. Sipariş için şekil 
numaralarının bildirilmesi kafidir 

DEPOSU : lzmirde Suluban civarında No. 28/ 

Türkiye iş 
meclisiodeo : 

Umumi heyetin çağrılması. 

Bankası idare 

Esas nizamnamemizin kırk beşinci maddesine tevfikan hisse

darlarla umumi heyeti 26 mart 936 perşembe günü saat 16,30 
da bankanın merkezinde alelade olarak toplanacağından 

muhterem hissedarlarımızın muayyen gün ve saatta bu toplantıda 
hazır bulunmaları rica olunur. • 

Esas nizamnamemizin kırk dokuzuncu maddesi mucibince 
gerek asaleten ve gerek vekaleten elli hisseye sahip olan 

hissedarlar umumi heyete iştirak edt!bilirler. Ancak vekillerin de 
şahsen hissedar rey sahibi olmaları lazımdır. 

Hissedarlar hamil oldukları hisse senetlerinin miktar ve 

numaralarını gösteren bir cetveli mezkur nizamnamenin ellinci 

maddesi hükmüne göre ve hissedarlardan birini tevkil suretile 
umumi heyete iştirak edecek olanlar dahi mevzuubahs cetvelden 

merkezi idare ve şubelerimizden alabilecekleri vekaletnameyi 
içtima gününden bir hafta evvel şubelerimize vereceklerdir. 

Müzakere ruznamesi aşağıda yazılıdır. 

1 - Idare meclisi ve murakıpler raporunun okunması 
2 - 1935 senesi bilançosunun tasdiki ve idare meclisinin ibrası. 

3 - 1935 senesi içinde inhilal eden idare meclisi azalığına 
statü hükümlerine tevfikan idare meclisine şeçilen azanın 
memuriyetinin tasdiki. 

4 - T emettüün tevzii suretinin ve tevzi tarihinin tesbiti. 
5 - 1936 senesinde idare mecJisi azalığına verilecek ücretin 

tayini. 
6 - 1936 senesi murakıplerinin seçilmesi. 
7 - 1935 senesi murakıplerine verilecek ücretin tayini. 

19-21 422 (457) 

f zmir Ilbaylığından : 
iskan dairesinde çalışmak üzere 80 lira ücreti şehriye ile bir 

memur alınacaktır. Alınacak memurun Lise mezunu olması şarttır. 
TaJipler arasında müsabaka yapılacağından şimdiden vesaik-

ilA lu 429 (453) 
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bekJ~aıaekte olup yBkDa& tala· dam, Ham~urg . ve Bremeo li- , LESBIAN vapuru 8 tubatta 
SARAÇ08LU 

liye ettilft~ . 1:9ara ~·- ••ffll!lll;"~-- u.., ..... s ........ ~ 
Vw N . Kl•aae ....... ALAYA ...,.. 1 -11a lip bıt're•e bulu"Cllk aJlli 

..... et ........ i 

o.·· - ' ıeı iKi 

...,. ..... : ldllıci ..,_ 
ter Rkatı 65. Tel. 195' 9a ,lk ıkmldır. '9eklenipr. 6 ..ta .._, Aa- E--aa 1.iftrpool ft GlaıP"' 

Ol. YSSES vapuru 22 şubatta vers, Retterdam, Hamburı ve va Jiik alacakbr: 
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~ERco acent.U.e milracaat Zee a Co. 

edilmesi rica o.__. 8irinei Korcloa Telefoa No. 
sr Telefon: 2004-200S-2665 2007 -2008 

K.A.~ZUK 
ÔKSORÜKŞURUBU 

Eo muaaaid ablridderle broafit, ut., Ye ltopaaca ik.aril· 
ilala kat'i illacllr. Glğllleri za,.f olulara M.a1e edici 

tesiri pJADI dikkattir 
İNGILIZ KANZUK ECZANESi Beyojlu - btanbal 

Genel istek berine (Tir
yaki) Harauua pJIDI ba 
sene p\yasaya çıkardık.Ku· 
tular S ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerlae mijde
leriz. 

