
• 

Sahib ve baı Muharrir 

SIRRI SANLI 
İDAREHANESl 

lzmir Birinci BEYLER 

Neşriyat Amiri SIRRI SANLI 

ABONE ŞERAiTi 
Seneliği 7, Alb Aylaiı 4 
Liradır, Günll Geçmif 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

CSi 
SESiDiR 

Süshalann Beheri 

1 
1 S Kuruıtur. 

( Haikul Sesi ) Matbauı .... 
Batılllllfbr 

ALTINCISENE~No=:--=.26=7~5~~~------~~--~------3 __ 1K_iN_C_i_K_A_·N~U~N:..:._:1~93~6.__:C~U~M~A~--~------------------___.-· T~E=L~:~~~50-3~(~1-00 __ P_A_RA__.;.) __ _ 

lngiltere Kıbrıs Adasını Yunanistana verecekmiş! .. 
----------------------~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~--~~~-------

12 Adayı da Türkiyeye bağışlıyacakmış ! 
lsveç kızılhaçının ltaly~~7;;; tarafından bombardı
manı lsveçte İtalyanlara karşı asabiyet uyandırdı 
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935 YILINI~936!ILINAA.RMAG~NI Fransız_ /ngiliz yakınlığı' 
Af rıka Gaılesı 1

Akdenizde Itaıva t~~;f;;dan bir tecavüz vu-, 
B G •1 • 8

0000 
•• k .. D 1 kuunda Fransız :ve lngiliz kuvvetleri bir-

u aı enın ugun u urumu .k k d k • 
Evet, Afrika meselesi öy- izler yaptı. Bay Mussolini ! )eŞJ Olarak hare et e ece tır 

le bir gaile yarattı ki onun 1 ağzından pek ağır sözler ka- 1 .. 00•• • 

korkusu bütün Avrupayı tit- 1 çardı. Bu sözler Londrada ve DEVLETLER MUV AFJK CEVAP Vt:-..RDJLFR 
retiyor. Meseleyi kısaca hu- 1 Pariste fena akisler yaptığı 1 L d 2 (R d ) U f•ı h"" h 1. d Ak d v b"ld" · tı" Tu-rkı". 
li d k k on ra a yo - mu- ı osuna ucumu a ın e - say ıgını ı ırmış r. 

sa e erae ıu çı ar: (Sonu 4 üncüde) · · · · . f H b · · d "I 1 n.fu w ld mıyet ıtıbarıyle Fransa ıca- deniz devletlerinin uluslar ye; talyan- a eş 1şıne sa e-
ta yanaa Du su çoga ı. •• b d 1 ·ı . d k d" f ·ı 1 1 ·ı 1 1 t . y · d ld 8 .. f ın a ngı terenın e eo ı- paktına uygun olarak ngı - ce ta ya ı e u us ar sosye esı 

1 etir.ı akrı . 
1
: unu usku yer- Lord Eden sine hududlarda yardım et- tereye yardımları meselesini arasında bir mesele şeklinde 

eş rme IÇID taşaca yer . .1 f ·ı· d . . k" ·ı "I d" w • d UJ J d Et f b d h mesı şartı e ngı ız sorusuna göz en geçırerek dıyor ı: ı gı en ıgın en us ar sos-
arka ı. ra a aşvur ~· ep Londraya müsait bir cevab vermiş te- Gelen telgraflardan ve yetesi adına hareket eden 
çı mazlara daldı. Nıhayet ı·kk" d"I kt d" 1 . . 1 . . . . b" "k B "ta aya yardımını a ı e ı me e ır. ngılız ngılız gazetelennın uyu r ı ny 
Habeş yurdunu bu hesaba do••ndu•• Ak- · t f d • · w• b 11" "d" • . . . . denız talya tara ın an yazdıklarından anlaşıldığına eaırgemıyecegı e ı ı ı. 
en elverıflı buldu. Bır veanle muhtemel bir tecavüz vuku- göre bütün devletler muva- · 
d.?ğ~~du, hudutların düzgün- unda Fransız ve lngillz kuv~ fık cevab vermişlerdir. V enizelOSUD 
su.~lugünden Habeş karakol- vetlt-ri birleşik olarak hare- Özel olarak Türkiye kayıt-
lanle İtalyan karakolları ara- ket ed(cektir. sız cevab vf rmiş ve paktın Adamları 
•~nda •~asırabuygu~ı~zlu~l.ar TÜRKİYENİN ŞARTLARI 16 mcı maddesinin 3 üncü • 
0
d udy.or, en unu ldüzeltırım Atina 2 (Ô.R) - "Kati- fıkreasına göre karşılıklı yar- işbaşında•• 

e ı Ye ortaya atı ı. · · t · t 1 d C k·ı· d ' merını,, gaze esı ta yanın ımı en~vre teş ı atına a-

Bay Bitler 
Bu avın onunda rad
vo b~;şında söyliyecek 

-Paris (Radyo) - lkincikl· 
nunun onuncu gecesi Al· 
manya lideri Bay Hitler Na• 

ltalya bu ite giriımezden berkitelerden dolayı İngiliz bil bütün devletlerin ödevi 
evvel bir kere de Londrada, -:- ~ [+1 ~~ ~ ıı;ıı ,..... ~ 

zilerin Berlinde yapılmdta 
olan saravlan miinasebetile 

• vereceği söylevde Almaaya· 
nın iç ve dış ıiyuuını da 
izah edecektir· 

İngiliz ve Fransız diplomat- .,... ..., z.. • ...-. ~ ...-:-.. ...-. 

larının ağzını aradı, onlar da D l D •t l 
b~yle bir niyete olur. deme- r on o o ı a r "a 
nılerıe de olamaz da, deme- I" 'J 
diler, şöyle bir baş sallamak 
ile iktifa ettiler. 

Ne oldu ise oldu, takye 
düştü kel görüneü, bir kere 
kılıç kından çıktı. Bu kılıcı 
kına ıokmak için yine F ran
•• ve İngiltere ortaya girdi. 
F ranıa kılıç payı olarak ltal
yaya birtey verilmesini uy
gun g&rdti. Bunu İngiltere 
ea böyle kabul etti. Fakat 
bu kabul bu itin olmuş bit
miş olman demek değildi. 

