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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal razetedir 

[)itler 
Dnokü şenlikler mfinasebe

tiJe bir söylev vererek, Al· 
manyaıun artık mağlftp sa· 
yılmadığını beyan ~tmiştir. 
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Habeşistan' da isyan Llitığı Yalandır 

lstanbul, 31 ( özel ) - Habeş ordularının önemli bir kısmı, ceuuh cephesinde toplanın hare-
kellerine başlamışlardır. 

Adis-Ababa'dan gelen 
ve mühimmat gelmiştir. 

tevzi edilmektedir. 

haberlere 
Silahlar, 

göre, 
derhal 

Belçika ile Jsveç'ten Habeşistan'a külliyetli 
kervanlarla cephelere gönderilmekte ve 

miktarda silah 
• 

yenı askerlere 

Habeşistan'da isyan çıktıi!ı hakkındaki haberler, sureti katiyede tekzib edilmektedir. 

Zecri tedbirlere rağmen Italyaya giz
lice mal gönderen devletler var 

Mntahassıslar komitesinin dükü toplantısında bu mes· 
ele konuşuldu. Beşler komitesi de bir rapor:verdi 

Yeni ~(ısır 
kabinesi te
şekkül etti 

Mahir paşa, başbakan· 
lıktan başka iç ve dış 
bakaohklarıoı da uh

desine aldı 

Habeşler 

devam 
çete harhıua 

ediyorlar 
---------ller türlü ~algın hastalıkların önü

ne geçmek için, Habeş'ler, 
ölülerini yakıyorlar 

Beşler komitesi 
lıtanbul, 31 (Özel) - Ce- için gelen raporları komite· 

neyre'den bildiriJiyor: nin incelemesine koymuıtur. 
Miltehasııılar komitesinin Komite, bu mes' ele ile 

dilnkü toplanhıı çok önemli alakadar itiraz takrirlerinin 
olmutturKomite baıkanı Fransa de beraberce müzakeresini 

&ümrllkleri genel direktörü karar altına almış • ve geç 
M.(Pol),uluslar kurumuna da· vakite kadar konuşmalarına 
hil olup zecri tedbirleri ka· devam eylemiıtir. Cenevre 
bul eden devletler araaanda siyasal çevenleri, konseyin 
ltalya'ya giılice petrol ve- gelecek toplantaıında tetkik 
•aire gönderen bazı de,let· adilmek üzere komitenin çok 
lerdcn bahıetmiı ve bunun önemli bir rapor hazarhya-

~~~~~--~~•~----~~~~~ 

ölüm mikrobunu aşılı
yan kanatlı ordu 

~ıtma, dünyanın her yerinde milyon 

lorca insaııı yatağa düşOren afettir 
f Doktor Ekrem Tok tara- ve her evde birikmiş temiz 
ından dün Halkevinde sıt- veya pıs su bırakılma• 

ma ve · · k 1 sıvrı-ıinekler hakkın- maaı, uyu ağız aranın gü· 
d~ verilen konferans, büyük zelce kapatılması ve ha-
~r allka ile dinlenmiıtir. vuzlara her on beş 

1 
onferanıta, ilbay Fazla Gn- günde bir kere 25·30 rram 

eç, Parti baıkanı Yozgad mazot dökülmesi lüzumunu 
~Ylavı Avni Doğan, şarbay izah eylemiştir. 
le ebcet Uz, doktorlar, avu· 

atlar. memurlar ve birçok 
2toçler vardı. Halkevi kon-

ferans salonu baıtan bııa 
dolmuştu. Konferansçı, sini· 
sineklerin üremesine nasıl 
lbani olabileceğimizi uzun 
Uzadıya anlatmıı, ezeli bir 
derd olan sıtmamn, bütün 
dünyada senede 600-800 
milyon insana yatağa düıür
düğünü ve yüz binlerce kim· 
ıeyi öldürdüğünü ıöylcmiıtir. 

Doktor Ekrem Tok, mem
leketimizde tmaya karıı 
•çılan mücadelenin büyilk 
faideler verdiğini ve 25 vi
liyetimizde mükemmel mü· 
~adete teıkilih yapıldığını 
••• 1 
oy edikten ·sonra, sıtma 

Qa"L • 
•.:robunu daima taııyan ve 

•tdıyan sivri sineklerin, ıulu 
Yerlerde ürediiiDİ izah etmiı 

Halkevi 
Konferansçı, anokel deni

len ve sıtmayı aııhyan siv· 
risineklerin, az zaman için· 
de milyarlarca yumurta] 
baraktıklarıaı ve kııın, loş 

-: Devamı dördancü ıahif eck-

1 
cağını söyl6yorlar. 

lstaabul; 31 (Özel) - Mtı
tabassıslar komitesinin dünkn 
toplaatıııada, beşler komite· 
sinin hazırlayıp göndermıı 
olduğu raporda ruznameye 
konmuıtur. Beı'ler komite
sinin raporu, ltalya-Habeıiı
tan ibtilifı etrafındadır. 

Don ufak - tefek 
çarpışmalar oldu 

lstanbul 31 (Özel) - Ka
hire'den veriJen haberlere 
göre, diin yeniden ufak·te· 
fek çarpışmalar olmuf, bir 
kaç nllmayitci ile iki polis 
yaralanmııbr. 

Kahire 30 (A.A) - Ali 
Mahir pat• Mısır kabinesini 
kurmuttur. Kend!~i baıba
kanbktan mada iç iıleri ve 
dıı itleri bakanhklarını da 
ubteıiae almııhr. 

