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· Zecrf te~.~-~-~.~.~-~ ........... -~.~-~-~~-~·~·~·~-·~--~~-~-~.~-~~!~! 
ü;k···k;;ğ;i~~; .. ~··og~den cephesinde büyük Habeş taarruzu 
A~::~:.·~1:~::~:: başlamak üzeredir. Ciciga boşal•ıştır 
Çin - Japon anlatmuıaa tara~ 
tar olduğu için katledilen . bir ...,.. b 
~~';.0·pro~::·~t::~ ;r.'::: Yüz bin kişilik ir kuvYet -general Grazyani ordusunun 
::0~!~~~:::..~;r J:;:;~!! nıerkezini yarmağa, ricat yollarını kesmegv e çalışacaktır 
geçen hadiselerin Çindekı de· 
rin akisleridir. 1 b•• kıtaları arasında 

General, kendini öldürınekte mUhlm har&keUer kay-
değiJse de Çinin parçalanışın· dedllmektadlr. Clclga 
dan bahsetmekte haklıydı. bo,altllmı, ve bu ••hlr-
~aoçuri istilAın başJadıj• ış: _ deki garnizon cenuba 
ınan gözler yumulmak istendı, doAru hareket etmlt-
hu o kadar rahattır ki! tir. Bazı Habet ile· 
fakat bugün gözleri te~rar · rl kollarının ltalyanlar-
açnıak lazımdır. Mançurıden dan ancak 20 kilometre 
bahsedilirken Çin bükü111e- uzakta bulundukları b i-
tinin kendini saydırmaınış ve dlrlllyor. 
intizamı tesis edememiş olduğu· Habe,ıerln ellnde bir-
ve Çin'iiı dışında kalmış bir çok toplar bulunmakta-
menılekettir, deniliyordu. Ve dır. Ogaden cubhesinde 
Pek aziz dostumuz Sir Con harekete glrltmelerlnln 
Saymen bile avam kamarasın· .. pek yakın olduiu tahmin 
da, memlek:tinin bu uzak işe Bır /la/yan müdafaa mtvkılı b k edlllyor. 
k d Mil ( ö R ) _ ,a eınır ar1 oyunca ço 1 .•rıımıyacağmuöylüyor u . ., • • Londra st • ayılmıt bulun3n ltalyan 1 AL YANLAR NE 
liyetçilikleri Franıaiıın iofira· A'"'IS • Ababadan ahnan y at DiYORLAR? Ras Nasiba 1M1asbn 1tıll/1 ur 
diyle ifade edilen bizim milli· · ""....-ıer• ııre Ras Na· orduaunun rlc yolları- Roma, 31 (Ô.R) - lıtefani derilmiftir. mektedir. 
~iz bu udioeyi ka· b~ ııunıııudaeındalıl nı ııunıale çaıı,acaktır • ajaDIJ, Raı Deota cepbeoinde BiR iT AL YAN HABSRI Motıırlıı ltalyan l uvvetlerinin 
Ç•rıaıyarak 'fırsat diiıünce in· • u tcuvveUerl araz· Ogaden ceph asi ne hiç Kanala Dorya ile Dau Terma y ALANLANIYOR an111ın gelmesi üzerine terke· 
ıiherenin ve Milletler Ceaıiye· Habet nun sol ce· durmadan yani kuvvet- arasındaki mıntakanın tama- Stokholm, 30 (A.A) - Adis- dilen hastane eşyalariyle bir-
lİJaiaaleybine kuJlaDDaaktaDgeri· yani ordusu k zlll8 ıer glnderlllyor. Buruda men ltalyaa ifgali altında ba- Ababa'daki la\·~ç konıoloıun· likte kaıııyonlara cephane san-
ıı.ı..adılar ve yeni bir örnek ..,.11ına ve ın•:.~ke· taarruza geçeceK olan lundutunu bildiriyor. dan dıt ~kaal.ia •ela bir cLkJan )'lkletilmiı olmumdaa 

'lll'albldanmn farkıııcla olsna· y11ııen:':.!::. önenıll Habef ordusu tOO bin Na.poli, 31 (Ô.R) - Plyo· :::!: ': ;., ..,,...,.!: t=•---'- -·.ı -
~a ~U..ıula.r ınaetbı·r biailtaeriit=~ te geçkuv~etlne dafanan ldtlve ,akındır. montı vap~e 3200 uker ve cephane ancbklan hahmduju- laveç'in Roma elçi•i bu yolda 

toP~U bir ıa- Adi• - Ababa Si C ö. R) Saoto vapunl~ de . bombarch- na dair 108 umarah ltalyu le bbüıte bulunmak i in emir 
01111 teluıırlıımak JAzmıgelın•.. ııu ııuYY•I gen" Ken- 0gadan ceplUl.ınıte Ha· _,. tayyaııelen Afrıka1a g6n· tebllti bt'I elarak teblp edil· aı!:ıbr. ç 
R.uaya ve Birleşik devletlerle arruzda bulunarak ................................................... ••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

~:~s:!t·dr=~,. ~ .................... V ........ ı ... idi;~stok limanı Gene~;ı···Ko;diü.S" 
•&rnııştır. Ve hiç şilphelll 
lci, Sir Samuel Hor, ancak 
Asya'dan endişeli olan bil· . 
künıeti Afrika işine bir an 
önce ıon vermek istediği için· 
dir ki B. Lavalin kandırıcı ıös· 
lerine kolayca kapılmışbr: 

Fakat ya Fransa 1 Japonya· 
nın bu istilacı ve metodik yü· 
rüyüşü Fransayı dalla az tebdid 
ediyar değildir: koca Çin iil· 
kesi, mükemmel bir organiza· 
tör olan Japonya tarafından· 
lcoıonize edildiği gi_jD, bizim· 
Hindi Çinimizde Jagiliz Hiridis· 
tanından daha az tehlike altın
da bulunmıyacaktır. Fakat, Bri
and ıribi benim de keadileriyle. 
Uğraşmam icab etmit eJduiu 
İçiı. yakından taoıdtğıat Millet· 
ler cemiyet. düımanlan tarafın· 
dan yapdmakta olan m~de· 
lelerle parçalanmıt olan Fran· 
sanın şimdilik bu mesele upıu
nında değiJ gibi görünüy.or. 
Ya diğer Avrupa devletJerı ? 
Çin uzakbrl 

Bununla beraber di~e-
liclir ki Japonyamn Çini~ id~r~ 
\re · dolayiaiJe 'ekoaomik -itJenaı 
eline geçirmaı bu hesapsız 
bam madde ve nüfuı kaynak· 
larını itletmesi; bugün küçücük 
Japonya tarafmdan tatbik edil
meıioe rağmen büytik devlet· 
leri birçok eski mahreçlerin· 
den mahrum etmeğe kifi ge
len damping sistemini Aıyanın 
d6rtte üçüne yayması bütün 
Avrupayı büyiik zararlara so· 
kacaktır. Baylelikle ikinci Vif • 
hebn'in .. Sarı tehlike,, hakkın· 
dairi g6rlfleri son derece en
tlite verici yeni bir mana •la-
cakbr. • 

( Sonn 2 iMi ,..,, .. J 

VJ4di'IOstolı JimOJUIUll umumi gdrü~üşü 
d6nen Japon el~iıi 8. Ariyotı tarafından iki memleketin mü-

Londra 31 (Ô.R) - b~a~o~ Nankin'den aynlmaıı mtiDaıe- naıebetlerine esaı olmak here 
menabünden akaedRen ırı...:ı tile Merkezi icra Komitesi ileri snrnlen liç prensibin tat· 
b f:' 'g6re Sovyet uıya u Ş k" b'k' h k ~d f8 b~kanhğı Viladivostok Sapanı Mareıal Çan-Kay• e ı . ı ı a kında tafıilitlı bir pro-

1~ · a:ıo~ tahkim etmek Ozere ziyaret etmiıtir, Japon gazete· Je vermesini iıtemiıtir. 
~ kb0 

hava deniz ve kara müıtepr· leri bu ziyarete bilyü ır yer Bu ilç prenıibi, mareıal Çan-
w.a:a iltihalsiyle bir ..&el ~o- yermektedir. Kay - Şek geçen 20 son 
mite teıkil et~iftir. Bu kj:k;!: Gazetelerin verdikleri malü- Teorin 1935 de B. Ariyoti ile 
VifadiTOStok limiimllD ~ mata g6re Mareşal, elçinin üç olaa mlllikabnda münakqa 
işleri ba~~mdaft bi~ ~a~or .h:k~: ıenedenberi Japon-Çin müna- temeli olarak kabul etmifti. 
)ayarak ıki hakti" a ıçın e ıebetlerini eyileştirmek için VERiLEN MUKABiL 
mete verece r. sarf ... . 1 d h t . d b" bava istaı· ettıgı gayret er en oınu - CEV AB 

Bu lıman a .,. k · · k •t • • diJ cekür. Viladi· lu g6ıtermış ve ıcra omı esı 
vnau teııs e e dil b k f il k d' . . d .k. ~ - t k limanında tesis e e- aı anı ıt at e en ısının e ı ı 
vos o . ı k d b' la 

k lan istasyonun emnne mem e et arasın a ır an şma 
ce o · · ı.ıı.- b · · 
00 

verileceği söylen· ıçın ne .uımıa epsını yapa-
5 tayyare .11 t . . 

ktedir. cağını ı ve e mışbr. 
mjapon menabü, bu limandaki B. ~riyoşi, 2~ ~on kin~nd~ 
S t hazırlığının doğrudan Nankın bOk6mebnın dıı ıtlen 

do~ye Jannnyayı istihdaf bakanı 8. Çang-Çung'u da ıi-
ogruya r- t :~. . . . ·ıeri ıUrmekte ve en· yaret e m., ..... 
=~iı gislememektedir. JAPONY ANIN OÇ PRENSiBi 

e JAPON MAREŞAUNIN Ba mlinuebetle Çin cbt ifleri 
zıy AREn.ERI bakam Jan• blk6metiaia. Ja· 

Tokyo, 31 (Ô.R) - Tokyoya ~ .. iMi .l»b• B.111• 

Japon gazetelerine göre, 8. 
Ariyoşi Çin dııisleri bakam 8. 
Çang • Çunga verdiji cevabın
da, bayle bir tetebbüıün ileri-
de giriıilecek miizakerelere is
tikamet verecetini ve Japonya 
ile Çin araıında biit6n mese-
lelerin halline yanyacajııu Ye 
bu llç pra•ibin tatbik me~ 
küne llonulmaaı laıkloncla Ja· 
pon ...... tiaia taflilltla Wr 
... ıe ......................... . 

Dün Atinadaki evinde 
kalb sektesinden öldü 

Otneral 
lıtanbul, 31 ( Ö.R ) - Ati

nadan ahnan bir telgraf ha
beri, General Kondiliıin kalb 
ıekteıinden 6ldl\ğünü haber 
vermektedir. 

Londra, 31 (Ö.R) - Royter 
Ajanaı, Atina Ajan11nmın bir 
laaberine atfen General Kon
dililin lldlH-& bilcliri0 

•- yor. 
Gaenl Kendilje c1üa ~ 

... ..... ""Mil• iJI Wi. ~ 

Ko11tJi11 s 

hi vaziyetinde en ufak bir 
arıza bile yoktu. Yalnız IOD 

siyasal hidiıeler onu bir hayli 
yormuıtu. Ölüm kalp irııaıın· 
dan ileri gelmiıtir. 

Daily Ekıpreı gazetesi, Ati
na muhabirinden aldığı tel
grafta diyor ki: 

- Bu lllm Yunuiataaa 
milh hla1aiai aanacak lıa

- Ut/en tnillniz -



Sahife 2 

Uzak kavgaların 
A vrupada akisleri 

••• 
- Baş tarajı lnd say/ada -
Şurasını da göz önünde tut

malıdır ki, bu tahminlerin ger
çekleşmesini beklemeden, hi· 
diselerin gidifi, en kısa za· 
manda şarki ve merkezi Av· 
nıpada müvaı:eneyi bozabilir. 
Japonyanın, mühendisle askeri 
yanyana yürüten, iıtilicı ilerle· 
yişi yalnız şimal - cenup istika· 
metinde değildir; garba da 
dönmektedir. Japonların sol 
yanını Bolşevik Mogolistaniyle 
kapatmaya nasal kalkıtmasın. 
Mogolistanla Mançuri arasında 
sınır hadiseleri, sıyasal kavga
lar eksik olmamaktadtr. Rusya, 
şarki Çin demiryolları işinde 
olduğu gibi, daima boyun 
eğecek midir? 

işlerin böyle devam etmiye
ceği, genif topraklannın bütün 
bir kısmı tehlikeye giren ve 
ona itimadı olan halk yığmları 
tarafından harekete geçmiye 
teşvik edilen Rusya, günün 
birinde ayaklanacaktır. Esast:n 
Rusyanın ark sınırlarında bu· 
gün ehemmiyetli orduları var
dır. Kavga büyürse daha ne 
kadar asker göndermesi ge· 
rekecektir? 

Sonra, Japonyamo, Rusya 
aleyhine yardımım istiyebilcceği 
devletler, hem de Avrupa· 
nm ortasında mevcad defil mi· 
dir? Bazı Japon heyetlerinin 
1933de ve 1934 de Berlinde 
uzunca mmllddet kalmalan, 
aamimi koıuışmalar kadar "tek
nik,, yakmlqmalar husuıunda 
da, bereketli olmuıtur. 
Diğer taraftan Habet bar

bının, sulh koruyucu u olan 
devletlerin Brenner'in mUdafa
sı için güvendikleri kuvvetleri 
Afrikaya çektiği dtifünülürse 
bütün bu yakın veya uzak şark 
hidiselerinin Avrupa, bilhassa· 
şarki ve merkezi Avrupa üze
rinde kat'i ve belki de yakın 
tesirleri vardır. 

Ve işte bu tesirleri önceden 
görmüş ve heryerde, daima 
Cenevre paktiyle zecri tedbir· 
ferinin tatbik edilmesini iste· 
miş olanlardır ki "ütopist,. te
IAkki ediliyorlardı! " Realist ,.
lerimizin gözlerini açmak için 
ne lazımdır ? 

:E>oı .l3 on..k. ur 
(Depe' dU Tuluz) ---Devrim müzesi 

hazırlıkları 
Kültürparkta yapılacak olan 

Atatürk devrim müzesi için 
bugün öğleden sonra saat 
15,30 da belediyede bir toptanb 
yapıJacakhr. Vali ve parti bq-
kanı ile şehrimizdeki ressam
lar ve mühendisler de bu top· 
lanbda bulunacaklardır. 

Müzenin eaulan üzerinde 
konuşulacakbr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dar önemli ve fayanı dikkat 
olmak gerektir. Doktorlann 
iddiasına göre General Koo
dilia, geçen lu.t mevsiminde 
V enizelist iayamnı basbrmak 
için yapılan harekat esnasında 
souk almış; ondan sonra ken
disine bir nefes darlığı Anı: ol-
muştu. Bu isyan hareketi bas
bnldıktan sonra ulusal yUküm
ler albnda daha ziyade ezilen 
general, son zamanlarda sağ-
hğından endiıe etmekte idi. 