Çünki banş yolunu bulmak 
için F ranıa ve İngiltereye 
bu vazifeyi veren uluslar ku
rumu idi. Tabii bu knrum
dan ev~t:l arada Fransiz ve 
lngitere parlamentoları da 
vardı. Barış projesi bu par
lamentolara verilmedi o par
lamento üyeleri onu· oraya 
getirdiler. Projenin en ve 
boyunu ölçtüler biç de uy
ğun bulmadılar. 

iki taraf parlamentosu da 
projenin kılığını "mütecavize 
mükifat" gibi gördüler. Red
dettiler. Hatti bazı diplomat
lar prejeye bir cenaze gözü· 
le bakblar ve adını andıkca 
~IDerhum proje" diye yadet· 
tiler. lıte Afrikanın Avrupa
y~ doturduğu gailenin birin
cı kerteai bu oldu. 

Paris (Radyo) - Londra
dan alınan haberlere göre 
birkaç ıün istirahat etmek 
üzere Londradan ayrılmış 
olan dış bakanı Lord Eden 
dün sabah Lendraya dönmiş 
ve sabali saat 10 da vazi
fesi batına gelmiştir. Lord 
Eden derhal birçok tamasla
ra giritmiştir. 

a a 

Gazetesine eöre genel efkar 
•• 
Uç tehlike karşısında: Jauon, 
Mısır, Boğazlar ~ ese leleri 

Milauo - Stefani ajansın- leri Negüs hesabına harbın 
dan : devamı ve Fransız franğının 

Popolo Ditalya Laval - Ho- kıymetinin düşmesi yolunda 
ar projesinin gömülmesinden rey veriyorlar. İngilizlerde iki 
çıkacak fenalıkları sayarken teh ikenin çanlandığını göıü-
şunuda diyor ki : yorlar. Bunlardan biri Japon-

- Bundan sonra Avrupa yanın amirane hareketi öte-
genel efkarı bugün ihdas kide Mısırda istikliliyet arı-
edilen müthiş karışıklık teh- yor. Bundan maada Türki-
likesinin karşısında bulunu- yede Buğazlar1 silahlc-ndır-
yor. Fransanın sol taraf üye- mak istiyor. 

~ ~ ~ E ~ ~ ~ 

Atina -- Hükumet, Veni· 
zelos 1 Mart tarihinde yap
tığı ihtilil münasebetile Ve· 
nizeloson adamlarından azle
dilenlerin yeniden memuri
yete geçmeleri için kabineye 
bir teklif yaparak karar ala
caktır. 

E B 

Projenin cenaze alayı ltal
yanın Çe•enlerine pek ajır 

Tayyare sinemasında hu hafta gösterilecek iki filmden birisi olan sinema cihanının en büyük harikası Vonder Bar 
filminden bir sahne. 

Bay Rahmi 
Türkofiı yar direkt&ril bay 

Rahmi Erand merkezden te
likki edilen bir emir üzerille 
bir işin tahkiki için bufla 
Akhisar• gidecektir. 

İneiltere 12 
Adayı bize 
Verecekmiı 

lstanbul 2 ( Ôzel ) - Bir 
Yunan gazetesi, Akdeaizde 
çıkacak bir harpte Ttırkiye· 
nin vaziyeti ve İngiltere ilıl 
olan temaslan kaydederek 
lngilterenin bize oniki ada11 
vadettiğini yazıyor. 

(Anadolu) 

Bugün 
Başlıyor! 
( Cumuriyeti, g6nllleri ya• 

kan bir aşk yapmak 1) Aclh 
siyasal ve ulusal romUUIU· 
zın tefrikasına buglD bat· 
lıyoruz. 

ikinci sayf amızuı bqında 
okuyacaksınız. Bu romanı• 
ulaşmak istediği hedef, .. ha
kiki Cumuriyet aılamn, yal
nız dudaklarda• dlkllea ılı· 
lerle dqil, Cumariyetin; ulu
sun bütan hak ve varhjuu 
tanıyanlPrensiplerinin çipea• 
mesine katlanılmadıim umaa 
bafladıitnı " göttermektir • 

• 
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-AVNi DO~ANA SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönülleri Yakan Bir Aşk 

Yapmak~ •• 
SİY ASAi~ ROMAN 

YAZAN : SIRRI SANLI 

"Cumuriyet sevgisi; onun prensiplerinin çıgnenmesine 
katlanılamadığı zaman başlar ... ,, 

-1-

Romanımıza Başlamadan ••• 
0000-----

Ankarada en çok gözlerimi kan1aşttran ne oldu? 
Her ıeyi açık söyliyebile- sıı: bütün Türk gazetecileri-

cek bir eser yazmanın çok ne gösterdiği sıcak ka!>ulü, 
mümkün olabileceğini, geçen ölçü'-üz şefkati ve bunların 
yaz Ankarada toplanan hepsinin üstünde olan sonsuz 
Basın kurultayı münasebeti "tolerans,,ı tahmin edeme-
ile ilk defa gittiğim ..... Tür- mektir. 
kiyenln kalbi,, nde temasa Ankaranın bu hür dilşü-
geçmek fırsatını bulduğum nüp açık söyliyebilme tole-
Türkiyenin kurtarıcılarını ya· ransını gördükten sonra 
kından dinlediğim zaman anladım ki Ankarayı yakın-
inanmıştım. dan bilirim iddiasında bulu-

Ankaraya, kaç sene sonra, nanların Ankarayı anlata-
bir gazetecinin ilk defa ola- mamak hususunda göster-
rak ayak basmasını söyle- dikleri bilgisizliğin günah 
mesi, bir "günah itirafı,, ve mes'uliyeti, Ankaraya 
gibi bir şey sayılsa yeri gidemiyenlerin, hatta gitmi-
vardır.. Böyle büyük bir gü- yenlerin günah ve mahrumi-
nahın nefesi tıkayan ağırlığı yetinden daha küçük değil-
altında ezilmemek için bun- d' ır ... 
dan yirmi beş yıl önce "Ki- Fırsat düşmüş iken söyle- , 
bemiz de yüce, parlak Tür- yivereyim ki, Ankarada be-
kiyedir ancak" diyen bir ga- nim gözlerimi kamaştıran, 
zetecinin biraz kımıldaması, benim göğsümü kabartan, 
bu ulusal kibeyi ziyarette benim yüreğimi Ankaraya 
gösterdiği ihmale bir özür yapıştıran orada gördüğüm 
bulması lizımgelmez mi? ve görmeden hayalin kanat-