~~~~--~~···~-~~--~~~~ 

Tokat'la tevkii edilenler 
Ankaraya getirildi 

·-·-· Ali Saib'in avukatı muhakemenin bir an 
evvel bitmesini istiyerek : "Suçlu ; ya ipe 

veyahut ta evine('gitmelidir,, dedi 

Suikasd maznunları 

Habeş'ler, yaralılbrına taşıyorlar 

Asmara, 30 (A.A) - 20 sutunları, Habeı'lerin ölüle
Kinunusani de yapılan bir rini yakmalarından ileri gel
bombardıman esnasında Ras mektedir. Habeı'lerin ölüle
Mulegeta'nın ayağından ya· rini yakmak mecburiyeti çok 
ralandığıioğlunun ise öldüğü arızalı olan bu arazide bun
ıöylenmektedir. . Habeş'ler ları nakletmek imkinsızllğın· 
çete muharebesı yapmakla dan ileri gelmekte, bundan 
ilitifa eylemektedirler. ltal· başka Habeı'ler her türlü 
yan mevzilerinde~ Habeş salgan hastalıklara karşı da 
kuvvetlerinin bulunduğu yer- şiddetli tedbirler almak 
lerde büyük duman ıutuaları mecburiyetinde bulunmak-

fgörülnıektedir. Bu duman · Deı·amı 4 ncil sahifede -...... ....__. _____ _ 
Mussolini, hakanlar ku

rulunda izahat verdi 
----~- 1 " 

Duçe, Habeşlerin yalana~ çıkardıkla· 
-rı zafer teranelerini tekrarlı} or 

Ankara 30 (Ôzel) 1- .Ata 
t&k'e l ıolkaed teeebbGıhcİ;Ü 
maznun Urfa eayluı A.ll Saib 
• 
Ut Y[ibya, Aziz ve arkldıol• · 

ramn muhakemelerine bogao 
Agırceza mıbkemealnde deHm 

lantayı ınlatmıı •e oHda edilr.o ' 
yemini de b11a ktmeelerlo lfı· 

delerine atfen aöylcmloıl. Bn 
eahhler Surlye'de bolonmıkta· 
darlar. Celbleri için mftracaat 

resmi tebliğin dediğine göre, 
bu rapor lngiliz ana vatan 
füosunun Akdenizdeki top· 
lanhsı hakkındaki vak'aların 

doğruluğunu münakaşa gö· 
türmez bir tarzda isbat et
miştir. Bundan sonra M . 
Mussolini Somali ve Eritrede 
kazanılan zaferin ehemmi· 
yetinden bahsetmiş, yolların 
yağmur mevsimi esnasında 
da bozulmamasını temin için 

edllmletlr. K.ılabılık halk kit 
leıl muhakemeyi allkl ile 

takih ediyordu. Salonun lıtlıb 

haddi derecesinde dinleyici 
lhnmıe n pekçok halk ıı 

mıhkeme blnaeı önQnde neti· 
ceyl beklemletlr. 

BogOnkil muhakeme celıeıln· 
de mGddelumumi Baba Arlkan 
eöı alerak demletlr ki: 

- Gizli teokllAt ajanlarından 
lzaet, mahkemeniz bur.urunda 
ifade nrlrken lotniğl bazı vak· 
ıl1rdın bıb~etmlotlr. lıt11yon 

memurunun nlode 7ıpll1D ıop· 

etmlotlk. Gelen cnabı yOktııck 

mıhkemenlıe verl1oruw. Bu o•· 
bitler gelmek Ozrıredlrler. Bat 
tA budodlırımııdın Tarklye 
toprak.tarana da glrmle bolunu 
yorlar. Bunların gelmeel ve 
mahkemede dinlenmesi lçto 
muhakemenin geri barakılmı· 

ıını •e gelr.cek tablllerln de 
glıll bir celsede dlnlenmel~rlnl 
isterim. 

Mdddelomumf Babı Arık•· 
nan; bu aöılerl aıerlne Urfa 
aayla" Maznun Ali Saib'ln uo· 
katı BAmld Snket İnce ıôı 
almıe te mClddelumumlntn bu 
- Devamı 4 ncü sahifede-

M. Mussolini 
Roma 30 (A.A)- Bu sabah 

bakanlar kurulu Kinunsani 
toplanbsını yapmııbr. Evveli 
beynelmilel siyasa hakkında 
bir rapor okunmuş ve MusM 
ıolini •on Fransız kabine 
buhranı ile ltalyan ootasın · 
d~n bıbsetmiıtir. Ncıredilen 

çahşmak üzere şimdilik 50 
bin işçinin şarki Afrika'ya 
gönderilmiş olduğunu bildir· 
miş ve 100 bin kişilik ltalyaa 
askerinin Afrika iklimine 
ehemmiyetli zararlar görme
den daytamıı olduklarını 
ilive eylemiştir. Bakanlar 
kurulunun aldığı yün stok· 

(larının musaderesi gibi ted
birlerin vaziyetin müstakil 
iakiıafı ile alakadar olduiu 
temin ohuımaktad&r. - . 
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Haf iye Tolhiyak, Piyedoş'la görüş· 
müş ve izahat almıştı 