Atina 31 (Ô.R) - General 
Kondilisin öldüğn haberi ya-
yıl"ığı zaman hükümet merke
zinde büyük bir teessür baş-
göstermiştir. Kral, ölüm bAdi
sesinden haberdar edilir edil-
mez G. Kondilisin ailesine ta· 
ziyetJerini bildirmiştir. B. Çal-
darisle diğer partiler başkan
ları da ayni ekilde hareket 
etmişlerdir. 

Belgrad, 31 (Ö.R) - Atina 
ajansı Avala ajansına bildiriyor: 

Eski başbakan, eski krallık 
naibi general Kondilis bugün 
öğle vakti birdenbire ölmüştür. 

YENi ASIR 

ŞERİR HABERLERİ 

Sulh ceza Çadır cinayeti : 
Mahkemeleri Bah- K .1 . . k d• . . d• "" . . k 

çelihana geçti ı atı , eşının en ısını sev ıgını, arı 
Sulh ceza mahkemeleri bun- k •t• d d•ı • ""• fik • d 

dan sonra.Fevzipa~a bulvara~- JSmJna} J a e J emıyecegı rın e 
da Bahçelıhanda kıralanan daı- Değirmendere nahiyesinin yılan beni zehirlemeğa çah acak 
relerde vazife göreceklerdir. Ahmetbeyli köyü civarında, bir Kabababn hangisinde olduğunu 
Müddeiumumi bay Asım, jan· çadırda eşi bayan Elifle ôz bilmiyorum. Bilmiyorum amma 
darma ve polisten saat on altı-
dan sonra gelecek olan maz· kardeşi Bekiri öldürmekten karı kısmı belli olmaz .• Hadise 

suçlu Osman hakkındaki tah
nunların öteye beriye müddei· 
umumilikten sonra Sulh ceza kikata dün de adliyece devam 

edilmiş ve tahkikat evrakı 
mahkemelerinin yeni naklettik-

sorgu hikimJiğine verilmiştir. leri binaya gönderilerek sokak-
Suçlu Osman henüz otuı 

larda dolaştırılmalarına mani .. 
yaşlarında bir delikanlıdır. Olen olmak için bir sulh ceza biki-
kansı Elif ~7 yaşında, ardeşi 

minin bu saatten sonra adliye 
binasındaki sulh ceza mahke· Bekir de 21 yaşında idi. 

Suçlu Osman dün şunları mesi salonunda bulunmasına ve 
bu gibi maznunları isticvap et
mesini münasip görmüştür. Sa
at on altıdan sonra adliye bi
nasında daima bir sulh ceza 
hikimi bulunacaktır. 

B. ilmi 
Rahatsız bulunan nafıa ko· 

miser vekili Bay ilmi iyileşe· · 
rek dünden itibaren vazifesine 
başlamıştır. 

Elektrik kilovat tarife ko· 
misyonu 6nümüzdeki hafta için
de toplanarak kilovat tarifesi
ni yeniden tesbite başlıyacakbr. .. . . . . ... .. 
Bankaların teminat 
ıııektupları 

Bankaların muhtelif işler için 
hilkümet dairelerine vermekte 
olduktan eşhasa aid teminat 
mektuplarının müddetli olma
larmdan bir çok mahzurlar gö· 
rülmüştür, Müddeti bitince bu 
gibi teminat IJJektuplan büküm· 
süz kalmaktadır. Maliye veka
letinden vil.iyete gelen bir bil-

dirimde bundan sbnra bu gibi 
teminat mektuplannın müddetli 
olanlarmm kabul edilmemesi ve 
mllddc:taiz tanzim edilenlerin 
resmi daireler için muteber sa· 
yılma ı bildirilmiştir. 

• •• • • • • • • 
Selanik panayırı 

Şehrimiz tecim odasına ge
len bir yazıda Selanik 11 nci 
arsıulusal panaycrının 18 eylul 

936 da açılıp 27 eylule kadar 
devam edeceği bildirilmektedir. 

Belediyede maa, 
Belediye memurlannın ikinci 

Kanun maatları dün verilmiştir. 

Baledlya eucUmenl 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden oara mutat toplanb
sıoı yapmlfbr. 

Şark 
şimendiferleri 
Şark timendifer kumpanya

sının hat üzerinde bulunan bü
tün lokomotif ve vagonlarınan 

muayenesanı yapmakta olan 
Devlet demiryollan heyeti tet

kikabnı bitirmiı ve hazırladığı 

raporu bayındırbk bakanbğma 
göndermiştir. 

Bayındırbk bakanlıiı bu ra

poru tetkik ettikten sonra 
Şark şimendiferleri direktörlü-

ğüne bir teklifte bulunmuş ve 
bu teklif müdüriyet tarafından 

derhal şirketin Paris'teki mer
kezine bildirilmiştir. 

Yakında Paristen gelecek 

mürahhaslarJa lstanbulda bir 
heyet teşekkül edecek ve ba· 

ymdı:lık bakanlığı ile satış 
fiatları üzerinde konu§ulacak
tır. / · 

söylemiştir: 
- Bu işte benim biç bir ka

bahahm yoktur. Hadise gece
sine kadar karımdan en ufak 
bir şüphem bile mevcut değildi. 
Neden gizliyeyim. Karımın be
ni sovdiğioi sanıyordum. Ara
mızda ufak bir hadisecik bile 
geçmemişti. 

Kardeşime gelince; Bekir 
bana hürmet ederdi. Kim 
derdi ki yuvamda beslediğim 

Eşini ve kardeşini ötdlirtn 
Yöıiilt. Osman 

Bay Ekrem bir rapor hazırladı 

lzmir bataklıkları iki 
Şekild urutulabilir 

Bataklık ve sivrisinek mlicade
lesi esaslarını tesbit için şeh
rimize gelen ve tetkilfabnı bi
tiren ıuhhat ve içtimai muave
net vekaleti müfettişlerinden 
doktor bay Ekrem Tok dün 
Ankaraya dönmGştür. 

Bay Ekrem Tok lzmir ba
taklıklarının kurutulması ve 
sivrisinek mücadelesi için bir 
rapor hazırlayarak vilayete 
vermiştir. 

Bu raporda mücadelenin 
ne şekilde tatbik edileceği 
izah olunmaktadır. Rapoıa 
göre lzmirde bataklıkları ku-
rutma işi iki şekilde yapılma
lıdır : 

Birincisi vilayet ve belediye 

bütçelerine konacak tahsisatla 
bataklıkların kurutulm~sıdır. 

lkincis de biitçelerden ya
pılacak yardımla kurutulmasına 
imkan olmıyan bataklıkların 
devlet yardımile kurutulmasıdır. 

Halkapınar bataklığı devlet 
yardımma ihtiyaç ~österen bir 
bataklıktır. 

Viliyet~e bu rapor tetkik 
edilerek bu yıl bütçesinde lii· 
;ıımgelen tahsisat ayrılacak ve 
aynca hilkümet merkezi nez
dinde teşebbüste butunulacak· 
tır. Hükümetin yardımı temin 
edildikten sonra İzmir civarın
daki bütün bataklıkların kuru· 
lulması bir senede mümkün 
olacaktır. 

Belediye kararını verdi · 

Yamanlar suyunun m. 
mikibı 12,5 kuruşa indi -·-·-·-Karııyakadaki Yamanlar su· 
yunun belker metre mikabı 1 S 
kuruttu. Abonemaolann sayısı 
betyüzll geçmiş olduğandaa 
belediyece su fiyab 12,S kuru
şa indirilmiştir. Bu suretle met-
re mikl\bı başma iki buçuk ku
rut tenzilit yapılmtt oluyor. 

Halkapınar suyunun metre 
mikabı ise on alb kuruştur. 
Halbuki Yamanlar suyu evsaf 
itibarile Halkapınar suyundan 
çok üstündür. Aboneman sayı
sı yediyüz elliyi bulunca Ya
ll)anlar suyunun metre , mikabı 
10 kuruşa inecektir. 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2573 _....., ___ _ 

BU AKŞAM 
Amerikada 375 sinemada birden gösterilmekte olan sesli 

sinemanın bir harikası canla ve hareketli bir mevzu fizerine 
iKi : BiLLUR SES 

JEANETIE MAKDONALD 
VE 

NELSON EDDY 

MARiETTA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Unutulmaz " Serseri Kral ,, ~an sonra inemanın yaratb
ğı ikinci bUyük sinema operası şimdiye kadar görlllnıemiı 
bir muvaffakiyet kazanacaktır. 

Aynca : Par mont jurnal ( yeıni dOnyı havadlıllsri ) 

gecesi ben odunu kaptığım za
man kardeşimi döğmek iste-

dim. O bana bıçakla hücum · 
ed;nce aramızda boğuşma oldu.· 

Bıçağı nereye sapladığımın far
kında değilim. .,, .... 

Bu hadisenin daha şayanı 

dikktat bir noktası daha vard&r. 
Suçlunun beş çocuğu,sabahleyin 
hadiseyi öğrendikleri zaman 
hiçbiri bir damla olsun gözyaşı 
akılmadığı gibi hiçbiri de te
essür eseri göstermemiştir. 

Çocuklar yargenel savaman 
bay Şevkinin sorusuna hiç bir 
cevab vermemişlerdir. Bu du
rum çocuklann bir şeyler bil· 
diği veya daha evvelden sez· 
dikleri zannını vermektedir. 

KızılçuJlu ...... 
Elektrik cereya
n na kavuşacak 

lzmirden Bucaya vetilmiş 

olan elektrik cereyam tesisatı 
Kızılçulludan geçtiği halde 
Kızılçulluda oturanların evleri· 
ne cereyan verilememekte idi. 

Buca belediye reisliğinin . 
teşebbüsü üzerine Nafia Ve
kaleti Kızılçulluda oturanların 
evlerine ve ticarethanelerine de 
cereyan verilmesini şehrimiz 

nafia komiserliğine bildirmiştir. 
Komiserlik vekaletin bu emrini 
şirkete tebliğ edecek ve bu 
suretle Kızılçulluda oturan 
Halk te elektriğe kavuşacaktır. 

Kızılay balosu 
Bu akşam hükumet kona· 

ğmda verilecek olan büyük 
Kızılay balosunun fevkalade 

olacağını öğreniyoruz. Hususi 
mahiyette bazı sürprizlerin 

hazırlandığını, dansedccek çift
ler arasında eczacı Kemal Ak· 
taşın bay ve bayan zllmrüt 
damlası kokusunun etrafı meste-

deceği söylenmektedir. Hilal 
eczanesi(Zümrüt damluı)kolon
yuını Feminen ve Maskülen ol
mak iizere hem erkek ve hem de 
hişi iki cins koku üzerine yap· 
maktadır. Erkek koku ile 
dişi koku etiketleriyle, renk 
ve kokularından ayırt edilecek
tir. Zümrüt damlası kokusu 
bütün kokuculuk alemini şa

şırtmıf, ister istemez hayret 
içinde bırakmıtbr. 

1 11111 -.aı 

Gümrük hamalları 
Dün öğleden evvel gümrük 

hamalları ücret tarife komis
yonu vali bay Fazlı Güleçin 
iştirakile Ticaret odasında top
lanmış ve gUmrük hamalları 
Ocret tarifesinin tedkikine de
vam olunmuştur. 

Oda meclisi 
Ticaret odası meclisi dün 

öğleden onr bay H kkı Bal
cıoğlunun başkanlığında top
lanmış, bor a blitçesini ve daha 
bazı işleri görüşerek kararlar 
almııbr. 

1 Şubat a-::.& 

Yozan: Eczacı Kemal Atla$ 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Süzme sözler 
Türk edebiyat aleminin unu· 

tulmuş simalarından Raif Nec· 
det (süzme sözler) adlı bit eser 
ortaya attı . Raif Necdetin b· 
mirli oluşu Kestelli oğullarındao 
bulunuşu n sıl lzmirlileri ilgi
lendiren bir hu u iyeti i e ho
cam oluşu itibariyle bence de 
bir hususiyet taşımaktadır. 

(Süzme sözler) hayatın için
de, dışmc!a , muaşeret ve icap· 
larıoda gizlenmiş neler vars• 
hepsini meydana koymaktadır. 
iki satırlık bir sözde maddıya· 
tın maneviyatla boy ölçüsüo~ 
görüyoruz: Önce mayhoş gibı 
gelen bir fikir sonra pek tatlı 
ve pek şekerlı oluyor. Raif 
Necdet her gün gözümüzü~ 
önünde olub biten hidiseJer• 
süzerek o kadar berrak bir 
şekilde iki sabr içine sıkıştırmış 
ki, nasıl söyliyeyim, ben ecıacı 
olduğum halde bu FiltirasiyoP3 

hayran oldum. Bizim ilaç ve 
kolonya süzen süzgeç kağıtl~· 
rımn:dan daha berrak olan bll 
fikirler içinde birçok kimseler 
kend\lerini görecekler ayo•Y8 

baktıklarmı zannedeceklerdir· 
Raif Necdet bu güzel kit•· 

bile bulanık fikirleri snzmiif1 

berrak bir ayna yapmıştır, 0 

kitabı okuy caklardan birşeY 
rica ediyorum. Kımıldamadıı:ı 
okusunlar .. Çünkü süzme saı
ler bir kitap değil bir fotoğ
raf objektifidir, hiç sallaooıai' 
gelmez. 

Kızılay .... - , 
Ba~osu bu gecedır 

Kızılay kurumunun yıllık b•· 
losu bu akşam bükümet kon•i1 
salonlarında verilecektir. Balo 
için büyük hazırlıklar yapıl· 
mıştır. Muhtelif eğlencelerle 
balo sabaha kadar devam ede· 
cektir.Kurum tarafından baJodll 
bir de eşya piyangosu tertip 
olunmuştur. Baloda her yıl 
çıkarılan mecmua haı:ırlafl' 
maktadır. 

• 

Dedebaşı cinayetı 
nasıl olmuştu ? 

Dedebaşı köyü civarında ıs· 
partalı Ahmedi tabanca kurt0 ' 

nuyle ildüren Ri:ı:eli lbsa111" 

muhakemesine dün ağır ceıad• 
devam edilmiştir. MüddeiuoıtJ' 
mi muavini bay Şevki iddiasıot 
serdederek suçlu il~ makttı1 

e· arasında çıkan bir kavga o 
ticesinde Abmedi kasdeo ol· 
düren ihsanın Türk ceza k•' 
nuououn 448 inci maddetiO~ 
göre cezalandmlmasını fak• 
hadisede tahrik bulundui"0 ' 

göre cez.asınm yedi buçuk ıeo' 
ağır hapse indirilmesini iste' 
miştir. , 

Ma%nun da müdafaasını yat 
mış ve çirkin bir teca•OJ~ 
karşı kendisini müdafaa oıe' 
buriyetinde kaldığını söyle' 
miştir. , 

Karann bildiri 'mesi içio oıaJ, 
hakeme başka bir gUne bır• 
kılmıştır. --

Bir cevab 
~o· 

lsmetpaşa mahallesinde .. jla 
rahane sokağında 8 sayıh 9 

11 
evinin idare müdürü bulu0;, 

bay Mustafa memurlara ııı ~ 
tekip ve mürteşisiniz detı1~11 
suretiyle hakarette bulundug~ 
hakkmdaki iddiayi kat'i otar~ 
reddetmekte hiç' bir merııll~e 
ne vazifesi esnasında ve ~ne af 
dışında tahkir etmediğinı 9 

lem ektedir. 



