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ınOhinımat ve hal'b levazımı 
sipariş etmişlerdir. 
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analil{ale BoğaZlarını Kapatma-
mıza .Fran.sa Da Razı Oluyor 

lstanhul, 31 (özel) - Paristen haber veriliyor: Dış bakanım1z Tevfik Rüştü Arasın, Fransız baş bakanı 
M. LavaJle yaptı~ı mülakatla boğazlar mese'fesini konuştuğu ve PetroJ ambargosuna karar verildiği tak
tirde hogazlaı·ı derhal kapatacağımızı bildirdiği ve M. Lavalin de huna nıütemayil görilııdüğü söyleniyor. 
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Somali ask~erlerinin,Italyanları hırak~a 1taıyan'Jar sulh için ta-

rak cehhelerden kaçtık~rı söyleniyor vassut m~.~~temişler? 
ltalyanlaı", çekildikleri yerleri tahrib etmekte ve ahaliye zulum yap· 
~i . maktadır. imparator, Uluslar Kuı"umu nezdin~e protestoda bulundu 

Jıyan ettikleri sôylenen Somali askerleri 
Adiı-Ababa, 31 (Radyo)- harb kaide ve hukukunu etmektedir. ltalyan'Jar, ilk 

Habeı imparatoru bugün çiğnediklerinden dolayı pro· defa olarak 23 kanunuevvel 

milletler cemiyetine bir nota testoda bulunmuştur. tarihinde Takazze cebhesin-

göndererek ltalyao'Jarın Şire , Italyan'lar, çekilirlerken de zehirli gazda kullanmış-
ve Tembiyen'd"n geri çeki- kiliseleri yakmakta ve sivil lardır. 
lirlerken mütemadi surette ahaliye pek fena muamele imparator, bugazların kul---- -------_........·•-•------- --
Yarın kültür park temel- Patı-asta 

Nehir taşınış ve büyük 

leri törenle atı)acal{ 
~~~--------~~-

11 üt ll n lzmir halkı tUı"ene davetlidir 

park işçilerine şölen verilecek 
Dan de Knltfirpark ve burada 

oçalaC11k denim mftzesl etra· 

fında earbay Dr. Behçet Salibin 

l>ııkınltgıada uzun ıftren bir 

içtima olmuıtor. Altkadarlır 

Lu hueuetı'kl fikirlerini mü· 
dıfaa tılmloler ve bazı kararlar 
u lınnııotır. Parkın temel atamı 
hakkında 4'U program hazır 

luomııtır. 

- l Ktnunaınl 936 Çor· 
r:u aıba gDnQ @Hl on beşte 

KaltOrparkıo temel ıtmı töreni 

ilbay Fazla Gftlecln baokanlı· 
~ındı yapılacaktır. Toplantı 

yeri Dr. Mnetafa bey cadde· 
ılnln ŞftkrQ Kaya bol varı ile 
telAkt ettiği noktadaki mey 
dandır. Törene aaked bandonun 

çalacağı letlklftl marıı ile bıo 
laoacak ve ~aı bay tarafmdan 
bir aöylev nrllecek, Killtilr· 
parkın ne makeatla kurulduğa, 

içinde ne gibi müesseseler 

Y•l-'•lacağı anlatılacak, hazırla 

nın hoeoai bir pavyoo içinde 
pl4o Qıerlode de dnetlllere 

zararlar vermiştir 
lstanbul 31 (Özel) - Yuna

nistaom Patras havalisindeki 
Ahileos nehri taşmış ve çok 
bUyük zararlar husule ge
tirmiştir. 

lztbal verilecektir. 
Söylevden soora Park dıvar· 

larınıu temelleri ahlacak ve 

hazırlaoıo ı;ukurlara ağaç dik.il
meğe baolaaacaktır. O gOn 

Park için çahetırılıcat bütOn 
ameleye mt'Zhaba şirketi tara 

fıodın KOhOrpark oeref ine 
hediye edilen etler dağıtalacak· 
lır. Törene bOtünı Jzmlr'liler 
ve lzmlr'dekl bQtDn genel ve 
özel kurumlu davetlidir. Da· 
vetlilere ayraca davetiye gön· 
derllmiyecektlr. 

!anılmasını da şiddetle pro
testo etmiştir • 

Öğrenildiğine göre; ltalyan 
tayyareleri, Habeş kıt'alan

nı Sosscm gazını havi bom
balar atmak suretile bom
bardıman etmişlerdir. Fakat 
Habeş'ler, çok ağır zayiat 
vermelerine rağmen mevzi· 
!erini muhafaza eylemişler

dir. Harekat birkaç gün 
evvelki ayni hızla devam et
mektedir. 

ltalyanlar Asmaradnn mü
him miktarda yardım kuv
vetleri getirmektedirler. 
_ Adis-Ababa!31 (Radyo)
Röyter ajansı aytarının öğ· 

; rendij°ine :gö;;, - cenuptan 
gelen Raa Müngeta'nın or
dusu Makalle ilzerine doğ· 

lru ne-;.lemiştir. :- . 
-- Ru~Seyyum'uli kıtaatl ile 

{Ra; .. K°MIS&nin ~ kıtaitl- ise 
Asıaga'ya 60 mil mesafede 
kiin Abbi - Addi'de ltal-

yan cephesine karşı bir ta

arruz yapmaktadarlar. 

Adis-Ababa, 31 (Radyo)

Dört ltalyan uçağı bu sabah 

Dagaburu: bombardıman et

miştir. 

Istanbul 31 (Özel) -Lon

dra' dan verilen bir habere 

göre, Şimal cebhesinde bu· 

luoan Somalili askerler ara· 
sında isyan baş göstermiştir. 

Bunlardan bir kısmı cebhe
lerden içerlere kaçmakta, 
bir kısmı da Habeşlere il
tihak eylemektedirler. 

Mareşal Badoglio neşret
tiği bir tebliğde, cepheyi 
terkedeceklerin derhal kur
şuna dizdirileceğini bildir· 
miştir. 

