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44 - Gazi Bulvarı - IZMIR • 441 . 
İmtiyaz sahibi : Ş~VKE! Bl~~!.N 

il Başmuharrir ve umumı neşrıyat mudurü: 1 Son Dakika 
HAKKI OCAKOGLU l 

1 .AEIC>N'"E: ş~Tİ . 
Haberleri beşinci Devam mUddeil Türkiye için IHariç için 

Senelik . . . . . • . 1300 :J500 
--:Afii"" ,,11fık. . . . • . 700 1800 sahif ededir 

TELEFON : 2&97 

'----------=-----------------· Gum1rnriyeiitı Ve Oumlnıriyet Eserinin Be'lu)i3i, Sabahları Çıkar Siya8' Gazetedif' Yeni Aa1r matbaaıın~a basılmıfbr • 

• r • 
1 .l~nuyor 

····~··························································································································································································································· .......... j;~·i;......... ''Buradaki Italyan garnizonu ya teslim 
Neden bu kadar olacak,yahuf ta. kılınçtan geçİrİlec. ektir,, 

cansızdır 
lımirin eski hayatmı bilen

lerimiz pek çoktur. Hatta son-
. radan bu şehre yerleşmi41 

olanlar da daha önceleri lzmi
rin dummu hakkında . bir çok 
güzel · şeyler dinlemişlerdi~. 
lzmir vaktiyle servet kaynagı 
idi. Jzmir vaktiyle neş'e diyan 
idi. l:ımir, keJimenin tam ma
nasiyle baştan başa hareket 
ifade eden bir şehirdi. 

• Bugün öyle midir? 
Maalesef hiç düşünmeden 

cevap verebiliriz ki lzmir bu 
meziyetlerinden pek çoğunu 
kaybeylemiştir. Genel g~rünüş 
ancak u Durgun bir Şehir,, ke· 
limelerile ifade olunabilir. 
. Geçenlerde bir gece saat 
on buçukta Güzelyahdan Al
sancağa kadar gittim. Hükü
met civarında ve· Pasaport 
karşısında karşılaşbğım Üç beş 
kişiden başka tek bir insana 
rastlamadım. Sanki koskoca 
tehir, içinde hiç insan yokmuş · 
gibi blyiik bir sessizliğe dal
mış .. 

Hareket namına hiçbir şey 
yok. 

Vaktile biyle mi idi? 
Hepimiz biliriz ki gece ya

nlanndan çok ıonralara kadar 
sokaklar dolar boşalır ve bil
hassa Kordon iizerinde .. iğne 
atılsa yere diişmiyecek,, dere
cede insan kalabalığı gözleri 
kararbrdı. HaJk eğlenir, güler, 
neş'e içinde yaşardı. Birçok 
kulUbler binlerce azasını sine· 
sine çeker, toplardı. 

lzmirin hayalında bu büyük 
değişikliğin amilini ekonomik 
sarsınblara bağlıyanlar pek 
çoktur. Ekonomik sıkmbların, 
yanna aid endişeleri halkımızı 
daha heaabh harekete mecbur 
ettiğini gizleyemeyiz. Amma 
bu iki amilin bizleri tamamen 
cansız bir duruma düşürdüğünü 
söylemek de biraz değil · hayh 
lllibalağalı bir iddia olur. 

Bütün medeni dilnyaca eğ
lenmek şehirlerde hareket 
uyandırmak hayatın zaruri b~r 
icabı sayılmaktadır. Ve bakı- • 
kat de öyledir. Sessizlik, kö· · 

_ şeye çekili~ iosanlano ruhiyab 
üzerinde menfi tesirler uyan
dınr. Cesareti ksrar. Bedbinlik 
aşılar. Ruhlarda oıelenkoli ya-

ratır. . 
Genel hayatta bu durum bır 

tehlüke teşkil eder. Hatta bu 
durum ceoıiyet için bir bast~
lık sayılır ve tedavisi çarelen· 

de bat vurulur. 
Bah ülkelerinde cievlet ~u 

gibi hastalıklara karp tedbır: 
Jer almakta, devlet bütçelerı 
belediyeler halkı eğlendirmek 
için varlıklannda fedakarlıklar 
kabül eylemektedirler. Maalesef 
biz bu bakımdan çok cılızız. 
Daha ileri gidNek söyliyebil~
l'İm ki eğlenceyi israf sayan bır 
telakkinin tesirleri altındayız. 
Eğlenceyi teşvik ve himaye ey
lemek şöyle dursun bu yolda 
açılmış müeesseseleri baltala· 
mak için fırsat bekleriz. Bu gi
dişin önüne geçilmezse yarın 

- Sonu 2 inci say/ada -
Hakkı OoakoAıu. 

Adis - Ababadan gelen son bir haberde Makallenin Adua il 
irtibatı tamamen kesilip,muhasaranın kat'ileştiği iddia ediliyo 

Makalle ,ehrl ,ımdl Ha
beşler tarafından tama
m -: n çevrllmı, bulunu
yor. Bu fehrl mUdafaa 
eden llalyan garnizonu 
ya teelim olmak, yahud 
da kıhnçtan geçlrllmek 
şıklarından birini tercih 
etmek mevkllndedlrler. 
Mahalle ile Adueı arasın
daki yol artlk Habef kuv
vetleri larafmdan tama
men ket!dlml' bulunuyor. 
RAS NASI BUYA MÜHIM

MA T GÔNDERlLlYOR 
Makalle, 4 1Ö.R) - MakaUe 

cephesini ziyaret eden yabancı 
gazetecilerin söylediklerine göre 
Maılcalle ile Entişo araSJnda 
bulunan büyük yol ve diğer 

tali yollar mart sonuna kadar 
ikmal edilmi~ bulunacaktır. 

Cibuti, 4 (Ô.R) - Her biri 

illiıer u.Kltk c.pı;tlne :fifryan Bir Jlalyan isıilıkt~mı 
Oenrral Oıaz;ıani crplıede 250 deve, Ras Nasibuou~ k.a· Tigre böl1e1inde yoilann ya- caktir. 

4 
(Ô R)- Birtakım Badogliyo ile görüştükten sonra rargahana hareket etmışbr. pılmaın ve sair bayındarbk ha- ASKER GÖNDERiYORLAR 

Asmar•~.ba 
1 

·., .. t ek- Makallenin gaıb kısmın• ziya- Daha birçok kervanlar ayni reketleri için doğu Afrikaıına lskenderiye, 4 (Ô.R) - Le-
yabancı ıu Y aroaa mu eş b r k L • kt d' 1 .. d :ı_ • • • 200 T' b 'oi ret etmişler ve ileri at ara arargA11a gıtme e ır er. gon erumesıne karar ..-enlen V1'zım yüklü b11 vapurla, 3 
kil bir h~yet ıgre c?ım~::ir. kadar gitmişlerdir. 50 BiN iŞÇi 50 bin işçinin ilk kafileleri asker yüklü Toıkana ve 3000 
gezmek üzere bu~ya_! ltal an Adls-Ababa, 4 (Ö.R) - . R~ma, 4 (Ô.R) .- Somal~de ıevkedilmiıt~. Bu İfçi ordusu as~er yliklü Jtalia vapurlan 

Makalle, 4 (Ô.. ) f : b 1 Y şımal cephesinden gelen ıl~rhyen kuvvetlerın Negellıye en kısa bır zamanda doğu Erıtreye müteveccihen Portaa· 
komutanlığının .~ısal ın u una-ıJ son haberlere nazaran kadar işgal ettikleri bölge ile Afrikasına taşınmıı buluna- itten geçmiılerdir. 
yabancı ateşemıhter er, genera .................................................................................................................................................................. . 

..... 'i;iiii~::::::~~~~!~~ ...... P.!.!?. jesi Bulgaristan: 
Mı~~;~~·· niüdaf aası için 200,000 

asker silah altına alınacak 
········································::······ 

lngiltere hükiimeti, hava hucumlanna karşı 
kırk· milyon maske hazırlıyor 

Londra, 4 (Ô.R) - Gazete
ler bugün yeni devresine baş
lıyao parlaınenton~o b~. de:re 
• . de gözden geçırecegı m ~s- . 
ıçm a-
eleleri incelemektedirler. u-
tün gazeteler bunların aras~nda 
en mühimminin ulusal m~d~: 
faa vasıtalarının takviye~• ı~ı 
olduğunu kaydetmekte b1rleşı-
yorlar. 

KIRK MiL YON MASKE 
YAPILACAK 

Loudra 4 (Ö.R) - •• Daily 
Herald,, guetesinin verdiğ! ma~ 
Jümata göre İngiliz hükum~b 
hava bücumlanna karşı lngıl-
tere ahalisinin emniyetini sağ
lamak üzere otuı kırk milyon 
gaz maskesi yapmak ve depo
ya koymak üzere tedbirler al-

maktadır. 
Her şehrin, her kasabanın, 

h k .. ün maske deposu ola· er oy . . 1• 
kt Bu maskelerın ıma ı 

ca ır. b k 
tt kun olduğu kadar ça u mum . 1 .. d 

ilerletilecektir. Bı~ yı ıçın e 

b 
. . bı'tirilecegv ı umulmaku JŞID 

tadır. • üb 
Halkın maıkelen •. tecr ~ 

. e tehlake laaliade bun· etme11 v 

ların hemen halka dafrıhlması 
için tedbirler alınacaktır. 

.. Yakında iki tatbik kitabı 
neşredilecektir. Bunlardan biri
ıi imdat kollarına ait talimatı 
bir araya tophyacak, diğeri de 
evlerin zehirli gazlara karşı 
himayesi için halka IA1.ımgelen 
talimatı ve öğüd!eri vere
cektir. ,, 

MISIRIN MÜDAFAASI 

Londra 4 ( Ô.R ) - lngiliz 
ulusal miidafaa komitesi, Mısı
rm mlidafaasına aid projeyi 
bazarlamııhr. Gazetelerin öğ
rendiğine göre Mısırın müda
faasına aid olan projede çok 
önemli esaslar vardır. 

Mısırın müdafaa planı ha
zırlanırken bazı d4:miryolu in
ıaabna dı' yer ayrılmııbr. M1-
11rda, hadisatın icap ettirdiği 
fevkalade zamanlarda 200 bin 
askerin silah altında bulundu
rulması ve hava ordusuna ya· 
pılacak ilavelerle 600 tayyare
nin taluiıi berkltilmittir. De
niz ku·netleri de m8naıib bir 
hadde pkanlacaktır. 

...,. S.u d Mi ıoJUJ• -
• 

Balkan pakhna giriyor 
lataobul, 4 (Ôzel) - Bulgar krabnm Paris konuşmaJan 11ra

aında ortaya atbğl Bulgariıtanın yeniden silahlanma11 İfİ euı 
itibarile kabul edilmiştir. Balkan antanta da bunu kabule mlite· 
mayildir. 

Ancall gerek Balkan paktını imza eden devletler, 
gerekse lnglllz ve Fransız devlet adamları, ilk pl6n 
da emniyet meseleslnl Heri sUrerek Bulgarlstanın 
Balkan antantına gl .. me•lnl tart kotmutlardır. 

Bulgariıtanın bu prta ruı olarak BaJkan paktına gireceti 
büyük bir ihtimal olarak ileri sürülüyor. 

Sovyet. Rusya 
Avrupa devlet camiasın
da ltalyanın yerini alıyor 

e 

Kızı/ordu gtntl kurmay boşjOIU 
M01qal Tabçn•AI 

lstanbul, 5 (Özel) - BugiD 
Pariste yapılmakta olan g&rüı· 
meler hakkında abnan telm 
haberleri çok şayanı dikkattir. 
Souyet Rusyanm Avrupa me
selelerine karıştırılması husu· 
sunda Fransız ve lngiliz devlet 
adamları hakkında bir anlaşma 
hasıl olmuştur. 

Fransız mabafili, Sovyetlere 
karşı lngiliz siyasasınm değiı· 
miş olduğunu bildirmektedir. 
Merkezi Avrupada ıulhu sai• 
lamak için ltalyanın yerini 
ıowyet Rua,anm almuı lıU1r 
ıunda lligiliz ye Fransız der 

( UtJtn · pWrlniz } 



Sahife 2 

iz mir 
Neden bu kadar 

cansızdır 
- Başfarafı 1 nd sayfada -

obürgün lzmirio, güneşin bat· 
masile beraber uykuya dalan 
bir çok şark şehirlerinden hiç 
bir farkı kalmıyacakbr. 

Halbuki bizim yolumuz şarkta 
değil garptadır. Garplılaşmak 
divamızda bu noktalan da göz 
önftnde bulundurmağa mecbu
ruz. Halk arasına eğlenceyi, 

' hareket ve neşeyi yaymak ih
mal kabul etmez ödevlerimiz
den biridir. 

Bu vesile ile bir noktayı 
daha canlandırmak isterim ki 
Anadolunun iç illerinde Halk· 
evleri, ordu evleri lzmirden 
çok canlı bir hareket uyao
dırmağa muvaffak olmaktadır
lar. Muhitlerinin darlığına, çok 
eski itiyadların bu mevzuda 
yarattığı enğellere rağmen ba
riz bir kımıldama vardır. lzmir 
ise muhit, düşliııce, varlık ba
kmılanndan lstanbul ve An· 
karadan sonra en ileri bir 
memleket olduğu halde sosyal 
hayat gerilemekte ve ölgünlü
ğe doğru hızlanmaktadır. Bu
nun ba,lıca sebebi halkımızın 
maneviyetinin kırık bulunması, 
kendisini melookoliye kapbr
mış ol•aat nihayet idarecileri
mizin bu butahğa kal'fl hare
kebiz kalmalandır. 

hmir bir tehir bhıbli yıp
tamaı: mı? hmir ticaret ka· 
lubu kuramaz mı? lzmir bir 
kaç sin-dan bqka ailece 
giclilecek birkaç eğlence ye
rine hayat vereıneı: mi?Bu ka
dar yokııul mu kalm14br? 

Hayır, Biz bu bıuusta bed· 
bin değili&. Zaafımız organizu· 
yon boauldujwıdandır. Bira& 
hareket Ye biraı: kımıldama 
bekliyoruz. 
~akkı OoakoAJ.U 

Köstence yoluyla 
Yapılan ihracat artıyor 

Romanya hükümetiyle yapı
lan bir anlqına lizerine, Orta 
ve şimali Avrupa memleketle
rine yapılacak ihracatımız için, 
transit yolu olarak kabul edi
len Köstence yolu ile, şimdiye 
kadar, 300 bin kilo kadar mal 
gönderilmiştır. Bunların yüzde 
kırkını yumurta, otuzunu fındık 
yirmisini ceviz ve yüzde onunu 
da tütün, elma ve kestane teş
kil etmektedir. Mallar yerlerine 
pek çabuk ulaştığından, Al· 
manyaya yapılan yumurta ih-.· 
racatı, hemen hemen bu yolla 
yapılmaktadır. Ekonomi bakan
lığı, anlaşmaya göre, mel glin
derilen şehirler arasına bazı 

yeni ve mühim ticaret iatas
yonlannın da itbalı için teşeb
büslerde bulunmaktadır. Bu te
şebbüslerin iyi sonuç vereceği 
ve on tondan az, 100 kilodan 
çok kolilerin de kabul ve nakli 
mümkün olacağı kuvvetle umul
maktadır. 

Suriyedeki toprağı
mızda bir karakol 
binası yapılacak 
Bilindiği izere, Suriye ıınır· 

farı içinde sekiz bin yedi yüz 
küsur metre murabbaı bir yer, 
muahede mucibince, bize kal· 
mıştır. Bu arazi üzerinde, Ca
ber kalesi ve Anadoluya doğru 
gelirken ölen, Osmanlı Türk
lerinin beyi, Süleyman'ın me
zan vardır. 

Jandarma umum komutan
lığı, bu küçük yurd parçası 
üzerindeki harab karakolun 
yeniden yapılmasına karar ver· 
miştir. Bu yapıya aid projeler 
Bayındırlık Bakaohğt tarafın
dan tedkik ve kabul edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jet adamları arasında tam bir 
uzlaşma hasıl olmuştur. 

Londra, 4 (Ô.R) - Kızılor
du büyük erkanı harbiye reisi 
Maraşul Tukaçevsky, lngiliz 
erkanı harbiye umum reisini 
ziyaret ederek görüşmüştür. 

Bu görüşmelere büyük ehem
miyet verilmektedir. 