Son Telg:ra:f Haberler· 

,,..il')- • ...w ...... ~:,,:I~, .. 

lanna girdi. - ____ ........ ______ --
M o s kova, 31 (Ô.R)- Tas Ajanıı bildiriyo ' 
Bit Sotj'et karakolu Sovyet topra\r.lannın 6ç kilometre içeri

--e Ro4oll0mda, ai•il lfyiiamit dart Japon Mançu ukeri 
~. Bunlar tevkıf edilmek istenilince hemen ateı etmiı
lerclir. Daha otuz kadar Japon Mançu ••eri ortaya çıkarak 
alet etmiılerdir. 

Sovyet Ruı muhafızlara banlart pliaklrhıallflerclir. Dat ifleri 
k\)m11er muavlDİ lıidiseyi Japon büyilk elçiliti nezdinde proteıto 
etmiştir. 

GözündeQ 
ameliyJ1t olacak 

Atina, 31 ( Ô.R} - .....,. 
kan B. Demirci• ıol ...... 
ltafıf bir ameliyat ~ 
i&ere Paıarteei sW bir kliai
ie ıirecektir. 

Demi reis 

Sa,...... .'*" .... ·
cak bapaa seçimi ı..t pafti 
veya temerkiiaiba kurulda ebe· 
~ haiz otdutunu gi t;ere· 
cektir. 

Kral bllnun &zerine bu par 
veya bu temerklıü yeni itabı 
nenıd kurulma11na memur ede· 
cektir. 

niz konferan 
Loadra, 31 (Ô.R) - Ddiı 

konferansı teknik kemiteaı ya• 
nn saat 14,50 da toplanacak 
o1aa Deai& koafera- tekil 
..._. esere kar& ~ 

..,,..,.. >oı~'UU.tl' ..... bna aicl haltıerleria eatlli 
laaklnada bir proje hnMf_.. 
mıtbr. Bu projenin eaaı uok· 
tası haberlerin her yıhn ilk 
clöıt ayt içinde teati.ııdir. 1 Şoll 
Kinunla 30 Nıa.n ~••••Jı• 
hanıi tarihte haberlerin teati• 
sinde bulunm-• m6mkiha ola• 
caktır. 

Ad· -Ababa' a 
Yl r ......... 

Adia·l\baba, Jl ( Ö.R} 
DllD alqmit ~an °'fi • 
nakit.l•bn durmasına sebebi1et 
wermiftir. Saat 10 dan lftDI'& 

so\ıklar ya;ınurdan ıe~• 
- hale relmifti. 

Italya veliah 
dön ü 

Roma 31 \().R) - .JHt-.~ 
Dik Dl p,_ • ..,. aı.-.-.... 

tahlili - Enfes bir mevzu 
~.Jj ... ..-HeııGa 1s-11-ıt-21,1s ctİIDalftai ıs-ıs taıe-- ıs . 



-, dahlle 

•• 
Olüm Stüdyosu 

l!~x.~~~.~~!. ... ~~!!.~ ... ~~.~~~.~?Jl 
"Ya.zan. ; F":rec'l. Snıi.'th. -Bölem sayısı: so 

Mac Glone 
karaya 

Vadenin yardımı ile 
ayak atabilmişti ..... ~·----~~~~ 

Kapiten alaylı alayla sordu : mete teşebbüs ederseniz kafa 
- Biletleriniz nerede efen- tasınızı uçurduğum saathr. 

diler? Yat Batfery rıhbmma yana· 
- Kapiten dedim bu alay- şıyordu. Wilworth•m buitdingleri 

lannız biraz souk kaçıyor. görülüyordu. Çok yaklaşmıştık. 
- Kızmayınız Mac Glone... Yat yavaşladı. 

Bu gece korunmağa ihtiyacı- Burada vedalaşmak zamanı 
nız yok mu? Bu gezi sizin he- idi: 
aabımza çok uygundur. - Allaha ısmarladık Wade 

Bu aralık Wadenin köpüren dedim. 
ıesi işidildi. Küçük siyah ta- - Uğurlar olsun Mac Glone .. 
bancasım kapitenin üzerine Yakında yine görüşürüz dedi. 
tevcih ederek : Kendimi tutamtyarak gül-

- İşte benim biletim dedi : düm. O biç istifini bozmadan: 
Kapiten alayla tebessümle- - Heman rıhtıma atla .. Ben 

rinde devam ediyordu. geceyi buradaki dostlarla ge-
Fakat Wade hiç te bu alay- çireceğim. Onlann Nevvorklaki 

lara tehammül ededcek gibi :ızıhlarla görüşmelerine mani 
görünmiyordu. olmak lazımdır. Sen Ampir 

- Benim burada görülecek stüdyosuna git.. işini gör.. Ben 
işim kalmadı. Vazifem bu ku- gelmezsem merakta olma .. 
şu burava kadar getirmekti. Bu tavsiyelerin uzamasına 
işimi yaphm. Daha fazla de- yer bırakmadan atladım. Başımı 
nizde dolaşmak istemiyorum. çevirdiğim zaman Kozak yatı 

yeniden açılmıştı. Rıhtımda bir 
Wadenin bu kut diyerek tav· polis feneri üzerimde parladı. 

ıif ettiği ve gösterdiği adam _ Burada ne arıyorsun dedi. 
benden başkuı değildi. Sonra - Dostum dedim buraya 
gözlerini daha sert olarak ka- gezmek için ge'medim. Yardım 
pitene dikerek sözlerinde de- edin de karaya rahatça çıka-
vam etti : yım. Bir tal<siye atlayarak ote-

- Çabuk yatı karaya ya- lime gideyim. 
naşbrınız. Yoksa beyninizi uçu- - Sakm yalan söylemeyiniz. 
racağım. - isterseniz birlikte gelin .• 

Wadc bunu söylerken cebin- Size çok meraklı feyler anla-
den bir ikinci tabanca daha tırım. 

- Somı vnr -çıkarmıştı. 

Kapiten porto ikram ederek 
Wadeyi teskine çalıııyordu. O 
büsbütün başka bir havada idi. 

• .. -~~.J"RZ~ .. 

- Portonuz için olsun ka
piten. Ben sahile çıkmayı ter-
cih ediyorum. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan SalıŞ,lar 
"I 

~ 

Uz Um 
Çu. Alıcı Fi at Duruşu ve sözleri o kadar 

garibime gitmişti ki : 
- W ade bu ne hal dedim. 

94 Koo ittihadı 
81 M Arditi 

11 
13 

13 25 
13 

O tabancalarından birini ka
pitene tevcih ettiği gibi öte
kini de bana çevirdi : 

- Mac Glone susunuz dedi. 
Bakışlarında daha bir kerre 

gördüğüm şiddet. hatta vahşet 
vardı. 

Bu tehdit altında ürkmüı 

göründüm. 
W ade ihtarmı sertleştirdi: 
- Kapiten şuraya oluruouz 

ve çabuk pilotunuza yatı sahile 
yanaşhrması için emir veriniz. 

Wadenin halinde şakaya at
fedilecek şey yoktu. Tabancayı 
çeker mi çekerdi. 

Kapiten boyun eğdi. · Yat 
sahile yanaşmağa başladı 

Wade ansızın kararını . de· 
r ğişt-rdi: 

- Kapiten dedi. Ben yalnız 
çıkacak değilim. Sizler de bir
likte çıkacaksınız. Arkamdan 
tertibat almanıza imkan bıra
kamam. Pilotla siz önüme dü
şeceksiniz. Küçük bir mukave-

f~ 1 

34 Y 1 Talit 
18 H Alyoti 

12 75 
14 50 

13 
14 50 

227 Yekün 
489892 Eski sa bş 
490119 Umumi sabt 

Zahire 
Çu. Cinsi Fint 

ısss Buğday 6 so 8 
3 Bulgur 11 50 11 50 

12500 kilo pamuk 41 41 50 
27 harar '~ 

382 Palamut k 470 585 , tM-
Para Piyasası 

31-1-1936 
Alıt Satış 

Mark 50 15 50 62 
İsterlin 620 SO 622 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 75 80 35 
Bclga 21 15 21 25 
ltalyan lireti 9 95 10 
İsviçre Frao. 40 75 41 
Florin 85 12 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 37 23 75 

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastabancsidir 1 

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

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ::ı;~!a::=:f:i e:e s!~ğ~~ 
rakkiyatına göre hazırlaıımıştır. 
HASTAHANE ücretleri : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !~adardır. 

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

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

s. 4.5 

Bitler siyasetini anlatıyor 
Rayşführer koloni davasının muvazene ve adalet 
esasıyla halledilmesi kabil olduğunu söylüyor 
Almanyanın barış hakkında düşündükleri şeyler pek vazih değildir 
Hitler " Paris - Soir .. ayla

rına şu çok önemli diyevde 
bulunmuştur : 

" Barışseverlak sözünün iki 
anlamı vardır. Bu söz Fransa 
ve bizde aynı değerde değil

dir. Yaşamak hkkkmda dur
gunluk anlatan bir barışsever~ 
liği kabul edemeyiz. Bize göre 
barışseverlik " her milletin ya
şamak hakkı vardır .. vecizesi 
üzerine kuru1ahilir. Yaşamak 

diyorum, sürünmek değil.. Ba
rışı yerleştirmek isteyen daha 
önce milletlerin haklarım tanı
malıdır. 

" Bu bir kez bilinince harbi 
isteyen bir Alman yoktur Son 
harb bizden iki mi yon kişiyi 

öldürdü. Yedi milyon sakat ve 
hasta bıral<tı. Galip te gelsey
dik hiç bir zafer bu bedelle 
ödenmeğe değmezdi. 

"Siyasetimize hakim olan 
hissiyat değil mantıktır. 

"Bugllnkil günde hangi dev· 
let adamı harp yaparak toprak 
fütuhatında bulunmayı düşüne
bilir.? iki milyon nüfuslu bir 
vilayeti zaptetmek için iki 
milyon adam öldürmeğe değer 
mi? Bu bizim için tamamen 
Alman olmıyacak olan muhtelit 
bir balkı kazanmak için halis kan. 
genç. seçkin iki milyon Alma
nı feda etmek olur. insel man .. 
tık toprak fütuhatı aleyhin
dedir. 

VERSA Y MUAHEDESi 
"Versay muahedesi iki sonuç 

vermiştjr: bir toprak zaferi ve 
bir moral zafer kurmuştur. 

Topraksal meseleler münha
sıran o topraklarda yaşayan 

halkm arzularına ve ekonomik 
icaplara uymalı idi. Fakat mo
ral bakımdan bir milleti daima 
diğer milletlerin aşağısında tut
mak. tezlil etmek imkansızdır. 
1870 harbında muahede maddi, 
topraksal bir zaferle yetmiş 

Fransızlık ruhuna hürmer et
mişti. Bir milletin şahsiyetini 

küçülten maddeler ezilen taraf
ta acılıklar, kinler. öte tarafta 
ise kuşkular uyandırır. İnsan 
kişi olarak nasıl yaşamak hak- · 
kına malikse millet olarak ta 
yaşamak hakkı yardır. 

iNSEL MÜV AZENEYI 
BOZAN ŞEY 

"insan şuuru adaleti menfa
atlerin ve partilerin üstüne çı .. 
karmalıdır. Her millet kendi 
toprakları üzerinde dini. tarihi, 
itiyadları ve ekonomik imkan
larıyla yaşamak hakkma ma
liktir. Bu milletlerden bazıla

rını diğer bazıları zararına 

olarak kollamak saçmadır. Zira 
bu durum insel muvazeneyi 
bozar. 

"Bir mukayese yapacağım: 
işçileri köylüler zararına hima· 
ye eden kanun, köylüyü işçi 
aleyhine himaye eden kanun 
kadar yanlıştır. Ne mlistehlik 
oe. tü~car. ne iş verici ve ne 
de gündelikçiden yana doğru
dur. Bütün bu zıd menfaatler 
arasında müvaıene bozulma
malıdır. 

EKONOMiK DOKTRiN 
YOKTUR 

"Ekonomik işlerde biricik 
doktrinimiz doktrinsizlikten iba
rettir. Özel teşebbüs!erin ol
madığı yerde devlet bu yeri 
almalıdır. Bizde sosyal gergin
likler grevler, Lock-out'larla 
halledilmez. Zira bütün men
faatların korunmasını kendi 
elinde tutan bir hükumet soı-
1al banşı koruyacak en g,üzel 

çareyi bulmağa mecburdur. 
"Bunun gibi arsıulusal siyasa

da da barış ancak muvazene 
den yani adaletten doğabilir. 
Bu banşı sağlama usulüne ge
lince herkes buraya insel bir 
kavrayış ve zekavet duygusu 
katarsa bunu bulmak kolay 
olacakhr. 

da yeryüzünde Avrupanın re· 
fahını sağlamak gerektir. 

RUSYA VE JAPONYA 
- Bu günlerde Çin•e gide

ceğim. 

Hitler bir sorııya başlangıç 
olmak istiyen bu cümleyi kese
rek dedi ki: 

- Ne kadar taliiniz var. 

doksan iki kişi çalışıyor. Haf. 
buki Almanyada şehirliler nü· 
fusun yüzde yetmiş beşini ter 
kil ederler. Bundan baıka Al· 
manya çok karışık bir ekono· 
mik yapıya maliktir. Onu• 
yıkılması daha çok geniş tab
ribat yapabilirdi. 

ANŞELUS VE BERLIM 
- Ya Anşelus ? 
- Bu burada kimseyi işgal 

elmiyen ve düşündurmiyen bir 
şeydir. Viyananın içsel 8ebep .. 
yüzünden belki böyle bir kor
kuluğa ihtiyacı vardır. Anşelut 
Berlinde günün meselesi de· 
ğildir. 