Dört hemşiresinin ikisi 
Fransa'da ve diğer ikisi 
lngiltere 'de evlenmişlerdir. 
Busene ikinci kanunun bi
rinde üçü kadın ve biri 
erkek olmak üzere dart 
kişiden başka varis kalma
mışbr. Bu varislerin amcası 
olan binbaşı Osilvan, serve
tini uzak memleketlerde 
kazanmıı ve o memleketlerde 
bulunduiu müddetçe aileıile 
hiç muhaberede bulunmadı· 
ğından, bırakbğı servet 
meçhul kalmıştır. Bunun 
içindir ki, şimdiye kadar 
variılerden hiçbiri, bu ser· 
veti istemeğe teşebbüs etme
miıtir. 

lıte (baba Anri)'nin, rü· 
yaıında bile görmediii gü
zel bir işi 
Şimdi de, Fransa'da bu

lunan varisler hakkındaki 
notları bir gere közden ge
çirmek lizamdır. Ondan son· 
ra başka işimiz kalmıyor: 

Birinci numarada (Lökon
tun) küçük kızı (Terez Lö
kont) bulunuyorki, Paris'te 
banker olan müsyü (Lökont) 
validesi tarafından (Osilva· 
nın) büyük bemtiresi olan 
(Jeorjina Osilvan'ın)bafididir. 
ikinci numarada (Piyer Ka· 
miremer)in karısı ve (Kate
rin Brine) nin kı"zı (Polin Bri
ne) bulunuyor, Katerin'in 
validesi (Elizabet) ise, (Stof 
Oıilva)nın küçük hemıiresi 
idi. 

saph baston, kendisine mü· 
tekaid bir zabit ıllsünü 
veriyordu, kendisi, evvelce 
askerlik yapmış olduğu ci
hetle gayet vakurane yürü· 
yor ve hafiye olduğu hiç 
belli olmıyordu. Müsyü (Tol
biyak) ansızın sordu: 
- Yeni bir haber yok mu? 
- Hiçbir şey yok, sandık-

ların muayenesi sona erdi. 
içlerinde bazı eıya ile kadın 
elbiıuinden baıka hiçbirıey 

çıkmadı, fakat çıkan etya; 

faneli, ipek, kadife iibi 
şeylerden mamuldur. Anla· 
şılan kadın zeniİnce idi. Ben 
ce, kendisini serveti için öl· 
dürmüılerdir . 

- Elbiıe · arasında hiçbir 
kiğıt çıkmadı mı ? 

- Hayır .. Katil, çok yaman 
bir çapkınmıı. Bütün kiğıt· 
ları yakm,,, ocakta küllerin

den baıka hiçbirşey bulu· 
namadı. Maamafib Emniyet 
direktörü, yarı yanmıı mek
tup zarfı buldu. Kenarında 

"Madam Mari Kasit" cüm
leleri yazılıdır. Kadının, bu 
ismle maruf olduğu belki de 
malumunuzdur.Zarfın üzerinde 
pul da vardır. Mektubun 
(Teatr Franıe) po~\a mer
kezine verildiği tahakkuk 
etti. 

- Bu zarf parçasını sak· 
ladılar değil mi?. 

(Ulwl Birlik) _______________________ 3_1_1_k_in_ci_Kl_n_u_a_ 

Belediyenin .ftrnek ahnaeakbir hareket 

Nazarıdikkatine Irak hükllmetinin son hareketi 
" Ulusal Birlik,, gazetesine 
lkiçeımelik caddesinde 

yağhanelerin önündeki cadde 
ıeçilemiyecek bir bale gel
miıtir. 
Yağbaneci Mehmed tara-

fından yapbnlan yaya kal
dırımdan da otomobil ve ara· 
balar geçmeie baıladıiından 
halk geçemez olmuşlar. 

Belediyenin nazandikkatini 
celbetmenizi rica ederiz. 

Karilerinizden : Mehmed, 
Salih, Ahmed, Şükrü, Meb· 

Londrada eyi karşılandı 
Etrafı dostlarla çevrilmiş olan Torkiye, ancak dell~ 

yoluyla gelebilecek. bir düşmandan ~orkar ... i 
Mancbester Guardian ga- ruın amesınden çıkarıl masını vaffakıyetlerle dolu bır~ 

ıetesi "l>rnek alınacak bir ı talep ettiğini, bu hareketin zisi olduğun, Sovyet il 
hareket" baılıklı bat y~zı· şark devletleri ara~ında do~- ~le akdettiği _ bi~ i!ti.f•~ 

sında, Irak hllkümetinın tane münasebetlerın teessus ışe baıhyan Turkıye nll1 İJ 
Konsey ~enel sekreterliğine etmit bulunduğuna kuvvetli kezi kendi vatanı 0 

müracaat ederek: kendi bil- bir delil teıkil ettiğini, Irak üıere etrafında sağla~ 
kiımeti ile Iran hükumeti ile Iran arasındaki bu, kendi blok tesisine muvaffak '/il. 
arasındaki ihtilifın Konsey baılarına anlama gayretinin ğunu, 1934 de RüşdO med, Halil ve A:hmed 

________ ...;.. ______________________ __ 
daha büytık bir hareketin sın gayretile baıarılao 
mahsulü olduğunu, bu büyük kan paktının Türkiy• 
hareketin de Türkiye, Iran, garp sınırlarını emniyet 
Irak ve Afganistan arasında tına aldığını, bu~ün ise 
imzalanmak üzere bulunan zuubahs dört devlet 