YENi ASIR 
> 

BAB8RLBRİ 

Köylüye Dünkü deli fırtına 
Yeniden arazi 
dağıtılacak 

KayH çiftliğinde vaktile mu
hacirlere dağıtılmış olan ara-

Mersinlide büyük bir çınar kökünden 
koptu, direkler yıkıldı 

ziden başka mühim miktarda Halk arasında çıkan aslı yoktur 
arazi Yardır. Bunlann da mu- şayıanın ......... _.;;... _______ _ 
hacirlere veyahut bu ci9 arda Dün sabah saat onda şeh- Mersinli polis karakolu binası sürükliyerek demiryolu ile şose 
oturan areziye muhtaç yerli rimizde şiddetli bir fırtına ol- önünde, üç volun ağzındaki arasındaki bataklığa sokmuş-
halka dağıtılması muvafık gö- muştur. Az sonra şiddetli dolu büyük çınar ağacı kökünden tur. lkiçeşmelikte de fırtına-
riilmüştür. düşmüş ve yağmur başlamııtır. kopmuş, elektrik ve telefon nın şiddetinden bir ıelvi ağacı 

Bergama ve Dikili ilçelerin- Mezbaha civarına bir yıldı· telleri üzerine dayanmış,birkaç yıkılmıştır. 
de de bu şekilde geniş arazi rım düşmüş ve mezbahadaki telgraf direği de yıkılmıştır. Dün şehirde bir şayıa deve-

ran etmekte idi. Bu şayıaya 
bulunduğu anlaşılmıştır. paratöner yıldırımı çekerek Elektrik tellerinin bir kazaya göre mezbahaya düşen bir yıl-

Yunan tehalı bazı eşhasa ait toprağa vermiştir. Nüfusça bir meydan vermemesi için elek- dınm makine dairesini tahrip 
olan ve gayri mübadil bonoşu zarar olmamıştır. Yalnız fırtına trik şirketi kazadan haberdar etmiş ve iplik fabrikasıoa yine 
ile sablmaaı icap eden bu ara· nın şiddetinden mezbaha üze· edilmiş ve lazımgelen tedbirler bir yıldırım düşerek zarar 
ziye timdiye kadar kimse talip rindeki lamarinaların bir kısmı alınmıştır. yapmıştır. Zabıtadan aidığımız 
olmamıştır ve bunların da iste- denize uçmuş ve o civardaki Mersinli ve Salhanede bulu- malümata göre yıldırım düşme 
yen yerli ve tarlasız halka da· tabakhanede serili bir çok de· nan iki harap barakayı da hadisesi yukarıda yazdığımız 
ğıtılması düşünillüyor. rileri de denize sürüklemiştir. fırtına devirmiş ve bir müddet şekildedir. 

···········································~········································································· .........••••.•.••........•••........••..................... 
Adliye tahkikat yapıyor Bakanlar kurulunun kararı 

Hilal istasyonundaki 
kaza nasıl oldu ? 

Hilil istasyonunda iki kişi
oia ağır surette yaralanması 

ile neticelenen tren kazası 
tahkikatına dün müddeiumumi 
muavin bay Ali tarafından de
Yam edilmiştir. Tahkikata göre 
ağır yaralı bulunan nane şe

kerci Muıtafa ile San'atlar 
mektebi talebesinden Feyzi 
Yaka 11ruında vagonun pen
çerelİlldeo b aşlannı dışan Çı
karmıf bulunuyorlardı. Halbuki 
yolcu vagonlarının içinde yol 
culann pençerelerdeo başlarını 
çıkarmaları ve aşağı sarkma
ları yasak olduğu hakkında 
ilanlar vardır. 

Yine tahkikata göre, bilet 
kontrol memurları trenin ha
reketi esnasında vagon kapı· 

!arını kapatmışlardır. Fakat 
Alaşehire giden trenlerde Hal-

Beş aylık yapı 
plançosu 

Bayındırlık bakanlığı tarafın

dan yapılan bir hesaba göre, 
1935 yılı içinde, hazirandan bi
rinci. teşrioe kadar, yeni kuru· 
fan yapı işleri umum direklör• 
lüğü merkez fen heyeti kanalı 
ile, 52 vilayetimiz dahilinde 2 
milyon 824 bin 933 liralık keşif 
yapılmış ve bunun 1 milyon 
352 bin 707 liralık kısmı tatbik 
sahasına girmiştir. 

• 
Belediye encümeni 

Belediye daimi encümeni 
dün öğleden aonra mütad top
lantısını yapmışbr. 

kapıoara kadar bilet k!.'ntrolü 
olmadığından bazı kimseler 
Basmaneden biletsiz Halkapı

nara kadar gidebilmek için 
\agonların içine saklanmakta 
ve o sırada k11pıları da iyice 
kapamamaktadırlar. Kaza bu 
suretle açık bırakılmış olan bir 
vagon kapısının hareket halinde 
bulunan trenin süratiııden birden 

1 
açılarak peoçereden başlarını 

uzatan Mustafa ve Feyzinin 
başlanna şiddetle çarpmasından 

olmuştur. 

Müddeiumumi dün hastanede 
bulunan F eyz'nin kaı:aoın ne 
suretle olduğu hakkında ifade· 
sini almıştır. Mustafa ifade ve
remiyecek derecede ağır >.ıralı 
olduğundan ifadesi alınamamış
tır. Tahkikata devam edilmek· 
tedir. 

Bergamada 
kesilen hayvanlar 

ikinci kinun ayında Berga
ma mezbahasında 413 Kara
man koyunu, 23'23 dağlıç, dört 
kıvırcık, 2447 keçi, 1644 kuzu, 
2042 oğlak, on üç manda, 403 
öküz, yedi yüz i11ek, 341 dana 
on dokuz malak kesilmiştir. 

Bay Zühtü 
Şehrimiz ziraat müdürü bay 

Zühtüye Ziraat Vekiletince 
üçüncü genel müfettitlik zira• 
at müşavirliğini kabul edip 
etmiyeceği sorulmuştur. 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2573 -------BUGÜN Sinemacılk dünyasının en büyük iki fı.laıi 

NINON 
JAN KIEPURA - JENNY JUGO VE 

MARiETTA 
JEANETIE 

VE 
MAKDONALD 

EDDY NELSON 
Seanslara dikkat 

Saat 3 de NINON 
Saat 5 de MARIETT A 
Saat 7 de NINON 
Saat 9 15 de MARIETTA 

Fuvarımıza gelenler pa
saport harcı vermiyecek 

Yeni fuvar planı belediyece 
hazırlanmıştır. Fuvar için dıf 

memleketlerden gelecek olan
ların pasaportlarının parasız 
vize edilmesi vekiller heyetioce 
kararlaştırılmış ve bu karar 
hariciye vekal~tioden bütün 
ilçeliklerimize bildirilmiştir. 

Yeni fuvarın planı bugün
lerde teksir edilerek mulitelif 

müesseselere gönderilecektir. 
Yeni fuvar planında dost ve 

komşu devletler için hususiğ 
pavyon yerleri aynlnııştır. 
lktisad vekiletinin bir emri 
üzerine Istanbul Ticaret odası 
da fuvarla daha yakından ve 
ehemmiyetle meşgul olmağa 
başlamıştır.Bu yıl fuvara lstan
buldan iftirik edecekler çok 
olacakbr. 

Tirede iki cinayet oldu 

Hüseyin, Ayşeyi 28 ye
rinden yaralayıböldürdü 

• 
Tirenin Tufan mahallesinde 

oturan Halil kızı ve Şaban ka· 
nsı Ayşeyi eski dostu Akko· 
yunlu köyünden Ali oğlu Hü· 
aeyin bıçakla boynundan ve 
ellerinden olmak üzere 27 ye· 
rinden keserek öldürmüştür. 
Kaçan katil tutularak adliyeye 

AğırcezadaJ 

verilmiştir. 
• •• 

Tire kazasının Bülbnldere 
köyünde Ateş oğlu Osman aynı 
köyden Arab oğlu lbrahimi 
Çifte tt\feogi ile öldlirmliştür. 
Katil tutularak adliyeye veril· 
miştir. 

60 kişi 
Nakız kararına Yerlere tükürdükle-

uyuldu 
Cumaovası nahiyesinin Şey· 

t:a'.ndamları mevkiinde amele 
Murad ve Aliyi öldlirtmekle 
suçlu yörilk Osman ve arkadatı 
Hamidin evrakının nakzı üze
rine dün ağırcezada tekrar 
muhakemelerine başlanm14tır. 

Osman llJ ıene hapse mah
küm edilmişti. Temyiz mahke
mesi Osmanın Hamidi cinayete 
azmettirdiği hakkındaki delil
lerin tesbitini istemiş ve bunun 
için karan nakzetıııİfti. Temyiz 
mahkemesi karan okunduktan 
sonra müddeiumumi nakız ka
ranna uyulmasını istemiş, suçlu 
·da aynı dilekte bulıinmuş ve 
mahkeme de buna karar vere· 
rek tetkikat için muhakemenin 
devamı 18 Şubata bırakılmıştır. 
Maznunun vekili, hidise esna
ıımda müekkilinin 65 yaıını 
doldurmuş olduğunu iddia et
mit ve bu noktanın da teıbi
tini istemiftir. ·---.. 
B. Hayri Çıtak 
Mülkiye teftiş heyeti reisi 

B. Hayri Çıtak bir meselenin 
tahkiki için Ankaradan şehri
aıi&e ge1mi4\ic. 

rinden cezalandırıldı 
Son hafta içinde yerlere tü

kürdükleri görülen 60 kişi bele
diyece cezalandırılmıştır. 

Buıılardan yalnız onu lzmirli, 
diğerleri yakın kaza ve Yili
yetler halkındandır. 

Vilayet meclisi 
Viliyet umumi meclisi 10 

Martta toplanarak yeni yıl büt
çesi üzerinde müzakerelere bat· 
lıyacakbr. Birçok daireler yeni 
bütçesinde istedikleri tahsisat 
dileklerini vilayete bildirmiş· 
!erdir. Henüz blltçeleıini ha:ı:ır
lamamış olan daireler de var
dır. Bunlan da bugünlerde ha
zırlıyacak.lardır. 

Bir ihbar 
15 gün evYel Birinci Aziziye 

mahallesinde Kırım ıokağında 
oturan Mebıned kızı Halimenin 
ölmesi üıerine eşyalan evinde 
mühür altına alınmış ve ahka
mı şahsiyeye de haber veril
miştı: Bu eşya ve para
lardan bir kısmının Halimenin 
hemşirezadesi tarafından alın
dığı haber verilmiş ve tahki
kata bqlalUDlftır. 

.... 

( KÖŞEMDEN J 
Bunu da düşünsek 

Akranının top oynadığını sır
tındaki ağır yüküyle durup t.a 
seyreden daha çok genç bır 
çocuk sayılacak zavallı bir ~· 
mal gördüm, yüreğime ılık bır 
acı aktı. .b. 

Bunun da öteki çoçuklır gı 1 

oynamak. gülmek, okumak, ıe· 
vilmek çağı ve hakkı .. Su; b~· 
nim gördüklerimin içinde bıl· 
mem kaç yüzüncü veyahud kaç 
bininci oluyor, bu gibi zavallılar 
yalnız bizde değil cihanı ~ar~~ 
beşeriyetin ıçinde. arasında ınliY . 
inliye, ıztırab çeke çeke ya fect 
ölümlerle toprağa karışıyorlar, 
yahud mariz, berb~d bir hsY~~ 
çok erken sönen hır bayatı 1 

rükleyib gidiyorlar, vahud ~ 
beşeriyete muzır birer mablil 
olub kalıyorlar. 

Hepsi de aynı fecaatla var
lığımızıo içinde korkunç sırı· 
tırken.. bütün devletler · heP 
bir ağızdan: 

- insanlar çoğalsın, nüfu-u· 
mu:ı: artsın! 

Diye aynı ahenkte terennli111 

ediyorlar. I 
insanlar çoğalmış bunda s~• 

fayda yok... Bence insan ço • 
luğundan ziyade insanla,
saadet ve refahı kıymet ~e 

• ıO ehemmiyet taşır, bekt8'~1• 
çay kenarında çamurdaıı di 
diği ve: 

- Rızkını vermedikten soıı 
ra, istedi2in kadar yapl . 

Dediği insanlarla dolu bı~ 
dünyanın alacağı manzara ~ 
rişaolıktır. Herfey makinele~: 
yor, insanlann ancak zekA51 
dan istifade ediliyor, fakat bU 

r •• halde bulunanlarda zeki • 
mak kadar gülünç şey yoktıı'' 

Benim fikrimce: 
b6• Beşeriyete edilecek en • 

yük hizmet, beşeriyete yat•. 
yacak insan kafalarını beşer• 
kabiliyetler içinde neşvüneııı•Y' 
sevketmek, baı:ırlamak, buolll' 
icablarmı herhangi ceph~: 
olursa olsun düşünilb tatbı 
etmektir. 

TOKOIL 

Yangın 
Dün sabah ıaat altı otuıd• 

eski sipahi pazannda Sarraflar 
çarşısında Hasan Baarinin 3l 
numaralı terzi dükkii.nının jjsl 
katında yangın çıkmıt ve taball 

tf 
. e 

tahtaları tutuşmuştur. 1 aıY 
derhal yetişerek yangını ıö0" 
dürmüştür. 

Tahkikata göre yangın alı· 
şamdan ütü yapılırken dOfl' 
riilmesi muhtemel birkaç atef' 
ten çıkmıştır. Dükkiıı ve içİll' 
deki eşya bin liraya ıigortsb 
idi. Tahkikata devam ediliyor· 

Zabıta haberleri: 
Ağır faka 

·ıı 
Tepecıkte Şamlı Aliyeoı 

umumbanesine giden Ha .. 11 

oğlu Mehmed sermaye ikballe 
odaya çıkmış ve o sırada ce· 
binden çıkardığı jilet bıçai1 
ile ikbali yüzünden yaralamıştır· 

Kapı açık kalmıt 
Dün sabah saat dörtte Kar

şıvaka merkez mıntakasını tef· 
tişe çıkan üçüncü komiser baY 
Nedim Kurtuluş sokagında oll 
beş sayılı Hasan oğlu Melı• 
medin evinin kapısını açık gli• 
rerek şüphelenmiş ve ev saJıİ' 
bini çağırmıştır. 

Birşey çalınıp çalınmadı~ 
kendisinden şorulunca ev sa1ıib1 

kapının akşamdan kapatıtaı~· 
sının unutulduğunu söyleııııf 
fakat sabahleyin karakola ınii· 
racaat ederek bazı eşyasıııııı. 
çalındığını şikayet etmiştir. 

Dört gün evvel Rayeg811 

sokağında Ali ustanın evindell 
çalınan eski ayakkapları Melı· 
medin bahçe duvarı yanıııd• 
bulunmuştur. 

Tahkikata devam edilme1'• 
tedir. 
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Son Telgraf HalJerleri 

T. R. Aras - Sarra ut 
Dış bakanımız dün Fransız B. bakaıı 
ile uz n bir mülakatta bulunn1uş:ur 
Bugün öğleden sonra Elize saray?nda Fransız Cunhur 

başkanı tarafından kabul edilecektir 
lstanbul, 4 ( Hususi muhabirimizden ) - D~~······ Tevfik }rnştü Aras'ın Londra -Paris 

işleri bakanımız Tevfik Rüştü Aras bug ün Pn- seyahatınd;ın hangi gün döneceği kesin larak 
riste Fransız başbakanı B. Alber Saro ile gö- beHi değildir. Pazar gunu Istaıbulda 
rüşmüştür. Görüşme yarım saat kadar devam bulunmasına ihtimal \ e rilivor. Dış bak nımız 
etmiş ve arsıulusal meselelere temas edilmiştir. lstanbula geldikten sonra doğru Anlaraya 
Tevfik Rüştü Aras yarın Fransız Tecim bakanı geçecektir. 
B. Bonnet ile bir mülakat yapacak, ondan son- Gerek Londra ve gerek Pariste )'pılan 
ra da EJize sarayında B. Alber Löbrön tara- temaslar siyasal mahafılimizde ılgi ile tn!dp 
fınd!!n kabul edilecektir. edilmektedir. 

Macaristan iş kanunu incelen1eler· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••• 
J>aris ınüza kerelerine iş saatları umumiyetle 
iştirak 

A1acıınsla11 dış bakam baı• Ka11) a 

Peşte, 4 (A.A)- Yarı resmi 
Peşler Loyit ga-zetesi Macaris
tamn Paris müzakerelerine ,pe 
doğrudan doğruya ne de do
layısile iştirak etmiyeceğini 
yazmakta, dış bakanı bay Kan
yanm Paristeki ikametinin hu· 
susi mahiyette olduğunu kay• 
dölylemektedir. 

Soğuktan 
50 kişi öldü 

Nevyork 4 (Ö.R) - Soğuk 
dalgası devam ediyor. Yine bu 
hafta içinde elli kişi soğuktan 
öld" u. 

Londra 4 (Ö.R) - Cenubi 
Afrikadaki dolu afeti hakkında 
alınan tafsilata göre yumurta . 
cesanıetinde düşen dolulardan 
bir köyde on bir kişi ölmüş 

_ve yüzlerce ha) van telef ol
rnuıtur. 

Kenya 
Valisinin raporu 

Kenya, 4 (Ö.R)- Valii umu
minin tanzim ettiği bir rapora 
göre 1935 senesinde Kenya ile 
Habeşistan arasında birçok hu
dut hadiseleri olmuştur. Ha
beşli kabileler Kenya arazisine 
girerek sürüleri kaldırmışlardır. 

Kenya süel makamlarının, 
bu hadiselerin önüne geçmek 
için sarfettikleri mesai, Habeş
lerin hattı hareketi yüzünden 
akim kalmıştır. 

sekiz saat olacak 

l\I iil k lt .. ri sigorta 
edilecek 

Ankara, 4 (Özel) - iç işleri 
bakanlığı, Hususi idarelere ait 

emlakin sigorta edilmesi mes· 
elesini inceliyor. Yakında bu 

hususta önemli kararlar alına
caktır. 

Al 

Geziye çıktı 
Istokholm, 4 (Ö.R) - Kral 

Güstav Fransa ve Akdeniz sa
hiline hareket etmiştir. Gele
cek haziranda F enlandiya cumur 
başkanmı ziyaret edecektir. 