Hitler kadınlar hakkında dü· 
ıüncelerini şu sözlerle anlatmıt• 
tır ; 

- Ben kadını erkekle mü· 
sa vi mevkie koydum. Kadıll 
erkeğin benzeri değil hayat 
yoldaşıdır. Erkeğe aid olan iş• 
leri ona tahmil etmemelidir. 
Ben kadın taburlar düşünmelll 
Kadının sosyal işlerde dabı 
büyük hizmetler göreceğioe 

kaniim. Fakat bir kadın evleo· 
memişıe - böyleleri Almanyad• 
.çoktur. Çünkil erkek azlığı var
dır - b6yle bir kadın hayabDI 

!fitler söylev veıirlıerı kazanmak hakkına maliktir. 
68 MiLYON ALMANIN Ben biiyiik geziler yapamam. Bundan başka partinin büyiik 

DILEGI Japonyayı göreceksiniz. Orada toplanblarına aid büyük filmill 
"Biz Almanyada 68 milyon bizimkilerden çok farklı iıtih- bir kadın tarafından çekildiğin~ 

kişiyiz. Yemek, içmek. giyin· sal şartlan içinde dünya pa- olimpiyad oyunlarının filmi d• 
mek ve bir yuvada yerleşmek ıarlannı dolduran mallar yapı- bir kadın tarafından çekilece-
istiyen 68 milyon varlık ... Yer lıyor. Bir gün gelecek Rusya ğini hahrlatırım. 
yüzünün hiç bir muahedesi bu için de böyle olacaktır. Rus OLIMPIY A TLARD#\ 
hakikatı değiştiremez. Dünyaya zimamdarları halktan bir kıs- Almanya bir cennet değildir· 
göz açan çocuk süt verilmesi mını icab ederse aç bırakarak Y cryüıünde cennet yoktur· 
için ağlar. Onun süt almağa çıkatlarmı temin edeceklerdir. Bununla beraber Olimpiyad• 
hakkı vardır. Bir devlet şefi de Komünizm Ruıyada dura- gelen Fransızlar tam bir ser"' 

biliyorsa ihtiyaçsız bir bal- beti içinde memleketi gezebi-
milletine ihtiyacı olan şeyleri t 

ka dayandıg-ından ve işlen- lecekler, Almanyanın sükuoe ' 
vermeğe borçludur ... 
ÇOGALMA VE MÜSTEM- memit geoit topraklara malik intizam ve çalışma içinde ya-

LEKE DAVASI olduğundandır. Fakat Almanya şadığmı göreceklerdir. Kalk11•

Aytar burada şu suali sor
muştur : 

-· Almanyada nüfusun fevka
lade çoğalması için bir gayret 
sarfediliyor. Bu nüfus bakı
mından bir genişleme ihtiyacı
nı yani· harpları doğuracakhr. 

Hem e~meğiriiz olmadığından 
şikayet ediyorsunuz hem de 
çoğalmak istiyorsunuz. 

Führer burada sözümü ke
serek dedi ki: 

- insanlık oldukça yumuşak 
bir çok milletleri ihtiva ediyor. 
Bunlar içinde kalite üstünlük
lerinin himayesine güvenenler
den maddiğ varlıkları dar olan
lar olduğu gibi işlenmemiş ge
niş topraklara sahib olan daha 
iptidaiğ insanlar da vardır. 
Birinci sınıf Avrupa milletlerini 
koymaktayım. Bu bakımdan 
zannediyorum ki, biz Avrupa· 
lılar. hazan çatışsalar bile men
faatları müşterek olan bir fa
milya teşkil etmekteyiz. 

- Şu halde Almanyanın de-
mografik kuvveti hasebiyle 
müstemleke istiyorsunuz? 

- Siz de b6yle düşünmez 
misiniz? ı- • 

- Peki buna nasıl varıla
bilir? 

- Diğer milletlerin şuuru 
bu muvazene ve adalet esasını 
kabul ederse maddiğ teferru
atı yoluna koymak güç olmı

yacakhr. Şimdi beni en çok 
ilgilendiren şey milletlerin eyi 
niyetleriyle her mılletin en eyi 
bir hayata kavuşmasmı temin 
edeeek bir elbirliği fikrinin 
uyanmasıdır. 

"Almanyamn ve Fransanın 
bayatı adına olduğu kadar in
aanların menfaab adına olarak 

komünizmin eline geçseydi et· mamızı, gayretlerimizi, barış at"' 

siz bir felAket olacaktı. Zira zumuzu. lıütün dileğimin barıf .. 
Rusyada tehirlerde çalışan 8 tan ibaret olduğunu müşahede 
işçiyi beslemek için köylerdo edeceklerdir. , 

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

lngiliz kralı 
ilk özel kurulun toplantısına 

dün başkanlık etti 
Londra, 31 ( Ö.R ) - Kral 

Vlll Edvard ilk özel kurulunu 
bugün toplamıştır. içtimada B. 
Makdonald, içbakanı 8. Jonn 
Simon ve Kanter Buri pisko
posu hazır bulunuyordu. 

Bundan sonra kral eski sü 
bakanı ve Paris büyük elçisi 
Lord Derbiy'i kabul etmiıtir. 

Lord Derbiy Londrada Fransa
lngiltere sosyetesinin başkanı 
olup bunun Pariste karııhğı 
olan lngiltere-Fransa sosyete
sine de şimdiki dışbakanı B. 
Flandin baıkanlık etmektedir. 

KRAL FENLANDIY A 
MÜMESSiLiNi KABUL ETTi 

Landra. 31 (Ö.R) - Finlen
diya hükumetinin kral Jorjun 
cenaze töreninde mümıeasili 

olan Mareşal Baron Maaerhaym 
kral tarafından kabul edilmiş 
ve bundan sonra ıü bakanı 

Lord Londonderry .hava bakanı 
ve erkanı harbiye başkaniyle 
görüşmüştür. 

B. EDEN'IN SORUSU 
Paris, 31 ( Ö.R ) - " Petit 

Provençal ,, gazetesi Londra 
müzekerelerine ehemmiyet ve
riyor. B. Eden. Alman dııba
kanı baron Fon Neurath'dan 
Almanyanın Ren b6lgeıinin 
askersizliiioi ilıa P.tıuek is-

/11/flliz kralmw spor JuvajtliJJ 
rekümiş bir pozll 

tediği haberlerinin ne ka~ 
doğru olduğunu sormuf ~ 
Londra çevrenleri Almao '. 
vabının ,fikirleri yataştırdlj' 
noktaamda birleşiyor. ti' 

Buna bakılırsa Almanya ı,,. 
karoo paktını bozmak niye~cJI 
de değildir. Fakat şu b• , 
Almanyada bu istikamette ~ 
pılan mücadele durmalı d4'f"i 
midir? 
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ltalya F ransanın durumu 

Alber Saro itimat reyi aldı ile yakından meşguldür 

K b
. b kanı B. He;yo'ya teşekkür ettikt B. Heryo,_ radikal partide dı~ işleri a ıne aş . . . ... en komısyonuna geçecektır 

sonra ltalyaya derin hır sevgısı oldugunu söyledi 
Paris 31 ( ö. R ) - Saylav· 

lar kurulunun bu akşam geç 
vakıt yaphğı toplanbda kabi
ne başkanı 8. Alber Saro, s•Y: 
lavlar kurulundan itimat reyı 
İstemiş ve siyasasının aydın .ol
duğunu Ufusler sosyetesıne 
lamam:n bağb bulunduğunu 
tebarüz ettirmiştir. Kurul Al
ber Saro kabinesıne it'mat re· 

yi vermiştir. 
Paris, 31 ( Ö.R) - Sa~raut 

kabinasmm sol cenah kabınası 
mı, merkez kabinası mı 0 a· 

cağa gazeteleri İfgal ed•Y0~· 
"Depeche de Brest,. diyor kı: 
Kabinanın okuduğu program 

merkez programıdır, _fak~t 8. 
Sarraut bir sol ekserayeb ka
zanacakbr. Uzlaşma, frang~n 
nıtıdafaası müşterek güvenlık 
b ' 1 r akkıoda programdaki teY .e 
Laval kabinasanın söylediklerın· 
den pek farklı değildir .Şu halde 
kabinenin merkezde bir ekse· 
riyet bulması lazımdı. Fakat 
nıutedil partiler, solların adam 
ayartmalarından usandıkların· 
dan, itimad reyi vermiyecek· 
lerdir ve kabine bir sol cenah 
ekseriyetine dayanacaklar· 
PROGRAM FENA oEt.ILDIR 

"Nouvellıste de Lyon,, diyor 
ki : Proğramın korkutac~k ~a
rafı yoktur. Aiıl hedefı . •?
tibabata yapmak olduğu açın 
kabine hiçbir partiyi korkut~
cak söz söylememiştir. G~~~ 
maksatlar takip etmiyecegını 
fakat hiçbir gayreti de ibmal 
etrniyeceğini bildirmiştir. 
B. SARONUN ACI SÖZLERi 

Paris 31 (Ö.R) - Saylavl~r 
odasında müzakere devam edı
yor. lstizahcdara cevab veren 
B. Sarraut demiştir ki : 

- Şahsıma kartı ibtir~ it: 
hamı yapıldı. Kimi kabıneyı 
kominiıtler, kimi farmasonlar, 
diğerleri de halk cephesi kurdu 
dediler. Ben kendi meauliret 
payımı kabul ederim. 

Ne 8. Laval, ae 8. Boriaon. 
ne B. Delbos kabine yap
maya kabul etmeyince cumur 
batkamnıa ısran Ozerine bu 
i'i kabul ettim. Baza teıvikler 
de gördOm, 

DURGUNLUK iKLiMi 
YARATMAK iSTiYORUM 
Maksadım memlekette bir 

durgunluk akimi yaratınakbr. 
Muvaffak olacak mıyım, bilmem: 
Tecrilbe edeceğim- f.a eski 
bir radikalim, cbfarıct. do~ 
dolqa Fransızlar ...-da km 
be•lemeti unu~ KabiDemde 
laer partİDİD temellerini topla: 
mak isterdi& Baıalan eıki 
tefleıiae sadakat ıa.tererek 
çekindiler. fakat &azalanaa• da 
hareketi kendileriae şeref ver· 

mez. IS 
KABiNEMiZ MOTECAN 

DE<ilLDIR 1 
Bu kabine içİll mOtecanis 

ıleğidir dediler. Elbette değil 
Bar uzlaşma kabinesi mliteca· 
nis olamu ki. V aldak Rua_o 
bile kabinesinde soıyaliat Mı
liran yanında sağ cena~da.n 
general Galife'yi birlettirlDlf 
ve cumuriyetçiler tarafından 
alkışlanmıtdı. OR 

HERYOYA fEŞEKK 
EDERiM 

Sonra, 
hakkmda 

kabinenin prograau 
bua izahat veren 

.... dan pJle 

fraıısız mebusam 

h bu hududu l·,.,·ude kalmakla be- ve bu"tu"n oto 'te ·ı · k 
_ D•• ıiyaıımııtD ru u ... rı sı e nazamı o-

.... k d h ralıer, bazı memleketlerle 61- ruyacağım bildirmiştir. 
Herriot'nun veciz nut un a u- dtbiicll bir ıekilde devam eden B. 'LEON BLUM'UN SÖZLERi 

1 ... 
edilebilir. Ona, parlamen- k S i . t--... lr mubH•mata da ıoo verme osyaliat partisi adına B. Le-

toya ıeref verdiği çın cıt-• ister. on Blum kabineyi pek fazla 
kir ederim. Çllnkl Fransız cbt iT AL y A '{ A SEVGiM sevmediklerini, fakat devirmek 
siyasasının değipıiyen yil~li~ll VARDIRI de istemediklerini, dıı siyasa 
,ıı.terdi. Bu ylls de Ariltid Beıoim ıtaı1111 derin bir hakkındı batbıkanın ıon •ereli· 
Briand adına bağladır. ,.p. vardırl Denk ilteme- ği izahatın kendilerini yatqbr-

Ba siyasa lllDedea d.- leriade kabul edilebilecek ne dıtmı iç •İyua hakkında da baza 
ediJG<· Çekiagell değil. ~ - .ı.;.. aat.m•i• çalıf- ııoralara •JDİ malıi,ette cenp 
'-- 'bile Ulalar Soıyete9i118. . b d" l verebilirse ıoıyaliıtlerin lelade 
KIP tun. Fakat ltalya .~ ıp o- kf • • ı 

ba.:c.l•dır. U'--'•r Soayet.eaanıD l :.tir rey verece ennı an atmlfbr. ... ...... r ma11 lıal8ian it em..-· . Müıakere devam etmektedir. 
b' zaruret olduğun& anam • B Sarraut ıç G ~-•·u.. mn-+erek ..nveulik u- Baadaa aonra • • . w. • e~e yanıına doğru itimad 
çuua u.,.. ır· asada da bant 11tedıgını reyme geçilecektir. 
ruretine daylllll'· Bu pakt ,.. •• ~!. ' ' .... .....-.-... ••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--·-···--oınm nasd oldu? 
-----------------------~~~~~~ 

General Kondilis sabah kahvalbsını 
•• •• • • 

aldıktan sonra goçup gıtti 
Yaaaa ai1auaan mii•euillerin
den biri olmakta devam edi-

6lilmll teıbit etmekten bqka 
birıey yapamamqbr. Yere 
dilftlli'O sırada General Koa
dilia, B. Merkuriı ile g6rtiı
mekte idi. 

Atiaa, 31 (A.A) - 8. K•· 
dilise kalp sektesi, bir .. ,1av 
arkadat• ile koaaptkea gel: 
mit ve yapılan her tarll tedaYI 

fayda vermemiftir. • • 
K 1 610.. baben•• clarar 

d 
ra • derhal generalin aile-

uymaı ild' _: ... 
· taziyetlerİDİ b 1fUU9 .. ır. 11ae A .. d 

Ati
. 31 (A.A) - nJID en 
na, K dil' hatsız buJUD&D 8. OD 18 :gUn kalb sektesinden ölmllt-

tür. Ô G Atin• 31 ( • R ) - e~e-
al KondilisİD ölümli, seçım
~ sonra Yunanistanda çıkan 
d:umu oldukça deiiştirecek
tir. f\ondild 900 seneler~e Y ~
oan siyaaasaada en mühim _bar 
rol oyaamlfb. Bu defa aeçım
de biiyük bir mupffakıyet ka-

411Dam•kla ber•W· 

yordu. 
ôLOM ATINADA BOMBA 

TESiRi YAPTI 
Atiaa 31 (Ô.R) - General 

Kondiliıin apansız ölnmll Ati
nada bir bomba tesiri yapmıt 
ve eski başbakanın ıon daki
kaları hakkında malümal almak 
Ozere bir çok kimseler evine 
ilfüşmllslerdir. Bunlara kartı 
bir polis kordonu yapmağa 
zaruret basıl olmuttur. 

General Kondiliı aabab kah-
ve albsını aldıktan az ıonra, 

mutadı veçbile siyasal dostla
rile görüşmekte iken birden
bire yere yıkılmlf ve bir kalp 
sektesine uğramıfbr. Dostlan 
tarafmclm çat.,.ı.a doktor 

CENAZE TÖRENi PAZAR 
GONODOR 

Eski krallık naibinin ceaecli 
hemen Oniformaıını gıyınmit 
olduğu halde, bilton nipnlarile 
yatağana yatınlmıtbr. Aileli 
erkim ve samimi doıtlan ya
nıbaıındadır. 

Hükümet adına sii bakanı ve 
kral adma yaveri gelip altıytl 
selimlamıılar ve ailesine tazi
yetlerini bifdirmiflerdir. Gene
ral Kondiliıin cesedi Atina 
katedralinde teıhir edilecek 
ve cenaze t6reni pazar gilnl 
yapılacakbr. 

(j 'Jjll l 

Paris, 31 (0.R) - Saylavlar 
odasmda bu akşam bitecek 
olan istizah münakaşalanndan 
sonra hükumet aşaj(ıdaki gün
demin kabulünü istiyecek ve 
bunun üzerinde ifonad mese
lesini ileri sürecektir. 