~~~--------~~-
Briyan'ın 

Heykelini katranla 
boyamışlar 

lstanbul, 31 (Özel) - Pa
riı'ten haber verildiğine g6re, 
müteveffa Briyan'ın heykeli, 
evelki gece yerinden çıka
rılmıı ve heykelin çehre ta
rafı katranla boyandıktan 
sonra heykelin gövde tara• 
fına da, (Uluslar kurumunu 
istemiyoruz) cümlesi yazıl
mııhr. Bu hadise, Paris'te 
derin akisler uyandırmııtır. 

Veliahdın, bu hususta kı"ala bir 

nıektuh gönderdiği söyleniyor 
lstanbul, 31 (Özel) - Pa- ltalya - Habeşistan arasında 

ris'te çıkan (Şup·şap) mec- bir sulh akdi için araya gir-
muası, ltalyan veliahdının, mesini rica ettiğini yazıyor. 
kayın biraderi Belçika kra- ltalyan muhafili, bu haberi 
ima bir mektub göndererek tekzib ediyorlar. 

~~~~----~ ..... -..-.~--~--~~ 
Yunanistan 

Bu gece talih oyunla· 
rını yasak etti 

lstanbul 31 (Özel) - Yılbaşı 
münasebetile bu gece Yuna
nistan'ın her tarafanda talih 
oyunları yasak edilmiştir . 
Kralın bu baptaki iradesi 
bugün çıkmışhr . 

Bir Yunan 
Şilebi kayalara çar· 
parak parçalandı 
Istanbul, 31 (Özel) - Bir 

Yunan şilebi logiltere'oin 
Burlen sahillerinde kayalara 
çarparak parçalanmıştır. Va
purun bütün mürettebata 
kurtulmuştur. 

~~~~------· -------~~~~~ 

Komünizm aleyhi-
ne a.;ik bir ittifak 

~~~--..... -~·--~------~~-
Bu muahedenin Alman-japon askeri 

ittitakına maske olacağı söyleniyor 
~~~--------~~-japon 'lar, ittifakı yalaohyorJar 

lU. Bitler. Japon cl~isi \ ·e 
Moıkova, 31 ( Radyo ) -

Loodra elyaeal mehaf lll, Japon 
ve Almın slyaealları araeındı 

Berlln'de cereyan eden mftza 
kerelere ehemmiyet atfetmek· 

tedlrler. 

Almanya - Japonya lullıkı 

açık olarak komQolzm ve dola· 

yıelle Sovyet Ruey• ıleyhlnedlr. 

Bu bıberln gazetelere akelol 
gtzlemek kabil olıımıyıcaktır. 

Almanya, İogUtere'nlo oü~be · 
tılnl davet etmemek için jeponya 

ile askeri bir ittifak değil ve 
fıkıt dosrudan doğruya komQ 

diğl'r St f irlcrlc hir aradaJ 
nletlf ğe karşı bir muahede im· 

zalıyacaktır. Bu iee, aakeri bir 
ittifaka perde vaztfeelnl göre· 
cektlr. ' 

Maamaflb, komCinletllk aley. 

bloe lmZAlanıcak bir muahede 
İngtltere'oln ve diğer devletle· 

dn memnuolyeılnl mucip ola· 
cakıır. 

Berllo'dekl Jap,on ateıeet 1 
bu oekllde bir muahede imza· 
lamı zamanının henOz ~clme · 

dlglnl ileri sürmekte "e bir 
muddet deha beklenmesi mO• 
-Devamı dördü11cı7 salıifcdc-_ 



[ 

2l 
bı 

ta 
de 
te 
cc 
ec 

ef 

m 
ç 
o: 
S( 

rt 

z 
~ 

1 

!Maça l(ızıl 
t 

m Cinat Roman Nakili: KAMI ORAL 
.... -12-

Musyü d·rektör! ip ucu elinizdedir. 
Benden ne arayorsunuz? 

- Ostad; düşünceniz ve mucibi muvaffakiyet olur 
dermeyan ettiğiniz mütalca, fakat her adam zatıiliniz 
ınantıki ve musiptir. Ancak, gibi kuvvetli olamazki.. 
bize lazım. olan nokta, - Neden bu kadar nev-
bu esrarengiz cinayetin mid oluyorsunuz? Bu adamı 
failini bulmak için bir ip uzaktan tarassud altında bu-
ucu elde etmektir. Biz aciz lundurmak güçmüdür? Bizim 
kaldık, size müracaat edi- meslekimizde bundan kolay 
yoruz. Bu hususta bizi ten- bir şey yoktur. Bu işte 
vir edecek, ancak sizsiniz. muvaffakiyetle girişebilecek 

M. Anri tebessüm ederelc: muktedir memurlarınız bu-
- Müsyü direktör! Ip ucu lunabilir zannederim. 

elinizdedir. Benden ne ara· - Evet bulunabilir, fakat 
yorsunuz? bu işi ben bizzat görecek 

Dedi. olsaydım daha iyi olurdu. 
Emniyet direktörü hayret Ne çare ki, dilsiz beni tanır. 

içinde: -Çekindiğiniz cihet yalnız 
- Elimizde mi? bu mudur? Ben henüz mes-
Diye sordu. Müsyü Anri, fekten çekilmeden evvel bi-

bu sefer ciddi bir tavurla: randa şekıl ve şemailimi o 
- Evet, evet elinizdedir. rütbe tağyir ve tahvil edebilir-

Dilsizden daha iyi ip ucumu dim ki, gizlice takib ettiğim 
arıyorsunuz? adam değil, arkadaşlarım 

- Herif, ya söz söylemek dahi beni yolda görseler 
istemediği veyabud da söy· mümkün değil tanıyamaz• 
Jeyemediği için kendisinden lardı. 
istifade edemiyeceğimizi biraz - Siz, mesleğin aşıkı 
evel söylememişmidiniz? idiniz, canınız ~istediği ıçın 

_ Evet öyledir. Fakat hafiyelik yapardınız. Halbu· 
ki benim resmi vazifem, 

şunu unutmayınız ki, hamal, mevkiim, sizin gibi hareket 
söz söylememek veya söyle- etmekliğime manidir. Hatti 
yememekle beraber gayri bunun içindirki işi, zatı ali-
ihtiyari sizi çok şeylerden niz gibi muktedir bir kim-
haberdar edebilir. seye havale etmek istiyoruz. 