Jstokholm, 4 (Ö.R) - lsveçtc 
bulunan Alman ııazilerinden 
bir çoğu ve bunlar arasında 
başkanları tardedilmişlerdir. 

Nuri paşa -·-Irak lıarieiye nazırı · 
1stanhulda 

lstanbul, 4 ( Özel ) - Irak 
hükumeti hariciye nazırı Nuri 
paşa E sait, çocuğunu teadvi 
ettirmek üzere seyahata çıktı. 
Londraya gitmek üzere şehri
mizden geçrken seyahahnm 
hususiğ sebeplere istinat etti
ğini söyledi. 

Icra vekilleri 
l1eyetinde 

Ankara, 3 (A.A) - icra ve-
1.il'eri he) eti bugün baş\'ekil 
l .met lnönünün reisliği altında 
top'anarak muhteJif işler üze
rinde görüşmelerde bulunmuş 
\'e bu işlere a t kararlar ver
miştir. 

o manya 
B şbakanı Parise 

2" .. rlp~ 

Jlr la ' "' 
Bükreş 4 (Ö.R ---- Başbakan 

B. Tataresko, ayni zamancfa 
uhdesinde bu'unan jktisat ba
kanlığına aid işleri halletmek 
ve F ansa He Romanya arasın
da ticaret mukavelesini görüş
mek ii zere kral Karo'un Bük
rcşe avdetinde Parise gidect>k
tir. 

Kral Karol 
Ekonomsal münasebetle 
rin de tazimini istiyor 

Bulgaristan, muahedelerin yeniden 
gözden geçirilmesinden feragat etti 

Paris 4 (Ö.R) - "Debats,, 1 
gazetesi Pariste orta Avrupa 
ve Balkan mümessillerile yapı
lan görüşmelerin önemini kay
dederek diyor ki : 

üçü de, Fransa ile bağ
larım sıklaştırmaktadırlar.Fran
sa ve Romanya arasında 
anlaşma tamdır. Bulgaristan 
muahedelerin yeniden gözden 
geçirilmesi iddiasından vazgeç
miştir. Merkezi Avrupa barışı, 
Fransanın her vakıt bağlılığını 
bildirdiği müşterek güvenlik 
yoluyla temin edilecektir. Ta· 
bii Italvayı kızdırmaktan d~ 
sakınmak lazımdır. Ve B. Ffan
din buna çalışmaktadır. 

Fransamn son zamanlarda 

R. 011111111 a k..rn lı J<. a1 ol 
müttefiklerini kendi hallerine 
bıral<tığı hükmü verilirse hak
sızlık olur. Fakat bu kadar 
mühim şahsiyetlerin Paristen 
geçi~lerinden istifade ederek 
bu münasebetleri sıklaştırmak 
çok iyi bir teşebbi.istür. 

ROMANYA KRALININ 
SÖZLERi 

Paris, 4 (Ô.RJ- ''lntransige_
nnt,, ga:ı:etesi Romanya icralı 

Karolla yaptığı bir mülakah 
neşrediyor. Kral sözleri ara
sında demiştir ki : 

"fransanın Bükreşte daha 
ziyade hazır bulunması lüzu · 
mundan bahsedeceğim. 

Ulusum memleketinizi sever. 
Fakat Fransanın, büyük bir 
müttefika yaraşan faaliyeti 
göstermemesini anlayamaz.. itti .. 
fak yalnız bir taraflı olmama
lıdır. Yalnız siyasal ve süel an· 
laşmalara dayanmakla bitme
melidir. Ekonomik münasebet-

Jerin de ayni suretle iyileştiril
mesi gerektir. Müzakere edil
mekte olan Fransa - Romanya 

ekonomik anlaşmasının bu yol
da müsait neticeler vereceğini 
umarım. 

PRENS POLUN 
TEMASLARI 

Paris, 4 (Ö.R) - "lnforma· 
tion,, ga~etesi dünden ber! 
Parisin müsafiri olan Yugos
lavya krallık naibi prens 
Polla yapılan müzakerelerin 
Arsıulu.,al sahada muahedelere 

/Jul ar l\I alt 13 11 

hürmet esası içinde barışın 
korunması taraftarı olan iki 
memleketin tam birliğini gös
terdiğini kaydediyor. 

B. FLANDIN'IN ZiYARETi 
Paris, 4 (Ö.R) - Saat 18 de 

B. FJandin, Yugoslay Krallık 
Naibi Prens Pol'u, kainbabas• 
Prens Nikolanın evinde ziyaret 
etmiştir. Bu mülakatta, f ransız 
dış bakanının Bu1~ar Kralile 
rnülakah da bahs konusu 
olmuştur. Bulgaristanın da 
Balkan andlaşmasına gireceği 

ar. henüz gelmiş sayılmamakla 
beraber Bulgar - Yugoslav 
münasebetlerinin dip'omat bir 

AVUSTURY ANIN hükümdar olan kral Borisin ve 
VAZiYETi iYiLEŞTi kral Aleksandrın barış ve bir-

Paris, 4 (Ö.R)-"Strasburg,, leştirme siyasasına devam eden 
son haberler gaz.etesı orta Av- prens Paul' un gayretlerile sık-
rupada barışın organizasyonun- laşmış olduğu memnuniyetle 
dan bahsederken Avusturyanın görülmiiştiir. 
ortadan kaybolan ltalyan yar- Pnris 4 (Ö.R) Kral Karol 
dım kabiliyeti yedne, küçük öğleden sonra Fransız erkanı 
itilafJa anlaştığını kaydediyor. harbiye başkanı general Game-
Küçük itilaf devletlerinin lini kabul etmiştir. 

••••••••• 
B. Suviç ····-Isveç sefirile 

görüştü 
Roma, 4 (Ö.R) - ltalyan 

dış işleri danışmanı B. Suviç, 

Dolodaki lsveç kızılhaç hasta
nesinin bombardımanı hakkında 
lsveç sefirile görüşmüştür. 

Moskovada ---·-·-··--Samimi bir 
şölen verildi 

••TAYYARE • - d Bugün Charlı's Boyer ile Gaby Morlay·ın • 
sınemasın a tem ·il ettikleri senenin ayıl!~ilmlt•ı·indan 

Moskova. 4 (Ö.R) - Mos
k~vadaki Türk resim sergisi
nın kapanması miinasebetile B. 
Avosek bir ziyafet verdi. Zi· 
yaf ette Türk sefiri B. Zekai 
Apaydın ve Sovyct ressamları 
ve rical hazır bulundular. 

B. Zekai, Tiirk resim sergi
sine gösterilen alakadan dola
yı Sovyetlcre teşekkür etti. 

AYRICA: 
• 

SAADET 
Heyecanlı Bir aşk macerası - Yüksek bir ruh 

FOX "Türkçe sözlü dünya haberleri,, 
tahlili - Enfes bir mevzu 

Seanslar Hergün 15-17-19-21,15 cumartesi 13-15 tale
be seansı pazar günü 13 de ilave aeanıı 

• • 

Peştede 
Komünistler tev

kif edildi 
Budapeşle, 4 (Ö.R) 

komünistlik ithamı! 
kiti tevkif etmiştir. 
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Haydutlar birbirlerini suçlıyan 
itiraflarında devam ettiler 