- " Hlikümetin beyana-
tını tasvib eden ve ken
disine emniyet besliyen oda 
bugGnden baıka kayıtla; 
iJivesini reddederek müzakere
lerine devam eder... Öileden 
sonra sayJavlar odası celsesi 
saat 15 de devam etmiı ve 
birçok hatipler istizahta bulun
muşlardır. Bu münakaşa esna
sında başbakan B. Albert Sar
raut müdaha ede bulunmuştur. 

B. HERYO VAZiFE 
ALACAK MI? 

Paris 31 (Ô.R) - Radikal 
sosyalist grubu toplanarak bü-
yük komisyonlara göstereceği 
namzetleri tespit etmiştir. 8. 
ff erriot dıt iıleri komisyonuna 
naqızet gö terilecektir. Şu hal
de bu komisyonun ba1kanlığmı 
B. Herriot'nun uz.erine alacağı 
tahmin edilivor. Eski devlet 
bakam evvelcede bu komisyon 
başkanlığına yapmıştı. 

ROMADAKI AKiSLER 
Roma, 31 (Ô.R) - Sarraut 

kabınasının parlamento 6nün
deki beyanab gazeteler tara
fından pek az tefsir edilerek 
aeıredilmiştir. 

Bununla beraber ltalya ga
zetelerinin Parla aytarlan Ha
bet muelMine kUfl Fran11z 

ltalyan 
••••• 

Tebliğinde neler 
vardır? 

Roma 31 (Ô.R) - llaretal 
Baclotrliıo bildiriyor: Somalide 
Neplide tqkilat ıaıretleri 
devam ediyor. ltalyan kunet
leri Neplli ile Dova Panna 
arasında yollannı pfırmlf da
tınık Habeş kuvvetlerini eıir 
etmiflerdir. Yerli teflerin mu· 
tanatı denm ediyor. Eritra 
cepbuinde bildirilecek bir te1 
yoktur. Eritre ve Somalide 
tayyare iatikpf lan olmUflur. 

ihtilalcilerin 
Ordur• kabul edllmemesl 

temenni adildi 
Atina, 31 (A.A) - Alman 

haber alma bliroıundan: 
Sn bakanlığı mnstetarı Pla

tiıi ıle kolordu kumandanı Pit
aiku ve Atina mevki kuman
danı Demestikaa ihtilalcilerin 
orduya girmesinin menettiril
mesini Çaldariaten rica etmit
l~rdir. 

Koaclilia taraftarı zabitlerin 
ibtil~lcılar orduya girdiklerl 
takdırde toptan iıtifa ile teh-
did de bulundukları bildiril
mektedir. 

' , uş 
hukumetinin batta bareketinı 
gösteren fıkra üzerinde dur
makt•dırlar. Bunlardan bazılara. 
"Piccolo" gazetesi gibi bu diye
vi kaydetmekle iktifa etmekte, 
" Messagero ,, gibi diğer ba• 
zıları ise, Fransa gibi lagiltr 
renin de ltalyan - Habet ihtt
lifının hallini kolaylaıtırmak ve 
hızlaştırmak istedipai iddie 
eden bir takım tefsirleri kay
detmektedirler. 

ltalyan gazetelerinin gWer
dikleri ihtiyat kayıtlanna rar 
men, ltalyan siyasal çevreale
rinin Sarraat kabinesinin be
yanatını çok diri bir ilgi ile 
okudukları muhakkakbr. 

MUSSOLINININ DIKKA Ti 
Dünkü ltalyan bakanlar ku-

rulunda müzakereye midabale 
ederken biııat B. Mussolioi 

Fransadaki siyasa\ durum ör.e
rinde hususi bir dikkatle ısrar 
etmiştir. Muhakkaktır ki Fraa-
samn timdiye kadar yapbp 
uzlaştırma gayretlerinin devama 
büyük bir sempati ile karşıla
nacaktır. 

Fakat Bakanlar Kurulundan 
sonra neşredilen tebliğ, Afri· 
kada yai[mur mevsiminde de 
seferin devamı için berte)'İa 
baz.ırlanmıı olduğunu turila 
etmiştir. ltalyanın fimcliki du
rumunda, Afrikada harb lıare
ketleriae çabok nihayet veril
mesi için bir uzlqmayı iatedi· 
tini 16aterecek hiçbir iprel 
yoktur. 

lsviçre ...... 
Parlamentosu 

Kera, 31 (Ô.R) - Parlamea
to, devlet beuplariyle demir
yolu beuplanm bqanaap 
mu~aff ak olan biiktlmet pro
gramam tuYip etmiftir. Y .ı 
yıl bltçeaiadea 18 mily• ater
lin tasarruf yapalacalt 6mit 
ediliyor. 

K. Elizabet 
Dritnavtı Maltada 
. Malta, 31 ( Ô.R ) - lapa 
fılosunun bq amiralı V-d1a• 
Fisberin bayra;ını tqaru 
Kuin Eli&abet dritnariı Mal• 
taya gelmiıtir. 

ita) yanlar 
Harb • • 

geml8ı 

ya ptırac,ak 
Roma, 31 (A.A) -

gazete yeni harb gemil 
şası için 414 milyon 
lirahk bir kredi tahlili 
kmdaki kararnameyi 
mittir. 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

Bölem sayısı: as Yazan : Tokdll 

Muhammedin mücehhez kafilesi - ordusu demiyelim -
Aliyenin karşısında çadırlarını kurdular, ateşlerini yak
hlar. Muhammedin ordusundan düm tek sesleri, nara-

lar, haykırmalar, yükseliyor, Aliyenin 
· hisarlarına oklar vızıldıyordu. 

ilerleyin ve oturun, söyleyin 
lıi Aliyede geçen namus ve 
lııtal ne sebepten doğdu? 

- Bilmiyoruz .. 
- Anlat, hatun .. 
Med ,neli kadın tekrar an

lattı: 
İçlerinden birisi: 
- Demek ki sizin bir erke

ğiniz bizden bir kişi öldürmüş, 

ona göz yummak mı lazım. 

Hamza köpürerek atıldı: 

- Ya bu kadına edilen te-
tavüze ne buyurursunuz. 

- Kendi hatası, gitmese idi. 
Ali birdenbire haykırdı : 
- Hain, cani.. Sus ve defol, 

bir kadının namusunu ayak al
tına alacak denaeti taşıyan 

ıana bin kere lanet olsun. 
Muhammed gülerek : 
- Susss! Ya Ali 1 Hitab ba

na düşer .. 
Gel.:nlere döndü : 
- Gidin haber verin kav

.mini:r.e : Size karşı barb açıyo
ruz, müdafaanı:r. varsa yapın .• 
Haydi! Ve sen Ali bu yabu
clileri Medineden çıkıncaya ka· 
dar muhafaza et, kimse dokun
masın. 

Mescidde bir dehşet uyan- . 
mıftı. Bıraksalar gelenim te· 
peliyeceklerdi. 

Ali istemiye istemiye gelen 
yabudileri önüne kattı, çıktı, 

içeri atlıyan Fatma, Ümmü 
G6lıüm, Sude Ayşe ile beraber 
yaralı kadını aldılar götürdü
ler. 

Bir sükunet vakfesi .. 
Muhammed ağır ağır ve ke

limeleri tane tane çıkararak: 

- Yarın atlarınızı, devele
rinizi, silahlarınızı hazırlayın. 
Sen, Hamza bayrağı ali Ve 
lcşk.:ri hazır et.. Sen, Ebu 
Lübane, Medinede benim yeri
me kaymakam kalacaksın. Bu 
gazaya ben de gidiyorum. 
Ha)"lli hepinize Allah rahat 
ve selamet versinl 

Mescidde gürültülü bir kay
naşma oldu .. 

•*• 
. Kaynuka Yahudileri bir pe

rişanhk içinde daha barba ta
mamen hazırlanmamışlardı ki, 
)alam ordusu nahiyeyi muha
sara etmişlerdi. 

Muhammedin mücehhez ka
filesı - ordu demiyelim - Ali: 
yenin karşısında çadırlarını 
kurdular. Ateşlerini yaktılar. 

· Muhammedin ordusundan 
düm tek sesleri, naralar, hay
kırmalar, yükseliyor, Aliyenin 
hisarlarına oklar vızıldayordu. 
Yahudiler büyük bir heyecan 
içinde silablanna sarıldılar, ka· 
dınları, çocukları, ihtiyarları, 
gençleri gözleri dört açılmış 

müdafaaya savaşıyorlar. 
. • Muhammed Hamzayı çağırdı, 
çadırına aldı. Muhammed Ay
ıeyi de beraberinde getirmişti. 

- Hamza! dedi. Yürü dışarı! 
Biraz görüşelim .. 

Muhammed Hamza ile çadır· 
!arın arasında bir hayli dolaş

tıktan, çadırsız muharipleri 
ıeyrettikten sonra bir tenha 
yerde; Hamzanın omuzlarına 

iki elini koyarak: 
- Bu zaferi biç kan dök· 

meden kazanmak isterim. Seç
~·~ ..müfrezeleri Aliyenin ka-

pıları karşısına sıralar! Hiç bir 
kapının karşısı boş kalmasın, 
oraya sıraladığın müfrezeler 
geceleri kuvvetli ve etraflı ateş 
yakarak, gündüzleri ayrı 
ayrı kaldıkları halde kendi
lerini çok göstererek etrafını 

sarsınlar! Kapılardan hiç kim
se dışarı çıkamasın! Canları 

bahasına da olsa bu muhasa
rayı sıkı bir dikkatle gütsün
ler! ve hücum etmeden onları 

aç bırakarak, çaresiz bırakarak 
teslime mecbur edelim .. 

- Derhal emrini yerine ge
tirir ve tedbirimi alırım! Başka 
b:r şey emredecek misiniz? 

- Şimdilik bu kadar. Git 
tertibini al! 

Muhammed Hamzanın iki ya
nağından öperek çadırına ıiön
dü. 

Gün doğarken gizli kapılar· 
dan çıkmak isteyen gizli bir 
yabudi müfrezesi karşılarında 

kuvvetli bir müslüman müfrezesi 
gördüler. Kapıdan çıkmalariyle 
okların yağması bir oldu. 
Dehtetli bir panikle içeri so
kuldular. 

Müslümanların karargahına 
ok yetiştiremiyen ve fakat 
gizli müfrelerle çevrilmiş olan 
Kaynuka yahudileri, kadınla
rın, kızların ihtıyaı !arın teşvik

lerine rağmen bir şey becere· 
memişlerdi. 

Bir gün böyle, iki gün böyle, 
üç gün böyle ... 

Altın, mangır kıtır kıtır yen
mez ki.. Ticaretleri dük kanlar
da olan Aliyeliler, düşüncesiz 
bir hareketle erzaklarını uzun 
bir muhasaraya dayanacak ka

dar kuvvetli ve bol tedarik 
etmedikleri için yavaş yavaş 
aç kalmağa başlamışlardı.Ne ta
raftan hücum etmeye yeltenirler
se karşılarında ok ve kılıçla mü
cehhez yahudileri gördüler. 
Hütum etmek kuvvetli bir 
orduya kapı açmaktı, hücum
dan korktular, yedi gün ol
muştu, gizli kapılarından çıkan 
beş on kişilik bir kafile sinsi 
sinsi ilerlerken hurmalık ara
sında müslümanlara esir düştü. 

Giden birkaç kişiden medet 
uman nahiye halkı arasından 

üç gün geçtiği halde haber 
alamayınca açlıklarına yeis ka
rıştı. Birbirlerine giriştiler. Ço
cuklar açlıktan inliyor, ihtiyar
lar dizleri titreyerek çöküyorlar, 
karnına taş bağlıyanlar çoğalı
yor, takatsızlıktan kılıncı kav
rıyamıyanlar artıyor ve nahiye
nin i~inde umulmadıJ, bir isyan 
beliriyordu. Açlıklarından avurt
ları çökmüş bir kısım erkanla
rını da ortaya alarak toplan· 
dılar : 

- Açalım kapıları, hücum 
edelim. 

- Hayır, burada öleceğiz. 

Onlann elinde ölmeyiz .• 
- Pelı i teslim olalım, bizi, 

öldürmezler .. 
- O da olmaz .. 
- Olmazsa biz de açlıktan 

gebeririz. ! 
- Hadi oradan ! 
- Haydi oradan diyeceğine 

gel bana tokat vurmağa ken
dinde bir takat bul •• 

- Teslim olalım .. 
- Olalım .• 
- Yalvarıcı 2itsin_ 

- Durun biraz daha •. 
- Bize ekmek verin .. 
- insan eti mi yiyelim, kar-

nımız aç .. 
- Tahammül, Musa nasıl 

tahammül etmişti. 
- Biz peygamber, değiliz .. 
- Açın kapıları: 

- Açalım .. 
- Açacağız .. 
- Teslim olacağız. Ne ok 

atabiliyoruz, ne hücum edebi
liyoruı. 

- Nasıl yaparız, dört bir 
tarafımız muhasara edilmiş: 

- Görmiyormusun? Gizli 
kapıdan çıkanlar bile gelmi
yor. 

- Gızli lcapıyı bile biliyorlar. 

Muhammed bütün temkini 
ve vekarile muhasarayı on dört 
güne kadar devam ettirmişti .• 

lslamlara o tarihte şarap iç· 
mek daha memnu olmadığı için 
Muhammedin çadırından öte 
kurulan karargahta, geceleri 
ateşler yanıyor, dümbelekler 
çalınıyor, hay bay, buy huylar 
afakı tutuyor, Araplar hora 
tepiyordu. 

On beşinci gün Kaynuka 
yabudileri açlıktan mecalsiz 
bir ba!e geimişlerdi. Araların· 
da nifak ve fesad da ağır 

ağır başgösteriyor, açlık sinir 
uyandırıyordu. Her tarafta 
evvelce bir fısıltı halinde iken, 
evvelce bir i:.i ağızda iken bir 
gürültü bir yayılma belirdi: 

- Kapıları açıp, teslim ola· 
lım .. Artılr tahammülümüz kal
madı. 

Toplananlar ser askerlerine 
başvuruyorlar. 

Artık biz tahammül ede· 
miyeceğiz. Burada açlıktan öl
m~ktense ya yol gösterin kav· 
ga ede .!de ölelim, yabud tes· 
lim olalım. 

- Harbedemeyiz. Mecalimiz 
kalmadı. 

Şu halde teslim olalım. 
- Bizi öldürürler. 
- Aç ölmektense çabuk 

ölmek daha bayırlı. 
vteden biri atıldı. 
- Abdullah bin übey şimdi 

İslam oldu fakat bizim taraf
darımızdır her halde gözü lnü
de bizi öldürtmez. Bir çare 
bulur. 

- Biz bele teslim olalım da 
yalvarır, çare ararız. 

Nahiyede umumi bir hazırlık 
vardı. Hepsi bir kapı önünde 
biriktiler, yedi yüz kişi kadar 
bir topluluk kapıyı açtılar ve 
yürüdüler .. 