Öyle ise hemen ve açık- )arı ile bile ulaşılamayan 
tan açığa söyliyelim ki: bu yoktan var edilmiş yeni ve 
günahın birinci saiki: hemen yüce bir dünyanın eserleri 
tek başlarına denecek kadar kadar şu üç şey olmuştur: 
gazetelerini yalnız çıkarmak Biri, Atatürk o zaman ora-
ve yürütmek mecburiyetinde da bulunmadığı halde her 
kalan bir çok vilayet gaze- gördüğüm, her dinlediğim, 
lecilerinin gazeteleri başın- her tuttuğum ve her sevdi-
dan ayrılmak için maddeten ğim güzel ve yüksek şeyin 
imkin bulamamalarıdır. içinde ve üstünde Atatürkün 

ikinci saik ise, Ankaranın, varlığını terenniim eden bir 
başta, Atatürkün Türk ulu- canlılık.. Tıpkı bulutluca bir 
suna armağan ettiği Başba- havada kendi görünmediği 
kanımız ismet İnönü, lçba- halde bütün dünyayı aydın-
kanımız Şükrü Kaya ve latan, aydınlattığı dünyada 
Parti genel sekreteri Recep gündüzü yaratan güneş gibi .. 
Peker olduğu halde istisna- (Arkası var) 

EBBEt!2EEE 

Royter aytarı Genç Kızın 
Bulgaryadan intikamı 

Neden çıkarıldı ? 
Sofya (Özel) - Slova ga

zetesi Royter aytarının Bul
gar .1adan çıkarılması müna
sebetile diyor k;: 

- Bulgaristanda ecnebi
ler her vakıt hürmet gör
müılerdir. Fakat bunlann 
arasında bu hüsnü kabulü
müz& suiistimal edenlerde 
bulunuyor. Royter ajansının 
aytarı bay Jojefin vak'ası bu 
kabildendir. Aytar Bulgaris
tandan çıkarıldı. Zira bu 
adam bizden gördüğü itibar-
dan istifade ederek bizim iç 
işlerimizede lkarışmağa baş· 
ladı. Binaenaleyh bu aytar 
hakkında yapılan bu mua
mele pek doğrudur. Bu ted
bir Bulgaristanda oturan ec
nebilere bir misal olmalıdır. 
Onlar bilmelidirkr ki iç iıle
rimize müdahaleye selihiyet
tar yoktur. 

Atina - Firgotostan tel
grafla ndığına göre, Marya 
adlı 17 yaşında genç bir kız 
58 yaşında bir ihtiyarı ta
banca ile öldürmüştür. Se
bebi de altı ay evvel bu ih
tiyarın oğlunun bu kızın 
kardeşin• öldürmüş olması

dır. 
• 
lngilterenin 
Filistinde 

Süel bir gösterisi 
İstanbul - Kıbrıstaki in-

giliz fevkalade komiseri Fi
listinde ki İngiliz kuvvetleri 
kuvandanı sıfatile büyük üni
formasile askerine bir geçid 
resmi yaptırmıştır. Bu nüma
yişten maksad icra kuvvet
leri aleyhinde hareket eden 
Yahudileri tehdid olduğu 

söyleniyor. 

C HaDwa Sul) 

Millet 
Ve hükumet 
Sofya (Özel)- Mir gaze

tesi bu başlık altında yaz
dığı bir makalede : Ulusun 
ruhunu incelemiş olanlar bi
lirler ki hükumetin millet 
nam ve hesabına neler yap
tığını bilmek ister. Milletin 
hükumet dairelerinin nelerle 
meşkul olduğunu arayıb sor
masına kimsenin darılmağa 
hakkı yoktur. Bulgarların bü
yük savaşlarla kurtardığı, el
den ele atılan, bazı diplo
matlara oyuncak olan mu
kadderatın bundan sonra sui
istimale uğramasına talaam
mül edilmez. 

Sofya (Özel) - Genel sa
vaşın ferdasında, uluslar ku
rumunun yasası kabul edildi
ği zaman bu yasa ile ~u ku
rumun haksız baş kaldıracak 
olan mütecavizi bu yasaya 

1 imza eden devletlerin itti
' fakla ezecekleri kanaati uyan

mıştı. Fakat bu ittifak ken
dini ne Japon ve nede hal· 
yan meselesinde göstermedi. 
Mamaafih bu ittifakın başka 
bir şekilde tatbik olunub 
olunmıyacağını bilemez. Öy
le benziyor ki uluslar üyeleri 
arasında ve kurumun maki:. 
nesinde bir anlatılamazlık 

var. Hatta muharebenin baş
lamasından evvel bu kuru
mun harbın önüne geçeme
mesi teessüfe değer şeyler
dendir. 

Uluslar 
Kurumunun 

Davranışına Bir 
Tenkid Daha 

Sofya (Özel) - "Mir,, ga
zesi Uluslar kurumunun Ha
bet - İtalyan itilafında vazi
fesini ifa edemediğine dair 
olan makalesine şöyle de
vam ediyor: 

" Harb başlamadan evvel 
uluslar sosyetesi kendini gös
termeli idi. Gerek İtalyanın 
haklı ayaklanmasına hak ver 
mek ve gerek İtalyan ulu
sunu memnun edecek diğer 
bir çare bulmalı idi. 

Bu sosyete bunların hiç 
birini yapmadı. Leval - Hoar 
projesinin teklifinden sonra 
uluslar sosyetesinin bu har
be bir çare bulacağına inan
mı-k güçtür. 

Aşikardır ki, mütecavizi 
cezalandırmak hususunda 
sosyete şerefini kaybetmiş

tir. Harbın bu günkü duru
mu ciddi bir tavassut, ciddi 
bir müdahele ister. 
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Kc:meraltı 
Hükümet 

Karıısında 

ı Neticesi 500 
sene sonra 

1\nlaşılacak bir bahis 
Amerikalılar her fırsatta 

bahse gırışmeyi severler. 
Her idetindeki başkalığilc 
eski dünyaya benzememek 
iddiasını güden yeni dünyalı 
iki ahbab bir gün Louisiane 
velisinin yeni yaptırdığı ko
nağın önündeu geçerken bir 
tanesi: 

- Şu konak cidden çok 
mükemmel bir şey oldu, de
miş Eminim ki beş yüz sene 
sonra bile olduğu gibi kala
caktır. 

Öteki gülmüş: 
- Beş yüz sene sonra bu 

binanın eseri bile kalmaı: de
mış. 

- Bahsa girer misin? 
- Hay hay! 
İki ahbab soluğu noterde 

almışlar; derhal bir muka
vele yapmışlar ve her biri 
notere iki buçuk dolar vere
rek bu paranın bir bankaya 
yatırılmasını, beş yüz sene
nin sonunda, bahsı kazanan 
tarafın varislerine maafaiz 
ödenmesini vasiyet etmişler 

Bu hesaba göre 2435 se
nesinde, kazanan tarafın va
risine verilecek paranın tn~ 

tarı ~ksperlerin ifadesine 
göre iki milyar dolarmış. 