Yerli malt alalamur •• 
ulep ile bqka çeşit ye· 
mek baharlanmızı, birinci 
kalite çamaıır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çi~ni, l.partaaın öz gül 
ve çıçek suyunu firmamızı 
tafıyaa ambalajlarda belli 
batlı satıcılarda da bulabi· 
liniaiz. 

Nutle ve Taran fabrikalannın tanınmıt çeıitlerinl 
Kars stld&, Besi. Her boy dit macuna ve fırçalanm (Le,tek) 
marka raabk ile (Nermin) saç boyalanm bizden araymız. 
Bütün T&rkiyede h••••ıı ve denenmif (Arti) kumaı boya
larının genel aabı yeri yahu depomuzdar. 

Telefon : 3882 

81fa 
Balık yağı 

Hasuaidir. 
· Bqka yerde aablmaz 

Dikkat Şifa balık yağı .ve 
Şif A eczanesi 

lzmirfilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, lbroo~t gibi bastahldara karşı 
agız ve burunda yaşayan bütün mıkroplara 
anide ildlrea çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her ccpde buhmmalıd1r 

DEPOSU: 

lzmirviliyetidefterdarlığından: 
Bina vergisinden borçlu olanlardaa bazdan 2870 sa,.la •·

mucibince bina vergileriaİll % 25 niabetiade iacliriMai ..._ 
ıeleceii bnaabm g&stermitlerdir. 

Sizi geçen " 25 tenzilit, 1340-1932 malt ıeaelerl lclad• 
umumi tahrir yapıhp 2870 aayıh kanaaa mer'iyet mevkiine ko-
nulduğu tarihte umumi tahrir iratlan katiyet keıbetmit olu ve 
bu iratlar üzerinden vergiye tabi tutulmakta bulanan binaların 
gayri safi iratlarına münhasırdır. Umumi tahrirden aorı her
hangi bir sebepla yeniden iradlart ta~dir edilerek tadil edilmit 
olan binalar bu tenzilittan istifade edemiyecelderi mezkir kanu-
nun birinci maddesinin son fıkrasında sarahaten ılaterilmiftir. 
926 senesinde umumi tahriri yapılmıı olu nefsi hmir ıelari,te 
Bornova • Karşıyaka ve Buca Nabiye merkezlerinde miilp mu
sakkafat kanununun 28 inci maddesine milıteniden 930 ve 931 
senelerinden itibaren umami ıekilde mevzii tadillt yapılmıı ol
duğundan bu yerlede bulunan binalann yüzde yirmi bet temi
littan istifade etmelerine kanuni imkan bulunmadığı ilin olunur. 

430 (452) 

lzmir Def lerdarlığından: · 
lumaın vergi borcundan lttırii tahsil emval yasasına sröre 

haczedilen Mirali mahallesinde Karakapı aokaiında kiin 50 

sayılı ev tarihi illndan itibaren yirmi bir ılln miicldetle satılıia 
çakanlc:lıimdan pey sürmek dtiyenlerin defterclarhk tahsillt 
kalemİll• aelmeleri. 4-9.-14-19 513 (170) 

~ÇÇI 
KARDEŞLFR 

En sağlam ., .. ve lükS . 
Mobilye imal ederler 

Çalışamıyor, devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

diifii .. IJOI' ki 
&RIPIN 

Bir iki kate 
Onu bu yanm 
bat ağnsile si· 

1 .nir ağnların· 
dan kurtar· 
mağa klfi ge

lecektir. 

QBIPlN 
Batla ajn, - Ye MllCILua derlaal dindirir. SoiK .............. 
pipe, ,...._.,., bat ndiı a;ntarma, nezleye, sİllİr, ••ele 

Ye bel ajnlarile kmldafa k.,.. billt•H• .ae.inlir. 