- Ya Muhammet! Bak ile
riye!.. Yahudilerin hepsi birden 
kargılarının uçlarına beya:ı 
birer bez bağlamışlar yürüyor· 
lardı, hepsinin de birer eli ha· 
vada idi. Muhammad yahudi
lerin teslim olduklarını görünce 
Hamzayı çağırdı: 

- Hamza kuvvetli bir müf
reze ile yahudileri karşıla, elle
rinde bulunan bütün silahları

nı ali Ve nahiyeye girerek 
ganimetleri topla, biz de arka
dan bir iki saata kadar geliriz. 

Aradan bir saat geçmemişti, 
nahiyeye girilmiş ve Muham
medin etrafında toplanan ashap 
bir meclisi harp kurarak tes
lim olan yahudileri ne yapa
taklarını müzakereye koyul· 
muşlardı. 

- So11u ~ar -

Alman - Polonya anlaşması 
Gizli tutulan bazı maddeJe.r Baltık 

ülkelerini alakadar eder nıi ? 
İngiliz mahafili, 

tc:minatı 
Hitlerin sözlerinde sarih bir 

iddiasındadır 
sulh 

bulunmadığı 
Paris, 31 ( Ö.R ) --Hitler rejiminin 3 ncü 

yıldönümü münusebetile "Francc de Bordean,. 
şunları yazıyor: 

Almanya Polonya ile anlaşmağa muvaffak 

Nosyona/ Sosyalist başkan vekıli B. Hess 
oldu ve bu anlaşmanın gizli tutulan bazı madde
leri hem Rusyaya, hem Baltık memleketlerine, 
Çekoslovakyava karşı kullanılabilir. Sar pilebisi
tile rejim muvaffakıyet kazandı. Tamirat 
tediyelerini kesti . Bruning kabinesinin 
kabül ettiği son bekayayı bile ödemedi. 
Yeniden silahlandı, mecburi askerliği kurdu. 
lngiltereye filosunun yeniden kurulma
sını kabiıl ettirdi. Fakat etrafındaki inansızlık

ları kıramadı. Bu inansızlık da şark ve Tuna 
paktlarına girmekten istinkifı sebebiledir. 

ALMANY ADA EKONOMiK AClZI 
Rejimin kazandığı muvaffakıyetler Presty 

başarılarıdır. Ekonomik alanda tam bir acız 
göstermiş, vadlarından biç birini yerine 
getirmemiştir. Ulusun iaşesi "rezalet,. rejimi 
zamanındakinden daha fenadır. Vakıa kuvvetli 

------------------~ bir ordu yapılmıştır, maddi nizam kurulmuştur 
amma, iztırab azalmamış, ve hürriyetini feda 
etmek mukabilinde ulus asgari bir refah• 
kavuşamamışbr." 

HITLERIN SÖYLEVi INGIL TEREDE 
IHTIRAZLA KARŞILANDI 

Londra, 31 (Ö.R) - Ulusal sosyalist rejiıni• 
nin üçünü yıl dönümii münasebetiyle B. Hitlal 
tarafından verilen söylev Londrada ihtirazl• 
tefsir edilmiştir. Umumi telakki bu söyleviıı 
daha ziyaıle iç siyasa üzerine müessir olmalı 
için yapıldığı · merkezindedir. B. Hitler;n sulh 
teminatına gelince, orada şimdiye kadar söyle· 
diklerinden daha fazla bir şey keşfedilemediğl 
kaydedilmektedir. 

Sol cenah çevrenleri bilhassa 3 üncü Raybııı 
eseri hakkındaki kısmı tefsir ediyorlar. Bu çew· 
renlerin mülahazaları "Moncbester guardıao,. 
gazetesinin şu yazısiyle bülasa edilebilir : · 

ALMANYA NE YARATTI? 
" Fransız ve Rus ihtilalleri, onlar hakkındaki 

telakki ne olursa olsun, insanlık için ebedi bir 
şey yaratmış, temizleyici ve yapıcı esaslar kur· 
muştur. Halbuki, üç senedenberi süren ulusal 
sosyalist i btilalinde buna benzer biç bir şe~ 

yoktur . ., 
FRANSIZ GAZETELERJNE GÖRE 

Paris, 31 ( A. A ) - Alman haber alın• 
bürosundan : 

Paris gazeteleri, dün milli sosyalizmin üçüncü 
yıldönümü münasebetiyle Berlinde yapılan me· 
rasim ve tezahürata uzun makaleler tabıia 
etmektedirler. 

Jurnal gazett!sinin hususi muhabiri, Alma• 
ulusu ile şefinin bu defa da ayrılmaz bir bütüı 
teşkil ettiklerini tesbit ediyor. 

Matio gazetesinin hususi muhabiri, Milli Sos· 
yalist rejiminin devam edeceğine kani olduğu· 
nu yazıyor. Ve Alman ulusu üzerine yüklen~ıı 
ağır fedakarlıklara rağmen bu ulus şefini takıp 
edecektir, diyor. 

Jour gazetesinin muhabiri diyor ki: 
Milli sosyalizmin yıldönümü biç bir vakıl 

dünkü kadar parlak tesit edilmedi. Geriye bir 
glSz atan milli sosyalist hükiımet 1935 de başa· 
rılandan dolayı mutmain olabilmiştir. 

Nahas paşanın diyevi 
Iskenderiye limanında bekliyen 

gemi er, Mısırlılara hakaret sayılıyor 

/skeıukıiye önünde bekliye11 Jngiliz baıb 

Londra, 31 (Ô.R) - Vafd Mısır münasebetleri hakkında 
partisi başk:mı Nabas paşanın yeni Mısır kabinası teşekkül 

Deyli Telgraf gazetesi mu ha- eder etmez Kabireden verilen 
birine verdiği beyanat burada ve lngiliz • Mısır müzakerele-
dikkatle takip edilmiştir. Na- rinin 15 şubatta başlıyacağını 
has paşa, Mısır - lngiliz konuş- bildiren haberlere rağmen 
malan başlamazdan önce resmi çevrenler müzakere tari-
lngiliz kuvvetlerinin Mısırın hinin henüz tespit edilmediğini 
asayişine müdahalesini lüzum- bildirmektedirler. Bununla be-
suz addeden bazı cümleler kul- raber müzakereler yakında 
lanmıştır. lskenderiye limanında, başlıyacaktır. Jngiltere tarafın-
güya Akdeniz güvenliği için dan ilk önce lngiltere-Mısır 
bekletilen gemilerin Mısır oto- arasındaki askeri münasebetler 
riteleri nezdinde nevima haka- mesele!<İnin görüşülmesi iste-
ret sayıldığını da beyan etmiş- nilmektedir. Bundan sonra im-
tir. paratorluk münakale yolları 

MÜZAKERE TARIHJ meselesine yanaşılacaktır. 
ŞÜPHELiDiR ASKERi MÜNASEBETLER 

Londra, 31 (Ö.R} - Jngiliz, Ancak bu yeni nokta halle-

J!fffU/l!fl 

dildikten sonradır ki diğer dört 
noktanın müzakeresine giri ile• 
cektir. Bunlar da : Kapitülas· 
yonlar, lngilterenin Mısırın idare 
ve zabıt.asına iştiraki, Mısırın 

Uluslar sosyetesine iştiraki ve 
bilhassa lngiliz-Mısır Sudanının 
rejimi meseleleridir. 

Müzakereler ne kadar te· 
rakki ederse etsin her halde 
Mısırda seçim neticelenmeden 
lngiltere hiçbir şey imza etmi· 
yecektir. Zira varılacak külli 
veya kısmi anlaşmanın, Mısır 

ulusunu tamamile temsil ede
biletek bir hükümet tarafından 
tasdik edildiğine emin olma
dan bunları imza etmeğe ni· 
yeti yoktur. 
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-81- . - ve asab gergınlı-
Kral yorgunluktan k tsızlık içinde 
ğinden doğa~ t: ;ığıldı 

koltugun - - . . . ..--*"". d"I eniz cıhetıne ge 
t hdıd e ı ın 

- re 1 e 
Bu sözleri söyliyerek ~a ıç e lince... • 

1 
ı Bu fakır-

odaya girdiği vakit bir koşe:ir - Hayı~· ?g ~~ır Siz kim-
çekilen kralın maiyetinden dınm gelişı ·~ 1 

: • 
b kışların• k'f ettarmeyınız .. 

kaç kh;iye manah a sevi tev 1 r um görürsem 
fırlattı. Kral derhal: ler _, Madam.. uz İcsb ederse 

- Kraliçe bana ~aı~ ı;~oı- tevki! ~d~~~gını.Herkes aklını 
söylemek istiyor. Mosybo' aat Haorıyı 

1
1 e " Sabrın da bir 

peos silah dersi için ır ;.. . başına top asın . 
sonra geliniz. Bana söyle bı~ı~ baddı vardır. 

1 . den ır p k alil Hem barıştan 
niz Arap hançerlerın ti· - e hem de aile-
k d beraber ge b diyorsunuz, 

aç tanesini e . . ttiği- ba se varıncıya kadar 
riniz. Karose yenı ı~t e Şiro· niz ~fradın: .. i düşünüyorsunuz. 
niz kilidi görmek isterU:U· tevkıf etmk gıiyade yorgunluk-
dilik bizi yalnız bıralunızH pst Kral pe b gerginliğinden do· 
Buyuruğunu verdi. - e di· tan ve asa 1 k içinde koltuğa 

k 1 nı goster • takatsıı ı b" d-
raliçeye saygı a~ı. Jan:ılor· gan Katerin derin ır u-

ler. Krose Katennı se . ti yıkıldı .. , 
k d b' göz ışare .. ce ı e : - -

en araların a ır şun t size bir çare ogre· 
oldu. niş - Şa{~ seyi tevkif etmek 

O vakıt 9 uncu Şarl ge tirselll ıkm. . 
k . ece sıoıı 

bir koltuğa oturara : 1 iste1111Y 
ınad:un... D di • 

- Sizi bekliyoru°:' ·u hali e B~kalnn böyle bir çareyı 
- Şarl bükümehn ş ·k· - · · "z? ? Her ı ı b'l cek ınısıoı 

sizi düşündürüyor pıu. 1 f bula 1 e l 'hfyar Kolinİ)'C hir 
tarla te e Evet ı ı - d k 

taraf meş'um savaş. ~fa uğ'· - rihnesini tel< lif e ere 
oluyor. Bu, hükOmeti ıa or~u v:lb tsrafandan Felemenk· 
ratmaz mı? pek Duk 0. ··ıen dindaşlarına yar· 

d insan -'duru , ? 
- Evet bu ka ar feda te o. . .. derirseniz ne o.ur 

bedava olarak canlarını dun i~ın gc;;earn ile Kızım Mar· 
ed' ı Hanrı dö w. 

ıyor ar. .. ınekle . lendirecegım. 
- Sizi bu fikirde gor gritı ev - kalkarak: 

, İftihar ediyorum oğlum! za l(ral aydaga daha iyi bir fi· 
. · duruoıunu Bun an . . 

- Yalnız sızın . barb - Haqri ailemıze gı· 
hayret ediyorum. Zır; sun· kir ola~~z.de Feleroenkte me~· 
etmek, kari dökmek usuk rcı rer ı<o ınJ Hüknolar partı-
d k" daima 8 :ı- ., ı bulunursa b 

a ı ihtirasanıza barışı gu k tulınaz ve aş 
geldiğim halele ~ana "'l ıni? ıcinden 1 ur ne savaş olur ve 
t;ıvsiye etmeniz garıb de~, d r. kaldırmaz ?r, kaklarında kan 

. ne ~a a d Parı5 so l 
• - Oülum benı ..ne e E· t eler, av ar, 

q ? . . d"'·-1'" gene . b" . tena tammış~ınız .. kten o~u ur.. . başlar. lyı ır 
- Daima iyi goroıe d danslar Y1?~. . Hemen yarın 

b k k Şunu 8 h t geçn".ırıı. 
aş a ;ı.rzWP . yo • k dar aya l aca~ım. 

ıöyliyeyim ki ben sizi ne akl - meclisi. top ıyb'r çocuk o an 
. f d'. çocu a H k katen ı . · · ena görürsem ıger ··h a 1 rak annesme 

. t teveccu - 1 ş rl sıçraya 
. r;nız da 0 msb-et e •kra 8 ki odan öptü. 
ı . 1 1 yana arı b' erınizi kazanıyor ar. k 0 sarı ıp . k dar garip ır 

K d . do una Ik' sanıye a d 
aterin ken ıne l'" e 1 •• ·b" olduğu yer e 

bu gibi sözleri işitmeoı~z· ıg hayal gö~muş.g~ ı buhranı geçi· 
gelirdi. Kederli bir tavırl a. a kaldı. BırT ~ınır neş'elendi. 

- Hayatımı hep böy e m. - riyordu. e rar · ya anne 
nasız ittihamlar içinde geçır·f - Görüyorsunu~ Bu ha· 

h bı sır ldıracagım. 
dim. Fakat yavruın ar sevinçten çı . de kuvvet-

. ·n arıu · d ha zıya 
banşı temin etmek ıçı ber benı a b ş olacak. 
ttiw· • 1 . d' d" Artık arı . e gımı söy erım. . len ır 1• izli kın-

- Evet maksadınııt bilıyo- Tacımın etrafında neb'gb"r şey 
, d' ka· "k l ıç ı rum Höknüleri son fer ıne 1 r n~ entrı a ar, 

d · S rahat e ' ' ki 
ar mahvetmek... onra b' kalmıyaca ff k olacağız 

k d w•ı ·1 fakat ar B a muva a . 
yaşama egı mı. k Ihf- - un w k 'kb) sı· 
kaç saatte mağlup oldu · 

1 Şarl (Katerin ayaga a . ·ı 
)'ar Kolini ordular teşkil ediy .. or. . daima gözetliyeo an~enı • 
Pariı:ti bile tehdit edecek ... Eger zı . olunuz. Buyurugun~ı 
barışı imzalamamış olsaydı~ .iş ~en .emı: bu evlenme içm 
f A t k Yetışırl uzerıne e - üşece· 
e-na olacaktı. r 1 ecliste ayrıca gor .1 A . 1 r herkes yarın ın değil ını 
rzum yerme ge ıne 1• • • w. Razı oluyorsunuz 

itaat etmeli süslü gençlerını~ gıKaterin kralın yanınd~ıı- çı· 
çalışan Paıu ac ve duşunce 

ve sizin hayatmıza 1 r karak yavaş yav -sd d · esine 
Garola gibi mel'un papas a . 'nde olduğu hal e aır . d' 

. d k" söz- ıçı d na gır ı. 
artık Höknüler aleyhın e lı • döndü ve ibadet o ast Adeta 
ı r (Kra aya d ·· yoktu 
erine son verme 1• • • ha- Bu oda a sus ·. di Bir 
ğa kalkarak) Pariste kı~ı?. üz boş denecek dereced~ ~e~lesi 
kim olacağını yakında go~uBr • masa, bir koltu~ dua ıs pılrnış 

. .. tülerı as.. d . h agaçtan ya 
Nazlı ve süslü siıprun 1 n- ü5tün e SlY8 

1 
gümüşten 

tile takacağım! Papasları us~. baç üzerine t:ıkı mdş 
dıracağım. Yola getire~e~ıın Isaom beykeh ;a:"•· \Tar _ 
Pani Garolayı tevkif ettır1yo· - • 01 

rum. "fk 
· Genç kral köpürüyor ve 0 e· 
. d . . d Son sözle· 
sın en geımıyor u. . . 
rını söylerken tehdid ed•:1 

.. vd~-
d .. yuru u. 

ziyetle kraliçeye ogru k 
Kraliçe dahi kolunu uzatara 

ayağa kalktı : 
1 - Eh oğlum, bu hüküm e-

. · d n öç al· rıni görenler anr.e~ın e 
mak fikrinde olduğunuzu sana-

caklar... Ş 1 Diye bag- ırdı. Dokuzuncu ar 
D · bal· birdenbire durdu. auna fif 

mumu gibi sarı olan alnı ha 
k ·kem· surette kızardı. T e rar .ıs 

lesine oturarak : 
- Beni mazur görünüz ma· 

dam, bu herifler beni kızdırı· 
~orlar. Sizin Luvr sara.)'ıoda 

ÇOCUK 
HAST ALtKLARI 

1'1 OTEHASSISl 

Ur. Be~cet Uz 
t tkik seyahatın

Avrupa e 
d

.. .. tür. Hastalarını 
dan onmuş 

11 30 dan saat on 
her gün ' -
- e kadar Beyler sokagın· 
uç 

1
. M• • de kabul et

daki kı ınıgın 

d. Telefon 3990 
mekte ır. (S.7) '(3601) 

ttrtr ASIR 

Balkanlarda uzla 
Yunan kralı Yorgi ile YuS?oslav kral 

naibi yakında görüşece ler 
Bulgaristan Balkan antantına girecek mi ? 