Bundan sonra lnglllerele pakti •lddetle müdafaa etmiyecek hiç bir 
hUkOmet halkın teveccOhUıU kazanam·yacakllr. Bunun içindir ki istik
balde hiç bir lngillz hUkOnetlnln uluslar paktına tam bir mUzahe retten 
geri kalmasına imkan yokur ••• 

~~~~~~ ...... ~----------~~------
Üç haydut sözlerimdeki ka-

tiyetten endişe içindeydiler. 
Onların maneviyatları üzerinde 
ağır basmak istiyordum.Devam 
ettim : 

- Sizin faaHyet tarzlarmızı 
izah eden vasiyetnamemi sa
dece avukatıma vermekle kal
madım. Bir suretini de müş
terek do~tumuz BiU Bristova 
gönderdim. Bill Bristov. radyo 
Monark müessesenin genel 
direktörü sıfatile ölümümden 
sonra bu vesikayı meydana 
koyacak en salahiyettar adam 
sayılabilir değil mi ? 

Sözlerim tesirini yapm1ş gi
biydi. Zira üç arkadaş, üç ci
nayet ortağı koltuklarmda ra
hat edemiyerek tepiniyorlardı. 

Sesimi biraz daha yumuşata
rak nutkuma devam etmeğe 
lüzum giirdüm: 

- Sevgili dostlar, bu kadar 
önemli bir işe hissiyab karış
brmak. kadar yanllf hareket 
olmaz. Şahsi dargınlıklar işin 
muvaffakıyetini müşkülata uğ
ratmamahdır. Uslu akıllı hare
ket etmek istiyorsanız beni de 
aranıza almalısınız. Buna mu
va Fakat ettiğiniz takdirde gli· 
venliğinizi ihliJ edecek surette 
hareket etmiyeceğimi temin 
ederjm. Bundan sonra Ne Du.,
ben Darrowun azalı bir ci~i 
oldu~ndan, ne de Darrow 
Durbenin kan içiciliğinden 

l>ahsetmemelidir. Size gelince 
M.Norris ötekileri için söyle-
diklerim sizin için de varid-
dir. Sizi şahsen üzen iki 
kişinin varlıklarına son çek
mek için bazı kikiyeler iycad 
ettiğiniz zaman bunun derhal 
sıntmamasına imkan var mıdır? 
Onlara kendi tarahnazdan yapı
lan hareketlerin, tasaddilerin 
yükünü yüklemeğe ne lüzum 
var? 

Darrov sözlerimden hem 
kızmış hem de fena lıalde 
asabileşmiş ti. 

Norrise cevab verme fırsata 

vermiyerek o cevab verdi: 
- Artık maskeleri atalım. 

Haldkatı açıkça konuşalım. 
Bristowun elmasları işinde me· 
sul olan Durbendir. Elmasları 
o çalmış, sonra da Helen De
mara o vermiştir. 

Sonra Husmanı kendi hiz
!Detine alarak elmasJarı Helen 
Demardan istirdada memur 
etmiştir. Bu işlerin yapıldığı 

. dakikalarda Danny, sizin de 
Helen Demarın dairesinde 
oJdugunuzdan haberimiz bile 
yoktu. 

Durben mukabele etti : 
- Fakat Husmanı Watersi 

öldürmeğe sevkeden de sens~n 
Darrow ... 

- Sen de Şultenin ölümün-
den mesulsun. 

- Peki ama Dannynin apar
tımanına girerek elmaslan ikin
ci defa çalan da sensin ... 

Norris iki haydudun birbir
lerini suçlamalanndan sinirle
nerek bağırdı : 

- Abdallar bu karşılıkla suç· 
lamalar yeter. Arbk susunuz. 
Buras' hiç te dövüşecek yer 
Jeğildir. Bu davarların kulak
ları vardır. 

Bir dakikalık sessizlikten 
sonra Norris devam etti: 

- Prensib bakımdan bu işe 
hissiyatı karıştırmanın çok teb
lükeli olduğunu söyleyen Mac 
Glonenin yerden göğe kadar 
hakkı yardır. Unutmayınız ki 

benim başıma gelen bütün 
dertler karımdan boşandığım 
gün başlamıştır. Hk karım te
şebbüsümüz veya teşebbüsleri
miz hakkında lü:mmundan fazla 
şeyler bHiyordu. lcadJarımı

zm, buluşlarımızın nasıl iş
lediğini, hangi hedef Jeri güt
tüğünü benim kadar bili
yordu. O mükemmel bir ri
yaziyeci idi. Fakat sinirlerime 
dokanıyordu. Zira başka bir 
kadın hoşuma gitmeye başla
mışb. Ben kalbimi oynatan ka
dına koşmak istediğim zaman 
karım önüme çıktı. Hele küçük 
hemşiresi, açık gaz bir şeytan 
o!an Luiz de onunla beraberdi 
OnJar yolumu kesmek istediler. 
Elmaslarm, yani Danninin bü
rosundan çabnan elmasların 
kendisine verilmesi için dok
tor Darrowu kandıran da Lu
izdır. 

................................................................................................................................. 
-Y-aza:n.: :C...ord. ~obert: C::eoll 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Peace - Ballot,, denilen ba
rış reforandomunu yaparak in~ 1 
~iliz dtş sıyasasmm kat'i surette 
uluslar sosyetesi paktına bağlan· 
ması neticesine varan Lord 
Robert Cecil "Demokrasi için · 
ümit val'" başhğı altında şu 
makaleyi yazıyor: 

gilHn " Avrupa anarşisi ,, adlı 

bir kitabında aynı fikir görü
lüpr. Büyük harbın ortasına 

dc(ru çıkan bu eser lngiterede 
uhslar sosyetesi lehinde bir 
ha.eketin teşekkülünde az rol 

Bu sefer vaziyetten istifade 
etm ... lc sırası ı kaçırmak 'İste
miyordum: 

- Peki Norris, dedim, an
lathklarına inanmak istiyorum. 
Farzedelim ki ben de ~enin 
kadar bir hamakat göstererek 
bütün bu masallara inandım. 
Fakat şimdi bu saçmaları bir 
kenara bırakalım da işten ko
n uşahm. Benimle goruşmeğe 
ve uzlaşmağa haur mısımz, 
değil misiniz? Geçmişin üze
rinden bir sünger geçirerek 
yeniden işe başlamak için za
man geçmemiştir. 

Üç haydut yeniden bakıştılar 
ve yerler;nden kımıldadılar. 
Darrow ve Durben biraz Nor
risten uzakJaşblar. Bana yak
laştılar. Norris sessizliği kese
rek cevab verdi: 

- Mac Glonenin fikirleri ve 
düşüncelerinden istifade edebi
liriz. 

- Evet .. 
Darrow da bu sörleri tasdik 

etti: 
- Mac Gloneyi çoktan beri 

tanıyorum, dedi. Onun fikirle· 
rine uymalıyız. Elimize geçen 
altın madenini elden kaçırmak 
budalahkhr. 

- Sona var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H:r&1zhk 
Karant_'nada Uğur sokağında 

oturan fmncı Mehmet oğlu 
Şükrünün evine giren hırsız 
tarafından kapı arkasında asılı 
duran ikı manto çahomıştir. 

Kadın kavgası 
Namazgahta Çavdar soka

ğmda oturan Ahmed kızı Na
ciye ile Halit\ karısı Hacer ara-
sında bir çocuk meselesinden 
kavga çıkmış, Naciye testi ile 
Haceri yaraJamışhr. 

1935 yı!a bir çok karışıklık 
ve end:şe sebebler! gördü. Fa
ka bu yıl içinde cesaret verici 
olan ve ehemmiyeti mevzii çer
çiveyi aştığı için herkes·n dik
katine değeri olan bir hadise 
çıktı: Iık Kanunun ikinci yarıŞ
ta lngilterede çıkan siyasal buh
r-.m kasdediyorum. Ezici ve yek
nasak bir ekseriyete dayanan 
bir kabine vardı. Ulus hülui
mete ve başbakan B. Baldvine 
inandığı için son seçimde 600 
sayJavdan (400) Ü bükü.met 
partisinden çıktı. Fakat bir ay 
geçmeden bizzat B. Baldvin 
esas mesele üzerinde siyasanın 
hatalı olduğunu ve bu siyasaya 
hasım olan kamoy kuvvetinin 
mukavemet cesareti bırakmı

yacak kadar büyük o!duğunu 
itirafa mecbur kaldı. Son za· 
mana kadar meml~ketin en se
vilen siyasal simalarından biri 
olan ve şahsi karakteri kendi
sini tanıyan herkesçe derin . bir 
saygı uyandıran dış bakanı is-

. tifaya mecbur kaldı ve 11 Paris 
sulh teklifleri., denilen şey ter-
• 
kedildi. lngiHcrenin 7e battci 
diğer n emlekeUerin parla
mento tarihinde, ulusun ken
di mümessiller;nin hatasmı 

düzeltmek için bunun gibi' bir 
müdahalesine benzer hiç bir 
hareket görülemez. 

Bu işin dahili menfaat kad
rosunu aştığını söyledim. Eğer 
bunun sebepleri ve nasıl oldu
ğu araştırılırsa, öyle sanırım ki, 
diktatörlerle prestişkarlarının 
iddiasına aykm olarak, demok
rasinin çok diri olduğu ve de
ğişim halindeki dünyanın yeni 
şartlarına uyacak değişikliklere 
tahammülü olduğu anlaşılır. Bir 
asır evvel eser yazan (Jert!nay 
Bentham) sulh unsuru olarak 
kamoya bir güven beslerdi. 
Ulusal orduları ilga ederek 
ve arsıulusal bir adalet divanı 

yapn:;a teklifinin "işin gayeleri
ni öğreninçe bundan çıkacak 

iyilikleri takdir edebilecek 
olan,, halk yığınlarının hima
yesi ı;;ayesinde tahakkuk ede
bileceğini umuyordu. Bu divan 
kararlarının tatbiki için de her 
devlet matbuat hüriyyeti.ni te
minden daha iyi bir vasıta 

görmüyordu. 
Dikin·son adlı diğer bir in· 

~ 
.... .ti .• ' -. . ~· 

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir hastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadm - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha~talıkları kabul eder. lımirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameJiyathan~si ve doğum 
~alonu fennın en son te

rakkiyatına göre hazırlaıımışbr. 
HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

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

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

s. 4-5 

l.oıd Robert Sesü 
O}namamışhr. Muharrir varıla
cak barış şartlarını münakaşa 

eberken diyordu ki: "Eğer Al-
maoyada hakiki bir demokrasi (>J .. 
sa bu,sulh için büyük bir teminat 
olurdu. Nasıl ki, demokratik 
denilen diğer uluslar da iç işle~ 
rinde olduğu gibi dış i~lerinde 
de bakiki olarak demokrat 
olsalar bu da bir barış temi· 
ııab olacaktı." 

Gerçi halk gazetelerinin 
geliştiğini gördük. VayrQar 
ana yasası sayesinde Almanva
nın tam bir demokrasi oldu
ğunu gördük. Ve hürriyeti 
sağ ve baniÇI bir kamoyun 
teminatı olacağı umulan mat
buatla ulusa kendini idare 
edecek kimseleri ve siyasalarmı 
seçmek bakkam verecek olan 
demokrasi müesseselerinin, ltal
ya gibi Almanyada ·da demok
rasinin aksi ve harpçı ulusculu
ğun timsali olan bir diktatörlük 
lehinde bir nevi plebisit do
ğurduğ"Unu görmedik mi? Şu 
halde demokrasiden ümidi kes
meli miyiz? ltalyada ve Al· 
manyada şahidi olduğumuz 
vatanperverlik isterisinin te
zahürleri, aşağıdaki satırları 
siyasa "Politik,, kitabanda ya-

. zan aristonun yanlış bir akım
sar (optimist] olduğuna mı hük
mettirmeh?! 'jFerd hiddete 
veya diğer herhangi bir hırsa 
kapılabilir. O zaman muhake
mesi zaruri olarak bozuktur. 
Fakat birçok kimselerin bir 
hırsın tesiri altında kalarak 
ayni dakikada hataya düşme· 
lerini farzetmek güçtür.,, 

Bu korkunç hadise muayyen 
şartlar içinde, Yunanlı filozofun 
tahmin edemiyeceği metod
larla, yani halkın fikri üzerin
de müessir olabilecek bütün 
vasıtalarm harekete geçiril
mesile; matbuat. radyo. tiyatro, 
sinema ve sokaklarda halk nü
mayiıleri gibi vasıtaların ayni 
gayeye doğru çalışmasile ta~ 

baddüs edebilir. 
Plebisitçi diktatörlüklerin çı- . 

kışı, parlamento müesseseleri
nin demokrasiye tam manasile 
tercüman olamamalarından ileri 

gelir. Bunun ilacı halka 
siyaşal bir terbiye verilme
sinden ve temsil müesseselerini, 
demokrasiye hükmetmek fırsa
tım vermekten ibaret olan ha
kiki rollerine iade etmekle 
mümkündür. 

işte lngilterede olan şey bu
dur. B. B. Laval ve Hoare ta
rafından Italyaya yapılan taviz
Jerin halk tarafından reddi 
münferid bir hadise değildir. 
Buuun asıl 

içinde aranılmahdır : Yeni seçi
len parlamentonun bütün iye
leri - bir üçü müstesna - seçim 
mücadelesinde mütecavize el
biriiğile mukavemet prensibine 
müzaheret taahhüdüne giriş-
mişlerdi. Muhalefet, zaten dai
ma Uluslar Sosyetesi tarafta• 
rı idi ve hükumeti Sosyete
ye kafi derecede azimle mu
zaheret etmediği için ten
kid ediyordu. Kabine taraftar• 
lan da hemen ıu cevabı ver• 
diler: " Sosyalistlere rey ver
mek, ltalya lehinde rey ver
mektir. ,, Bu ibare ulusal par
tinin resmi bir seçim propa• 
ganda~nnda gözüküyor ve bu 
propaganda ilanlarından bi· 
rinde Uluslar Sosyetesi üze-

1 

rine, şu ibare ile · inmiş bir 
yumruk gösteriliyordu: " Bi:ı:im 
sözümüz, bağunn:dır. ,, ( Our 

1 vord is our Bond ). 
1 Neden bütün partiler ve he· 
ı men hemen bütün namzedler 
' böylece Uluslar Sosyetesine 

1 

taraftarlıklarını belirtmeğe ili· 
zum görüyorlardı? 

İlk önce, hiç şüphesiz, yaz 
i batmda yapılan (Peace Ballet) 
• (barış plebisiti) nin neticesi ha· 

ı sebiyle, aylarca, gönüllü ve ça
lışkan bir işçi ordusu tarafın
dan kırk kadar dini siyasaJ, 
sosyal ve kültürel teşekküliin 

· yardımiyle yapılan bu gayri 
resmi plebisit şunu göstereli ki 
reye iştirak eden 11,640,066 
lngilizden 11,166,818 i lngilte .. 
renin Uluslar Sosyetesine faal 
bir iştirakine ve 10,096,626 sı 
da, mütecavize karşı ekonomik 
berkitelere taraftardı. 

Fakat bu merak uyandırıcı 
neticenin kendisi de on alb 
sene zarfında uuluslar sosyetesi 
birliği,, kurumu tarafından bir 
halk terbiyesi mücadelesinin 
neticesi idi. Buna din başkan-
ları, siyasal şefler, öğretmen
ler, gazeteciler, hülisa herkes 
kendi imkana nisbetinde ittirik 
etmişti . 

Bu terbiye işinin muazzam 
neticesi hakkında istatistikler 
pek az malumat verebilirler. 
Fakat lngilterede her şehirde 
ve büyükçe her köyde "Ulus
lar sosyetesi birliği"nin bir 
şubesı olduğu düşünülürse, bir 
çok yıllar sırb sıraya bo te-
şekkülün senede vasati dört 
bin umumi toplantı yaptığı, 
lngilterede 600 den fazla ga
zetenin muntazam şekilde onun 
matbuat servisini kullandığı ve 
maarif idaresinin, birliğin te· 
şebbüsü sayesinde, bütün bir 
nesle Uluslar Sosyetesinin pren· 
sipleri ve faaliyeti hakkında 
objektaf bir öğretim verdikleri 
gözönünde tutulursa, Ingiliz 
"Adalı" zihniyetinin niçin or
tadan kalkbğı anlaşılabilir. 
Uluslar Sosyetes'nin mukadde· 
ratma gösterilen manevi afi· 
kadan diğer ulusların yaşayış 
şartları ve istekleri hakkında 
daha geniş malumat ve 
hakiki bir arsıulusal ada-
let isteği doğmuıtur. Bu
nun içindir ki orta anlayışlı 
lngiliz vatandaşı şimdi dış si
yasada kendi kafasiyle hüküm 
verecek mevkidedir, ve yine 
bunun içindir ki Londra gaze
telerinden bazı!arının manev
rasına rağmen lngiliz kamoyu 
Uluslar Sosyetesi pakhna uy
gun düşmiyen her hareketi 
reddetmektedir. 

Yazan: Eczacı Kemal A 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Sinameki 
Serde eczacılık var, sin 

kiyi çok iyi tanırım. Bu i 
cik yapraklara her ned 
mizah kalemler pek ta 
sinamekiyi galiba heceleri 
alaya müsaid buluyorlar ol 
ki ele alan çıkıyor yola! S 
cıhz, manhğı kısa, ma 
bir insan tipi gördüler 
vay sinameki vay derler. 
nameki neden böyle ti 
sıfat olsun diye eczacıhk 
marlarım ayaklandı. Sinam 
mlldafaa edeyim dedim, 
kendisi ile bir görüşsem, 
ekkilim olsun, bana ve 
versin dedim. Dikkat et · 
zim calaz sinameki ne ıhl 
ra ne hatmiye ne de aynk 
küne hiç birisine benzem 
Bu kadar ot. kök kulla 
sinameki bunlar arasında 
zah muharrirlerinin takı 

kadar sinamekidir, tuhaf 
ğiJmi 1 

Böyle kelimelerin, hecel 
kulakta b•raktığı tesirler 
bim oluyor, meseli Zon 
zangur zungur bir şive 
seki, ayağı lipçınh gi" 
Daday ile Darende de 
vardır, Daday işin alayınd 
da Darendede ciddiyet 
intizam vardır. Şehir 

lannda olsun, insan isimle 
olsun. kulağa gelen he 
birıeyler söyler. Meseli 
rullah parlak ve toparlakdı 
Husameddin mat ve uzun 
Mizah kalemlerinin iyi te 
edeceği bu süjeyi hep ön 
bizim B. sinameki koydu, 
zanede bukadar ilaç var, f 