Sobalannız için hali! 
l!öigu·raiickribie·maaeii.k8mii~fir 
!Sömikok : Antrasit kömürü ~ 

J!!Bl~~-=-~!~!.J~.~~-~l!i-·---···j 
KOK DOLMA BAHÇE 

Keatane pazarında Bardakçılar aokak No. 10-12 F. Per-
kinyani ma aıasında bulacaksınız, Telefon 3937 

(3508)-

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splralh 

METALLUM 
U-basma alarak diier IAa· 
balan naıaraa sarfiyattan 

yüzde yirmi daha kirh 
olars.111n 

M.TevfikeAYK&n" 
Elektrik, telefon Ye malze

meleri deposu Ve Simem 
f abrikalan miimeuill 
Peştemalcalar 77 - 79 

Tel. 3332 

lzm~ r DefterdarlıXJndan: 
ı....mn verl(İ borcundan ötürü tahsil emval yaıasıne göre laa

CİI: edilen Meaudiye caddesinde kiin 47 ve 49 sayıh arsalar ta· 
rihi illndan itibaren yirmi bir gün middetle sablığa çıkanlda· 
imdon pey alrmek i.sti1ealerin Defterdarlık tahıilit kalemiae 
ıelmeleri. 4-9-14-19 312 (169) 

f ............. ~~~····~~i;·~-~~~·············~ 
E Norveçyanıa lualis Morina babk yağıdır S 
E iki defa süzülmüştür S 
• Biricik Satıt Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

• • • • • • • • • .................... : ................................................... 
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8.Flanden Italyan elçisine Paris müzakerelerini anlattı 
-----------------'---'-'------11111111----------------------

• Bir ngiliz saylavı ıyor i: ,'I gili 
ıtaller ··~Ünde •• uzu s 

Londra, 18 ( Ö.R ) - Lon· 
dra kontluğu başkanı Avam 
kamarası sosyalit saylavı bay 
Molissn demiştir ki: " Petrol 
ambargosunun tatbikini mene· 
decek ciddi hiçbir mutalea 
varid olamaz. Şimdiye kadar 
yapılan tavik siyasası yuzun· 
den ltalya stoklar teşkil etmiş 
ise de bu bizi hareketten alıkoy· 
mamalıdır. lngiliz kaynalanndan 
çıkan petrol sayesinde lüzum
auz kitaller ve tahripler yapıl
dığını hatırlamak lazımdır.,, 

B. Mulisson Uluslar sosyete· 
•İnin alacağı bir teşebbüs kar· 
fısında B. Roosvelt ile İş ar
kadaşlarının Avrupa ile İf 
birliğinden kaçınmıyacaklannı 
ammaktadır. 

B. FLANDEN IT AL YAN 
ELÇISILE GÖRÜŞTÜ 

l 
vermiştir. B. Flandin ayni za· 
manda Çekoslovakya başbakanı 
B, Hodza ile konuştuğunu da 
B. Ceruttiye anlatarak Italya
nın Tuna havzasında üzerine 
düşen rolü nihayet tekrar ele 
alması dileğini göstermiştir. 

Ayni gazetenin bildirdiğine 
göre Lehistan büyük elçisi ile 
B. Flanden arasında yapılan 
bir görü~me de Leh - Çek 
dostluğu üzerinde dolaşmıştır. 
Zira, müsait lıazı işaretlerin 

gözükmesine rağmen, Varşova 

z 
ve Prag arasında münasebet· 1 
ler henüz gerginliğini muhafaza· 
etmektedir. 
B. POTEMKINlN ZIY ARETI 

Paris, 18 (A.A) - B. Flan· 
den dün Sovyet Rusya elçiıi 
B. Potemkin ve ltalya elçisi 
Cerruti ile görüşmüştür. 

Paris, 18 (A.A) - B. Titü· 
lesko dün Bükreşe hareket 
etmiştir. 