Berlin - Rnynişe - Vestfe
lişe Saytung gazetesine Atina· 
dan yazılıyor: 

Bulgaristanın Balkan anlan-

1' 11110 11 kınfı Yargı 

tana doğru yeni bir harekatin· 
den bahsediliyor. Atina ile 
Sof ya arasınpa münasebetler 
çok düzelmiştir. H er iki bükü· 
met merkezinde, k ültür v-: eko· 
nomi sahasında olduğu kadar 
başka meseleler üzerinde de 
büyük bir iste kl anlaşmak 
iştiyen Yunan • Bulgar cemi· 
yetleri kurulmuştur. 

1 

garistanın dünya harbına ka· 
dar Dedeağaç limanı ile 
elinde bulundurduğu Akdeniz
deki mahreç meselesidirr. Bu 
mahreç mes<"lesi bütün reviz
yon istekleri arasında en ha
yati olamdır. 

\ 
ile yakmdan alakadar görül
müştü. 

\ O tarihtenberi anlaşma te-

Bugünkü Bulgar kabinesinin 
başında bulunan Köscivanof 

1 

kabinesinden çok şey!er umud 
edilmektedir. 

Köseivanof'a kendinden ön
ce kabinede başkanlık eden 
Toşcfin tamamiyle bir aksi ola
rak , Balkan antantının bir dos· 
tu, ve hele Bulgar - Yugoslav 
anlaşmasının candan bir taraf
tarı göz e bakılıyor. Belgrnd· 
la Sofya ar ındaki toprak da
vası , nisbeten o kadar büyük 
dava halinde o· nadığmdao ve 
kültürleri birb •• ne pek yabn 
olan iki ıniJletin, anlaşmaltmm 
istiyenler çok büyük bir sayı

ya varmakta olduğundan, Bul
gar - Yugoslav anlaşması da 
daha kolay başarılabilecektir. 

Balkan antantındııki menfa
atlerini göıönünde bulundur· 
mak mecburiyetinde olan Bel· 
gradın Sofya ile .. tek başınn" 
bir anlaşma yapmasına imkan 
yoktur. 

Bu böyle olmakla beraber, 
Bulgaristanla Balkan nntanbnm 
anlaşmasında, Yugoslavyamn 
büyük bir rol oynama ı jhtimali 
vardır. Makedonya D}eselesi 
etrafında Sofya ile anlaşmanın 
iç politika zaruretleri arasına 

alınmış olması da, bu düşün· 
ceye kuvvet vermektedir. 

şebbü~1 P .. İ bir parça gevşemiş-

} l-!!11~ t11ı krnl 11atbı Prens Pof 
ti. Buna, iç politikadaki du· 
rumların da büyiik t esiri ol
muştur. 

Bugüne kadar iş başına 
geçen Yugoslav kabineleri, 
Ba\kan antantının Bulgaristan
dan hiçbir korkusu olmadığını 
ile ri sürüyorlar ve anlaşma te· 
şebbUslerine, Sofyanın giriş· 
mesi lazımge1diğini söylüyor· 
!ardı. Prens Pol bu · şartlar 
içinde, kardeşinin politikasına 
te krar başlayamıyordu. Ancak 
şimd~ husu ile Yunanistanda, 
kral Jorjun g.eri gelmesiyle 
yerıi yeni temas noktaları or· 
taya çıkmış olduğu 'kanaatı 
vardır. 

kral jör1un nmcası ohın Yu-

Sahife 7 

Lavrensin 
Bronz büstü 
yapılacak 

Londra, (Sunday Fimes) -
lngilizlerin "Tacsız Arabistan 
kralı,. adıoı verdikleri meşhur 
casus Lavrensio bronzdan bir 
büstü yapılacak ve Londra 
müzesinde muhafaza edilecek· 
tir. Bu münasebetle yakında 
Londr da bir seremoni de ya
pılacaktır. 

Lavrens hayatında lngiltere· 
ye yaptığı yüksek hizmetlerle 
" 1 numaralı milliyetperver " 
payesine erişmiştir. 

Papa hastad1r 
Vatikan, 31 (Ô.R) - Papa 

bir soğuk algınlığından muzta· 
riptir. Fakat bu rahatsızlık 
kendisini yatakta kalmaga bile 
mecbur etmemiştir. Doktorlar 
PieXlin sıhbatı hakkmda hiç 
bir endi~e göstermemişlerdir. 

••11111 1 • 9 1111Dlllll81811alllltlllllllllll 

nan prensi Nikolamn kızların· 
dan Olga prens Pol ile,Marioa 
ise Kent Herski ile evlidir. Bu 
akrabalık bağlan, herşeyden 
önce Yugoslav - Yunan müna
sebetine ve Ingilterenin Ak· 
deniz politikasına yardım ede· 
cekse de, Bulgaristanla olan 
gerginliğin hafiflemesine de 
büyük faydası dokunacaktır. 
Bilhassa bu mesele etrafında 
görüşmeler yapılacak olan kral 
jorj ile prens Polun p~k ya· 
kında temnsa geçmelerı bek
J enilmektedir. 

Çamalta tuzlası müdürlüğün· 
den: 

1- 312/36 Pauırtesi günü 
saat 14 de Çiyli istasyonunda 
üç beygir. 

2- 412136 Salı gününde saat 
15 de ~uılada 7 • 10 ton balye 
çemberi. 
Açık arttırma ile satılacağın-

dan i teklilerin yukarıda gös
terilen gün saat ve mahallerde 
'h~lr bulunmaları ilan olunur. 

285 (155) 

Politikadan henüz seve· seve 
bahsedilmiyor. Yugosla-w· ve Ro• 
manya mabfellcrmde de arnı 
mahiyette istekler göze çarp · 
maktadır.Ancak, Yunan - Bul· 

gar nnlaşma t~~eb~üsü~.ün 
ehemmiyeti çok bfixuktur. Çun-
lCü, bu anlaşmaya engel o lan 
birçok küç lükler vardır. 

Kral A leksandr birçok vesi
lelerle kral Borisle tcm.ısların-
ôa bu sahada ön ayak olmak 

~. ~· --•.:""' .. ' 'ı.:'f' ''\'• .. ' . . ·ı· . ' ... . .. ,_ 1 ı· 

Bu güçlüklerden belli ba._,tı 
bir tanesi vardır lti, o dn, Bul- 1 

vazifesini üzerine almıştı Kra· 
im bir Makedonyalının kurşunu 
i le öldürülmesi, ~Ju b arışma 

~················~ı:i~~·~;i;····~~~i~"i~");~~;··· ·· ·········~ . . . . . -. -. -. . . . . --. . . . . . 
• . . . . . . 
• • • . 

Norvcçyanın hölis Morina balak yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Birici ı Satas Ye 1 . 
BAŞDURAK 

HAM İ ÜZ IET 
h t -ez 

. 
nesı 

: ··········································•·•··· : ........•........•..• 

KULA E S C 
En Güzel Renklerde 

'(ZzZZ2ZJr7:L7,V.7..aY.L..T.r,/..Z,7/_LL7:r./.T17.7.ILT-.L/.7../J.. 

-rP= En Güzel Kalitelerde 
a:VXl'*'~.azr.z;rJ.Z. r7.7.ZZS?J.z7JJJ 

En Ucuz Fiyatlarda 
.. ali!.!llZalıll ... mılrmllimlltZZllDöli':Z.~:z=ı;:~~CO'J..Z?'7./7/L7./7.77' 

Yeni · kumaşları çıkarmak.la yurddaşların geyim 
zevklerini tamamile tatmin ettiğin;_ kanidir 

BA y ANLAR VE BAYLAR için ~·ayyorl~k, Pard~sölük, Elbiselik, 
En yeni ve en zengın çeşıtler geldı 

H 
··1 ·· ve her renkten en cazip desenlerde mükemmel Isparta halıları 

er 0 çu H 1 L" · d · k t' 't 
BiRiNCi KORDON ÇOLAK ZADE ri:l~rin1d':t~eşhi~ıred~l~e'k\~ 

T oetan ve perakende satılmaktadır. 

1 

Darülirfan mektebinden al
dığım şahadetnamemi kaybet
tim. Yen isini alacağımdan es· 
kinin hükmü yoktur. 

İzmir Servilimescid Servili 
ç1kma:ıında 47 No.324 <lo
ğumlu Mchmcd oğlu 'Recep 

276 (154) 

-------ı· Acele satılık 
Veya 

kiralık dükkan 
Camcılar Alipaşa meyda

nında S numaralı diikkan 
acele satılık \•eya kiralıktır. 
Talip erin Maliye varidat mü· 
meyyizi bay Züyyine müra· 
cantlnrı. 1 · 5 
1 • 

ÇAMAL Ti TUZLASl MÜ· 
DÜRLÜCÜNDEN: 

Çamalb - Çiyli Dekovil b'.at 
tında işlemekte olan dar hatla 
sitim lokomotifinde çalışmak 
üzere bir maktniste ihtiyaç 
vardır. 

Bn gibi makinnlarda uzuıt 
müddet Çalışmış olanların <ı-e· 
saikile birlikte Tuzla müd~' 
yetine müracaatları. 284 (1S6ı 



Pastil Antiseptik 
~.A.~Z"CJ:K: 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarıııda, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KA NZUK eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

100 
~ " 

KiSi ,. 

KUL 

J lflRA§ - . 
BIÇAGINI 

// 

DUNYADA 
o 

MiLYON 

Sobalarınız için hali~ 
·~ö·~g:~i<l~k·k~i.hi~·~·~d~~·k·ö~ü~ü~· 
ESömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
······kc)'i<······o·o[i\:fj\······sAttÇE········· 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kinyani maı•azasmda bulacaksınız, Telefon 3937 

. (3508) 

Vekaleti iç Ticar< t 
Umum miidürlüğünden; 

30/İkincıTeşrin 1930 tarihli kanun hüküm~eri . dair~sinde 
Türkiyede iş yapnıağa izinli kılınan Ecnebı şırketlerınden 
(Yunan Milli Seyriseferi bahri\ şirketi bu kerre müracaatla 26 
Birinci Teşrin 1935 tarıhli hissedarlar uınıımi heyeti karariyle 
şirketin tasfiyesine karar veı diğini bildirmiş ve lıizımgelen 
vesikayı vermiştir. 

Bu şirketle ilgi•i bu!unanlarııı şirkete ve icabında Vekalete 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1-15-1 (158) 

lzmir it ha at ~ümrüğünden: 
K. K. G. Eşyanın cinsi Tesbit No. 
1 865 lpek mensucat 31 
2 800 Kullanılmış yüzü pamuk içi pamuk 

yastık 
3 800 ipek mensucat 
4 330 Ke ilmiş zedelenmiş ipek mensucat 
7 720 Pamuk çorap 
8 135 Pamuk mendil 
9 050 İpek çorap 

10 9 600 Alçıdan mamul kurd heykeli 
11 
12 40(l Kırık porselen heykel 
13 4 635 ipek mensucat 
15 1 450 ipek mensucat 31 
16 o 310 wek boyun atkm 
5 o 475 ipek mensucat 
6 o 850 lprk meıısuc:ıt 

21 420 
Yukarıda yazılı eşya 17-2-36 pa~:ııtesi günü saat 14 de açık 

artırma suretile dahile ~abl~raiıodan işine gelenlerin ithalat 
ıriinırilkli utış konıis}Mu:.ı,ı r.ıi'.r :.ıalları ilan olunur. 

1 14 111 (152) 

----------------------------------------ft 

Dünya. güniin en son haberlerin 
.bekliyor. Herkes ıııakine haşınida 
uzaklardttn gelecek haberleri bekliyor .. ,,,...,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,,,..,,,,,.,,,,,_..--

i.936 illodeli 

TELEFUNKEN 
Radyosuna sahip olanlar en iyi haberleri 

• en temız ve eli Siz de her halde bir pürüzsüz olarak alırlar . 
Radyoya sahip olunuz ve 1936 modeli 

TELE r.: U N-ICE N 
Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten 
neşriyatına her halde hayran olacaksınız. 

sonra ahenkli 

-BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
GAZI BULVARI - IZMIR 

, ............................................... , .... __________________ liilmm __ ..ı ... 

TAN OTELi 
Müsteciri Beşir Korkut 

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

• .. ' ' ...... '1-. 

~ . ·.. -~.-:: .. ~~ ı. :· . ~ "" 1 

lzmir Yün Mensucat 
Türk Anonim Şirketi 

Posta Kutusu 127 
Telgraf adresi : İzmir Sancak 
Telefon numarası 2432 ve 3564 

İki milyon iki yüz bin lira sermaye ile teşekkül etmiş ve 
Dİ ORYENTAL KARPET MANUFAÇÖRER LİMİTET 
(Şark Halı şirketine ait İzmirde Halkapınardaki kumaş fab
rikasını satın almıştır. Fabrika bütün teşkilat ve tesisat ve 
müstahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tarihinden 
itibaren yeei şirket tarafından işletilecek her nevi yün 
iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap imal edilecektir.Emsa
line faikiyeti her tarafta takdir edilmiş olan fabrika mamu
latı Peştemalcılar başında eski Orozdibak ittisalindeki 
sergide teşhir edilmekte ve 1atış fabrika derununda yapıl-
maktadır S.8 H.2 43) 

, ••.ifrt;:. . 1 _-..;ı • .' ~ •• • 
Bembeyaz, tertemiz ve parıl 

narıl ra"'lıvan dişler 

Bu neticeyi almak 
için bir tüp 

RADYOLi1' 
kafidir. 