Şuşninğ'in Prağda 
verdiği söylev bir ademi tecavüz paktı ol- ile şark bududlarını d• 

doğunu, ayni din ve ayni suretle emniyet altın~ I 
ekonomik menfaatler taııyan makta olduiunu, şiıııdı~ 
bu dört devletin 11"1 bir blok riye kalan açıkların ~ 
teşkil etmekte olduklarını, Bulıaristan ile Akde••• 
halbuki Avrupa'da ayni şartlar yılan oldujunu, buouo 
ve ayni gayretle kurulmasına Tlirkiye'nin son zama 
çalışdan blokların bu neti· Çanakkale boiazını ta 
ceyi alamadıklannı, bu işte selibiyetini almak ıayr• 
muvaffakiyet hissesinin en düttüiünil ve fakat • 

-----·· 
"Çekoslavakya- Avusturya dostluğu 
asırlardan beri devam ede gelmiştir" 

Şansöyle Schuschniıı.Prag- j 
da otomobil kulübünün bü
ylik ıalonunda iradettiği na· 
tukta evvela ıu üç noktayı 
teabit etmiıtir: 

1 ) Avusturya ve Çekos
lovakya, aıırlardanberi, bir· 
birlerile sıkı ve ıamimi bir 
mlinasebeti idame ettirmiş· 
)er ve bilhassa kültiir ala
nında bugüne kadar daimi 
bir mübadeleye büyük bir 
ehemmiyet vermiılerdir. 

?, ) Her ikisi de bir za· 
manlar, ayni medeniyet öl· 
çiUerine ıöre: kuruldukları 

için, benzerlik, yakınhk ve 
birbirini tamamlamak, buıiln 
dahi mecuttur. 

3 ) Bundan sonra yapa· 

büyük kısmının Türkiye bükü- dostlarla çevrilmit ol•0 

metinde olduğunu, Kamil ıünkü Ttirkiye'nin, 
Atatlirk ile Riişdü Aras'ın deniı. yolile ıelebilece~ 
kontrolü altında iıliyen Türk düşmandan fazla kor 
dıı siyasasının parlak mu- olamıyacağını bildiriyor· 

de 13, 1 i ve ihracatının 
yüıde 20 ile ve nihayet 
Romanya, ithalitının yüzde 
23 ü ve ihracatının yüzde 
19 u ile, Tuna devletlerinin 
tecim hareketlerine baihdar. 
Bu rakamların ehemmiyetini 
anlamak için, Almanyanın 

umum ithalatının takriben 
yllzde 8 ini bu devletlerden 
aldıi'Jnı •e bu devletlere şiline balii olan zimmeti, t.alea olunan da, 0 

1934 te 95 ·ı k d ulaımak için kullanıl yaptığı ihracatın da ayni mı yona a ar ,A 
· · d b t kk' k•f usullerdir. niıbette olduöunu g. öz önün· ınmııse e, u era 11 a i d 1 k 

• d Id' E&er her ev et,· .~ 
d k k'f'd' V · eği ır. Avusturya tarafın- • ll"t e tutma ı ır. azıyet menfaatlerine muhalif o 

dan idbalitı daha fazla kıs-ltalya ve Polonya için de mak ıarıile-diierinin u 
'd" mak suretile miktarını azalt-

aynı ır. " · hü t t eğe k 
Şansölye bundan sonra mak ıeklindeki bal çaresine rıne rme e m I 

1 b alıştırırsa bizim böy e 
Avusturyanın dış tecimi bak- ge ince, erbalde bu doğru 

1 madıöımız iddia olunaıo•• 
kında birkaç karakteristik o amaz. •· 

" Bı'likı' bı· · · zaman, en ufak bir • rakam daha verdikten ıonra s zım gayemız, 
özüne şu ıekilde devam et- idbalit kısmından ve ci ha mazlığa bile lüzum 

fazla kotenJ' anlara i!nzm dan tam bir iş birliği 

-

Si 

• 
~ 
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(Polin Brine) hakkındaki 
malumat, pekte o kadar mu· 
ayyen değHdir. Vefat etme
miı olduğu kat'iyyen bilin· 
miyor. Fakat vefat etmiıse 
bile bir kızı kalmıştır. Kocası 
(Orlean) ıimendiferinde ça· 
hıan işçilerdendir. 

- Evet, emniyet direk· 
törü, size göstermek ~zere 
sakladı. 

cakları her Uirlü siyasal an· 
laımalara iktisadi anlaıma· 
laran tekaddlim etmesi li
zımaır. 

mittir: 
.,_ Avusturya'nın Çekoslo- kalmadan, mübad ~'. e hac· etmek kahil olur. Bizi f 

vakya ile olan ekonomik mini geniıletmektir. Bu ıı- rimize yaklaıtıran v_e bil~ 
münaıebatı, aarfolunan bü- rada zimmef faılımızı da ekonomik alandakı mil ~ 

Tolbiyak, silsilename ile 
diğer evrakı, yazıhanesinin 
gizli bir yerine koydu ve 
hafiye Piyedoş'la görüştük· 
ten sonra o günü nasıl ge· 
çireceiini kararlaştırdı. 

Tolbiyak ile Piyedoş mü
likatı çok sürmedi. Tolbiyak 
evin müdiresine bazı emirler 
verdikten ıonra evden çıkıp 
ıitti. Arabacısı ( Gabriyel ) 
sokağında kendisine munta· 
ıırdı. Kendisi, bulvar yolunu 
takiben Konkurd meydanına 
fideceği yerde (Madlen) ki
lisesinin tarka cihetinden 
ıeçmek üzere (Sez) sokağın
dan geçti. Evden çıkarken 

bir ıigara yakmağı unutma· 
dığı gibi (Piyedoş) a da bir 
tane verdi. Her ikisinin ko-
nuımalarına zaman ve me-
kin müıaid idi. Zira şiddetle 
esmekte olan sert bir rüz· 

- Köık sahibinin iımini 
öğrendiler mi? 