- Rica ederim ustad, - Işi bana havale etmeği 
fikrinizi açıkça söyleyiniz, düşünmeyiniz. Ben, yalnız 
zira sabırsızlanıyorum! bulduğum tedbirin sureti 

- Pek ili, izahedeyim: tatbik ve icrasına bakabi-
Bu dilsiz' gökten Paris so- lirim. O da meslkdaıhk ha-
kaklarına düşmedi ya? Ken- tarı için. Takib memnrlarınıza 
disi tevkif edilmeden evvel şiddetli emirler verecekainiz. 
katilin hanesinde ve yahud Hamalı sıkı bir tarassut al-
baıka bir yerde sakin idi tında bulundursunlar. Hama-
değil mi? lşb size mükem- lın, kurnazca hareket etmesi 
mel bir tahkik cebhesil ve ikametgahını göstermiye-
herifin nerede ikamet ettiği rek takip m~murlarını so· 
anlaşıldıktan sonra, onun kaklarda botu boşuna do· 
kim olduğunu anlamak çok )aştırması varidihatırdır. Böy-
kolay olmaz nu? iyi dilşüne- le bir vaziyet anlaşıldıiı da-
cek olursanız, her şeyden kikada, hamal tekrar yaka-
evvel size lazım olan, hama- lanır ve hapsedilir. Ondan 
lan hüviyetini tesbit et- sonra başka tedbir dilşünü· 
mektir. .. 

- Aman üstad, başda 
ben olmak üzere Paris za
bıta hey'etini kurtarmış ola
caksınız. Zaptiye nazırı 
tarafından aldığım mezuniyet 
üzerine diyebilirim ki, bu 
bapta bize muavenet edecek 

ruz. 
Fakat bana verdiğiniz iza

hata göre, hamalın böyle bir 
şeytanlık düşünebileceğini 

zannetmiyorum. Herifin hem 
dilsiz ve hem de sağır ol
duğu muhakkaktır. Eğer 

cesedi görmemiş iıe, tevkif 
olursanız mükifatınız fazla- edilelidenberi cereyan eden 
sile yerilecektir. ahvalden haberi olmamak 

(Ulusal Blrllkt 

Üzak ·ş·arkıi' kanlı bir 
facia mukadderdir 

1 " ··--....,.....--

Mongolistan ile Mançuri arasında 
cereyan eden müzakereler durdu 

Uzak farktan gelen ha- Avrupalı ve Amerika'la dev-
berler, blltiln nazara dikkati !etlerin nüfuz ve tesirlerin· 
o taraflara çekecek bir ma- den kurtulmalıdır. Japonya-
hiyet arzetmektedir. nın otoriteıi altına girme-

Şimali Mogoliıtan ile Man- lidir!,, . 
çuri hükümeti arasında Bu adam, henüz: gençhr; 
cereyan etmekte olan milıa- gençliğine rağmen japonya-
kereler nihai şekilde inkıtaa da Mikado'dan sonra en 
uğramış ve Şimali Çin üze- nüfuzlu bir adamdır ve bu 
rine mühim miktarda Japon gençliğe rağmen de hedefine 
ve Mançuri askerleri sev- doğru ve bu adımlarile yürü-
kedilmiştir. miyen bir generaldir. 

Japonya hükümeti, Nankin idaresi altında muazzam 
hükümeti ile Şimali Çin ordusu yoktur, hltta bir 
hususi idaresi etrafında uz- general olmakla beraber, 
)aşmış idiler; bu uzlaşma, doğrudan doğruya ordu 
Japon ihtirasının bir derece idareıile de meşgul değildir; 
daha tahakkuku demekti. fak at emri altında görün
Belki de Japonya hariciyecisi mez, mavzer veya mitral· 
bu uzlaşmayı memleketi için yözlerle mücehhez olmıyan 
elde edilmiş, hem de kolayca bir ordu vardır; bunlarda 
elde edilmiş bir muvaffaki- cihanın en mahir ve en 
yet ve menfaat addedebilir. 
Siyaseten bu, bir muvaffaki- korkunç casuslarından iba-
yettir. Ingiltere ve birleşik rettir. 
Amerikanın, Sovyet Rusya- General Dohihara, 1931 
nın itirazlarına uğramadan de hazırladığı planla Man-
nüfuz mıntakasını genişlet· çuri istiklalini temin etmiştir. 
mek elbette bir muvaffaki- Müstakil Mançurİ, Japonya-
yettir. nın Kora eyaleti yanında 

Fakat Japonya emperya- ikinci bir Japon eyaletidir. 
lizmioi temsil edep militarist Şimdide şimali Çin'in ve 
fırka bu zaferi kafi görme- Mogolistan'ın ayni şekle 
mektedir. Hatta, Tokyo'da 
militaristler bunu kafi gör.. girmesi için çalışmaktadır. 
seler bile, ne kendileri, ne Japonya resmi ricalinin 
Japonya hükumeti Uzak bu nazariyeye muhalif oldu-
şarkta mukadder olan kanlı iu aşikardır. Çünkü bu na· 

zaııriyenin manası sarı ırkın 
facianın önüne geçemezler, beyaz ırka, yarım milyar 

Sebebi ise pek işikirdır: 
Japon ve Çinin Avrupa ve 

japonya'nın en müfrit mil• AmerikayA ilanı lıarbı de· 
liyetperveri, daha doğrusu mektir. Japon militaristleri 
en müfrit istili ıiyasetciıi, bile sür'atle hedefe yürüme-
Mançuri, ıimali Çin ve şimali ği tehlikeli bulmaktadır. 
Mogolistanda bizzat bulun- Fakat iki kiti, iki Japon 
makta ve çalıımaktadır. vardır ki bunlar bu büyük 

Bu adam, general Dohi- rüyanın en kısa bir zaman-
haradır. Uzak şarkın "Sarı da hakikat olmasmı istemek· 
Livrensi" denilen bu adam, tedir. 
citıanın en eırarıengiz ve Bunlardan birisi, general 
maksadına vüıul yollarını Dohihara, sarı Lavrenı'tir. 
en iyi bilen bir adamdır. 100 milyonu aıan bütün Ja-