Buraya kadar ili. Gelge
lelim beş yüz sene sonra, 
ayni bankanın yerinde yeller 
esmiyeceği ne malum. 

• 
ln~lterı ve 

zecri tedbirler 
Sofya (Özel) - Profesör 

Getef Otro gazetesine yaz
dığı kir makalesinde şunları 
yazıyor: 

"Habeş-İtalyan savaşı Fra
sa ile İngiltere arasında ye
niden konuşmaları İcab etti
recektir. Ancak bu konuş
malardan sonra dır ki, ya 
yeni tedbirler ittihaz oluna
cak yahud bir uzlaşmıya ka
rar verilecektir. Binaenaleyh 
her halde bir anlaşma yolu 
bulunmalıdır. Zira zeçri ted
birlerin tatbiki tehlikeli bir 
harb intaç edebilir. 

Roman yada 
Baicılığı 
Himaye 

Sofya (Özel) -Ziraat ba
kanı bağçılığı himaye ve 
yeni bağ yetiştirmek husu
sunda yeni bir kanun layi
hası hazırlamıştır. 

Habeşistanda 
Bir ay nıüddetlc ku

nıara müsaade 
lstanbul - Habeşistanda 

kumar yasaktı. Fakat yeni 
yıl münasibetile otuz gün 
müddetle serbest bırakılmış
tir. Müsaade edilen oyunlar
dan Rolet önemlisidir. Çok 
vakıtanberi menndilen bu 
oyunu kazancı Kızılhaça tah
sis olunacaktır. Bir ay müd
detle devam edecek olan 
bakara 30 - 40 oyun ile ro
let oyunları otuz gün müd
detle !alabildiğine devam 
edecektir. 

3 ikinci Kinua 

1Amerikanın Fal 
oo~~~~~~~~~-----

9 36 Yılı Neler Getirecek Ve 
Neler Gösterec~k? 
---------------------oooo-------------------------

( Dünkü Sayıdan Devanı ) 
Amerikanın iç durumunun • burcuna girmesi dahili bir 

düzelmesi biraz zordur. Mil- •ı ihtilal ve hükumet şefini• 
letin davası devam rdiyor. düşmanlarının arttığını gas 

Çok çalışmak ve çok ka- teriyor. 
kazanmak istiyen bu ulusun 1936 da reis şiddetli ten• 
memnun edilmesi güçtür. Bir Htlere maruz kalacak, gü· 
kısım halk eldeki ile kanaat rültüler, mütakkatlar, sahte 
ediyor. Fakat bir çok kimse- durumlar görülecek. 
lerde farlasını istiyorlar. Bu- Müşteri yıldızının sekizinci 
nunla beraber dördüne& dai- hanede görünmesi ve Kaviı 
renin sahibi olan ay yedinci burcuna girmesi bir ekonom• 
dairede bulunduğuna göre sal iyilige işarett r. Güneşin· 
gayri memnun olanlarada de ayni haneye düşmesi mil· 
m mnuniyet ilhamı gelecek- Jet şefi için pek iyi sayılmaı 
tir. Zira onlara ekonomik ha· ki bunada bir tehlike manası 
diseler bu imkanı verecektir. verilir. 

Bu yerde beşinci hane As- Dokuzuncu hane Ameri• 
lan burcunda yer aldığı için kanın Avrupadan ayrılmas1n1 
ortada bir servet görüyor ve bildirir. 
Amerikanın masraf kabili- Harb İlahi olan Merih yıl· 
yetleri büyüyor Fakat aksine dızı onuncu hanede olunca 
olarak bu nişan ulusu ara- Amerika ulusunun duçar ol· 
sındaki anlaşma kabiliyeti duğu zaaftan kurtulmak için 
ni esirgiyor. Kabine tarafın- büyük gayretler yapmağa 
da acı mücadeleler olur. Ve mecbur kalacağını bildirir ki 
göründüğne ve güneşin aldı- bu seyyare 1936 göğünde 
(güneş 8 nçi hanede) lduru- bulundukça bir saadet amili 
ma köre hükumetin yahud olur. Zira o en müsaid te· 
partinin şefinin işten el çe- şebbüslerde muvaffak olun• 
kilmesi lazım gelecektir. masını kifildir. 

Neptosun beşinci hanesin- Bu suretle ümitler kaybul• 
deki durumu siyasal yahud muş olmıyacaktır. Zuhal yıl• 
finansal bir fena hadiseye dızının Nisanda bu haneyi 
işarettir. Borsa işleri yine terkettiii zaman arsıulusal 
yolunda devam edecek. Fa- bir konferans ile arsıulusal 
kat Neptonun durumu itiba- finansal durumu düzeltebile-
rile bu işleain bir spekülas- cektir. Bu da Nisan ile Ey· 
yon oyununa kapılmaları da fol arasında olacaktır. Zira 
vardır. bundan sonra Amerikanın 

Altıncı hanenin Sünbüle 1 Avrupa ile arası açılacaktır. 

Bay Lavalın 
İtimad reyi 
Nasıl olmuş? 

Belgrad (Özel ) - Paris
ten telefon: Fransız kabine
sinin en ziyade gövendiği 

Rad!kal - Sosyalıst saylav
lari bay Lavalın son itimad 
reylerıni şeyle vermişlerdir: 

30 rey bay Laval namına, 
30 rey Laval hükümetine, 

30 rey de b?yaz vereka at
mak sureti)e müstenkif kal
mıştır. 

Fransız gazetelerine göre, 
Lavalın vaziyetini ~ne bu 
Radikal sosyalistler kurtar
mıştır. 

...... o 'D~---

ı Fransada 
Hafi teşkilat
ların lağvı 

Belgrad ( Özel ) - Paris• 
ten telefon: 

Havasın bildirdiğine göre 
F ransadaki hafi teşkilatların 
hepsininde bozulması hakkın• 
da ki teklif 104 reye kartı 
417 reyle reddedildi. 

Arnavudlıkta 
Bir Tören 

Bulgar 
Gazetelerine 
Sermaye oldu 

Sofya (Özel) - Tirandaa 
bildirldiğine göre geçen ayıa 
yirmi dördüncü günü Arna• 
vud ordusunun Kral Zogo• 
nun emri altına gırerek ihti• 
lilcilere galebe çalmak su• 
retile idareyi temin ettiği 
günün yıldönümünü törenle• 
miştir. 