- Hayır henüz bilmiyorlar. 
Evin vergisi bir senedenberi 
tediye olunmamış tahsildar, 
ev sahibi olmak üzere in· 
giltere'de yanlış bir isim 
gösterilmiş olduğunu söy· 
lüyor, bunun için, bu mes'e· 
leyi Londra'dan tahkik et
menizi emniyet direktörü 
sizden rica ediyor. 

Tolbiyak, bu mes'eleyi da
ha evvel anlamış bulunduğu 
için derhal ve mağrurane 

bir tavurla: 
- Zaten ben bu it hak-

kında Londra'ya yazdım 

bHe. 
Dedi. 
Piycdoı, Tolbiyak'ın yüzü· 

ne hayranlıkla baktı ve on· 
dan sonra: 

-Arkıuı var 

Şansöyle bu iiç nokta 
hakkında dilıündüklerini et-
raflıca anlattıktan ıonra or· 
ta Avrupa mes'elesine geç
miı ve demiıtir ki: 

.. - Avrupanın dıı tecim 
hareketlerinde bilhassa Tuna 

b mümkün olduöu kadar aıalt- betlerimizi takviye eden :;s. tUn gayretlere raj'men, ir • trı 
çok ıtıçlüklerle kartılaşmıt· mak istiyeceğimizden, fazlala· ise, Avrupa'nın ruhu ye "" 
tır. Bunlardan birisi her ıan ithalata karşı ihracatımızı türel kalkınması için b•~ 
iki memleketin gümrük se· da arttırarak böylelikle _t!I!_ temadisini iıtiycn bir A 
viyelerinin birbirinden çok bir muvazene tesis etmek için niyet ideali için beıl 
farkh oluıudur. Avusturya yeni yollar aramalıyız. Ali- imandır. 
bilhassa, tecim bilinçesunun kadar her iki devletin en .. Bu büytık •e mütef 
pasif kalmasından tikiyetçi- fikir, yükse ideali, lı 
dir; esasen son on yıl içinde bayati davalarından biri 

sadece mevcudiyeti ••1 

devletlerinin dış teciminin 
iıgal ettiği mühim mevkii 
anlamak için f U birkaç ra • 
kamı gözden geçirmek kifi· ticari münasebat bacmen de olan bu mes'elede de dev-
dir. Macaristanın Tuna dev· küçülmlittllr. 1927 yılında rim yapacak eaaslı bir bal de tahtı emniyete al• 
Jetlerine yaptığı ihracatın Çekoslovakya'dan yapılan it- çaresi bulunmasını blltün bir devlet. artık topr• 
yllzde beti 37,3 olmasına balitın değeri takriben 780 kalbimle temenni ederim." geniıliği veya nllfuı 
rağmen bu devletlerden milyon tilin tahmin olunur· Şansöyle nutkunu şu cüm· kesafetile ölçülmek iıte 
yaptıi'J ithalitın yiizde nis- ken, 1934 tecim iıtatiıtikleri, lelerle bitirmittir! o biJikis kendisinde t 
beti 43,7 yi bulmaktadır. bu miktarın 159 milyona "-Şunu da ilave edeyim ki, nan bütün kuvvet ve e 
Keıa Avusturya, itbalitının indijini gösteriyorlar. Ayni her iki memleketi birbirine ile, hikmet vücudunO et_'_"" 
yüzde 38,S u ve ihracatının müddet zarfında yapılan ib- yaklaştıran, Viyana'da oldu· çahıır. 
31,2 si ile, Yugoslavya itha- racatta 217 milyon şilinden ğu kadar Prag'da da aynı "Sözlerimi, doktor Be 
litının yüıde 28,7 si ve ih- 64 milyona düımüştür. akisler uyandıran şey, bir 5 Sonteırin 1935 t• 
racİtının yilzde 32,2 si ile Her ne kadar Avusturya· fikrin müıterekliği ve ayrı Ekıcpoıe sinin sonunda 
Çekoslovakya ithalatının yüı- nın 1934 yılında 563 milyon ayrı, muhtelif ıekillerde mü· fettiği ytıkıek ve doi'11 

•------------------------------•••••----------•, etimle ile bitirmek iıte 
S • "Bugünkü arsıalusal 

Tele fon 
31st 

ıneması Te3lıeiron ran karıııında, orta A 
pa'nın büyilklüiilne fi Tayyare 

~ ----
Bugünden itibaren 

-__ SAADET __ · 
devletin Avrupa'daki 
teana rolüne, her zaııı• 
fazla ve bütün ruhumla 
nıyorum.,, 

Teşekkür 

gir, sokaktan geçenleri fena 
halde hırpalamakta ve bun· 
dan dolayı sokakta tenhahk 
hllküm sürmekte idi. Bina
enaleyh M. Tolbiyak'ın, ehib· 

basından birisi tarafından Ctıarbes Boyer üOe Gably MorOay 
görlllmesi varid olmadıktan 

Hemıiremin 

fevkalide bir 
ihtimam göstermek sur 
iki can kurtaran Meıol 
hastanesi doktorlarındall 
Riza ile kabile Fatma'1• 
bar teıekkürlerimi al 
beyan ederim. AnadohJ. 

baıka, Piyedoş ile vukubu- Tarafından Temsil Edilen Senenin Sayılı Filmlerinden 
lacak muhaveresini de mu· 
tadından ziyade uzatabilmesi A /FOa 
mımknndü. yro"=- : Foks Dünya haberleri Türkçe Sözln 