Bu adam, Japonya'nın is- ponlar bu adamı fikrinden 
tikbalini şu formülde bul- çevirmek kudretine malik 
maktadır. değildir. Bu adamı, yarı arzı 

11 Çin, Mogolistan ve Ti- yeniden kana boyayacak ta
bet'te dahil olduğu halde ıavvur ve teşebbüslerinden 
lizungelir. Zaten sandığın menedebilecek tek bir Japon 
içinde ne olduğundan evel- vardır ki o da bu tasavvu-
ce de vakıf değildi. Şu halde, run başında bulunmuş olan 
herifi salıverecek olursanız, iki Japondan birisidir. 
kendisi bundan bir hayret Bu zat ta kimdir ? 
duymıyacak ve emniyetle Açıkça söyliyelim; bizzat 
çıkıp gidecektir. Japonya imparatoru Mika-

Arkmı var - do'dur. 

- Hamalın fizeri aranıl
dıiı zaman ne bulundu? 

- Kır panayırlarında sa
tılan bıçaklardan bir dane 
ve bir parça kömür 

T;I~!00 a yyare ~ineması rmtr 
Bayr;; gnnlerih;;-se;nsf;doiiiu, b~şaldı. BirÇ~ ki;--s-;ı-;; 

- Kömür mU? ileride ya
pılacak tetkikat için bunun 
da faydası olur. Şimdi ge-

lelim benim bulduğum ted
bire; bir dakika bekle:nek
sizin hamalı serbest bıraka· 
cakıınız . 

- Nasıl olur Üıtat ? 
- Evet, evet hemen ser-

best bırakacak ve fakat onu 
tarassut ve: tecessüs altında 
bulunduracaksınız, nerede 
oturduğunu tesbit edecek
siniz, ondan sonra iş, yüzde 
80 kolaylaşır. Ben onbeş sene 
evvel vazifede iken bu ted
biri üç defa tatbik ettim ve 
bu sayede istediğim neticeyi 

' aldım . 
- Evet bu tedbir, sizce 

M o N
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TEk filf{RiSTO 
ÔnnmOzdcki Cuma gD.nftne kadar devam edeceğinden, bayram gflnleri iz. 

diham dolayısile bu şaheser filmi g3remiyeoler iki gnntnk fırsattan istifade 
etmelidirler. film çıkınca derhal istaobul'a iade olunacağından temdidi ihti
U yoktur. 

AYRICA: FOKS Dünya· haberleri (TOrkçe sözl0)-1\tİKI a~ık (Canlı karikatörler) 

Gelecek Hafta iki Büyük Film Birden 

Büyük ihtilal VVonder Bar 

1Auııa Bella 10 Yıldız 5000' Güzel kız 

·3t Birinci Kanun 935 

Ibnissuud, Elcezire 
hiikimile konuştu 
Bağdat, Filistin, kahire ve Londra 
arasında telsiz telefon kuruldu 

Berut (Özel aytarımızdan ) 
lngiliz hükumeti; Basra kör· 
fezindeki donanmasmı iki 
tahtelbahir ve birkaç yeni 
ıemi ile takviye etmiştir. 

Donanmanın bir kısmı Mas 
katta bir kısmı bahreyinde
dir. 

Elşarce ve rasülhay-
me ile küyatteki tayyare is· 
tasyonlarına yeniden 40 tay· 
yare ile birçok Hind ve In
giliz askeri gelmiştir. 

Kral Ibnissuut; Elihıaya 
vasıl olmuş ve elbahreyn ha
kim şeyh Ahmet ibni İsa 
ile görüşmüştür . 

Bu görüşmenin iki taraf 
arasında ticari ve askeri bir 
ittifak akdine yol açacağı 
umulmaktadır . 

- İmam Yahya, Irak hü
kümetinden beş mütekait 
büyük zabit ile on muallim 
göndermesini istemiştir. 

Bunlar Yemen ordusunda 
ve Sana mekteplerinde ça
lıştırılacaklardır. Ôııilmüz
deki baharda bir Yemen 
mümessili Irak'a gelip iki 
taraf arasında bir ticaret 
anlaşması yapacaktır. 

* •• 
Kış girdi gireli yağmur 

ve sellerle yolların bozulması 
yüzünden Bağdad postası 
daima tetthhürle gelmek
tedir. 

Suriye hükümeti Şam, 
Bağdad yolunu sahradaki 
Yedik uyu mevkiine kadar 
tamir etmişse de Irak hudu
duna kadar olan kısmı tah
sisat kalmadığından olduiu 
gibi bırakılmıştır. 

Niren otomobil şirket hü· 
kfımete müracaat ederek 
yolların ıslah edilmesini, 
edilmediği takdirde hükü
metten zarar ve ziyan isti
yeceğini bildirmiştir. 

- Gizli cemiyeti kuran
lardan dördü mevkufen mu
hakeme edilecektir. 

Bunların cürümleri men'i 
ceraim kanununun 115 inci 
maddesine atfen 3, 6, 12 ve 

Haşmet l)ülge 
Liman işleri g~nel direk

törü Haşmet Dülge Anka· 
ra'ya gitmistir. 

Ankara 
istasyonunda önemli 

bir hıl'sızlık 

Aokara'da çıkan (Ulus) 
arkadaşımızda okunmuştur: 

Tekirdağ'ı saylavı Cemil ve 
refikası, evclki akşam lstan
bul'a gitmek &zere trene 
bindikleri esnada, Bayan 

Cemil, içinde beş bin lira 
kıymetinde mücevher bulu
nan çantasının çalınmış ol-
duğunu farkederek keyfiyeti 
pençereden istasyonda bulu· 
nan polislere haber vermiştir. 

Derhal yapılan araştırma
lar neticesinde ~otanın, iki 
iÜn eve) lnebolu'dan An
kara'ya gelmiş olan Kadir 
adında biri tarafından çalın
dığı teıbit edilmiş ve hırsız 
aıırdığı çanta ile beraber 
dün yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

13 maddelerine ve 3 ağustos 
1325 tarihli Osmanlı ceza 
kanununa iÖre muhakemesi 
istenilmiştir. 