sinameki dediğim gibi 
sinamekidir. Ne de olsa 
tumdur. Aleyhdarlığı akhm 
bile geçirmem ... 

Hav.: cllık ve aporı 
Havacıhk ve +i'_poır mec 

81Dln 160 IDCI Scl~acıkmJ 
···························~··· yasal terbiyesi, parlament 
min zaruri kusurlannı ta 
edebilecek derecede ilerle 
tir. Bu kusurları pek eyi 
riz. Grub sistemi, parti 
hiç bir zaman eksik olml 
siyasal fesad ve korkaklık 
her şeyden ziyade - Siyasal 
kinenin nihayet kendi ken 
bir gaye halini almağa tem 
ederek - ulusun hükümran 
hakkını gasbetmesi haseb· 
hükumetin zaafı bunların 
hcalarıdır. Fakat siyasal ter 
sahibi ve uyanık bir millet 
dümraniyet hakkının elin 
kapılmasına razı olmaz. 

Bir ulusun, mümessilleri 
hatalannı - Yıkıcı değil ya~ 
bir şekilde tashih etmesi d 
rudan doğruya fikrini bildi 
bilmesi devrine girinciye 
dar katlanılacak büyük dJ 

külit vardır. Seçmenlerin sa 
sa ne kadar çok olursa bu 
Jükler de o kadar artar. 8 
uluslar sözde halkın rızası 

dayanan diktatörlükleri tect 
be ediyorlar. Biz lngilizler İ~ 
bu ilaç hastalıktan daha k6t 
dftr. Fikrimce daha sıhhi l 
çare ya bizim yaptığımız gi 
gayri resmi veya lsviçrede 
gibi kanuni şekilde halka dJ 

racaat edilmesidir. 
Böyle usu'ler tabii her hale 

ve her yerde kullamlmaz. f 
kat bizim yaphğamız vaziY 
ancak iyilik verebilirdi. Bu, d· 
ha cesaretli ve daha mantı' 
bir logiliz dış siyasasına iaılı~ 
verecektir. Pakta şiddetle pıı 
dafaa etmiyen hiç bir hükfı1Jl1 

halkın teveccühünü kazaoaııı 
yacakbr. Bunun içindir ki i 
tikbalde hiç bir lngiliı bil"; 
metinin Uluslar Sosyetesi pa 
tana tam bir müzaheretten ge 
kalmasına imkan yoktur. GI 



Japonya 
er,m 

• 
ırya 

onya bir tarafta 
• • 
1 

o e araftan da 
rsatl~r kollıyor 

Çini 
yutmak için 

( ö. R ) - 500 sebebiyet vermektedirler. 
mil d • Kabaro Buna muknbil Çin efkiin 
VI divo ok yolu bitm" tir. bir omumiyesİ hükfımetin japonyR-
ja hücumuna rşı Şarki y karşı müsamahakar davra-
Sib" ry 

10 
en mü · üdaf r~rak o1usal şeref ve haysiyeti 

batbdır. Çünkü böylece Ka- muhafaza edememekle itham 
baro~ ktan Vladiv stoka 40 etmektedir. Halktaki bu ho -
aatta nakliy t yapı aca ,_ nu ur.lak hüküm.etin durumunu 

hr . Japony ile gerg n'ik üşkülleştirmektedir. Kabine-
b bile tacil edil ikinci Si- nin değişmesi kuvvetle ileri 
biry'. de iryolu tb d bir sürülen bir ihtimaldir. 
kaç ya dar bitecektir. Bu BiR JAPON CASUSU 
işler için ko n bataklıklar YAKALANDI 
kurutul uı, uaua esai Londra, 4 ( Ö.R ) - Pekin 

So et üd sarfedil i ·r. YJ '"Av••d _ ıapM luıdııdunda Traııssiberi.en dr.milyo/a ıstasyoıl.ll ci annd • Lurat'ta bir Japon 
k rkta en es sl.t ~ ' J' el k 1-a mm uza çıkan hadiseleri Sovyet bükü- müza er er in ıt uğr dıktan a yaKat nmışhr. Son z • 

r ru ylece ta amlan- meti nezdinde protesto etme . onra hudutta yeniden baıt manlal'da Çin.in her y . \i.e 

lJ yor. ESTOSU içi:ı Moskova büyük e1çi ine hadiseler başgöste eğe baı- apo caı lan faa ·yet ·s-
JAPON PROT "N" . ir vermiştir. lamışbr. Japon skerleri sık termeğe b lam br. Yakalanan 

.~okyo, 4 . {~.R». ;,di-i:~ ÇIN _ JAPON HADiSELERi ık, 934 yılınd tesbit edilen c ı, yyar oyuncak Ye el 
N~ı. g zetesın_m ~il g

11
_ Lo dra, 4 {Ö.R) _ Japonya huautl r tec vüz ederek bazı i teri r k öylere k dar 

öre J pon d!fı lerı bakan gı . ç· ükü eti arasındaki mües if hadi eler Çıkma ına okul ğ mu ffak olmuştu. 
Rusya M:ıoçuri bududl nnda le ın •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ·················~···························· -................ ii&b an o ueoo. u 

ltalyan tebliği 
Rom 4 ( Ö. R) - 114 nu· 

maralı re i tebliğdir ı M re
ni Badoglio te!graflıyor. 

NegeUi b6lgcsinde mutavaat 
eden Gala Bornno ~irctleri 
ltaly n kuvvetJerile birl erek 
H b f kuvvetJerini ağlüp et
miş ve dnğıtmışl rd1r. T yy -
reler Ueb Destro ve Ueb Şebe
li ara od bombardımanlar 
ynpmıslardır. Eritre cephsincle 
dikkate şayan bir şey yoktur. 

35 ev yandı 
Kahire 4 (Ô.R) - T n a 

yakınında bir köyde büyük bir 
yangın çıktı. 35 e yandı. 

Paris ~ülakatında bu husus Prens 
Starhemberg'e etı·aflıca izah edildi 
Paris 4 ( Ö. R ) - P riste-

. ki Arsıulusal müz.akere1er git· 
ti çe daha büyük bir ehemmi
yetle devam etmektedir. Kral 
Karolun şöleninde bulunduktan 
sonra dış işleri b k nı Flanden 
Kedorseye dönmüş ve saat 
15 te Avusturya Vis Şansölye
si Prens St brembergi kabul 
etmiştir. Avusturyanm P ris 
elçisi de Prensin ynnında idi. 

Siyasal çevrenler bir 1 aç 
gundenberi P~riste yapılmakta 
o!.ın görü~meJerin en mühimle
rinden birinin prens Starhem
berg ile yapılnm 'müla · t ol
duğu kan abndadırl r. Filha
kik bir s att n f zl süren 
b görüşmede bütün Avustur
ya m ele · gözden geçirilmiş 
ve Avusturyaom iç v ziyeti 
ilk fta i cdeomiştir. 

HABSBURG SALTANATI 
ışı 

n Habs
burgl nn a at ı i de eı· 
elesindeki g6rfişlerini anlattık

o sonra dün ak şam. küç"" 
itilafın miime "ileri olan R -
manya kr: lı K rol c dı işleri 
b anı B. Titüiesko ile yapbğı 
örüşmelere dayan r. k bu 

de lcller rub un durumun 

ant 
l)o 
Londra 

• 
grevı 

•• •• uy or 
Londra 4 (Ö.R) - Soğuk 

b va mahzenleri nmelesinden 
2000 kişi daha greve iştir k 
ctm · terdir. 

ışbr. B. Titüleskonun 
dün, Vago la~y ra ık naibi 
pr Polün bu - k t•i 1 rak 

an 
• 

t.natnun 
lif bu-

z 
eçm a unu 

P ri • 4 (Ö.R) - Ba bakan 
(bugün) t 11.lO d 

ke di kon ğınd bir kabin 
unıf u riya et edeo ktir. 

Büyük fi i terinin yapılma-

ve işsizli le mücadcle için 
lınacek tedbirlere ait ol cak 

olan bu müz.akerelere ehemmi
y t veriliyor • 

P ris, (Ö.Rt- Saylavlar 
od ında eçim anunu değiş-
tirilmesi ve eçim · t 
ı la baklund ki mün 
ba 1 ştır . 

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

IJ //ay 

Lyon, 4 (Ô.R) - Lyon şehri 
bugün çeyrek asırdan fazla 

aodanberi rb fi olan eski 
başbakanl rdan B. Edo d 
Hcrriot'nuo yıldönümiınü kula

mıştır.Bu münasebetleLyon ar ~ 
kuru!u bunca ı.amandan berı 
ba~ında bulunan Devlet adamı 

f . e bir şalen vermiştir· 
şere m , 
Bir çok sena.tör ve snvylavınr 

ölende bu unuyorlardı. 
ş ' .. .. ı· Bir sok hatip er soz soy ıye-

rc . şnrbayl k odevmi büyük 
bir bağhi ı in yapan ve L) on 

şehrinde bir çok osyal ~ nrd m 
kurumlan yaratarak fak~r h 1-

k ısbraplarmı aı:altmaga ç -
lD •• 

1 B Herr"ot'.nuo gayretlerınl 
ışan · 

takdirle anm1$1 rdır. 

Ou.r:uıl 06tin 

it lyad 
Ze zele ol ·u 

Triye te, 4 (Ö.R) - Snb h 
saat 9 d b fif bir yer dep
reomesi duyulmu r. 

Torino, 4 ( Ô.R ) - Ehem-
ıiyctsiz bir yer deprenme i 

kaydcdifmi tir. Dcprenmenin 
merker. - tü Torioonun 9D ki
Jometre ~m r rkr inde bulu-
nuyor. 

• 
gız - sr 
üza e ele · 

Londr , 4 (Ô.R) - iyi m lu
mat al n mebafilde, logilizler 
ile Mısırlı! r nr ındo cerey n 
edecek h diselcrio Kahiredc 

1 cereyan edeceği ve müu erc-

1 

lerin şub t soound~a e~el 
ba hyamıy ğı tekzip edal
mektedir. 

e a 
ansölye itler, Alman ulusuna 

sorusunu yakında 
sömürgeler 

yapacaktır hakkındaki 
Londrn, 4 ( Ô.R ) - Resmi 

çewrenler Alm de iz 

··ı: o u 
fak t konferansd 

ım-

d leti murabb s1an arasında 
bir nlnşm olurs bu çağn

h n "mk mız olm dığuu kay-
det t-edir. 

AL AN PL • BfSITI 
ondr , 4 (Ô.R) - 11D ily 

T 1 r f" B rlin nnın 
bildirdiğine göre A a11y da 
y kmd hem Ren gayri askeri 
bölgesi, hem sömürgeler bak
lund iki orulu bir plebisit 
haurl nacakbr. 
LOKAR ONUN TE ELLERi 

çO OMOŞ 
Berlin, 4 ( Ö. R ) - Peri 

gönı melerinden b hseden 
"B rliner Tagebl tt,. yuayor: 
"Bu ko u 1 r Lok mo pak
tının ne der ceye d r bU· 
kümde kaldığı m el · ·n ye· 
oiden müuk re auu olm -

Beıliıddu alosu 
sın cbeb o caktır. Snrraut 
k bioesinin Ru ya ile yapıtmış 
olan p ·tı t dik ettireceği 
mu kkabr. Bunun mana ı şu
dur ki Fran n:·A budud-

1annı teminat nltına olan 
Loka o paktı 1 · bir un

r · ve edilecektir. 8 d 
Lok rnonun o s ~e te
mellerini değiştirmekte ba ka 
bir çy olm ı:. 
AL ANYA. SOVYETLER-

DEN KORKUYOR 
P ris 4 (Ô.R)- "Pelit r-
·u in., gazete i y :ııyor: 
Orta Avrupanın müşterek 

güvenlikle duru unu ğl m
i tırma cereyanı içindeyiır.. 
Berlin; Sovyet-Romeu p ktınıo 
bala imza edilmemiş olduğuna 
dikkat etmektedir.Zira Rom nyı 
ltüç.ük itilaftan çekilirse, Çe
l'o Jov )'ayı d caydırarak 
Gener 1 Goringin planım tnt
bik etmek mümkün olurdu. 
Halbuki Roman} anın Sovyetr 
lcrlc muahedeyi imza etm i, 
Ru y nıo orta Avrupad (1l • 

dah le cdebilm i demektir· 
Almanya.nan en ço konctıır 
budur. 
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'Müslümanları~ 13 Anası Habeşler Makalleye gir 
Bir telgraf haberi Habeşlerin Adi 

yolunda bulunduklarını bildiri 

. 
lslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
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Bölem saytsı: 2a Yazan : TokdU 

Abbas, 
seçti, 

bu 

beni kabilemden en doğru adam olarak 
bana, üç gün üç gecede Medineye ulaşıb 
mektubu Muhammede vereceksin: dedi 

ltalyan kuvvetleri, tuttukları mevzileri 
lerse Habeş taarruzu Aduaya dayanaca 

Üçüncü kısın -
Muhammed "Kuba,, da, ilk 

kurduğu camiin nahiyesinde .. 
Yanında Ayşe var, Hafasa var. 
Sude hasta bir halde bunların 
arasında hava tebdiline çıkmış
tır. Muhammedin Kubaya git
mesi, üç senelik emektar karı
sınm hastalığı artmasındandı. 

Ona Kubada serin ve selamet 
bir nefes aldırmak, havasını 

tebdil etmek emeliyle hareket 
etmişti. 

Şutuflu develer üzerinde gi
den Muhammedin iile erkana 
Kubada da rahata kavuşmuş, 

· izaz ve ikram t-dilmişti. 
.. Sude,, iniltiler içinde götü

rüldüğü havadar bir evde, ya
-tağının içinde hastalığına me
ded anyordu. Onun etrafında 
onu çok seven Ayşe ve onu 
çok sevmeği Ayşeden öğrenen 
Ye bilen Hafasa dönüşüyor
lar, her istediğini yerine · getir· 
meğe çalıııyorlardı.. Muham· 
med koşuyor, emrediyordu. 
De•e sütleri geliyor, o Deve 
ıAitleri ki Deve doğurduktan 
ıonra yavrusu yeni ağız almıt 

Deve sütleri .•. 
Koyun sütJeri getirtiyor, o ko

yun sütleri ki Medinenin dağ
larınm bahar otJannı yiyib ağı· 
lına dönerken aağılan kokulu 
ıiitler .. 

Hurmalar getiriyor, o hurma· 
lar ki çekirdeği aı. ve yanık 
kokulu hurmalar •. Bunlan kendi 
eliyle ihtiyarca karısı Sudeye 
içiriyor, yediriyor. Onu yata
iında teselli ede ede acılannı 
teskia etmeğe çalışıyordu. Sude 
bütün bu ikramlara, bütln bu 
ibtimamlara karşı hastabğmın 

fiddetini kaybetmemelele bera· 
ber ikram ve ihtimamın ebem
•İyetile, dikkatiyle ve bilba11a 
kocasınm baıından aynlmıyan 
zevkli tesellisiyle hastalığını 
yenmeğe uğraııyor, gülüyordu. 

Ba, ucuna diz çöküb dua 
~den Muhammedi gördükçe 
e>nun ellerine aarıbyor .. 

- Ya Muhammed! Seni öl· 
ıem kemiklerim bile yadede· 
cek, gömdüğün topraklarım 
bile senin yüksek sevginle meı
bu olacakbr.. Varol .. 

Diye solgun bakışlariyle ko· 
casına sevgiler sunuyordu. 
' . . • • 1 • 

Ay~e Muhammede sokuldu, 
kulağına bir şey f11ıldadı ve 
elinCleki mektubu kocasına 

verdi. 
Muhammed çehresi endite ile 

bozularak mektubu aldı, kalktı 
odadan çıkb. 

Kapının dıtında bekliyen bir 
Mekkeli yerlere kadar eğilib 
hürmet selAmı vudikten ıonra 
Muhammedin yüzüne bakmak· 
•ızın durdu. Muhammed: 

- Seni kim g6nderdi? 
- Abba8 
- Ne diye? 
- Bu mektubu sana ulaıbr· 
~ .. mu ıçın. 

- Mekkede hangi kabileye 
mensupsun? 

- Beni Gaffar kabilesine .. 
Abbas beni kabilemden en 
doğru adam olarak seçti, ve 
bana üç gün üç gecede Me· 
dineye ulaşıb bu mektubu 
Muhammede vereceksin dedi. 

- Eveti 
- Uyku uyumadım, ıırtına 

bindiğim Hecin iki giinlllk yol-

- Eet! .. 
- Yolda Deve kiraladım ve 

size ulaşmağa koştum, Medi
neye vardım, Medinede olma
dığınızı söylediler. 

- Burada idim. 
- Naam ya Muhammdl Bu-

rada olduğunuzu Medinede öğ
rendim, kiraladığım bir At'la 
geldim.. Cevabını verecek fTlİ- . 
siniz? 

- Dur yavrum! Oradan ba
na selam getirdin mi? 

- Evet ya Muhammed! Ab
basın ve seni sevenlerin sana 
selamlarını ve zafer dileklerini 
getirdim. Fakat Kureyş ayal<ta. 

- Aleykümselam, ben mek-
tubu okur ve cevap veririm. 

Ueri seslendi: 
- Alın misafiri, izaz edin .. 
Mekkeden gelen sai Kuba- ı 

nın bir temiz evinde ızaza 
alındı .. 

Muhammedin mektubu oku
ması ve mefhumuna agah ol
ması ) akın bir atinin karışık
lığını hissettirdi. 

Araplar bir kavgada yoru
luncaya, biti.p ve sernugun 
düşünceye kadar devam etmeği 
intikamlarını almayı güden kin
dar bir kavimdir. 

Bedırde mağ'lup olan Mek
keli Araplar bunun öcünü al-
mak için rahat, dirlik gibi şey
leri unutarak !ıÜratle intikam 
almağa hazırlanmışlardı. 

lslam dininin safvet ve ne
zahatini bildirip yükselten, o 
zamana kadar gelmiş yafan 
yanlaş akidelere, putperestliğe: 

- Ben allahm· Resuluyüm ! 
- Souu Var-

atan bul, 4 (Hususi muhabiri
miden )-Henüz teeyyüd etmiyen 
ha>erlere göre Habeşler şimal 
celhesinde büyük bir tearruza 
ge:mişlerdir. Bu cephede 48 saat 
ev1el başlayan muharebe bütün 
ş1aletile devam ediyor. Bu ta
arıuz Adigrad istikametinde 
inliş:ıf etmektedir. 

Henüz teeyyüd etmiyen bir 
ha•ere göre Habeş kuvvetleri 
bu sabah Makalleye girmişler
dir Bu haberin ihtiyat kaydi
le telakkisi lazım geliyor. 

... andra, 4 (A.A) - Royter 
Ajansının harp muhabirleri 
bildiri yor: 

Cenup cephesınde Ras Des
ta ordusunun yerini tutacak 
olc.n Habeş ordusunun teşkili 

Adua-Makalle yoludur. Zira 
Makallenin vaziyeti kat'i ola
rak bu yolun akıbetine bağlı
dır. Fakat şimdilik oralarda 

için ordugihlar ve 
zımı ile yiyeceğin 
edilmesi için bar 
vardır. 

hastan~drn cıkaıkm 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

işiıe devam edilmektedir. Fa
kat bu uzun zamana ihtiyaç 
gösterecektir. Çünkü Ras 
Desta ordusunun muhtelif un
surlan tamamen dağılmıı va· 
ziyettedir, 

llabr.ş imparatom bir 
tutuşan kuvvetler ismi geçen Habeşlerin Makall 

sında yeni bir hücu 
lan ihtimalini nazarı 

alan ltalyanlar, bu 11 

lngiliz müdafaa projesi 
Şimal cephesinde, Habetler 

Makalle mıntakasında yeni 
büyük bir muharebenin ba,la
dıimı bildirmekte ve bu ina 
kadar biç bir tarafın mahsüs 
derecede bir muvaffakıyet 
kazanmadığını ilave etmekte· 
dirler. 

yolu doğru akınlar yapan 
Habeşler mubarib gurub-
lariyle o yolu müdafaa - Baş t11ra/1 ı i11d say/ada -

Komite, Libya hududundaki 
ltalyan Süel hazırlığını ve pet