Neden Türkiye haikının o0 !eri mükemmel surette yıkaya· 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinİD• 
Ağızdaki mikrobları •o 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi yüzünden mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de· 
tının ucuzluğundan mı ? F ev~ diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalıide teksif edilmesi dolayı- sonra aa bunları mine tabaka· 
sile iktisadi olduğundan mı ? smı çizip hırpa!amadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

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

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile sizde 

BADTOLil1' 
Kullanmıya başlayınız ! 
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F ratelli Sperco w. F. H. Van Der LIMITET Kardeşler mohilyelerile süsleyiniz ••. 
Vapur Acentesi he & Co. Vapur Acentesi 
ROYALE NEERLANDAIS ANGORA vapuru 20 s~n CENDELI HAN BıRINCI 

d bekleniyor. 24 son ka· KORDON TEL. 2443 
KUMPANYASI kinun k:dar Anverı, Roller· 

GANYMEDES yapuru 27·2· ouaa Ham bur ve Bremen THE ELLERMAN LINES L TD. 

3 
~ kOnii dam. a alacaktır. THURSO vanu•u 7 ilenci 

6 bekJenmekte olup Y'J ı;.anlırın:t Y 3 şubatta k d r-
tahliyeden solll'• Anvers-Rel· ANf?R~S ;ap,':bata kadar inun a Liverpool Ye Svaoıea· 
terdam - Amaterclam ve ...... a,ekleelY Rotterda111, Hambu~ dan gelip tahliyede l»uluna-
burı limaDlan içİll yük ala· ADT men limanlarma yuk cak. 
caktır. ve re AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 

da alacaktır.. n Esport Line 
CERES vapuru 10-2-936 Anıerıcıı 2 kanunda bekleniyor.Londra jrin OUTH vapuru şu· .,.. 

gelip 15-2-936 tarihinde An· ba~~ekle.aiyor. Nevyork için yük alacaktır. 
vera-Rotterdam-Amaterd&lll ye ükliyecektır. . THURSO vapuru 15 ikiaci 
Hambura limanların• hareket y J bnston Warren Lınes kanunda bekleniyor. Liverpool 

·o 
0 Liverpool 

edecektir. n0oMORE vapur~ 18 ıon Te Gl111gov için ylik alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINE "" · L verftftftl· POLO 1 

Merkez: 
İz.mir 

ikinci Beyler 
Nu. 102 

Sok alt 

Ti. 3778 

Şube: 

Ankara 
Anaf artılar Caddesi 

KınaCJ Han 
Nu. 5 

Tel. 1426 

----- - --- - ---- -~-- --
936 k .-da 1>ekleı11yor. ' .... -- vapuru O ikinci ki· 

HEMLAND mot6rl s-2• d:: yük Ç1k•~fn ~:~~k~~ nunda Londra, Aaver ye Hull· 
tarihinde beklenmekte olup ve Ka.teace ·'7-imleri gelme den beklenip ayni zamanda 
yükünü tahliyede• . soara A•- y.,...ıann 18 

' ·f 1 · 
b 

Co· ·hl · ve navlun tarı e erı Londra ve Hull için yük ala-
vers-Rotterdam-ffa111 urg· 

1 
~akkı:da biç bir taahhüde gi· caktır. 

penbage-Danzig-Gdynia - ~5•0 ..!-: .... ez. H . V D DUTCHE LEVAT LIN 

Doktor I 
Kemal ~atir Tek, fakat kat'i çare 

SARAÇOOLU ~ ı ıçın r...---N. V. V/. f. ann an er ve Iskandinavya liman arı AQILA vapuru S ikinci ki-

ytik alacaktır. 'N Ze~0İ(0rdon Telefon No. nunda Hamburg ve Anversten 
SERVIC MARİTıME RuUMA. 'J,007 -2008 gelip tab'iyede bulunacak• 

Memleket hastanesi l r '{'1 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

PELES vapuru 6-2·936 da ~~---~~~~-
M ita TOR NOT : Vürut tarıh eri, va-

gelip 6-2-936 tarihinde ~ . DOK 
l 1çın purlarm isimleri ve nav:Un üc-

MarsiJya ve Barse one 
yük alacakbr. Hulu,. 

81
• (r . I retlerinin değişikliklerinden me 

Yolcu kabul eder. .. auliyet k~ '>ul edilmez. 

ilandaki hareket tarihlerue 
navlunlardaki değitikliklerden 

Evi Ka&antina tram\:OV cad
desi No. 596 Tel. 2545 

. , li t kabul et· 
acentemız me• u ye 
mez. 

Fazla tafailit için ikiocİ ~or· 
donda Tahmil•• Tahliye bın~' 
•rkasmda 72-4 auaaara a 
FRA TELLi Sperco yapur ~c~n-
t . ..1:1- 11 rıca 
•lığına müracaat ew-e 

olunur. 
Telefon: 

Sinir bastalıklan 
Mütehassısı 

pazardan mada her giio 
d6rtteD sonra ikinci Beyler 
bğlnd• 81 numarah mua-

~eaebanuinde huta)annı 
kabaİ eder. ( 3436) 

Numarası Cinsi rk 1 bu Pil kendisine mah· 
D imon ına a 1 

1287 Yuvarlak orta a .11 ·n en ivisidir. 
sus fenerlerife yanan pı e? t edilea raptiyeli kalem 

296 Kalem pili Bu pil en 908 1~ ınarkalt otlUll dikkat 
•.. d. Yalnız ()a1111on 

fenerlen ıçm ır. 

ediniz. . . 
08 

ampalleri batk• mark• tdm•'" 
2 Bur11k iç seka Da1• f zla 'ya verir hem faıla 

y- ka hem a zı ' 
ymı7. Daimon mar 

T envirabmzda yeni çıkan çifte iıpiralli 

METALLUM 
Lambalarmı kullanmız. Bu marka emsaUeıine niabeteo 

bol ışıkh oz sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatf ı fiyatlar 

11.ehmet Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemenı fabrikalara mümessili 
Pcştemalcalar 77 - 79 Tel. 3233 

ALTIN DA&:LASI 

j 

dayanır. 

. Suluhan civauncla Hardavatçı 
Umumi deposu : lıın.rde • 

Ôd . li H.. ·n Hu .. •nü ticarethane11 
emı, mcevı .. 

Eczacı başının 
büyük şaheseri 

Koku 
Ve 

kokuculuğuo 
HARıKASı 
........................ 

• Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

Fidan Meraklılarına Müjde 
TOrkiye ve Avrupadan gctirilmiı en turfanda ve nadide 

damır.hklardan atılaamıt ve gayet itina ile yetiıtirilmif muh
telif cinı ve yaşta meyva fidanları ucuza sabhkbr. Görmek 
ve toptan almak iıtiyenler Kayas iıtaayonu yanında yeni 
çiftliğe, perakende almak ve ıiparit vermek iıtiyenlerin 
Başdurakta Batak baDlll• müracaat etmeleri illa olunur. 

----------- 8 - 26 h.3 (74) __ ... 

Tecrübe edenler· 
den sorunuz ! 
Baş, diş, adele ağrı-1 

larile üşütmekten müte
vellid .. bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbi 

bir kaşe 

GBIPI 
almakbr. 

( Mideyi boz.maz, kalbi ve böbrekleri yormaz ] 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
aeae piyuaya çakardak.Ka
tular S Ye 10 kunqtar. 

Çay tiryakilerine m&jde
leriz. 

Yerli mala ıhlamur ve 
aalep ile bqka çefit ye
mek balaarlanmıa, biriaci 
kalite çamapr ve badua 
çividini, Gktepe papatya 
çiçeğini, bpartanın k gil 
ve çiçek suyunu firmamıza 
tqayan ambalajlarda belli 
batla ubcalarda da balabi
lirliaiz. 

Nutle Ye y_.. fahrikalanam t•n••••ı çCfitlcrini 
Kan ..... Bai. Her boy elif macuna Ye farçalanm (Leylek) 

marka rubk ile (Nermia) uç boyalanm bizden &raJDllL 

86tlla Ttlrkiyede t&mDllllf Ye deaeamİf (Arti) lamaq boJa

lannın geoel ubf 1eri yalmz depomuzdur. 
Telefon : 3882 

lzmirliler lstanbulda nerede buluşurlar 

Beyo y lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmani eotelinde 
Her iki otelin müateciri Türklerd! en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt-
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Ask - t l' . .. · 'd' v - k b. erı o e mm mues-
sısı ır. ""' ır senelik tecr-b ı· 'd . . h k . . u e ı ı arcsını er es 
bıhr . . lstan~ulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
cvlerındekı rahab bulacaklardır. 

Blitilo bu fevkaladeliklere iliveten fiatlar 
müthiş ucuz.dur 
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o u a tır 
Italya hattı hareketini yeniden tetkik edecekmiş 

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

Zecri tedbirleri tetkik eden komiteler raporlar üzerinde çalışıyorlar. 
Fransız saylar odasında Cenevrecjmr siyasa üzerinde münakaşalar oldu 
Paris 31 (Ô.R) - Romadan 

~elen telgraflara göre büyük 
Faşist kurulu 1 şubat comaıtesi 
günü genel bir toplantı yapa
caktır. Son toplantı 18 ve 20 
ilk kanunda olmuş ve Uluslar 
sosyetesi konseyinin toplantısı
nın bitmesini beklemek üzere 
yeni celsenin 18 son kanun 
yerine 1 şubatta yapılmasına 

karar verilmişti. 
KOMiTELERDE 

Cenevre, 31 (Ö.R) - Ber
kitelerin tatbikine nezarete 
memur ekisperler komitesi ls
veç delegesi B. Vestmanm 
başkanlığı altında toplanmıştır. 

Komite, irtibat komitesinin 
kararına uygun olarak, berki
telerin tatbiki için alınan ted
birler hakkında hükümetlerden 
her birinin gönderdiği rapor
ları tedkike memur olan ve 
Türkiye delegesi B. Cemal 
Hüsnünün başkanlığında top
lanan taliğ komitesinin rapo
runu dinlemiş ve berkiteleri 
tatbik eden memleketlerin 
ltalya ile ticaretleri hakkındaki 
istatistikleri tedkike memur 
diğer taliğ komitenin de ra
porunu öğrenmiştir. 

iT AL YAN GAZETELERi 
NELER YAZIYOR? 

Roma 31 (Ö.R) - ltalyan 

1 
gazeteleri zecri tedbirlerin şid
detlendirileceğini muhakkak 
sayıyorlar. Ciornale Ditalia, 
Uluslar Sosyetesinin petrol am
bargosuna karar vernceğinden 
artık şüphe etmiyor. Bu gazete 
diyor ki: 

ltalya, petrol ambargosına 

Ce11evrcde M il/efltr 

karşı menfi harekette bulun
makla kalmıyacaktır. Zira bu 
ambargo ile zecri tedbirler 
ekonomik sahadan askeri sa
haya geçmektedir. ltalya hattı 
hareketini yeniden tetkik ede
cektir. 

FRANSIZ MEBUSANINDA 
MÜNAKAŞALAR 

Paris, 31 (Ö.R) - Sarraut 
kabinasıoıo programı okunduk-

tan sonra Fransız Saylavlar 
Odasında büyük ·münakaşalar 
açılmıştır. 

Hükümete dost olmıyan say
lavlar, Lava! kabinasının. radi
kal - Sosyalistlerin de iştirakile 
bir mütare!<e kabinası oldu
ğunu ve Od'ldan üç defa iti-

cemı:vt·ti bina~ ı 

mad reyi almışken, parlamento 
dışında bir grub kararile isti
faya mecbur edildiğini söyle
mişlerdir. 

B. Franklin - Bouillon Lava! 
kabinesinin devrilmesi ışının 

sol cenah halk cephesi için 
şimdilik bir muvaffakiyet oldu
ğunu, akat b11nun uzun sürme
yeceğini söylemiştir. Venediklen bir manzara 

HERYO HÜCUMLARA 
CEVAP VERDi 

B. Heariot kendisine hücum 
eden saylavlara cevap verme!. 
için kürsüye gelmiş ve radikal 
bakanların Laval kabiµesinden 
çekilmelerini tahrik eden se· 
hepleri anlattıktan sonra dış 
siyasaya geçerek demiştir ki: 

Şimdiye kadar berkiteler 
politikasını güdmüş olan Fransa 
şimdi bundan ayrılabilir mi? 
Uluslar Sosyetesi siyasasının 
tehlikelerinden bahsedildi. Ger· 
çe bu siyasanın her tehlikeyi 
ortadan kaldırdığı söylenmez. 
Fakat Uluslar Sosyetasini hoş 
görmiyenlerden bizi ayıran şey 
bir telakki farkıdır. Eski dip
lomasi ile yenisi arasındaki bir 
telakki farkı. 

B. Poli frangın değerşizlen
dirilmesine taraftar olan bazı 
kimselerin kabinede bulunma
sından doğan endişelerini bil
dirmiştir. 
KOMÜNiSTLERiN VAZiYETi 

Komünistler adına söz alan 
B. Ramette, Lava! kabinesinin 
devrilmesinden memnun olduk
larını, fakat yeni kabinenin ne 
lehinde ne aleyhinde rey ver-
miyeceklerini söylemişti. . 
Akşam itimat reyine ge~ıl

mesi beklenmektedir. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................... , ..... . 

···········································································~ -······························· 

Oecm hattaki nümayişlerde Mısırlı talebeler 
Kahire, 31 (Ö.R) - Dünkü dirmektedir. Bununla beraber 

telgraflarla bildirildiği üzere Ali aıker ve polis tar.afmdan alın-
Mabir paşa tarafından bitaraf aıış olan ihtiyat tedbirleri mu-
lıir kabina teşkil edilmiştir. Bu hafaza edilmiştir. Nabas paşa 

kabinada Vafd partisine men
aub hiç kimse yoktur. Ancak, 
1930 lngiliz - Mısır muahede 
projesinin imza edilmesi ve 
lngiliz - Mısır münasebetlerinin 
halli için lngiliı; hükümetile 
müzakereye girışmek üzere 
Londraya gönderilecek dele
gasyon başkanlığının Nalıas 
paşaya verileceği tahmin edi
liyor. 

Son haberler Kahirede ıü
künetio büküm ıürdüiünü bil-

halkın durgunluğu bozmaması 
için yeni bir · beyanname neş

retmiştir. 

Mısır hükümeti Al - Sulda 
nümayişçiler tarafından yırtıl
mış olan lngiliz konsolosluğu 
bayrağını törenle çektirmiştir. 
Bu tarziye töreni esnasında bir 
piyade müfrezesi selaın dur; 
muştur. 

MISIR DELGASYON 
HEY'ETI 

Kahire, 31 (Ô.R) - Nahas 

• 

Prens Otto Habsburg 

• • • • 
mevsımsız ımış •. 

Bir Japon - Alman dostluk 
muahedesi imza edilmiştir 

Paris, 31 (Ô.R) - Ôvr gazetesi yazıyor: Dört ikinci Kanun 
1936 da Japon dışişleri bakanı B. Hirota Tokyodaki Almao 
büyük elçiıile "tedafüi ittifak mahiyetinde olan w bir doıt~uk 
muahedenamesi imza etmiş olduklarını söyliyecek bir mevkıd• 
bulunduğunu tebarüz ettirmitlir. 