Cemiyet mensuplarının 
Beruta yakın bir nahiyeda 
toplandıkları haber alınmış 

olduğundan polis orasını sı

kı bir surette göz altın:la 
bulundurmaktadır. 

- Irak hükumeti, şark 
Müslümanlarından haca gi· 
denlerin lraka uğramalarını 
teşvik için Irak ile Mekke 
yolunu şenlendirmeğe çahı
maktadır. Elrahbe mevkiin- . 
de büyük bir bina yaptır· 
mağa başlamıştır. Bu binada 
polis, gümrük memuru için 
daireler bulunacak, zengin 
bir eczahane ile bir sıhhat 

dairesi ve 20 yatakla bir 
hastahane kurulacaJdır. 

- Irak hükumeti, ticare
tin en biiyük merkezi olması, 
Iran ve Hindistan yolları 
üzerinde bulunması itibarile 
Basra'da bir sergi kurmağa 
niyet etmiştir. Sergide Irak 
ziraatının ve sanayiinin mah
sulleri teşhir edilecektir. 

Geçen Perşembe 'günü 
Baidad· Filistin· Kahire· Lon
dra tarikile Bağdad ile 
Londra arasında muvaffaki
yetli telsiz telefon tecrübe
leri yapılmıştır. Bağdad-Fi
listin telefonunun Suriye'ye 
de uzatılmasına yakında 
başlanacaktır. Bağdad ile 
Şarkulerden arasında telefon 
muhaberesi başlamııtır. Müs
tacel konuşmalar iki misli 
ücrete tabidir. 

- Yapılan bir istatistik 
şimali Suriye'de pamuk zi
raatının ilerlem kte olduğu
nu göstermiıtir. 932 sene• 
sinde 5800 hektar tarla 6 
bin kental, 933 de 5800hek
tar tarla 7 bin kental, 934 
de 12400 kektar arazi 25 
bin kental, bu yıl ise280000 
hektar arazi 50 bin kental 
mahsul vermiştir. 

- Bu yılın ·geçen dokuz 
ayında Türkiyeden Suriyeye 
739765 koyun 5768 keçi 3 
sığır 55 eşek 34 at girmiş
tir. lrak'tan da 762 bin ko
yun girmiştir. 

- Maliye müdürü, benzin 
varidatının dörtte üçünün 
maliyeye dörtte birinin bele
diyeye aid olduğunu, büd
cede gösterilen (360,000) 
liranın maliye hissesini ifade 
ettiği söylemiştir. Komiser
liğ'in müşterek mesalih büd
cesinden geçen sene bükü
mete (400) bin lira verdiği 
halde bu yıl gümrUklerin 
azaltılması dolayısile ancak 
(150) bin lira verdiğini be
yan etmiştir. 

- Komiserlikle Türk hü
kumeti arasında telefon hat
larının ~boğlanması üzerinde 
ittifak hisıl olmuştur. 

Haber aldığımıza göre te
lefon hatları Adana'dan hu
duda kadar uzatılmıştır. Ha
ziran başında Beyrut'la An
kara arasında telefonla mu
haberenin başlıyacağını bek
liyoruz. 
Bağdad'da çıkan (El - Irak) 
-Devamı 3 ancı1 sahifide-
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kimile konuştu 
- Baştarafı 2 inci sahijede
gazetesinin verdiği malümata 
göre; ekseriyetle Cidde de 
ikamet eden ve lngilterenin 
şark işlerinde en büyük mü
tehassısları arasında sayılan 
mister Filiby son günlerde 
Fransız muharriri Alber Lon
drayı Cidde'de kabul etmiş 
ve kendisine şu sözleri söy
lemiş : 

yorsunuz Suriye herhalde bu 
imparatorluğa ilhak edile
cektir. Yalnız İbnissud 'un 
kendisi Suriye'yi istemiyc• 
cektir. Suriye bu devlete 
ilhak olunmak fizerinde ısrar 
edecek. Ve bu suretle arab
hk yeni bir şerefli hayata 
kavuşacaktır. Suriye'nin, yeni 
devlete iltihakından sonra 
Irak, Şarkülerden Filistin 

onu takib edecektir. lbnis
suud Mekke'ye gittiği gün 
0 8en Arab milletlerini kur
tarmak için harb ettim., 
demiştir. Kendisi bu düşün
ceyi tenfiz edinceye kadar 
çahfacaktır. 

& Co. Cendeli Han. Birinci kor-

OEUTSCHE LEVANTE LıNIE don, Tel. 2443 
"HERAKLEA" vapuru ha- THE ELLERMAN LINES L TD. 

len limanımızda olup AN- " GRODNO " vapuru li
VERS, DiREKT, ROTER- manımızda olup 25 ilk ki
DAM HAMBURG ve BRE- nunda Londra ve Hull için 
MEN limanlarına yük almak- yük almaktadır. 
tadır. "FLAMINIAN,, vapuru 25 

"MILOS., vapuru 6 son ilk kanunda Liverpool ve 
kanunda bekleniyor, 10 son SVVENSEADAN gelip tah· 
kinuna kadar ANVERS, liyede bulunacak ve ayni 
ROTERDAM, HAMBURG zamanda 26 ilk kanuna kadar 
ve BREMEN limanlarına LIVERPOOL ve GLASGOV 
yük_ alacaktır. için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE "POLO,, vapuru lO ikinci 
kanunda Londra, Anvers ve 

" EXCHANGE ,, vapuru 

" Kral lbnissuut Arap ya
rım adasını muntazam, kuv
vetli ve 7engin bir devlet 
yapabilir. Kendisi büyük bir 
Arap imparatorluğu vücude 
getirmcğe teşebbüs ediyor. 
Avrupa yakında bu impara
torluğun vücut bulduğunu ve 
başında büyük bir kafanın 
bulduğunu ve başında büyük 
bir kafanın bulunduğunu gö· 

• halen limanımızda olup Holden gelip mallarını tah-

Jiye edip ve ayni zamand:\ 

LONDRA ve HULL için 
yük alacaktır. Alı. Rıza NORFOLK ve NEVYORK 

:için yük almaktadır. 

''EKSILONA,, vapuru 29 recektir . 