Floranse, 18 (A.A) - B. 
Berger Valdeneg dün akşam 
buraya gelmiştir. 

Paris, 18 (Ô.R) - Dııişlerl 
bakanı B. Flandin ltalya bliyllk 
elçisi B. Ceruttiyi kabul ede· 
rek kendisile uzun uzadıya 
görüşmüştür. "Petit Joumal,,e 
göre dııitleri bakanı Ualyan 
büyük elçisine Londra Ye Paris 
11örüşmeleri hakkında izahat Romada11 bir l!iJrüniiş 

kay akla ından çıkan petroll ............ 
e t h ipler yapılmaktadır" 

1 
Pariı 18 (Ô.R) - Franııa 

gazetelerinden ötedenberi ltal• 
ya lehindeki temayllllerile ta• 
nınmış olanlar, Makallenin ce• 
nubunda Amba Araeamda ltaf
yanların bildirdikleri zaferi çok 
mühim görüyorlar. Hemen ümi• 
de kapılan bu gazeteler ltalya• 
nın Habeşistanda yağmur mev• 
simi gelmeden önce Somali ve 
Eritre ordularını belki de bir• 
leştireceğini ve böylece diplo• 
masi konuşmaların yeniden baş• 
lıyabileceğini umuyorlar! 

Fransız faşistlerile ilgili olan 
"Figaro,. :razetesi işi olmuı 

bitmış sayarak diyor ki: 
"Habeş seferinin başlıca gay· 

rcti manen bitmiş sayılabilir. 

Seferi muvaffakıyetle kapamak 
vazifeai, cenubda kumanda eden 
general Grazianiye bırakılmış· 
tır. Generalın önünde yağmur 

mevsımıne girmeden müsait 
daha iki ay vardır. Bu müddet 
içinde Harrara ve oradan 
Cibnti • Addis • Ababa demir· 
yoluna varabilir. Böyle bir za• 
ferin diplomatik neticeleri çok 

llal)'an kralı, lıiikıimtt trlrıi111/e bir arada rengin olacaktır. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Amerika bitaraflık yasası 
Mümessiller meclisince 27 muhalif 
reye karşı 353 reyle kabul edilmiştir 
Saylavlara 40 dakikadan fazla söz hakkı verilmedi. 

Muhariblere istikraz verilmesi yasaklandı 
Vaşington, 18 (Ö.R) - Mü

messiller mecli!i, dışişleri ko· 
mi!yonu tarafından tasvib edi
len ve şimdiki muvakkat blta
taraflık kanunu hükümlerini 
1937 senesi mayısına kadar 
uzatan bitaraflık kanun layi· 
hasını 27 reye karşı 353 reyle 
kabul ederek Senatoya gön· 
dermiştir. 

Bu kanun layihası, mubarib 
devletlere harb malzemesi satıl· 
maması hakkındaki yasağı 

1937 mayısına kadar uzatan ve 
Senato dış işleri bakanlığınca 
kabul edilmiş olan projenin 
aynidir. Bunun hükümlerine 
göre, mubarib devletlere hiç 
bir istikraz verilmiyecek ve 
ticari krediler de normal za· 
mandaki seviyede tutulacaktır. 
Bu hüküm, Amerika haricinde 
bir devletin taarruzuna uğraya· 
cak bir Amerika devletine tat
bik edilmez. 

Bitaraflık kanun layihasının 

münakaşası hususi bir kanuna 
göre yapılmıştı. Hiç bir hatip 
40 dakikadan fazla söz söyleye· 
mezdi ve kanunun üçte iki ek
seriyetle kabulü şarttı. Bu ne
tice mümessiller kurulunda el· 
de edildiğine göre layiha he· 
men Senatoda tedkike batla· 
nacaktır. 