Piyedoı, gayet şık giyin-
mifti. Baıı•dalri geniı ke· Seans saatleri . ~ergün ıs • 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 13-15 talebe seansı. Pazargllnü 13 de 

• ıllve seanaı vardır. 
aarh ppka Ye elindeki altaa 111----• gazetesi dizmenJerİ 
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d N. V. Olivierve şOreki· Yunanistan 100 küsür sene İ"İD e u Van 
~ Al• R VV. F. • sı Limited vapur 

kaç kabina değiştirdi? 1 IZ3 Der Zee acentrun 

Bir Asır zarfinda~ 121 kabina, 1345 nazır 
ve 52 mQsteşar gelip geçti 

Son posta ile gelen Atina mit demektir. jişikliklerin vukuu tabii 
gazeteleri. aaylav seçiminden Yapılan iıtatiatik 1833 ya- görülmektedir. 
aonra tekrar baıhyan kabine landan bugiine kadar iktidar • * • 
buhranı ve partiler arasın- mevkiine gelib reçen nazır- Son •aıiyet mlinaıebetile 
daki durumu ortaya atarak ları fU suretle g6ıtermekte- Avala ajanaının Atina ayta· 
uzun uzadıya neıriyat yapı- dir: Yunaniıtan, yiiz küsur rına diyevde bulunan Radi
yorlar, berkeı, seçimden yıl içiade 171 dıı bakanı, 152 kal Soayaliıt Partisi baıkanı 
sonra vaziyetin iıtikrar bala- finaaa bakanı ile 9 müıtepr general Kondiliı, Venizeliıt
cağını tahmin ederken iı 164 iç bakanı ile 6 mllsteıar. lerin. Makedoaya'da çok rey 
baıka suretle tecelli etti. 148 ıü bakanı ile 6 mllı· aldıklarını beyan etmit ve 
V enizelistlerin kazandılclara teıar, 159 kültilr bakanı, 9unları a6ylemiıtir : 

Mocellitbanesi 

Yeni Kavatlar çartııı 

No. 34 

luarenler! Mut-

laka (Okamentol S... 
llkıftrftk tekerle- ~ 

rini ıtecrlbe edi ~ 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

.. ANGORA " vapuru 20 
son kanunda bekleuiyor, 24 
son kinuna kadar ANVERS, 

ROTERDAM HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alcaktır .. 

"ANDROS" •apuru 3 şu

batta bekleniyor, 7 ıubata 
kadar ANVERS, ROTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

" THURSO " vapuru 7 
ikinci kanunda LIVERPOOL 
ve SVVENSEADAN gelip 

tahliyede bulunacık. 

.. AD JUT ANT" vapuru 8 
ikinci kinunda bekleniyor, 

LONDRA için yük ala· 

caktır. 

15 kalıir bir ekseriyet, Veniıe- 161 adliye bakanı. 136 deniz - Buna raimen 1 Mart 
loı. aleybdarları liderlerin bakanı, 50 nakliyatı umumi- 1935 yılında Yunaniıtanı kana ıiz .. 
gazabını tahrik etti. Seçim ye bakanı ile 10 mllıtetar. boyayanların tekrar iktidar 

~ 
~ 

AMERICAN EXPORT LINE 
.. EXCHMOTH,, •apuru 2 

ıubatta bekleniyor, NEV
YORK için yllk alacaktır. 

"THURSO" vapuru 
ikinci · kinunda bekleniyor. 

LIVERPOOL ve GLASGOV 

yük alacaktır. ıerci çok muntazam ve bi- 47 ulusal ekonomi bakanı mevkiiae gelmelerine müıa-
tarafaae olmuıtur. Ve bu ile 8 müıteıar, 16 içtimai ade etmiyecejiz. 
itibarla Venizeliatlerin kazan- muavenet bakanı, 33 posta Kral, çokluk kazanan Ve
dıldarı çokluk, Yunan ulu- nazırı ile 8 miiıteıar," 12 nizelos Paıtiıinin ıimdiki 
sunun hakiki temay&lltını tayyare ile 3 müateıarı de- baıkanı mlıyii Sofuliı ile 
göıteren bir neticedir. iiıtirmiıtirl henüz konuımamııtır. 

Ancak ıiyaıallar içinde Yüz senelik bir hayata 

Veaizeloaa aleyhtar olanlar, malik olan Yunanistan ıibi Zayi makbuzlar 
Venizeliıtlerin tekrar ikti- bir devletin resikirında kay-
dar mevlriine a-ehneleriai dolunan fU mütevali iıtik
Yunaaistanın İç durumu için rar11zlık, parti teıkilibnın 
bayarh ıarmemektedirler. bu memlekette adam akalb 
Bunların kanaati; Venizeliıt· k6kleımit olmaktan ve mu· 
lerin bu ıefer daha fazla balif efkiran daima b&küm 
nüfuz kaıanacaldarı ve bu ıllrmelinden ileri gelmekte· 
ıuretle ekaeriyeti senelerce dir. Yunan uluıa, fırkacıbk 
ellerinde tutabilecek bir va- hayatına çok alıımıı ve bu 
ziyct temin etmeie muvaf- bayatla yoğuralmuı bir mil
f ak olacakları merkezinde- Jet olduiu için. bu ribi de