' •.. 
Istanbul ve 'I'rakya 
Şeker Fhrikalnrı 1,ürk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tfirk lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 
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" THURSO ,, vapuru 12 

girişilmez.,, 
l•!!!m ............... I .. 

ôksorenlcr! Mut· 

laka {Okamentol) 

ôbOrOk şekerle- ~ 
rini tecrftbe edi- ----t 
1iz .. ~ 

~ 
~ 

Ve POrjen ~ahapın ~ 

en ftstftn bir mDs· V 
bil ~ekeri olduğu- >b.JJ 
nu unutmayınız. .J.) 
---'-o 

Kuvvetli mnshil r-ıiı4 

istiyenler Şahap 

Sıhhaı sorgnn ~ 
haplarını Maruf ~ ~ 
ecza depolarından lf). 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallat· pazary 
lzmir şubesinde bulursunuz 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezaı1esi 
Yalnız taze temiz \'C ucuz ilaç \ ' C tu

valet çeşitleri satar . 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

SıuuAT EzANEsı 
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(Uluı~I Birlik) -- 31 Birinci kinun 935 

Otuz Tabutlu Ada 
- - l\'loris Löblaııın En l\lerak h Ronıaııı 

Bir harh vukuunda bulgaristan Yuna-• Tefrika SO)'t sı : 14 
- Blrin•·i Kısım: VEHONJK -

nistan'la beraber mi olacak? 
Bulgaristan'ın Atina elçisi, 

Papago ile uzun 
dün Yunan Sil hakauı 

uzadıya konuşmuştur 

o·eneral 
" 

Iıtaobul 31 (Özel) - Atinadan haber veriliyor : mOddet konuşmuş ve generahn nezdinden ayı·ıldıktan 
Bir harp vukuunda Bulgurisıanm, Yunanistuola he· sonra konuştuklarını gizli tutmuştur. General Papago 

raber hareket edeceği hakkaoda bir rivayet vardar. Bulgar elçisinden sonra diğeı· Yunan riealini ziyaret 
Siyaıal çevenler, hu hususta mal O mat vermemekte etmiş ve onlarla uzun mOddet nıOdavclci ef ktlrda hu-
iıeler de, Bulgaristan'm Atina elçisi, mutat olmadıA• lunmuştur. Bu mOltlkatlara pek hnynk ehemmiyet 
halde don, Yunan Sn bakanı general Papago ile uzun verilmektedir. _____ .. ._.._...._.,._.... ------

Bir Italyan 
Denizaltı gemisi 102 
metreye kadar de· 

ispanya' da gene kabine Habeş doktoru 
ltalyadaıı Yunaııiıdana 

nize enmiş 
buhranı başgösterdi kaçmış 

Atina 31 (Öze)) - Italyan· 
lar tarafından esir edilmiş 
olan Habeş orduau askeri 
doktorlarandan M. Salvasi· 
buva Yugoslavya'ya kaçmıt 
ve oradan dün Yunanistana 
gelmiştir . 

latanbul, 31 ( Özel ) -
Kınç adında bir ltalyan 
denizalta gemisi evvelki gün 
denize endirilmiı ve ilk 
tecrübelerini yaparak 102 
metre derinliğine kadar en· 
mit ve çıkmııtır. 

Patrik 
Kim olacak? 

latanbul 31 (Ôıel) - Vefat 
eden Rum patriki Fotyoı'un 
yerine, Kadık6y metrepolidi 
Makıimolun intihabı muh· 
temeldir. 

Yol vergisi 
Ankara, 31 (Ôıel) - Yol 

verııaı mllkellefiyeti yeni 
bir ıekle konacaktır. Bedeni 
lıi:ımet kaldırılacaktır. 

'.' 
Gaziemirde tren 

kazası 
EHlkl gQa Aydın'• giden 

mmrıandlı ıren~oln Gç Hgonu 
Gulemtr lıt•ıyonundı raytl.u 
çıkmıı H bu yaıdea Öden to 
ırenl yolculuı ıHl 20 d.a 
gece ymr11ıad•a ıoara bire ka· 
dil ba ••gonların yol GıtGnden 
kıld111lm111 için Gulemlr'de 
bekt .. mek mecburJyetlnde hl 
mıılardır. Saat btre y•kın ,. 
ıonlar 1oldaa kıJdırılmıo •e 
Ödemlı treni lzmlr'e gelebil 
mittir. 

Emniyet memurları 

arusıuda değişiklikler 
Bir seneden beri Kemer 

merkez polis komiserJiğini 
yapan Liitfi, gösterdiii mu· 
waffakiyetten dolayı taharri 
komiıerlijine; taharri komi· 
aeri Hilmi Bayraklı'ya, birinci 
komiser Baba Alsancaj'a, 
Alıancak komiseri Fikri de 
Kemer'e nakledilmittir. 

Yeııi kabinevi 
başbakan 

teşkile tekraı· eski 
memur edildi 

Madrld 31 (Radyo) - Ko· 
mQoİBt ltşekkOllerlnden blrlBI, Al · 
mir•da bir içtima yaparak IHrruz 
elmel lııemlo ise de bo tearıuz 
pollı kovveılle defedllmlotlr. 

Mıdrld 30 (Radyo) - l'H· 
tiler anaında çok oldderlenmlş 

ol.o m0cadeleler1 kabine erki· 

nının leHnOd '9e htlfıluoı dı 

bozmığ• baol•m•ollr. 

Baıı oHırJar kabine relıl M. 

Portello Vorladıra'ın f iklrltrlne 
muarıadular. Bıo,ekile göre 
bQktlmet -~ cenıb bloku br· 
eıeında bitaraf hk muhafaza et· 
melldlr. Moh•llf nHnların ıaruı 
tıkdlrinde yeniden kabine bub· 
ranı çıkacakt1r. 

Mıdrld 31 (Radyo) - le 
pıoya baobakanı M. l'ortela 
D•lnareı nazırlar mecllelnl 
toFlımıo •e n11ırlarrn bir 

kııımı, kabine al~ybterı grublar· 
la ttorlkl meıal ettlk.lerlnden 
dol•yı kendHerlle bir ıeat dahi 
çalış•mıyacığım söylemle n 

mQk•klben cumur haokauı M. 
Zımorauın . nezdlne giderek 

letlfuım vermloılr. 