rol tedbirinin s1 1daştmlması 
günlerinin yaklaştığmı gözönün· 
de tutarak Mısırda yapılacak 
hazırlığın ticiJi için teıebbüse 
giriımiştir. 

MÜDAFAA KUVVETLERi 
ARTIYOR 

Londra, 4 (Ö.R)- Anglikan 
kilisesi ulusal müdafaanın ber· 
kitilmesi planının Avam Kama-

1 
rası tarafından tutulması le
hinde karar vermiştir. Bu ka
rar suretinde deniliyor ki: 

••Anglikan kilisesi kurulu ulu
sal müdafaa meselesini gerek 
imparatorluğun müdafaası, jle
rekse Uluslar sosyetesi paktın-
dan ileri gelen teahhütlerin 
yerine getiri1mesi için lüzumlu 
gördüğünden' . lngiliz müdafaa 
kuvvetini en yüksek dereceye 
çıkaracak olan l,ükumet proje-
sine müzaherete karar verir . ., 

ZORLU BiR HARB BAŞLADı 

etmeğe uğraşan it al yan 
müfrezelerinin her ne olur-
sa oJıun ltalyanlann niyeti 
bugünkü hatlarını o zaman ay
lar ıarfanda ellerinde bulundur· 
mak ve oradan kımıldamamak
br. Çünkü ltalyanlar oralarda 
kıt için her türlü tedabir al
maktadır. 

ASKERi ORDUGAHLAR 
KURULDU 

batlannı daha ziyad 
etmekte ve etrafa h 
noktada blokbauslar 
tad11lar. 

. 
MAKALLENIN ~ 

HABERi BEKU 
Adis-Ababa, 4 (A.A 

ter ajansından: 
Şimal cephesi, Ha 

naklanndan çıkan ve 

B. Daladiye ı ispanyada 

Adua·Makalle yolu civarında 
vukua gelmekte olduğu bildi
rilen ıileri kol muharebelerinin 
yeni büyük bir muharebenin 
başlaagıcı olması çok muhte
meldir. Bu muharebenin hedefi 

Eritre kaynaklanndan gelen 
haberlere göre, bu tedbirler 
arasında askerlerin yatması 

vakıt bulunmayan bi 
göre, Makallenin au 
dakika lleklenmektedi 

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

Japonya deniz konferanslarına girmiyecek 
Parti grup 
başkanı oldu 

Paris, 4 (Ô.R) - Tüze ba
kanı Ye asbaıbakan olan radi-
kal sosyaliıt grub baıkanı B. 
Yvon Delboı yerine B. Dala
dier partinin grup başkanlığına 
seçilmiştir. B. Daladier geçen· 
lerde partinin icra komitesi 
başkanlığına da seçilmişti. 

Rahipler 
öldürüldü mü ? 

Kanton 4 ( Ö. R ) - Ingiliz 
ve Am~rikan misyonerleri Kla
yongtan ayrılmışlardır. Burada 
komOnistlerin tehdidine maruz 
kalan on üç Fransız rahib ve 
rahibesinin hayatlarından ha- • 
ber yoktur. 

Arnavutluk 
Prensi öldü 
Bükreş 4 ( Ô. R ) - Eski 

Arnavutluk Prensi Giyom de 
V cetin kansı burada ölmüştür. 

Kun Yang 
Komünistlerden 

temizlendi 
Şangbay 4 (Ô.R)- Tiyençin· 

den hareket eden kuvvetler 
Kun Yang şehrini komünistler
den istirdad etmişlerdir. 

Çek - Avusturya 
tecim anlaşması 

Şayanı dikkat 
bir hadise 

Madrit, 4 (Ô.R) - Karaif
ten gelen bir Sovyet vapuru 
tayfasının bir an bile karaya 
çıkmasına Barslonda müsaade 
edilmemiştir. Geçende Kadiks
te de böyle bir hadise olmu~tu. 
Bu Sovyet mürettebatına karşı 
umumi bir yasak olduğunu gös
termekte ve sol cenah gazete
leri tarafından şiddetle tenkid 
edilmektedir. 

Litvanya 
Dış hakanı Berline 

gidecek 
Bcrlin 4 (Ö.R) - Litvanya 

dış itleri bakanı yakmda tay- · 
yare ile Berline gelect:ktir. 
Litvanya bakanı Alman dıt it
leri bakam B. Von Neurath 
ile iki memleket arasında asın· 
tada kalan meseleleri g6rüşe 

cektir. 
Bir vapur tayfaları 

tevkil edlldl 
Kalküta, 4 (Ô.R) - Bir In

giliz vapurunun Çinli tayfasın-
dan 50 kişi tevkif edilmittir. 
Zira bunların arasında 40 ta· 
banca bulunmuştur. Zabitler 
tevkif edilmemiştir. 

Esir bir lltalyan 
neferi kaçmış 

Aksum, 4 ( Ö. R ) - Son 
Takazze muharebelerinde beş 
yerinden yaralanan bir ltalyan 

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

Amerika Cumur başkanı, yeni de 
kuvvetleri prOjesini onayladı 

Amerikamn ve /aponyanw karşılıklı olarak harp gemu.•'1nl gösteren bir /oloğıaf 

Londra, 4 (Ô.R) - 8. Ruz· ı ettiği resmen teeyyüd etmiştir. ! Tokyo, 4 (Ô.R) - D 
velt, Amerika deniz ku~vetle- Amerika, Japonyanm bu ha- ka~lığı~ ~al6m~t .~er~. 
rinin artması hakkındakı de- zarlığı önünde hareketsiz kala- lihiyetlı hır ıefı, Nışı 
niz bakanlığı projesini onayla- mazdı. Gazetelerin aldıkları gazetesi aytarıoa verdi 
mışbr. Yeni projeye göre hata göre, Japonya, tJ 
Amerika hükumeti, yeniden malumata göre Amerikanın de- sonra hayal mahsulü ol 
6 safı harb gemisi inşa ede- niz silahları projesi Niı1an ayın- ruznamesi ifşa edilen 
cektir. Londra konferansında da tatbika başlanacak ve teş- konuımalarma ve kon 
Japonyanın ileri sürdüğü is- rini evvel ayında ilk kısmı ta· lanna kat'iyen iştirak 
teklerden sonra Amerika de- mamlanmış olacaktır. mek kararındadır. 

~e:~:~ ~s!:a~;:~~~=~ 8~.~=:. :!~e~~~~:i::~a:u :::r~~a ~~~ ... y·······l·········l··k·······p· .... e .... t ... r···O····ı·····l;S····t···l~·h·····S···a····ı····., 
bir kaç gün soğuk ve açlıkla yanuı hakimiyetine istinad et· 
mücadele ederek ltalyan ka- mektedir. Cenevre 4 (Ö.R) - Petrol komisyonu çalışmasma c 
rargihına geldi. Bu mliaase- Japonyanın miinaail\afih beı ediyor. Son ~ir istatiatiğe göre. ıenelik petrol istihsali · 

Roma, 4 (Ö.R) - Viyanada 
Avusturya ve Çekoslovakya 
arasında muvakkat bir ticaret 
andlaıması imza edilmittir. 
Kat'i bir muahede akdı için 
ileride Viyanada mllzakereler betle kendiaine kumandanhk bin küsuı..r _a«ı~ıktluı..-a1LA ... ..._L_ 

-=-===--=-=====:;:..;;__,,_::~==;.;;;.,-;;===--_._.= 
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raliçe, kızı baştan başa süzdükten 
sonra tekrar söze baş adı 

Katerin daima bu oda yakı
nında duran bir ltalyan hiz
metçi kansına seslenerek: 

- Paola, Alisi bana getir. 

Buyuruğunu verdi. bir kaç 
dakika sonra Alis odaya gire
rek son derece sayğı ile eğildi. 

Katerin tatlı bir sesle: 
- Yavrum, demek ki arbk 

döndün. Şüpheıiı dün gelmiş 
olmalısın? dedi. 

Alis dö Löks kendini top
luınag çalışarak cevap verdi: 

- Hayır madam, on bir gün 

evvel geldim. 
• - • On bir gün evel ıni Afis? 

Şımdiye kadar niçin görün-
medin? 

- Pek yorgundum madam! 
- Eveti istirahat etmeğe ve 

biraz düşünmeğe ihtiyacanız 
vardı. Sizden çok memnunum. 

Vazifenizi pek güzel anladınız 
ve yaptın!%. Sizden daha iyi 
bir diplomat olamaz. Hizmeti· 

nizin mükAfabnı göreceksiniz. 

Biçare kız: 
- Kulunuza iltifat ediyor· 

sunu,:. 
Sözleri~i mınldandı. 

. - Hayır doğru söylilyorum. 

,işi çok idare ettiniz, ·p~k büyük 
yararlık· gcssterdiniı. Fakat bu 

:Yardımımzan iyi neti.ce verme· 

1 m~sinin sebebi do sizin bata· 
• nizdan ileri gelmemiıti .. 

- Düşüncelerini~i .aulıyamı· 
yorum. . , 

....: Onları s~ze daha açık 
söyliyeyim : Navar kraliçesi 

1 i • 

nasıl o!du' da Pariıten çıktı. 
~~u~ ,ne maksatla geldiğini 
bıhy9rum. Asli bana işin bu 

ıı?kb4sını p,lat. Yoksa gezm~k 
ıçın mi gelmittiniz?Tahta köp
rüde ihtilAle benziyen bir ba-

ı:e~et olduğundan bana çok 
geç malumat verildi. Bereket 
versin ki amcamın kızı Navar 

kraliçesi bir felakete uğramadı. 
Çok müteessir olacaktım. işte 
bunları bana anlat 1 

Alis önce olup geçen vaka· 
lan kısaca anlattıktan sonra 
Katerin ellerini birbiri içinde 

sıkarak haykırdı : 
- Aman Tanrım .. Sizin böy· 

hareket kabiliyetinden uzak
laştırmak bana yeter. Amacım 
ona karşı ancak kendimi mü· 
dafaadır. Ona fenalık yapmak 
istemediğimin delili de onunla 
barış arzularını beslemekliğim
dir. Şimdi seni tekrar onun 
yanma göndereceğim. Hemen 
yola çıkınız ve düşUnce!erimi 
ona inandırınız. 

Genç kız başını önüne eğ-
miş, şiihinden ürken bir huş 
gibi ürkmüştü. 

Krnliçe, k zı baştan aşağı 
süzdükten sonra tekrar söze 

başlııdı: 
- Az kaldı unutacaktım: 

Navar Kraliçesi Parise ne yap

mağa gelmişti?. 
- Mücevberabnı satmağa 1 
- Vah zavallı Jan ... Mücev-

bcrabnı da satb ha. Bari eline 
epiy para geçirebildi mi?. Ne 
ise.. Bunlar beni alakadar et
oıe:ı. Nihayet o satabilecek 
mücevheratı saklıyabiJmiş. Ben
de o da yok yal. Bir kaç tane 
ufaktefek şeylerim varsa da 
bunları dostlarıma ayırdım.Aliş, 
iskemlenin üstündeki şu çek· 

meceyi getir. 
Alis emre itaat edert!k çek· 

meceyi getirdi. Çekmece içiçe 
ko~muş bir çok gözlerden iba· . 
retti. Birinci göz Alisin gözüne 
mŞti. Bunda elmas bir kemer 
tolf.asile bir çift küpe varda.Bun· 
ları 1 açarken kraliçe göz ucuyla 
genç kızı süzüyordu. :Bir aralık 
kıxa sordu: 

- Ne düşünüyorsun kızım?. 
- Mücevberahn güzelliğini 

k famda dolaştınyorum. 
- Çok doğru.. Bu inc'il er 

pek güzeldir, hiçbir kusuru 
yo r Ha, ne konuşuyorduk? 
Nav kraliçesi mücevheratını 
kime sattı!. 

- ·Yahudi (sak Rober~!. 
- Kraliçe sonra nereye 

gitti? 
- Önce Sen - Jermene gitti, 

sonra Tör, Şioon, Lodon, Mon
konter, Sen Jan denj~li'd.en 
geçerek Sente gitmek nıyetın-
de id=. Belki de bu yol progra
mını değiştirebilir. Zannederim 
ki kraliçe Sentten Raşele gi· 

deceklerdir. 
- Niçin bu yolu değiştire 

bilir diye söylediniz? 
- Şimdi bunu izah edecek 

vaziyette değilim. 
Alisin durgunluğunu gozun .. 

den kaçırmayan kraliçe sualle· 
rinin arkasını bırakmıyordu: 

- Soııu var --

le korkunç bir tehlüke ile kar· 
şılaşacağınızı kim aklından ge· 
rirebilirdi. Hele Navar Krali· 
;esinin kurban gitmesinı dü· 
flinmek tüylerimi ürpertiyor. 
1er ne olursa olsun Kraliçenin 
Jlmesini asla istemem. Onu ••••• 

1 Emniyet işlerinde 
tayinler 

ispanyada 
Durgunluk 

Bürüksel, 4 ( Ö.R ) - Sos· 
yalist grubu adına bir saylav 

hükUıııetin müıterek güvenlik 
siyasasına iıtirakini tasvib et· 

miştir. Başbakan B. Van Zeel
and nutkunda 1935 senesinde 

ekonomik kalkınma işaretleri 
göründüğünü, fakat arsıulusal 
durumun Italyan - Habeş me

selesi hasebile pek cesaret 
verici olmadığını, Belçika için 

askeri alanda alınacak acele 
tedbirler olduğunu söylemiştir. 

Avam kamarası 
toplandı 

Londra, 4 ( Ö.R ) - Avam 
kamarası bugiin çalışma dev-

resini açmıştır. Dış siyasası 
hakkında mühim müzakereler 

olacak ve bay Eden başlıca 
arsıulusal meselelerde lngilte
renin durumunu tasrihe imkan 

bulnc:akt1r. 

Emniyet işleri genel direk· 
törlüğü ikinci şube direktörü 
bay Faik Köksal, yeni kuru· 

lan Tunceli vilayeti emniyet 
direktörlüğüne, dış bakan
lığı birinci daire birinci şu· 
be direktörü Bay Celal 
r evfik, emniyet işleri genel 
direktörlüğü dördüncü ıube 
müdürlüğüne; lstanbul viliyeti 
emniyet birinci şube direktör 

yardımcısı B .. Sabr~ ~ri~, Er· 
zincan vilayeti ve ıkıncı şube 
direktör yardımcısı B. Akın 
levhi Bolu viliyeti ikinci sınıf 
emni~et memurluklarına; Bolu 
vilayeti emniyet memuru B. 
fahri Torun, lstanbul vili· 
yeti ikincı şubesi direktör 
yardirektörlüğUne lstanbul em· 
niyel üçüncü ubesi direktör 
yardımcısı Ihsan Güven, Birinci 
şube direktör yardımcılığına 
nakil suretile tayin edilmişler· 

dir. 

• •• 
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Hombnyd;\ Aga Hann altın ( özün t d .• ···bil . , ld g e o ur u, dıger gözüne • 
JU esı ) apı ı. d ı d' w l · e ten 1 agır ığmca altın kon· 

Aga Han Hmt ruüslimanla- du Bu lt ı 
rmdan büyük bir kısmın dins .. I larlne da ~ntnlr BomLay f ltir-

a
n d u 

b k d B 
. "' agı ı mıştır. Aga Han 

aş nnı ır. u mevkıe geçeli ve karısı b .. . 
25 yıl olmuştur. Geçen hnfta rofonla i-t· ud.munaseb~tl~ mık- . . 

B b d 1 

• 

1 
ın ıslan musluman· törem çok algi d d T 

om ay a "" erce mis'üma- !arına h·ı b k . uyan ır ı. ö- dise çıkma . . f k liid nıo iştirakiyle yapılan törenda Jev verd'·ı" en ısa bırer söy- rende on binlerce müslüman tedb. l bması 'J'" ev a • 
eski bir aoaoaya uyarak Aga B ı er. hazırdı. Kadınlar ve erkekl ır ere aşvur u. Bu sayede 
Han büyük bir terui ·n bir ör:Abaydan gelen haberlere ilahiler söylediler. Bomba zer ~~mb~y fakirlerine 20 bin in· "'""''"'""""""""'"""•d'""""""~ ga Hanı altınla tartma bıtas t'" Y •- gılız lır sına yakın para dam-.............................................. ı oren esnasında bir ha- taldı o· •••••••••••••••••••••••• • , ~ •················•••·••·········· 
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• azar esı 
toplantıs~ 

Ankora 3 (A.A)- Kamutay 
bugün Rcfet.Camtcz'in başkan
lığında toplanarak ruınamesin
deki maddeler üzerinde görür 

müştür. 
Bu arada martı mnyıs 935 

aylarına aid üÇ raporun suoul· 
duğuna dair o!an divanı muha
sebat riyaset te7.k6.1'~i divana 
muhasebat maliye ·ve ıadliye 
encümenleri mazliatnları geniş 
bir müzakere mevzuu te~lcil 
etnıir;tir. 

Mebusluktan aynldıldan son-
ra memuriyet luıbul ile te'lrn
ütlüklerini istiyenltr hakkında 
yapılacak muamele hakkında 
divanı muhasebat encümeni 
mazbatasında, mebusluktan son-
ra memuriyet alıp ta bu me
muriyet maaşları mebusluk tah-
sisatından noksan olanların .te
kaüt maaşlarının mebusluk tah-
sisatı üzerinde hesap edilmesi 
lazımg.eleceği mütaleasmda bu-

lunmakta idi. 1 
Maliye ve bütçe encümen· 

lerine gelince, her iki encü
mende memurin kanununun 
73 cü maddesinin mebus iken 
bilahara memuriyete geçenlere 
ınebualuk maaşa üzerinde maaş 
tahsisatını tecviz eder mahivet
te bir hükmü tazammun etme
diğini ileri sürmekte idiler. 

Birçok saylavlar söz alarak 
divanı mubasebet ile maliye 
ve bütçe encümenleri mazbn
tnlarının Jeh ve aleyhinde bu
lunmuşlardır. Bu arada hatip
lerden bazıları bakanlığa nok
tai nazarlarma uygun mazba
taların reye konulmasını istiyen 
takrirler verdikleri gibi .maz
batanın daha esaslı bir surette 
tetkiki için bütçe encümenine 
geri verilmesini istiyen bir t lr
rir de verilmiştir. 

Müzakerenin onlarına doğru 
kürsüye ge'en Receb Peker, 
encümenlerce yapılan derin 
tetkiklere rağmen mazbatala
rın bir takım çapraşık sual 
silsileler:ni bertaraf etmediğini 
kaydetmiş ve bütçe encümeni· 
nin geçen görüşmelerden mül

hem olarak meseleyi bir defa ' 
daha tetkik etmesi muvafık 
olacağım söyliyerek bu hususta 
ismet (Çorum} un noktai na
zarına iltihak etmekte olduğu-
nu söylemiştir. 

Mozbat . bütçe encüınenine 

Dün Ödemişten ~·Yeni Asır 
vasıtasiyle "lzmir llbnyJ ; " u. ıg ma ,1 

nıtaben bir şikayet mekt~bu 
aldık. Çok önemli bir mevıLun 
dokunan bu şikayete İlbayhğın 
naıurı dikkatini celb eaeriz : 

.. H .. t .r. • u tumetı cumhuriyemir.in 
m~zharı atıfet ve şefkatı bl:ı
rak vaktile dağıtılmış ve ll)Üs· 

tehildcri ellerinde buluiıon 
malların tapu1orınt nlmal rım 
ve nlmıyanların bilahare hazi
neye aidiyetinden bahsile ~a
li) e tarafından sahlağ çıkarı
larak asha~ırım mağdur ola- ' 
cnğı hakkında yeni A . d sır 
gazcte~m eki ilam okudulc. 

Aym v ziyette bulunan biz 