933 senesinde retirttiiim 
makine akıamının gllmrllk 
resmine aid 23.5.933 tarih 
ve 587563; 587564 ve 587565 
numarala 3 aded makbuzu 
kaybettim. Yeniıini alaca
ğımdan eakilerinin hUkmll 
yoktur. 

latiklAI ıirk~ti Ahmed 
Hamdi•• ı&rekiaı 

iz mir 
dir. lıte bu kanaatladır ki, 
Anti Venizeliatler, ıimdiye Fratelli Sperco vapur Acentası 
kadar bir araya ıelmeıken, ROY AL NEERLANDAIS 1 PENHAGE , DANTZIG , 
Venizeliıtlerin 1ale1'esi kar- KUMPANYASI GDYNIA, OSLO ve IS-
ıııında bir blok yapmaia .. GANYMEDES " vapuru 
mecbur olmuılar, buna rat- KANDINAVY A limaaları 
men haıımlarından ancak 27-2-936 beklenmekte olup içia ylk alacakbr. 
bir kürsll fazla temin ede· yDk&nD tabliyed~a sonra SERViCE MARITIM 
lailmiılerdir!. ANVERS, ROTTERDAM, ROUllAIN 

Yuaaniıtaa'da parti mil- AMSTERDAM ve HAM- •PELES., vapara 30-1-36 
azaalan, çok eskidir. Za- BURG limanları için y&k da ıelip 31-1-36 tarillinde 

man oldu ki, bu sene vu- alacaktır. MALTA, MARSIL y A, ve luıb•ldu;a gibi, iki de· 
fa deiil, bir sene zarfında .. CERES" vapuru2 10--36 BARSELONE için yllk ala-
&ç d6rt defa saylav Hçimini da gelip 15·2-36 tarihinde cakhr. 

1 Yapauıhr. ANVEf S. ·RoTTERDAM, Yolcu kabul eder. 
Son zamanlarda yapılan AMSTERDAM ve HAM- lllndaki hareket tarible-

b~r iıtatiıtike r6re, Ywaı- BURG limanlarına hareket rile na•lonlardaki deilfikllk-
nıstan, iıtikllliyetiai kuaa· edecektir. lerden acente meıaliyet 
daldan buı&ne kadar ıeçea SVENSKA ORIENT kabul etmez. 
Yliz k&ıar aene içinde 121 LINIEN Daha fazla tafılllt içia 
lcabı'a 134S N 52 lkiacı' Ko-... oada Tahmil •• e, azır •• .. HEMLAND" mot6rü S- "' 
m&atefa d - · · · ş Tala'"-• .:-keti blauı arka· r eıııtırmiıtır. 11 2-36 tarihinde beklenmekte • 7 .,.. hGeaa~ nazaran, Venizelos, sanda FRA TELLi SPERCO 

ua1r11, Trikopis Deli Yani olup yilkilnü tahliyeden •apar acentahtıaa m&racaat 
•e diter baıı ıiya~aııar·mnı- aonra ANVERS, ROTTER· edilmeıi rica olanar. 
teına, Yunanistanda hı.emen DAM, HAMBURG, CO- Telefon: 2004 • 2005 - 266! 
~· HDe bir kabine cletiı· !l HlllHllllHlllllllUlllllllllllUllllllllllUllllllllllllllRHIHll mnııııııınııııuııının. 
Köylerde kumar llzmir yün mensucatıı 
11118erıama • ( Ôzel aytarı- S: • • • 5 

zdan ) - SındırgınınGıH- =r.. k A ketı= 
k ka111anuada1a AU oiluOs-§5 ur fi0fi}fil Şif § 

illan, H&seyin otla Himmet 5 · · H lk 5 Hü ... )'1. "I H i Ali 5 ızmir Yfto Menıucatı Tftrk A. ş. oıo a •· a - n og u am t, ::z = 
ila S&leyman, Maıtafa ot· § pınanlaki kuma, fabrikası mamulahodao olan § 
u Mehmet ile lımail otlu § ıaevıimlik ve kıtlık, zarif kama,larla, battaniye, § 
~üleymaa ıece k6y kah•e- ;;; ,.ı ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 

nde kumar oynarken 'Ja· $ kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186~§ 
alan1111tlard1r. 3325 karaı = · • T k A • • a 
ara 1·ı- bı' r t ._ 5 numaradakı (~ark Hah flr oonım şır· ::: "" •• zar masa- = 'Y == 
ere ••H~iıtir. İi keti) mağazasınaa 1atılmaktadır. Mezk8r fabrika·i! 
Sındırgı nın lııldar k6y&a- § 010 metanet ve urafet itibarile berkeeçe malam § 
~n Y~nuı oğlu Ali.'nin de- 5 olan mamulat•oı muhterem mftfterilerimize bir ~ 
ırmenı meçhul bar adam 5 5 
•rafından yakalmııtır. =: defa daba tavsiyeyi bir vazife biliriz. 5 
Yapılan tahkikat aonunda ; Perakende aatıı yeri l(A. l Toptan aatıı yeri § 

eiirmenin Ali'nin itçilerin- § Yeni manifaturacalarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark §§ 
en olan ayni k6yden Ali 5 K · S .. d b ı T A Ş 5 l'" lu ş ' f f d k = emaletbn Cad. aıır ı.a e a ı . . . 5 era tara ın an aza 5 b. d 

1 
5 

0•uıada yandıiı anlat1lmıı- ~ _ •:a er er · § 
r. Şerif deiirmenin yanın- ~ Kuzu oılu ~rpıı Aı~m Rıza Si 
a at,, Y.akmı" bu ateı et- =: ve bıraderlen = 
ltaki çalıııklara, oraclu ela = yeni ~atıınıalarcla mimar ; 

eiiraaeae · t' D .ı;,; == Kemaleddın Cad. Ylnl& mal- _ 
geçmıt ar. ••·r· == F Ka d . ..