Bulgar 
I .. isanına 
Verilen ehen1n1iyet 
Sofya (Özel) - İtalyadald 

üniversitelerin hepsine Bul• 

Sof ya ( Özel ) - Türkiye 
parlamentosunun tayyare için 
kabul etmiş olduğu yirmi bir 
milyon lira bura gazetelerine 
haylı sermaye oldu. Türkiye
nin bukadar kuvvetlenmesi 
en çok Bulgaristanı korkut
maktadır. Vaktile Bulgarlar 

Türkiyeden bukadar kork
mazlardı çünkü başlarında 
Çar Rusyası gibi bir şefaat
cıları vardı. 

gar lisanile Bulgar edebiya• 
tının mecburi bir surette ka• 
bul edilmesinden bahsedea 
Novidni gazetesi diyor ki: 

- Büyük bir devlet tara• 
fından maarifimize verilelİ 
ehemmiyetten dolayı sevin
meliyiz. 

Ahmet ve Asım büyük elbise fabrikası ESKi BiT PAZARI NUMARA 1 5-1 7 
TELEFON 2042 

• 

Kıtlık elbise, palto~ve pardesünüıü mutlaka Ahmed ve Asıma yaptırınız. Yerli mah her çeşid çulikiden çift'e provalı, temiz masraf, mükemmel 
dikit 12 Oradan 16 liraya kadar ıımarlama elbite yapılır. LEVHAMIZA DiKKAT EDiNiZ . 
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şurıbu 
Balıkyaiı içe mi yenler 

Ferit kuvvet 
Afiyet, kuvvet, kudret, can verir. Büyük şişesi 6 O kuruştur 
Romatizma, iştahsızlık, ademi iktida· , belgevşekliii, kansızlığı tedavi 
eder. M. DEPO: S. FERiT SIFA ECZANESi 

lcenler bilirler 
' 

İkiçeşmelik 
Caddesinde 

CAN 

~x~*1c:Jt:Jc1r-*.*'1c**x:lddc~~~**1dc.*~~'k.1t.*, 4H 1935 sinema dünyasının en güzel ve en büyük filmi 

B ŞEN DUL ~ 
~ Maurice C H E V A L ·i E R i 

la!ba ·~: ;ıı:r11.°~t~;:,~":. ~ Jeanette . M A C . D O. N A L D _ ~ 
l{Ül'üI>HANESİNDE 

ye aid zengin çeşidler, tu · '""" f l l · l 1+ 
hafiye eşyaları, her nevi ve « Ayrıca: Paranıunt JUrnal ve 13erhn sen onı ~ or <cstrası tarafın< an 

;:k!:~m.r!:0~~ı~nu~~ker ve ~ Vaırner'in Tanhavser Uvetürü 
00 e·· ·· M t• 1 d •t•b r--·-: -----=--:""~==--=~ .. « ugun a ıne er en 1 1 aren 

it 
.• A~ız ıy e ~•, .~ h Tel. 
!J \'e rnidcnizi bozn1a- ! ~ amra 2573 
, dan vcnıek vinıek t' ~ t • ~ + ·n İdaresinde Milli Kütüphane sineması 

rtı istiyoı·sanrl ? ,, "'X 
+ Hiç tcrcdd üd etmeden l I ~ """""'"'~"""""""""~'""""""~~ SAATLA'Rl ~ 
+ Kemernltında Barut hanı t{ il" Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15.. . 

~.,:~ sokaAğıLkoA·şessinEdHe . R ::ı. ':t:~ Cumartesi: 13,30 - 15 talebt. matınesı. )f. 
1 

Pazar: 13 te başlar. ......_ 
Alqmmları sinemadan sonra her tarafo otobüs ve tramvay vardır. ,. 

! ~o~ant':"ı~•-~~.!'._~~..,.\ ~;<:,,: ":ııt:\C:ııt:ııtX ,.:ııı:g":ıç;:pç;::ıpps;:\C'At:\C::\C~"~Jf:Jç.V:::W:::W:"d 
~~~~~~~ ·~~~~~* ~x~.~~* ~~: 

~ DO TOR : 
:R A. Kemal Tonay >< 

B Bakteriyolog ve bulaşık, salğııı 
~zilaJ~~~ 1 fC hastalıklar mütehassısı 

j 4( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın· ~ 
+c da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )+ 
i( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )+ 
~ Müracaat eden hastalara yapılması Jazımgelen sair )t 
f( tahliJat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 

Hayatın manasını anlamış ince düşünceli kibar bir bayan ti( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- >+ 
tecrübesine istinaden diyor ki: +c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >+ 

N eş· eniz i, hayatınızın zey kini. sı h ha tını zı n ~'!C'l=~~'lt~'$'1Cl!C:>tC''S='Lti:>tC'~~,,:~,,:,,:~'l='t=~Jf: )f
da i nı i surette korunn1asını teınin edecek ancak 

Yüksel, Kabadayı ve Billur 
rakılarıdır. 
Bayranıda. hayran1 ertesi ve her zanıan 

yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
ha tır]arsınız. 

~~~~~~~~~u~~~~~~~~ii~~~~~~~~~~ 
~~ TAYYARE· TELEFON ~ 
~~ . • 3151 ~ 
~~ ~~ 
t~?y. . ~ 
~ em sene şerefıne bu günden itibaren 2 Büyük filmle ~ 
t~ halktan gördüğü kıymetli teveccüh ve rağbete muka~ ~ 
~ helede bulunuyor ~ 
~ ~ - 1~ büyük yıldız 50(l0 güzel kızın temsil ettik- ~ ~r·,~~rM~~ ~·~~'it~~~. 
~ lerı senenın en zengin filmi ~ 

1
.• .~,....,..""""""'~~ 

1 W onder Bar l ı ASRi siNEMANINda j 
~ ~~ ~ ~ Al Jolson - Kay Francis - Dolores Delrio - Ricar- ~ ~ IJ 
~ do Cortez - Dick Povell - Guy Kihee - Ruth ~ ~J B •• 1 
~ Donnelly -· Hal Leroy - Hugh Herbert - Fifi ~ ~ ugun ~ 
m DorBsay ve ::00 gü:; kkız •h t •ı ~ı ı i 1 
f!1 UYU l l Q 1 i 1 Vahşilere hücum K~ 
il Anna Bella ile Jean Gabin 1 1 rnıkodi ı o kısım 1 
i tarafından oynanan aşk ve ~ 11~ 2 Büyü oyun 1 
~ ı·ı . ~ ~ ~ heyecan 1 mı ~ ()ynıyan: ~1.Al~IBEI ... t 2 kısın1 ~ 
~ Ayrıca Foks dünya haberleri Türkçe Sözlü ı ı [t] 

m Bu haftaya mahsus seans saatları ~ 8 3 Yeni dünya haberleri ~ 
r!J Her gün 14 - 17 - 21 1 ~ i m Cumartesi 12,30 - 14 talebe seansıdır. 1 4 • • IA ~ ~ Pazar 12,30 da ilive şeansı vardır. 12 Mıkı ve rek am il 
EsıeJ~ESS~~~- ~~~~~~~~~~~ 