Bucnos-Ayrea, 18 (Ô.J{) -
Arjantin hlikilmeti bir Pan 
Amerikan bant konfva1W11a 
iıtirak için birle,ik deYletler 

Nev;'Olkla11 bir 1?örii11iiş 

cumur başkanı B. Roosevelt ransın toplanma yeri olarak 
tarafından yapılan teklifi ka- Buenos-Ayrasin tayini de ka· 
bule karar vermiştir. Koofe- bul edilmektedir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlinde Otomobil sergisi 
Bertin 18 ( Ö. R ) - Alman 

otomobil sergisinin açılışı mü· 
nasebetile propaganda bakanı 
B. Gilbels fıir kabul töreni 
yapmıştır. Bu törende devlet 
ba,lı:anı B. Hitler ile Amerika, 

Türkiye, lngiltere, Fransa, Is· 
panya, S. S. C. B. ltalya ve 
Sili elçileri hazır bulunmuşlar
dır. Bakanlar ve Berlin aoıye· 
l'eıinh ileri gelenleri de orada 
idiler. 

Almanya ve S. Rusya 
lnsıiltere hükômetinin teklifi üz~rine 
deniz konferansına iştirak edecekler 

•w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman donanması, lngiliz donanmasının üçte bir nis
betini geçmemek şartiyle silahlanmakta serbesttir 
Paris, 18 (Ö.R) - "Echo de 

Paris,, gazetesine göre Londra 
deniz konferansının mesaisini 
bütün deriz devletleri arasında 
edilecek bir mnahadeye eriş· 
tirmek için gayretler sarfedil
mektedir lngiltere, Almanya ile 
Sovyet Rusyanın da konferansta 
yer almalannı istemekteair. Fil· 
hakika, geçen sene 18 Haziranda 
lngiltere ve Almanya arasında 

imza edilen deniz andlaıması, 
Almanyaya lngiliz donanması· 
nın üçte bir nisbetini geçme· 
mek ıartile deniz ıilahlarında 
tam bir serbesti bırakmaktadır. 

Fakat Fransız delegeleri bu 
meselede lngilizlerden ayni· 
makta ve hukuki kaygıları 
gözden kaçırmamaktadırlar. 
Bunlara göre, Almanya ile bir 
deniz muahedesi imza edilmesi, 
versay muahedesi askeri hll· 
kümlerinin Almanya tarafından 

Alman jilosıı 

bir taraflı olarak ortadan kal· mudur? En eyısı, bu meseleyi 
dırılmasını kabul etmek olur. Fransa, lngilterenio Almanyaya 

Ve gazete şunu soruyor: Bu karşı emniyerını ilgilendirc.>11 
meselede bir hukuk eğilmez- diğer meselelerle birleştirmel.-
liği ile hareket etmek doğru dir. 

Mısır borçları kağıt 
parayla ödenecektir 

Kahire, 18 (Ö.R) - Temyiz mahkemesi Mısır borçlarının kağıt 
paraylıı ödenmesi meselesi hakkında ikinci hükmünü de vermiş
tir. Bu hlikllm 1931 senesinde verilmiı olan hükmü teyid etmek· 
tedi. O zamandanberi borç faiz ve oblikasyonları kağıt parayla 
ISdennıekte iıe de Mııır Kredi F onsiyesi bu ödemelerin kanuni 
olmadığını ileri ıllrınüf ve hükmll temyiz etmiıti. Mahkeme obli· 
gaayonlann, . altın kaydı .yazılmış olıun veya olmuın klat parayla 
tediye edilebileeefiıal bildirmiflir. 

Gemiler 
Beyanname taşımış 

Londra, 18 (A.A) - Alman 
ve ltalyan gemilerinin lngilte· 
reye taşıdıkları Nazi ve Faşist 
beyannameleri hakkında ya· 
kında Avam kamarasında hü· 
kiımetten bir sual sorulacaktır 

Cezaylrll hacılar 
Cezayir, 18 ( Ô.R ) - Bir 

çok Cezayirliler hec için Sina· 
ya vapuriyle Ciddeye hareket 
etıniılerdir. Oradan Mekkey• 
ceçeceklerdir. 