M Zımora, Portel• Dalan · 
reı'to l!!tlfHını kabul ettikten 

sonu, yeni kabineyi ıeokll için 
tekrar keodlelnl memur eyle· 
mlıtlr. 

Bışbıkao, derhal parlimento 

başkanı ile koıerntorl1r bao 

kan' Mlkel Morayı ziyaret et· 

mlo •e kabine ıeoklll için ken· 
dllerl le mad .. elel ef k&rd• ba· 
Juomuttur. Koservaıorlar bıt· 

kanı kabineye girmeyi kabul 
elmeml,ıir. Porte la V .ı,.darea 
k•hlue ıeoklll için konuımaları· 

n• d6vem ediyor. 

------~·~· ~·~ı-------
Yeni çarpışma 

japon 'lardan 
ôlmDş 

7 kişi 

lıtanb1_1I, 31 (Özel) - Roy· 
ter ajansına göre, Mongo· 

liıtan hududlarında yeni bir 

çarpııma oJ~uı ve bundan 
ev~lki çarpıımada ölen üç 

Japon'dan baıka 7 Japon 

za 1Jiti daha maktul düş· 

müıtür. ---------Dr. Ekrem Hayri 
Kendisine ufak bir ame· 

liyat yapılmıı olan kıymetli 
doktorumuz Ekrem Hayri 
Üstnüdığ'ın sıhhi vaziyeti 
çok iyidir. Birkaç güne ka
dar hastahaneden çıkacak 
olan doktorumuz, yirmi gün 

Drama"da 
Bir teneke rrork 
altıuı bulundu 

lıtanbul 31 (Özel) - Bal· 
kan harbında Drama' dan 
aynlmıı bir Türk, Drama· 
nın (Aliıtratia) mevkiinde 
bir gaz tenekeai içinde sak· 
lamıı olduğu iki bin bel)'ÜZ 
Tilrk altınının yerini Yunan 
hük6metine bildirmiı ve ya
pılan haf riyal neticesinde 
filhakika 7 metre derinliğin· 
de gaz tenekesi bulunarak 
altınlar olduğu gibi meyda· 

na çıkanlmııtır. Yunan hü
kGmcti, bu paranın eski sa
hibi olan muhbire, alhnlaran 
yansım vermiıtir. 

sonra bava değiştirmek 
üzere lstanbul'a gidecektir. 

SON DAKiKA: 
Habeş'ler, bir bu~uk milyar frank

lık mühimmat ısmarladılar. 
Bu haberi veren ltalyan gazeteleri, Haheş'lerin 

himaye gördüklerini iddia edjyorlar. 
18tanbul 31 (Özel) - ltalyan gazeteleri, Habe~Ierin, hir buçuk milyar fraokhk 

ı mftbimmatla harp malzemesi sipariş ettiklerini haber veriyorlar. Ayni gazeteler, 
,. Habqlerin, bu parayı nereden tedarik ettiklerini sormakta ve bnyok devletlerin, 

Habeşi•tan'ı ıilihlandırmakta devam eylediklerini ileri sftrmektedirler. 
lla.lyao ıazetelerioio bu netriyatı, bOıOn ltalya'da ak8i tesirler uyandırmıt ve 

Afrika harhıİuo, daha çok uzun ıGreceAi kaoaatiui vermittir. 

Komünizm aley-
hine açık ittifak 
-Bfıllarafı birinci sahifede
DHlp olaea~ınd• ıınr eyle 
mektedlr. 

ittifak yalanını imi'? 

Berlla 30 (Radyo) - Japon 
çevenlerl Omanlte gaıetealnln 

Jıpon ataeamllterl ile Fon 
Rtbytrtof u•ıında Sovyetlere 
karoı bir Alman Jopon ittifakı 

y•pıld~ı h•kkındald h•berlnl 
lllat't ınrette yalanlamaktadır. 

Zararlı 
Kartelleri ortadan 

kaldırdılar 
lstanbul, 31 (Özel) - Po· 

lonya hiikameti, serbeat 
mlle11eaelere zarar verdik
leri anlatılan 97 ticaret ve 
sanayi kartelini feabetmiştir. 

intikam alıyorlar 
utanbul 31 (Özel) - ltal· 

ya hüktlmeti, zecri tedbir· 
lere iştirak ettiğinden dola
yı Yunanistan'dan uunn, 
k6sele, zeytinyağı, ilzUm ve 
hububat almamağa karar 
vermiıtir. 

Tokyo elçimiz 
Ankara, 31 {Özel) - Eıki 

Tahran elçimiz HOınü aay
lavhktan istifa etmiş ve 
Tokyo elçiliğ'iae atanmııtar. 
Tirau elçimiz Yakub Kadri
de Prag'a naklolunmuıtur. 

Bir otobüs köp
ı·üden uçtu 

1 ölO 16 yaralı var 
Evelkl giln @aat 17 de Öde· 

mitli Remıl ve Fehmi ktrdee 
tere ılt 83 Hyıh IJOför Rıaa · 

nın ldareıludeld oıobGtı; yirmi 
hdar yolcu ile Birgi nahiye· 
alnden Ôdemlı'e gelirken Af· 
lucuk köprOıG yakınında oto 
baıcıa bııh, ghmealndea ma · 
nura yapmak mGmkGn olı

mamıı ve köprGden •t•~• UÇ· 

muotur. Yolculard•n Mr klol 
ölmil'I, ikisi •ğır olmak Oaere 
16 kiti yaralaomışhr. Yaralılmr 

Ödemlı h11tane1lne k•ldu ıl· 
mıtlardır. Adliyece kıaı tahkl · 
katını bıılınmııtar. 