Ölçü üzerine son sistem 
sıhhi karın, mide, hamile, apan

disit böbrek düşkünlüğüne 

.FENNİ 
Korsalar 
\TAl~İS 

Ve Flebit için li~tik çorap
lar, kasık bağları, son moda 

Sutıen ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. Aşer 
~3 Odun pazar 

l{antarcılar 

Yak nda ( Halkı•ı Sesi ) nde 
Hırsızlara, canilere, nefes aldırnnyan 

Bir kadın polis hafiyesi 
Adlı çok meraklı, çok heyecan veren ve ayni zamanda 

bir haylıda eğlenceli bir macera romanına başl~yoruz. Bütli? 
hırsızları, her nevi suçluları hemen eli?e ~e.çıren bu zekı, 

k Gu .. zel kadın polis hafıyesının maceralan 
cesur ve ço . . . . . . 
okurlarımıza çok heyecanlı ve eğlencelı anlar geçırece~tır. 
Çünkü hırsızları, canileri yakalıyan bu kadın ~arılarına ıh~
net eden kocalarıda enseliyerek karılarma teslım etmektedır. 

· .. ; .. :, ·:~·~R :.-(iÜN DA .. A . PARLAYAN 

D<EMiR LiSTA 
ı O seneden beri böyle filn1 göriilmedi 

ı- ER MEYDANI 
50 fılm içinden Bayram için seçtiğimiz şimdiye kadar hiç 

görmediğiniz en güzel film 

2- KALIFORNIYA MUHAREBESi 
BUK CONSUN BÜYÜK HARP FlLMI 

3- RENKLi MIKI 
4- JURNAL 
5- KOMiK MIKt.. REKLAM VE SAiRE. 
Bunların Hepsi iz mirde İlk defa bugüu ve bayramda 

LALE SİNEMASINDA 
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Kemerde yeni mahallede 
oturan Mümin karısı Salime 
altı aylık çocuğu Rabiayı 
evde bırakarak sokağa çık

mış ve eve döndüğü vakit 
manğaldaki ateşletin çocu
ğun üzerine döküldüğünü ve 
çoçuğun yanarak ağır surette 
yaralandığını görmüştür. 

Çocuk, dün bu yaraların 
tesirile ölmüştür. 

Emin oğlu Mümin vakadan 
zabıtayı zamanında haberdar 
dar etmediğinden çocuğun 
ölümüne sebebiyet vermek 
suçundan adliyeye verilmiştir. 

Bahçe 
Sahiblerine 
İkramiye verilecek 
Halktan en iyi bahçe ya

pan ve evinin önünü süsle
yenlere verilme üzere bu se
neki belediye bütçesine 500 
yuz lira tahsisa l konacaktır. 

Bu paranın üç yüz lirası 
yapılacak müsabakada birin
ciliği kazanacak bahçe sahi
bine iki yüz lirası da babçe
vanına verılecektir. 

Belediye bu suretle şehri 
güzelleştirmek, ağaç ve çiçek 
sevgisini arttırmak emelin
dedir. 

Otomobiller 
Hakkında beJediyanin 

tedbiri 
Yılbaşından itibaren Ke· 

meraltı ve Balcılar caddeler 
ile diğer dar caddelerdeki 
hanlardan müşteri alıp mül
hakata ve ·yakın vilayetlere 
götüren otomobil, kaptıliaçb. 
otobüCJ ve kamyonlar beledi
yece verilmiş olan karara 
göre Gazi bulvar ile Fevzi 
İsmet paşa bulvarlarından 
ve Elbamra sineması karşı-
sındaki alandan müşterilerini 
almıya başladılar. 

Çarşı balkı belediyenin bu 
kararını tatbike başlamış 
olması sebebile müteaddid 
mektublarla belediyeye te
şekkür etmişler ve iç bakan
lığı da teşekkür telgrafı 
göndermişlerdir. 

Dar sokaklardan geJib ge
çen bu vasıtanın daima teh
like yarattıkları görülmekte 
idi. Hatta bu yüzden mühim 
birçok kazalar olabileceği 
hakkında gerek vilayetçe 
gerek emniyeti direktörlü
gunce belediyenin nazan 
dikkatı belbetmiş ve yılba-
şmdan itibaren tatbike baş
lanan bu hayırlı kararın bir 
an evvel tatbika konulması 
istenmişti. 

Sovyet - Türk 
'Tel inıcl anlasması 

> 

24·6-935 Tarihli Türk - Sov-
yet anlaşmasının 1-1-936 iti
baren bir ay uzatıldığı, anla
şılmış '1B,, listesindeki kon
tenjanların da altıda birinin 
muteber olduğu Ekonomi ba
kanlığından ticaret odasına 
telgrafla bildirilmiştir. 

Bay Edin 
Trakya mıntakası umum 

müfettişliği iskan şefi bay 
Edip izinle şehrimize f gel

m' ıtir 

( Halkın Seal J 

Kıbrıs adası 
Yunanistana mı veriliyor? 
Atina (Özel) - Bura gazeteleri Kıbrıs adasının Yuna

nistana verilmek üzere adada İngiltere hizmetinde bulunan 
memurlar tarafından hazırlıklar yapıldığı ve Kıbrıs adasının 
İngiliz hava kuvvetlerine bir üs yapılmak üzere başlanılan 
inşaat birden bire yüzüzstü bırakıldığı gibi bazı tepelere 
yerlestirilmek üzere getirilen toplarında konulmasından vaz
geçiJdiğirii ve son zamanlarda İnliliz memurlarının Yunanlı
lara karşı şimdiye kadar ~örülmemiş bir surette dosca mu· 
amele yapmağa başladıklarını yazmaktadırlar 

Dış siyasamız 
-----------------0000-----------------

F ransız dış siyasasile bir oldu-
. ğunu Ankara Fransız sefiri bir 

diyev vererek bildirdi 
Ankara (Özel) - Fransa hükumetinin Ankara sefirinin 

yılbaşı münasebetile verdiği söylev siyasal mahafiJde büyük 
bir ilgi ve önemle karşılanmıştır. Söylevinde günün hadise
lerine temas eden Fransız sefiri, Türk-Fransız siyasal mü
nasebetlerini inceledikten sonra dış politikada Türkiye ile 
Fransanın yan yana yürüdüklerini, günün güçlükleri karşı
sında birlikte hareket ettiklerini tebarüz ettirmiştir. 