taşra muhacirleri bu gibi 
~~Harın 'tapularını almak 
·~~~ ~ylar ve ,..ıllarla gelip git
tıgımız halde işlerimizle nlıi

kad~r bir mcknmm bulumaması 
vakhle kanun jskôn mevı.untı
na claynnan muamelelerimiz 
~akkı.nda bid yetteki vaziyeti 
ıskamyemizi bilir ve bilmez 
yanhş fikir ve nıütalea ve te· 
lakkilerle salahiyettar komisyon 
ve mercilerin ly ptıklarım boz
~ak ve daha• ileri gidilerek is
tır_d dmı i tem k gibi fuzuli 
mudahalelerden işlerimiz görül
memektedir. işlerimize engel 
olanların aşağıda yazılmasına 

müsaadenizi reca ederiz şöy ki: 

l - Efradı ailemize izafetle 
umum tevzi sırasmda verilen 
ve çoğu meskün bulunan mal
ları nüfusa kaydedilmeden karı 
:ve çocuklarımızm vefatla bil
ahare yerli ldığıouz karıları

mız ve burada doğan oc ki 
••••••••••••••••••• ••••••• ç u a-verilmiştir. • ..... •••• ...... 

. B~ müzak reclen sonra dış 
ışlerı bakanlığı bütçesinde 00 

üç bin lirnhk münakale yapıl

~ası, Fenlandiya ile yapılan 
ticaret anla masınm tasdiki 
hakkmdaki kanunlar tasvib 
edilmiştir. 

. Milli müdafaa bakanlığı de· 
nız kısmı bütçesinde yeniden 
açılan bir f sla 2 100 000 
lira fevkaliide tahsisat 

1 

k~nul
ması hakkındaki kanun layihası 
d Kamutayın dünkü toplanh· 

nda kabul ettiği k nunlar 
arasında bulunmakta idi. 

rımızm adı iskan hakkını haiz 
. o1mtıdığı ileri sÜrülcr~k bu gıbi 
, malların borçlandırılmak iste-

nilmesi. · 
.ı . . Köylere iskan ~dildiği

mız ıçm her nasılsa tn\isis ka-
ra_.,, iskan kayıtları ve elleri
ml~a bulunan isklin vesikala
rını? kaybedilmiş ve fakat mu-
hacır ve adi iskan bakk l . iDi 

1ıaızk olduğumuz vaktile 'anlaşı-
ara salahiyettar komisyon 

ve erciler tarafından ıskiin 
olunıırak 1340 scnesindenberi 
şağili bulunduğ'umuz ~e ekse· 
risi. kö~J~rde olan bu g\bi mal 
~agıl!erının haklarını tanımak 
ıstenılmemesi; 

~ -: l ?71 sayılı kanunun 
4 uncu maddesine tevfikan ka
yıtları düzülerek sona e d' ·ı . r ırı -
mış. muamelelere ait tasarruf 
vesıkaları'\da yazılı mallar b 
t ff

. em 
e ız v~ l!cm de adi iskan ya· 
pılmış gıbı teJekki edilmesi vü-
z.?nden o vakıtta yapılmış bü-
tun kararları bozmak ve b . b. u gı-

1 malların istirdeclını iste-

~ek. ve. tapuları alınanların da 
ıptal,ı ıçin aleyhımize hazine 
tara mdan hukuk mahke . . mesıne 

dava açmak gerçi hilafı sabit 
olmayan bu gibi muamelatın 
rapıldığı zamanda cari kanuni 
ı~aplnr uygun bu1unması ha e· 
bıle mahfuziyeti tabii otub bilii
h re vazolunan kanunların bu 
~akları ihlal etmiyeceği derkiir 
ıs.e de yanlış telakki edilmiş 
bır emre dayanarak beyhude 
yere mahkemelerde uğraşmağa 
ve _fuz.ul! masraflara sebebiyet 
venlmesı. 

4 o 0

k
0 

- " 1 ı sene evvelki 
vaziyeti tarla veya bahçe tahsis 
kararı ve tevzi deHerleri dalı· 
öyle olduğu halde temlik cet~ 
vellerine ve tasarruf vesikala
rına t rlayı bahçe ve bah . .. çeyı 

t~rla gost.ermek ve lnymctle
rınde vakı sehiv ve hatal 
d

.. l .
1 

arın 
u:ıc h memesi. 
Binaenaleyh kanunlara da

yanarak on iki sene evvel ya
pılmış ve sonra da birçok . ' . . , ış ar 
ve ıstış ar ve mükerre . 1 r mce e· 
melerden sonra selah· t k ıye tar 
ma. a~ ve. komisyonların sona 
erdırdıklerı bu gibi ı~ . . muame at 
ıçm salahiyettar olmıyan d .• 

l . f'k. aı 
re erın 1 ır ve mütala" ·ı f 

1
, aSı e U· 

zu ı olar k uğraştınlm ktayız. 

Hilafı sabit olmıyan muamele
lerimiz dolnyısile 1771 sayılı 
kanuna ili ik talimatnamenin bi
rinci maddesin,e mugayir bulunan 
bu gibi tas';bat ve takibabn 

önü. alınarak iskan kapılanm 
yemden çmak değil büsbütün 
on erdirmek ancak ~u gibi 

e.'1gcJJe~n .ort dan kaldırılmn
_ıl~ knbıldır. Çünkü hükumeti 
a~ılemiz yerli ve muhacir de
mıyerek bilatefrik topraksız 
halkı topraklandırdığı bir 51 .. 

rada mer'i kanunlara 'dayana
rak oniki, sene evvel dağıdılmı~ 
ve son çekilmiş ve adi' 

0

iskiin 
derecesini geçmiyen ve bahu· 
s~s bi.lf~il toprakla döğüşen bi· 
zı~ gıbı taşrada iskan gören· 
lerı~ . ellerindeki topraklarını 
on ıkı sene sonra istirtlndına 
kalkışmak her halde yanlış te· 
lakki yüzünden kanuni hakla-
rımızın ihlaline sebeb·ıyet .1 d... verı • 
ıgıne şüphe btrakmamaktadır 

Ödemiş Adagidede muki~ 
Zigoşlu hacı Mümin karısı Adi
le, Zigoşlu tekaüt Adenı Vo· 
dinalı Ali oğlu Ali, Ad~kide 
Zigoşlu Recep, Adagide Bera· 
nalı Ahmet, Adagide pıraviş

t~lı topal Mehmet oğlu Hüse· 
yın, Adağide Zigoşlu Mehmet 
oğlu Raşit pehlivan, Adagide 
Kavakla Yaş r oğlu Ramazan 
Adagic;le Zigoşlu Abdulkadir. • 

, ~syeçte 
azı propao·andası 
ls~okholm, 4 (Ö.~) - Alman 

Na:ııler şefi hudud h . . dil 
d

'k arıcı e ı -
ı ten Al onra manyada kış 

Yb?rdımı için tana toplıyan dig-er 
ır N · d 
l 

azı aha lsveçlen çaka· 
rı mıştır. 

Ş?ayder adını taşıyan biı 
Nau pr d d opngan .acısının Cla hu· 

ud harici edileceğini gazete· 
ler yazmaktadır. 

lsvcç gazeteleri, bu tedbir< 
k~rş~ . Almanların mukabelei 
bılmısalde bulunmalarından kor· 
kuyorlar. 

Şamda hadiseler 
Beyrut, 14 (Ö.R) _ Şamda 

y~~i k&rg~şalıklar çıkmıştır· 
Dıg.e.r şehırlerde sükunet -var· 
dır. 
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'larda ... 
\iflerin 

uU'fUIDU 
Akhisar, 4 (Özel) - Şehri

miz Zirant hankasının yaptığı 

yardımlardan biri de koopera
tifçiliğe verdiği ehemmiyettir. 
Bu sayede gerek kaza merke
zinde bulunan üretmcnler, ge
rekse köylü mustahsilimiz ge
niş nefes alabilmektedir. 

Akhisar'da kooperatifç liğe 
931 sensinde başlanılmış, bu 
g"ine kadar merkezle beraber 
muhtelif köylerde dokuz bü
yük kooperatif kurulmuştur. 
Merkezdeki kooperatifin ortak 
adedi beş yüzü ~eçmcktedir. 
Bütün kooperatiflerin ortak 
adedi ise bin üç yüzü aşıyor. 
. Bu teşekküllerin teahhüt mik
tarı 150 bin lira olup bu sene
ki ikraz yekünu 370 bin liraya 
yükselmiştir. 

Bankaya borçlu olan köyH.\
müzün borçları kooperatifler 
tarafından ödenmiş, bankanın 
tahsilat işleri kooperatiflerin 
ortaklara yaptığı yeni ikrazlarla 
daha düzenli bir yola girmiştir. 

O kadar ki tahsilat nisbeti 
yüzde doksanı geçiyor. Gelir
leri kuru mahsülden başka ay
ni zamanda zeytin olan köy
lerde ise bu nisbet yüzde yü
zü buluyor. 

Bu seneki dağıtma ve top
lama işleri üzerinde şimdiden 
bir hararet ve kaynaşma baş
göstermiştir. Bunanla beraber 
tiltün vaziyeti henüz sona ererek 
netice anlaşılamamış olduğun

dan rakam üzerinde bir şey 
yazmak mümkin değildir. Bu 
sene bilhassa merkez koo
peratifi işine genişlik veri
Jecektir. 

Zzaten gerek tütüncü mü~tah 
silimiz ve gerek üretmenimiz 
bunu arzu etmektedir.Çünkü ge
çirdiğimiz yılın Akhisara getirw 
diği para masrafları karşılaya
mıyacak vaziyette idi. Bu iti 
barla üretmenin yeni yıla har
canacak parası kalmadı. Bu 
yüzden bazı tütüncüler arasında 
biraz şikayetler duyulmaktadır. 

Bu hafta şehı in en yakm 
köylerinden biri olan Saraçoğlu 
çiftliğinde de bir kooperatif 
kurulmuştur. İlçebay Cavid 
Kmay ile Ziraat bankası işvarı 
lshak Özkan kuruluşda hazır 
bulunmuşlardır. Kooperatifler 
hakkında izahat veren İlçel,ay, 
görülen faaliyetin ishak Öz
kanın gayretinden doğmuş ol
duğunu söylemiştir. 
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Borsa Haherleri ~ 
Diln Borsada ~ 

Vapllan Satı,ıar ' 
~~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 
82 B S Alazraki 11 
71 S Süleymano 13 75 
16 F S:ıbit 13 50 
13 TDebas 11 50 
11 H Alberti 8 
193 Yekün 

490499 Eski satış 
490692 Umumi satış 

Zahire 

12 50 
14 25 
13 50 
11 50 
9 50 

Çu. Cinsi Fi at 
365 Buğday 7 50 
395 balye pamuk 41 

Pamuk çekir 2 7 5 
48907 kilo " 

7 75 
41 50 
2 75 

E* • 

Para Piyasası 
4-2-1936 

Alış Satış 

Mark 50 15 50 62 
İsterlin 622 50 624 50 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 95 80 40 
Belga 21 15 21 37 
İtalyan lireti 9 95 1 O 
İsviçre F ran. 40 87 41 
Florin 85 85 25 

_ _ :,, . 

ithalat ~üı1' .. rüğü •• m 
den: 
K. G. kıymet cınsı eşya tesbit No. 

L. K. 
9 600 3- Alçıdan kurd heykeli 12 

bir adedi sakattır 
400 1- Porselen kadın heykeli 

4 710 120 - Top ipek mensucat top 12 
370 10 - ipek sabahlık 5-2-936 dan itiba-

1 450 65 - !pek me11dil ren 19-2-36çarşam-
310 10 - ipek boyun atkısı ba ~ününde satıla-

16 840 
Aded K. 

209 -
G. kıymet 

caktır. 

cinsi eşya tesbit No. 

2 o 
L. K. 

063 70 -
300 10 
400 1 

Altın sargı madalyon 322 
36 1 Gümüş sargı madalyon 
8 o Bronz sargı madal- 13-2-36 dan 

yon 
1 780 O 50 Boyalı madalya 

tahtası 

itibaren 28-2-
36 cuma gü
nünde satıl-

46 3 543 81 50 mak üzere. 
2 O 665 125 - Deri çantada tıbbi 

alat kulaklık. Tesbit No. 147 
Yukarıda yazılı eşya 19 ve 28-2-36 cuma ve çarşamba gün'eri 

saat 14 de açık artırma suretiyle dahilde satı'madığı takdirde 
ayni günde ecnebi memlekete götürmek üzere satı!acağı rdan 
işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 5 18 308 (177) 

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

Çay tiryakilerine müjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
~alep ile başka çeşit ye
mek baharlaramızı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göztepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz gül 
ve çiçek suyunu firmamızı 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da bulabi
lirsiniz. 

Nestle ve Turan fabrikalarının tanınmış çeşitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy ôiş macunu ve fırçalarım (Leylek) 

marka rastık ile (Nermin) saç boyalarını bizden araymız. 

Bütün Türkiyede tanınmış ve denenmiş (Arti) kumaş boya

larının genel satış yeri yalnız depomuzdur. 

eksiltme ilanı 

lzmir telefon şirketinden 
1936 yılı telefon kılavuzu 

basılması işi bir şubat 1936 
tarihinde başlıyarak 11 şubat 
1936 salı günü saat 16,30 da 
sona ermek ve isteklilerin ve
recekleri fiyatlar elverişli gö
rülmediği takdirde müddeti 
yeniden uzatılmak üzere 10 
gün içinde eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme pazarlık yoluyle 
yapılacak ve ihalesi 11 şubat 
936 sah günü saat 16.30 de 
yapılacaktır. 

isteklilerin telefon şirketi 
idaresine başvurarak kılavuzun 
basılma şartlarını g')rüp anla
dıktan sonra tekliflerini şirket 
direktörlüğüne karşı yazı ile 
vaomaları ve fivat vermeleri 

Tele fon : 3882 

BAGVESEBZE 
Tütün fidanları 

ıçm 

Avrupa Kimyevi 
gübreleri 

Garbi Anadolu 

Umumi deposu 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavut 
Cezair Han - Yemiş çarşısı 

İZMIR Telefon: 3809 
Çar. Cuma. Pazar 1-13 (182) 

en aşağı 30 lira teminat ak· 
ç.esi yatırmaları ve ihale günü 
de sirket idarehanesinde hazır 

PASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFOR PASTİLFOR 
\ . . , 

PASTiL FOR . . PAST1LFOR 
~AST~L FOR FOR PASTİLFOR 
PASTiL FOR PASTILFOR 
· · Kullananlar · 
PASTiL FOR :.Jezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTiLFOR 
"PASTİL FOR tu:~a~.'~~: "~:=~~i~ kı,sılmaz,_ ,~e!~~I:~~~- PASTİL FOR 
P ASTIL FOR p ASTİL FOR 
PASTiL FOR PASTİ iL FOR P PASTİL FOR 
PASTIL FOR P R PASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİLFOR PASTİLFOR 
PASTİL F STILFOR PASTİL FOR 
PASTİL TiL FOR PASTİL FOR 
PASTİ ~OR 

PAST R 
PAST 
PAST 
PASTI 
PASTİL 
PASTİL 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PASTf'TR~lil 

:OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
L FOR p ASTİLFOR PASTİL FOR 

=----

ÇOCUK 
HAST ALıKLA RI 

1\ l ÜTEHASSISl 

Cr. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 

Sobalarınız için hali! 
·~zö·~i~i<l~k·k~i"hi~·~~<l~~·k·ümü;rr~· 
ESömikok : Antrasit kömürü E 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
her gün 11,30 dan saat on Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
üçe kadar Beyler sokağın- kinyani magazasında bulacaksımı, Telefon 3937 
daki kıliniğfode kabul et- (3508) 
mektedir. Telefon 3990 • 

•-11..s1ıaa_(s •. 1)-(3-60 .. 1)_. ı Cumur Başkanlığı Filarmonı 
••ı----------·e111 Ori. estrası Sef liiinden: 

• • • Orkestra kadrosunda açık , olan yerlere atanmak üzer 
Ü D EMiŞ TE Piyano,Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarne 

Doktor Fago, Korno, Trompet, Trombon, Tuba Alto, Saksafo 
Tenor Saksafon Akordiyon, Gaz Baterisi sazları çalanlarıı 
7 - 3 - 36 Cumartesi günü saat 16 dan 17 ye kadar Istanbt 
Galatasaray Lisesinde sinavları yapılacağından bu sazları ço 
iyi bir surette çalabilan Artistlerin kenai Ens~ürümanları il 
bjrlikte Siııav komisyonuna birer dilekçe ile başvurmaları. 142 

Ramiz 
Gürıdoğdu 

Hastane caddesindeki mua
yenebansinde her gün saat 
10 dan ]7 yr. kadar hasta 
kabulüne başlamıştır. 

Pazar ve Perşembe gün
leri meccanen. 

S-6-7 1-8 (180) 

·--~---~-
lzmlr belediyeslnden: 
5-2-36 gününden itibaren 

birinci nevi ekmeğin kilosu 11 
kuruş 30 paradan, ikinci nevi 

ekmeğin kilosunun da dokuz 

kuruş narh üzerinden satıla-

cağı bilinsin. 327 [178] 
§ 1 - Beher metre murab· 

baı yüz yirmi beş kuruştan 

iki yüz altmış yedi metre mu

rabbaı üçyüz otuz üç lira yet

miş beş kuruş bedeli muham

menle 58 adanın yedi sayılı 

arsası başsekreterlikteki şart· 

name veçhile 11-2·36 Sah gü

nü saat 1 O da açık artırma ile 

ihale edilecektir. Iştirak için 

yirmi beş liralık muvakkat te

minat makbuzu veya Banka 

teminat mektubu ile "'Söylenen 

gün ve saatte komisyona ge

linir. 
2 - 292 lira bedeli keşifli 

Karantinada Demir sokağına 

yeniden lağım yapılması işi 

Baş sekreterlikteki b eşif ve 

şartname veçhile 11-2-936 Salı 
günü saat 1 O da açık eksiltme 

ile ihale edilecektir. Iştirak için 

yirmi iki liralık muvakkat te

minat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 

217 (129) 
25~27-30~2~5-10-15~20-25~26-28-1-2~3~4--5 

·~·· '". : ... ·..... i. ' *!' . . 

································································••&• ~· 
SIHHAT Balıkyağı 

Norveçyanın heılis Morina balık yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZJ.IET 
Sıhhat Eczanes~ 

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

Maliye Vekaletinden: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş Şuha 

bin dokuz yüz otuz altı tarihinden itibaren heı 
hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kul 
lanılmıyacağı ve kullanmak istiyenlerin 2257 No.h 
kanun ile tayin edilen şekilde cezalandırılacağ 
ilan olunur. 2-4-5 292 (163) -