"Babanıza sadece M. An· mükemmel bir tiptir! 
tuvan diyorduk; çocuk ta ken · - M. Tuvabien mi? 
disine "bUyük babı!,, diyor· - Evet, Fransuva köpe-
du , ğine bu ismi vermiştir. Ve 

- Oğlumun karakterleri bu köpeğe bu isim kadar 
nasıldır ? yaraşan bir isim daha ola-

- Çok mükemmel ! baba· mazi Bu köpek gözyaşların-
ıana zerrece benzememiştir. dan, kavgadan ve gürültü· 
Hatta büyük babasına da den hiç hoşlanmaz. Her şeyin 
benzemez 1 güzel , sevimli, tam ve mükemmel olmasını 
muti bir çocuk! Hiddet ister! 
nedir hiç bilmez! işte asıl Veronik hem gülüyor hem 
bu cihettendir ki büyük de ağhyordu. Bir müddet, 
babasını adeta teshir et- sakit ve sakin kaldı; dütün· 
miştir ve gine bu cibettendir dükçe neı'esi kaçıyordu. 
ki, babanızı sizi aramağa Bilhassa, on dört senelik 
icbar etmiştir. Çünkü baba· hayahna, oğlunun matemini 
nız daima: tutmakla ve çocuksuz geçen 

"Tıpkı Verooik.. O da hayatına açıyordu! 
böyle idil,, Diyordu. Ve sizi Honorin uzun süren bu 
de aramağa başlamışta. sukutu bozmak için: 

Veronik sevinç içinde idi. - Tam yarı yola geldik! 
Oğlunun kendisine benze- dedi. 
mesi çok hoşuna gitti! Motör, Glenan adacıklara 

- Fakat, beni h•nıyacak istikametine doğru bundan 
mı?. Annesinin bayatta ol- sür'atle ilerliyordu. 
duğuou biliyor mu?. Diye Veronik, pek az tahattur 
sordu. edebildiii annesini, aosra 

- Biliyor mu?. Babanız uzun seneler sert ve haşin 
bu sırra muhafaza etmek bir babanın yanında geçen 
iıtedi; fakat ben çocuğa uzun öhıllzlllk ve çocukluk 
sizin bayatta olduğunuzu zamanını, evlendiğini ve ço· 
ıöyledim. cuj'un doiduğu, sonra ma-

- Hepıini mi?. hud kafayı dUıiinüyordu. 
- Hayır! Babasını ölmilt Kocaıının serseriyane ve 

biliyor, sizin de bir manaı· reziline bayatı akla geldikce 
tırda olduğunuzu, fakat tüyleri ürperiyordu! 
nerede olduğunuzu bilmedi· Madam Honarin: 
iimize vakıftır. Anneaini o - Bu kadar d6tUnce ye-

"-
da bekliyor ve çok seviyor. ter arhk madam Veronik 1 

- Benim aevKili oiluml dedi . 
- Evet, ıiıi çok seviyor. 

Vakıa bana "Anne Honarinl" 
der. Size de sadece: "Anne!,, 
der. Sizi bulmak için bllyll· 
mek ve deralerini bitirmek 
için çok aabıraızlanıyor! 

- Derslerine, çahııyormu? 
- Çahııyor, bliyük babaıı 

ve iki senedenberi Paris,ten 
getirmiı olduğum, harb ma· 
inin fakat tiyi kalpli Stefan 
Morn ismindeki genç ile 
birlikte çalıııyor. 

• Mot6r, kayalıklı denizin 
birer kanalı andıran kısım· 
larından ıOr'atle ilerliyor; 

Honarin de bu tehlikelli de

nizde motörll usta bir kap· 
tan ıibi idare ve ıevkedi
yordu. Ufuklarda görülen 
bulutlar artık dağılmııtı. 

- Veronik'ten: 
- Oğlum nasıl elbise gi-

yiyor. Diye ıorClu. 
- Kısa kilot; allan diiğ· 

meJi bol bir ceket ve bir 
de karmızı bere! çünkü çok 
sevdiği Setefan da kırmızı 
bere giyer. 

- M. Stefandan başka 
dostu varmı? 

- Evvelden vardı.Fakat barb 
dolayııile çoğunun babalan as· 

kere ıittiler;çocuklarda aabilde 
annelerile birlikte çahşmağa 
batladılar. Şerek ada11nda 
ancak 30 kiti kadarız! 

- Şu halde, kiminle oy· 
nuyor, kiminle reıiyor? 

En iJİ arkadaılarile ... 
- Bunlar kim? 
- Mangenok'un vermiı 

olduğu kOçiik bir köpekle! 
- Bir köpekJemi? 
- Fakat çok maıkara ve 

sevimli bir köpek! 
M. Tuvabien (Her ıey yo· 

luada demektir!) Cidden 

( Deı·am edecek ) ---···---Bu gece 
Halkevinde eglence 

var 
lzmir Halkevi, balkımır.ın 

Yalbaşı gecesini eğlenceli 
geçirmeai için zen1ıin bir 
proğram bazarlamııtır. Hal
kevi gösteri ıubeai, Yalbaıı 
için bir haftadanberi hazır
lık yapmaktadır. TDrk hava 
kurumunun Yılbaıı piyanro
sunda ikramiye kazanan 
numaralar radyo ile verile· 
ceği için Halkevi salonuna 
iki radyo konmuştur. Bu 
gece Halkevinde aaat yir
mide baıhyacak olan Yılbaşı 
eğlenceleri arasında piyan· 
goda ikramiye kazanan nu
maralara radyodan dinlemek 
çok zevkli ve heyecanla olıt
caktır. Halkevi salonunun 
kaç kiti alabileceği besab 
edilerek ona göre davetiye 
baslmlmış ve dağıblmııtar. 
Eğlence numaraları çok çe
titlidir: Çiftlerin dans etme
leri için de salonda tertibat 
ahnmıthr. Bundan baıka bir 
büfe de temin edilmiıtir. 
Büfedeki fiatlerin çok ucuz 
olmasına bilhassa ehemmi
yet verilmiıtir. 

Çamaltı tuzlası tuz değir
meni makine temel radyo ve 
kazıkları inıaah pazarlıiı 
2·1·36 perıembe gDnü saat 
14 de lstanbul'da Kabataı'ta 
inhisarlar alım satım komiı
yonunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 3834,16 muvakkat 
teminatı 287,56 liradır. Is· 
teklilerin teminat paralarile 
o ıDn ı6ıll ıeçen komiıyona 
mDracaatlıra. 4101 