Fransız sefiri sözlerini: "Yaşasın Türkiye, yaşasın Fransa,, 
diyerek bitirmiştir. 

Necaşi eli silah tutanları 
cepheye çağırdı 

Harrar 2 (A.A) - Harrar ilinde bütün eli silah tutanla
rın ay sonuna kadar hükümete müracaat etmeleri hakkında 
imprator tarafından verilen emirname okunmuştur. Bu emir 
general Nasibu tarafından yakında bir taarruz yapacağına 
deJil sayılmaktadır. 

Fransızlar Almana karşı silah 
.elde bekleyelim deyip durvyor 

Paris 2 (Radyo) -"Debats., gazetesi Fransız-Alman ya
kınlaşması teşebbüslerinden bahiale diyor kı: 

Ümidle fakat silah elde bekliyelim. İngiltere on beş sene 
güddüğü 'intizamsız barışçılık siyasasının tehlikesini anlıya-
rak şimdi kudretini yenilemeğe çalışmaktadır. Almanya da 
çok geniş hazırlanmaktadır. Her nevi mühimmant istoklarını 
batta konserva istoklarına kadar yağmaktadır. Bu sadece 
bir ihtiyat tedbiri olabilir. Fakat bu gibi tedbirler Avrupayı 
düşündürmeğe gafidir. 

p_;ıı ~ ~· 
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Afrika gailesi Bulgaristanın 
- Baştarafı 1 incide - 937 b t 

gibi Cenevrede uluslar ku- U çesı 
rumunun konferans salonun- münasibetile 
da çm çın çınladı. 

Ortalık bu işin artık an- Sofya (Özel) - Novitni 
Iaşma ile başarılamayacağı gazetesi 936 yılı büdçesi mü-
kanaatine kapıldı. Bunu olsa nasibetile diyor ki: 
olsa zecri tedbirlerin ambar- Bu yıhn büdçesi zaiftir. 
go faslı düzeltir diyenler de Belki do ilk defa dır ki Bul-
oldu. İtalyanları en çok si- gar hükumeti mali sene ba-
nirlendiren de bu söz idi. şında büdçesini hazırlamış 
Onlar da: oluyor. Geçen senenin büd-

- Bize ambargo yaparsa
nız biz de Avruya içinden 
çıkılmaz bir harb ilan ede
riz, cevabında bulundular. 
~ Bu cevab Afrikamn üçücü 
gailesi yerine kaydedildi. Bu
rada duruldu, düşünüldü. 
ltalyan-Habeş harbının deva
mına seyirci mi olmak, yoksa 
bu harbe ltalyanlar başladı 
yine ilk önce ltalyayı dur
durmak için petröl, demir, 
çelik üzerine ambargonun 
tatbikini mi yapmak? diye 
geniş bir durak yerinde dur
duruldu. 

Ambargo tatbik edilir de 
ftalya da dediği gibi Avrupa 
harbına başlangıç olarak İn
giliz filosuna Akdenizde bir 
hücum eder, ayni zamanda 

çesi beş milyar 895 milyon 

leva idi. Bu senenin büdçesi 
200 milyon leva noksandır. 

Bu az bir iktisad değildir. 

Mısır üstüne de karadan 
yörürse? 

İşte bu suale cevab ver
mek için İngiltere ve "Fran
sa ile uluslar kurumu azaları 
arasında her ihtimale karşı 
b:r hnzırlık :başbdı. 

Bugün bu hnzır!ık ğö?'mü
yor, diplomat dü~ü:Jccleri 
çarpiştirılıyo·· . Ayni z:ıman :la 
ambargodan evvel bir uzlaş
ma çaresi de aranıyor. Bu
nun için bu çare bulunmazsa 
ambargo işi bir mecburiyet 
altına girecek demektir. 

ZEKi OSMA 

1 Kahrolsun 
Hırsızlar ! .. 

Atina ( Özel ) - Kralın 
müteaddie fırkalar mensup
larını barıştırmak için sarfet-
tikleri~ emekleri boşa gide
ceği anJaşılıyor. 

Bu radaki fırkacılar gene 
birbirine saldırmakta ve kü
für basmakta devam ediyor
lar. 

'
1 Elefteros Antropos,. ga

zetesi: ( Kahrolsun o hırsız
lara ki g _ne hükumeti eJle-
rine ge ;irmek istiyorlar ! ) 
Basliğı altında yazdığı baş 
makalede. Yunan milletinin, 
şunun bunun tahriklerine 
uymıüarak seçim işinde se
bat ttiğini ve gene milletin 
hazınelerini çalmağa hazırla
nanları iktidar mevkiine ge
çirmemek için verdiği kararı 
alkışlıyarak bundan sonra 
hırsızlara bir mevki verilmi-
yeceğini bağırmaktadır. 

Trvıbulus'ta 
Bir isyan çıktı 
Paris 2 (A.A) - Radyo 

ajansının öğrendiğine göre, 
Trabulus'ta Nalut civarında 
bir İtalyan hecim müfreze
sinde isyan çıkmış ve bu 
müfrezeye mensub bir kıt'a 
cenubtan Tunusa iltica et· 
miştir. Müfrezenin kuman
danı Teğmen Biondi asiler 
tarafından öldürülmüştür. 

• 
Italyan resmiğ 

~tebliği 
Roma 2 (Radyo) - 86 nu· 

maralı İtalyan resmiğ tebliğı: 
Maraşal Badoglio telgrafla 
bildiriyor.; 

Ne Eritre cebhesinde.. ne 
Somali cebhesinde bildirme
ğa değer hiç bir hadise 
yoktur. 

Bay Laval 
b~r kaç gün 

Istiraha t edecek 
Paris ( Radyo) - Başba

kan ve dış bakan bay I...aval 
dün sabak İtalyan Paris se
firi bay Çerutiyi kabul ede
rek kendisile bir müddet gö
rüşmüştür. 

Bay Laval birkaç gün din
lenmek üzere Paristen ayrı
lacaktır. 

Paris (Radyo) - Başbakan 
bay Laval dün Parise gelmiş 
olan Amerikanın hariceye 
nezareti yüksek memurların-
dan bay Vilyam Filiks ile 
görüşmüştür. 