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 huzur ve rahatı her veçhile temin edilmekle 
beraber fiatlarda itidal muhafaza edilmiştir. Teslim edilecek 
emanetlerin hıfzmda hususi ihtimam gösterilmektedir. Ote
limizi teşrif edecek müşterilerin her suretle memnun kala
caklarına itimad1m17'. vardır. 



~a~Ş~u:b~a~t=•~·~·~::.~~::~~~~:::::.::~~::::::=_.===~~::::::~,::::r;l!ll;;,~A;~s;ıR~===========~=-=-,=-========~::::::::=========::!!!!!~~--;~ 
N. V. Oliver Ve Ş l Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı 

mobilyelerile süsleyiniz ••. F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 27·2· 

36 beklenmekte olup yrıklDil 
tabliyeden ıonra ADY_...Rot-
terclam • Amsterdaıa ve Haaa• 
.burg limaalan içia ylk ala· 
caktar. 

CERES vapuru 10·2·936 da 

gelip 15-2-936 tarilıincle Aa
vers-Rottercl .. -Amlterdam " 
Hamburg limanlanna hareket 
edecektir. 
SVENSKA OIUENT UNE 

HEMLAND motlrl S-2·956 
tarihinde bekl•mekte olup 
1'küaii tahll1eclen aoara An· 
•era-Rotterdam-Hamburg- Co
peahage-Danzig-Gdyaia - Oslo 
ve lakanclinavya limanlan içia 
yük alacaktır. 

SERVIC MARİTıME RuUMAİN 
PELES vapuru 6-2-936 da 

gelip 6-2-936 tarihinde Malta 
Marailya ve Banelone için 
Yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
llindaki hareket tarilaleriie 

na vlunlardaki detilik&klerden 
acentemiz mea'aliJet bhal et
mez. 

Fazla ta&illt iPm ikiıaci Kor· l 
donda Tata.iln TaWiJe ....... 1 
&rkaauıda 72-t _.. .... 
FRATEUI Speree v.,.. acea
tabğuıa • ._..t ediheM rica 
ohuiur. 

Telefoa: 2004-209S-2'65 

W. F. H. Van Der LIMITET 

Ztt & Co. Vapur Acentt 
ANGORA yapuru 20 ıoa 

kinunda bekleniyor. 24 son ki- CENDEU HAN BiR~ 
•-kadar AD•en. Rottu- KORDON TEL 24~ 
elam, Hamburg ve Bremen • THE ELLERMAN LINES le 
liaıanlaran• yük alacaktır. LES ANDROS vapuru 3 pbatta BIAN Yapunı 8 şal 
bekleniyor 7 şubata kadar Liverpool ve Svanıeadaa 
Anyers, Rotterdım, Hamburg lip tahliyede bulunacak 
ve Bremen Jimanlanoa yük 
a!acakhr. umanda LiYerpool ve Gla: 

Amer;can Esport Line Ya yük alacakbr: 
EXMOUTH wapuru 2 tu· EGYPTIAN 

a.tta bekletÜJOI'· NeY}'Ol'k içia wapvu 10 
yiildiyecektir. batta Londra, Hull ve Anv 

Johnston Warren Lines ten gelip tahliyede buluna 
Liverpool · ela H DROMORE •ft'I!• 18 son ayın zaman ull için 

kinunda bekleniyor. Liyerpool· alacalchr. 
dan_Jük çıkarıp Burıas,Varna ROUMEIAN Yapuru 14 
•• Kalteace içla ~ alacaktır batta Liverpool Ye Svanaea 

V aparlann isimlel'İ, şelm~ tarilıderi " naftan tarifelen gelip tahliyede bulunacakb 
hakbad• biç bir taabhikle gi- THE General Steam Nav' 

~ W. F. Hanri Van Der tion Co. Ltd. 
Zee et Co. LAPWING vapuru 14 . 

Biriacİ ıc..- Telefon No. batta ge&p Lonclra içia , 
2007 .2098 alacakbr. 

DOKTOR 

Hulôsi (rel 
Sinir hastahldan 

Müteha•IS• , ................ 
~ .,..,. bdaci Beyler 
....,_..aı ........... 
ı••••aillde hutAlaruu 
bW eder. I 3436 ) 

NOT : VOrat tarjh'eri • • 
parlama iaimleri Ye navlun.._ 
retJeriaia detifildilderindene 
1&liyet ka '..lul edilmez. 

....... zı 
İzmir 

Kardeşler 

llPI~ Be~•r S~kak 
Na. 10! . 

Ti. 3778 

Şube: 

Aakara 
Anafartalar Caddesi 

Kıaacı ~ 
Na. S 

Tel 1426 

.....~-~- - --

Doktor 

Kemal Şakir 
SARAÇ08LU 

MemleketN•aeli 
Da1dli1e Mltehauı11 

Muayenehane : ikinci Bey
ler aokağı 65. Tel 3956 

E•i Ka.antma tramTaJ cad
desi No. 596 Tel 2545 

lzmirlilerin Sevgili ilacı 
KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi .:::"~kJ!: .... -· .. _ ....... ,.,., .. 
anide lldlrea çok cittig Wr 

DEVADIR 
Şu mevaiaıde lıel' ffcle laer cepde IMJhmmahdar 

DEPOSU: 

En nıuannid öksürliklerle broD.fİt, astm, ve boğmaca öbürü· 
ğünün kat'i illcachr. Gö;üsleri :ıayıf olanlara vikaye edici 

teairi tayanı dikkatbr 

INGIUZ KANZUK ECZANESi BcJOilu - Istanbal 

Lambalannı kallannuz. Bu mark• emaallerine aiabeıtM 
bol lflkh az urfiyathclır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Dehmeı Tevfik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Sie•e• fabrikalan mla..ui 
Pqtemalcılar 77 - 79 Tel. 5255 

Izmirliler Istanbuldanerede bul111urlar 

Beyo ~ luoda Bristol otelinde · 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
~lin P\p.teciri Tllrlderden ea eaki otelci 

olan ye herkese keacliaini aeYdiren bay Omer 1.11-"*· BaJ O.er Utfi lzmir A.kerl oteliaİll .aea.w.ur. ıc.k bir •rılilr tecrilbeU. idareaini herkes 
... w ..... Wa laer iki otelde konaklayacaklar lrwll 
mermcleki nlaab Wacaldardai. 

8llla ha fefblldeHldere i.llYeten fiatlar 
... it acuzdar 

ilin 
ödemiı müstahsilleri i tibar ko· 

operatif bankası idare meclisi 
başk~nlığından: 

Bankamızın senelik alellde umumi heyet top...._ Martao se
kizinci Pazar glnl saat on d6rtte Ôdemift• ticaret ye aanaJi 
odası binaaında yapılma• tekarrtir etmit llaluadajmdan aezk6r 
gtmde lıissedarlanmıan toplanbda hazır bulunmatannı rica 

ederiz. 
Müzakere rumameai: 
1 - idare mecliai ye mlnkabe raporlarının okunması 

idare meclisinin ibruı. 
2 - Bilançonun ve kir ve zarar beAblanma tedldk 

tasvibi. 
3 - 'f ufiye beyetiaila ,.Plmeai. 
4 - MGrakip secilmelf. U.79} 

= 
Çalışamıyor, 

"' ugramış 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

diifüomüyor ki 
8RIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu bu yanm 
bat ağnsile si
nir ağnlann
dan kurtar
mağa klfi ge-

lecektir. 

GBlPl:N 
Blttla ağn, •ıı ve aacılan derhal diaclirir. Sotü al ........... 
ıripe, romatizmaya, hat ye diı aplanaa • .....,.. .mir, ~ 

we bel atnlarile kınklıt• kaq1 wa.-- • ....-..w . 
. . 

AL TIN DAMLASI 
Eczacı başının 
büyü~ ıahle118" 

Koku 
Ve 

kokuculuğuo 
HARıKASı 
•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

O yapar 
Benzer isimli 

Taklitleriqi 
Şiddetle reci ediab 

Um. DEPO: 

S. Ferit Sifa eczanesi 

Şekil No. 1511 . DA 1m·kÔ 1N.F. 
Y lldırım markala b f 
k bl k 

u cep enerleri ucuzluğu itibarile pek 
ço sa ma tadar Yu l k f k olmak tlzere dö t. . var a u a • orta, büyük ve düz camla 

r cını •ardır. 

H D:poıu : lzmirdo Suluhan civannda No.ı;.9 Anadolu 
ar ••at ma azası Ödemitll fiOleyin Hüml tlarethaoesi 



Sahife 10 e Şubat 193& _ - -
• 

1 

• 1 
Ş. Avrupa hakkındaki malôıabnı ikmale medar oldu 

_____________________ .:_..:__:·_11111111------------------------

omany ralı Ka o a af dan veril şölende Fransız C. başkanı ile b · r 
F an enle uzun uzadıya görüştü ok de le ricalı b u u - ral 

--~~~~~~~~~~~~~------~~ll&IQ-----------------~------~------------~-:-~--

T una paktı, Avusturyanın 
lsta?bul, 4. (Ö.R)- Ha- run, başbakan B.Albert Sarraut 

vas Aıansı bddlrlyor: dişişleri bakanı B.P. E.Flandin 
DUn dış işleri bakanı ve diğer bir çok zatlar Ro

~İ Fl~n~enin TUrkiy~. dış manya kralı Karol il tarafından l er ~kanı T •. RuştU Romanya elçiliğinde verilecek 
rasf la gorUşmesı 6. Lit- resmi öğle şöleninde hazır bu-

y no , kral Karol, e. Ti- lunmuşlardır. 
:u:es:o, kral Boris ve Bu şölenden sonra kraJ Ka-
s ar. emberg'le müUi- rol Pariste bulunan Avusturya 

l'ims l!Öıiişmelerinde ollemli bir rol 
oyni;an hay Tevfik Rüştiı Aras 

ve bav Tifülesko 
llatlarında merkezi ve 
tarkl Avrupanın vaziyeti 
ltakkında aldıAı malOmatı 
lkmallnı: medar olmuf
lur. 

Paris, 4 (Ô.R) - Paris Soir 
ıazetesi, bay Flandenin Pariıi 
Jdyaret eden \!cnebi devlet 
adamlarile müzakeresi münase
l>etile diyor ki : 

- Habsburglarm tahta geti
rilmesi meselesi hakkmda in· 
giltere Avusturya Visşansöl
yeei Starhemberge böyle bir 
teşebbüsünün tehiri müna
aip olacağını bildirmiştir. 
Bay Starbeınberg Fransadan 
da buna benziyen bir cevap 
aJmışbr. 

Fransız - Sovyet paktı tasdik 
~dilir, Romanya Sovyetlere 
yaklaşır, Bulgaristan balkan 
paktına girer ve Avusturya 
bugünkü durumunda kalırsa 
,aerkezi ve şarki Avrupada 
emniyet tedbirleri çoğalmış ola
caktır. 

KRAL BORISLE 
GÖRÜŞMELER 

Paris, 4 ( Ö. R ) - Bulgar 
kralı Boris, Paris Bulgar elçisi 
Makarof 'la birlikte Cumurbaş
kanı Lebrönü ziyaret etmiştir. 
Görüşme bir saat sürmüştür. 
KRAL KAROLUN ŞÖLENi 

Paris 4 ( Ö.R ) - Bugün 
Cumur ba§kaoı B.Alhert Leb-

vis-şansölyesi Prens Star hem. 
berg!e görüşecektir 

NELER GÖRÜŞÜLÜYOR? 
Paris, 4 (Ö.R)- Pariste mü

him arsıulusal görüşme!er de
vam ed"yor. Londrada fual 
Jor,.un cenaze tôreninde b1ı l u . 
narak B. Edenle temas eden 
muhtelif mem.c,{etlerin başlıca 

· devtet adamla ı Jimdi Pariste 
toplanmaktadırlar. 

Dış işleri bakam B. FJan
din 'in günü çok yüklü geçmiş
fo·. Sabah Türkiye dış işleri 
bakam B, Tevfik Rüştü Arası 
kabul etmiştir. ltalyan - Habeş 
ilitilafmın ve Balkan antantı
nm bu görüşmelerin konusu 
uhlug u .ı.u ........ .ııı- - · • - ..ı:_ 

Bundan sonra B. f:Jandin, 
başbakan ve Cumur başkanı 
Kral Karolun şöleninde bu
lunmuşlardır. 

Akşam B. Flandin Bulgar 
Krah Boris tarafmdan kabul 
edilmiştir. Hükümdar Bulgari~
tanın Uluslar Sosyetesine sadık 
kalacağım Fransız bakaoma 
temin etmiş ve bu kurumun 
birçok defa memleketine ettiği 
yardımdan dolayı ona minnet· 
dar olduğunu bildirmiştir. 
A VUSTURY ANIN iSTiKLALi 

Viyana 4 (Ö.R) - kondrada 
yapılan ve şimdi Pariste cere
yan etmekte olan ve en ziyade 
Avusturyanm istiklaliyle orta 
Avrupamn durumu konusu 
üzerinde dönüp dolaşan mü
zakereler Viyanada ilgiyle ta
kib edilmektedir. 

Habsburgların saltanatının 
iadesi meselesi görüşmelerin 

başındanberi ileri gitmemiştir. 

Fakat bu iş burada Avıısturva 
için dahili bir iş sayılmaktadır. 
Bununla beraber Avusturya 
çevrenleri Tuna devletleri ara
sinda bir barışma ve uzf aşma 
temini için sarfedilen gayret
leri tasvip etmektedirler. 

Berlin 4 (Ö. R) - Vilhelms
trassenin yarı r~smi organı 

olan .. Diplomatik ve Politik 
Korrespondenz ,, gazetesi Pa
riste yapılmakta olan görüş-

istiklali ve Balka antantı görüşmelere mevzu · elmuştur 

FranslZ başbakanı Albeıt Sarraut ı•e Pof Bonı,our 

• !Ayık bir kurumun müessir Türkiye büyük elçisi bay 
olması gerektir. Şu halde o, Suad, Fransa Devlet halta-

Mulmrı gö11iş111elere sallne olall Parisıll Elizedm bir gön"inü.şıi yalnız bazı 'devletlerin değil, oı bay Paul Boncour, dış iı-
melerj kızgınlıkla tefs r et- 1 edilmemesinin sebebi anlaşma- bütiln devletlerıa m.!nfaatlerini leri bakanı B. Flandin, deniı 
mfiJct,.ıti.. 1; • • • t dl bakanı B. Pietri, finans ba· 

Bu gazete bu görüşmeJerlD lfüıffiiiirmtş öımaôiası'Blt. 0 arın ------l- .... t ... minat albna al-
mak esasına dayanmalıdır. Lanı B. RognİPr. T. T bakanı 

asıl konusu olan Tuna paktı "Meselenin tabiiğ unsurları B d b k ı B. 
Paris, 4 (Ö.R) _ Romanya · Mao eJ, hava a anı 

meselesini ele alarak bu iş göz öniinde tutularak hareket Deat, bayındulık bakanı B. • 
üzerinde .şimdiye kadar yapı- edilecek yerde müşterek gü- kralı Karolun JJugün öğlede Chautemps, Sübakaoı genetal 
lan bunca görüşmelerin bir so- venliğin hadiselere bazı mem- Fransa cumur başkanı hay Al- Maurin, mareşal Franchet 
nuca varmadığım kaydediyor leketlerin menfaatlerine göre bert Lebrun şerefine Romanya d'Eıperey, Çekoslovakya, Yu-
ve diyor ki : bir istikamet vermek istiyen elçiliğinde verdiği şölende nan, Yugoslavya elçileri, cu-

•• Tuna paktı ve orta Avru- yapmacık formüllerle teminine başbakan bay Sarraut ile in- mur başkanlığı genel sekreteri 
pada statükonun muhafazası çalışılıyor. giltere büyük elçisi sir George ve birçok diğer 2atlar hazır 
meselelerinde bir netice elde "Müşterek güvenlik adına Clark, Lehistan büyük elçisi, bulunmuşlardır. 

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

Ati_~~-da ltalyan davası unutuldu 
Teoloji kongresi 

toplanacak 
Atina 4 (Ö.R) - llkteşrin 

ayı içinde burada ilk Ortodoks 
teoloji kongresi toplanacaktır. 
Kongre ruznamesinde, laikliğin 
Ortodoksluktaki ehtmmiyeti 
hakkında efk~rı umumiyeyi 
tenvir maddesi vardır. 

Fransız 
Ordusunu 1 kış 
manevraları 

Lyon, 4 (Ö.R) - Dördüncü 
kolordu, yarından sonra kışlık 
mf.navralarına başlıyacakbr. Bu 
manavralar Fransız alplerinde 
yapılacak ve bu aym on birin· 
de Jıitam bulacaktır. 

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

Faşist parolası, teklifleri reddetme
mek, buna nıukabil anlaşmaktır 

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

ltalyanın yanıbaşında pür silah bekli yen 
çevirmiştir Almanya da gözleri Üzerine 

B. Mussolininin ümitleri11i üzen'nde toplıyan bll kuvvetltr Ajrika harbmı bazu kuwtlile hallrdr. bıleak mi? 

iddia etmektedir. Şu şart ile 
ki bu formül ltalyanın istekle
rini' tatmin etsin ! ,,_ ................................................................... .. 

Pariı, 4 ( Ô.R) - "Depchi 
de Toulouse,, ga:ıetesi ltalyan 
- Habeş maae)esinin halli için 
yeni hiç bir te,ebbüs yapılma
dığını kaydediyor. Laval • Hor 
takliflerinin akametindenberi 
diplomatlar ihtiyatla hareket 

HABEŞ MESELESi 
UNUTULDU 

sölyesinin Prag seyahati bun
dan ileri gelmiştir. Ve Küçük 
itilafın yardımını aramak içia 
yapılmışbr. 

Yine bunun içindir ki prens 
Starhemberg saltanahn iadesi 
teşebbüsünden vaz ~eçmiştir. 

Almanyanın cenub doğusuna 

karşı hareketinin önüne geçmek 
üzere Tuna devletlerinin bir
leşmeleri bir zaruret olmuştur. 

7 ŞUBAT c-uıv.ı:.A. AKŞAMI 
GALA MUSAMERESI O•-ARAK 

SiLAH 
ŞAHESERLER 

EL HAMRA 

SENENiN EN BUYUK FILMi 

BAŞINA 
,. 

ŞAHESERİ 

SiNEMASI 
SAYIN IZMIR HALKINA TAKDiM iLE ŞEREF DUYAR 

etmektedirler. ltalya da ihtiraz 
gösteriyor. Faşistlerin parolası 
itilaf tekliflerini reddetmemek, 
fakat ltalyaom Avrupadaki oto-

ritesinden hiç birşey kaybet
mediğini iddia ederek berki
telere daima karşı koyacağını 
ve ms'uliyeti bu yolda daha 
ileri gidecek memleketlere bı
rakacağını bildirmektir. 

B .. Mussolini bir hal formll
)llnü kabule hazır olduğunu 

Pariı 4 ( Ö. R ) - " Fran
ce de Bordean ,, şimdi Habeş 
meselesinden ziyade orta Av· 
rupa meselesinin ilk sıraya gel
diğini kaydediyor ve diyor ki: 

- Bunun sebebi şudur ki 
silahlarını tamamlamamış olan 
Almanyanın Viyanaya karşı 
hareketini ergeç tekrar etmesi 
ihtimali korku uyandırmakta
dır. ltalya ordusu Afrikada 
meıgul olduğundan böyle bir 
Alman teıebbüsDne mukave
met edemez. A TIJalurya fAD· 

Adliye 
Terfi listesi 

Ankara 4 (Ö.R) - Adliye 
terfi listesi hazırlanmıştır. Bir 
aya kadar ilin edilecektir. 