Siyasal mebafilde bu gö-
rüşmeye büyük bir ehemmi
yet verilmektedir. ., 

Isveç 
Yeni Bir Heyet 

Gönderiyor 
Paris ( Radyo ) - İsveç 

Kızılhaç kurumu Habeşistana 
yeni bir seyyar hastane ekipi 
göndermeğe karar vermiştir. 

Araştırılacak 
İstanbul ( Özel ) - İsveç 

Kızıl haçına yapılan bombar
dıman hakkında arsıulusal 
Kızılhaç kurumu araştırma 
yapmak üzere hastanenin 
yakıldığı yere bir mümessil 
gönderecektir. 

3 ikinci Kinun 

Radyo ve Telgraf Hulasaları --···· İtalyan uçakları dün Dagaburu yeniden bombardıman 
ettiler. Bu bombardımandan birşey çıkmadı. Çünkü Habeş
lerden bir kişi bile yaralanmadı. 

§ İtalan kaynaklarından çıkan haberlere bakılırsa kanlı 
bi süngü muharebesinden sonra Donan şehrini İtalyanlar 
almışlardır. -. 

Bu muharebede Habeşlerin telefatı 100 kişi, ltaly.anların 
azmış. 

§ Habeş tebliğine göre İtalyanların Dagabur üstüne attık· 
ları bombaJarın bir çoğu patlamamış ve patlıyanlar da isa
betsizlik yapmıştır. 

§ İtalyan uçaklatıaın gazlı ve yangın çıkarıcı bombalr at
tıkları ve bu yüzden Habeşlerin telefat verdikleri sabit ol
muştur. 

§ Bir Hind mihracesi pek çok para ile Habeşe gelmiştir. 
Habeş hükumetine para ile yardım edecektir. 

§ Amerika cumur reisi bugün vereceği söylevde Ameri
ka - İtalya durumu anlaşılacaktır. 

§ Diin binlerce' üniversite talebesile yapılan çarpışmalar
da bir talebe hafif sekiz polis ağır yaralanmıştır, 

§ Mısırda Abbasiyede çarpışmalar olmuştur. On beş ta
lebe ve bir bir çok polis yaralanmıştır. 

§ Habeşlerin İtalyan tayyarecilerini tuttukça kar alarmı 
kestiklerinden protestoda bulunmuşlardır. Habeş hükumeti 
bu haberi yalana çıkarmıştır. 

§ Akdenizde Yugoslavya kı}larmın en geniş cephesi 
olcJ.uğu için İngiliz - İtalyan deniz savaşının en büyük saf
haları burada cereyan edaceği anlaşılıyor. Yugoslaya buna 
muhalif değildir. 

§ Renov adlı İngiliz muharebe zırhlısı İskcnderiyedeki 
filoya iltihak için Cebelittarıktan ayrıldı. 

§ Mısır hükumeti gaz maskesi almak için 25 bin Mısır 
lirası tahsis etmiştir. 

§ Yunanistanın saylav seçimleri bu ayın yirmi altısına 
kalmıştır. 

§ Rusyanın Krasin buz kıran gemisi karaya oturmuştur. 
Kurtarılmasına koşulmuştur. 

§ Akdeniz harbı başlarsa Bulgaristanın ses çıkaramıya
cağı, Bulgar Kralının kayın pederi olan İtalyan Kralına yar- , 
dım edemiyeceği kanaatini bütün Avrupa gazeteleri yazıyor. 

§ Akdeniz harbında Arnavudluğun tamamen İtalyanın 
emrinde olacağı anlaşıJıyorsada bu münasebetle Arnavudlu
ğun Yugoslavya tarafından kurban edilmeside hatırlara gel
mektedir. 

§ İsveçte İtalya aleyhine başhyan göeterişler dün akşama 
devam etmiştir. Noel münasebetile gazeteler çıkmadı, fakat 
ilaveler neşredildi. 

§ Fransanın Almanya yolile İtalyaya silah yolladığı iddia 
edilmektedir. 

§ İtalyada bir ecza deposu ateş almıtır. 2 ölü 18 yaralı 
vardir. 

Lozitanya ' 
Meselesine 
Benziyormuş 

Paris (Radyo) - Popolo 
gazetesi Ogadendeki İsveç 
Kızılhaç hastanesi bombar
dımanını Lozitanya va~'ası

na benzetiyor: 

- Bu bombardıman Lo
zitanya vapurunun bir Al
man deniz altı gemisi tara-

fından torpillenmesi üzerine 
cihan efkarı umumiyesi üze-

rinde Almanyaya karşı uya
nan büyük infialin aynini 
İtalyaya karşı uyandıracak-
tır. Şimdi öyle sanıyoruz ki 
vaziyet tamamen değişmiş-

tir. Bilhassa Amerikada ef
karı umumiyenin tazyiki kar
şısında Amerika hükumeti 

petrol ambargosuna karar 
verecektir. Biıce zecri ted
birlere petrol ambargosunun 
katılroası tedbiri artık far
zolmuştur. 

Bay Muhiddin 
•• 
Ustündağ 
İstanhula Döudü 

Bir haftadanberi şehrimiz
de bulunmakta olan İstanbul 
İlbayı Muhiddin Üstündağ 
dün İzmir vapurile İstanbula 
dünmüş ve vapurda Şarbay 
ve daha bir çok z~vat tara
fından uğurlanmıştır. 

s 
Muammaya 
Bir tekzıb 

Belgrat (Özel) - Londra
dau telofon: İstifani ajansi 
bildiriyor: Belçika kralının 

Londraya bazı siyasal mak
satla giddiğine dair yazılan 
yazılar yalanlandırılıyor. Bel 

çika kralı kendisine ameliyat 
yapan operatörü ziyaret et
miştir. 

Halkın Sesi - Dünkü ga· 
zetemizde Bel~ika kralının 

Londraya gittiğini ve İngiliz 
kralını ziyaret ederek italya 

kralından bir mektub verdi

ğini ve sulha tevessül ettiği
ni bildiren telgraflaran cevab 

olarak yapılan şu yalanlan
dırmadan anlaşıldığına göre 
Belçika kralı Londraya ken

disini almeliyat yapan dok
toru görmek için gitmiştir. 

Dogrusu kral doktoru ayağı-

na çağırmayıp ta onu ziya
ret için gösterdiği büyük 
demoJuatlık ögüne yakışır. 
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Cumuriyet 
Meydaııı 
Genişliyecek 

Şarbay doktor Behçet Uz, 
dün Cumuriyet meydanında 
kaldırlacak park kısımlarını 
tetkik etmiş, Kültürparak in
şaatı ile fidanlıktakı hazır· 
lıkları teftiş eyelemiştir. 