1 
-

•• ele bu 1lzdea kll olup 5 lar pazan . D emaroı u 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftıtftn bir mfts

hil ,ekeri oldup 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mtlshil 
iıtiyenler Şahap 

Sıhhat ıOrgGn 

haplarını Maruf 

ecza depolarında 

ve eczanelerden 

arumlar. 

~ 

Satılık motör .. 
12 beyrirku•etiDde (Dizel) 

markala az kallaıulmıı bir 
..,otlr utılıktır. Taliplerin 

idarehanemize mlracaatları 

illa olu•ur. 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hutahldarı 
Mltehauıaı 

ıı.inci BeyZ. So1uJlı N. 68 
Telefon 3452 

JOHNSTON VVARREN Ll
NE - LIVERPUL 

"DROMORE" vapuru 18 
son kin.:nda bekleniyor, 
LIVERPUL'dan yiik çıkarıp 

BURGAS, VARNA ve KÔS

TENCE için yük alacaktır. 
Gelit tarihleri ve vapur

ların iaimleri ilzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, ıel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
ıiriıilmez." 

"POLO" vapuru 10 ikinci 

kanunda LONDRA, AN
VERS ve HULL beklenip 

ayni zamanda LONDRA ve 

HULL itin yiik alacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINIS 

"AGILA" vapuru 5 ikinci 
kinunda HAMBURG, BRE

MEN •e ANVERS 'tea tah· 

liyede bulunacak. 

Not: Vurul tarihleri •• 
vapurların isimleri üzerine 

deiiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

H'AMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu· 

valet çe,itleri eatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanıa baliı Morina Balık yatıdır. 
Şerbet ribi içilebilir iki defa silztllmiltilr. 

Biricik sabı yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzhet 

SıooAT EzANESJ 

\ .. 
tKıuru.r 



(Uluıal Birlik) -- 31 ikinci kinu• 

Otuz Tabutlu Ads 
Moris LöhlanıoEn Meraklı Rooı~ 

Mançuko askerlerinin, Mongolistan. - Blrio..i Kıoım: VEHo~i~ik:_soyısı: ~ 
hudutlarındaki isaretleri kaldır- ~;::!~İ!•1:~::~:·;:ti;~:.~ ~:!::!~::~;;;~•ne•.~ 

• ' ipleri biraz gevşetiyor gidi· - Ah.. Eğer bize ~ 

maları, durumu zor la ş tı r d ı r,;::;~ ~~ :.~:.~~~;::!·~:;~ ::;:~: r:?ı~:~~~:~,~~ 
Askeri çevenler, son hadiseleri, (Patlamak üzere bulunan - Size hiçbir şey söyle· - Hakikaten bir 1A 

medi mi ? ihtimali var mı?. 

bir barut fıt-ISI ) mahiyetinde telakki ediyorlaı· - Bir defa, evde, ilk gece - Var. Fakat faıl•' 
• alçak sesle bağırır, kaçmağa kıymet ver,mek doğrll __ ,J 

Ittanbul 31 (Ôzel) _ Tokyodan bildiriliyor : tam yutmak ietediklerioi isbat etmektedir. Alakadar kalkışırsam, Fransovanın ye· ğildirf Biliyorsunuz ki 5?. 
Mançiko mOfrezelerinin, Mongolistan hudutlarındaki çe\•enler; l\toogolistan hudutlarında cereyan eden vak' rime öldürüleceiini söylemişti adasına birçok heyetler~ 

işaretleri kaldtrmaları, gerek Mougolistanda \'e gerekse 1 d hl k k - Sizi tuttukları zaman miş ve burada bir t~ a arı, bntnn nnya için te ikeli görme ·te ve Mançi o 
1\loskovn'da derin akisler yapmı~tır. Gerek bu hadise birşey farketmediniz mi?. bahir merkezi yı 
ve gerekse son gnulerde , ·ukua gelen hudut çarpışma- Mougolistao mes'elesinio, pullamak Qzere bulunan bir - Hayır. Fransuva da imkanını araştırmııl•~ 
ları, Japonya ile Monçiko hilkumetlerinin, Mougolis- barut fıçuın mahiyetini aldığanı söylemektedirler. birşey farketmemiştir ka- Son defa olarak f 

• • • • t t • • • 1 naatindeyim. ris'te kaptan patrik , 

R L f 
- Böyle bir taarruzu ev- vul gelmişti. Bu !_. 

Meg'-' er,sömürg'-' elere muh üştü Aı .. as, itv.ino ,· velden tahmin mümkün bir harp malülü idi. ~ 
değil mi idi?. nızla görOtmüş ve b• 

t h • d P ) Ed 'J Ö •• ( •• _.:. Hayır. Sabahleyin ba- adanın esrarı etrafıod• ~ aC Jr e 0 0llY3 V3rfillŞ en e g ruş U banız Britanya asılıadeJerin- disine bazı malumat • .J 

----•• • den birisinden bir mektub idi. Adanın esrarı bu "" 

Şimdiki Polonya ricali müstemleke 
temin etmezlerse ahtatlarınııı 

lanetine uğı·ıyacaklarmış! 
Istanbul 31 (Özel) - Var· ricali, müstemleke temin et· 

şovadan haber veriliyor : mezlerıe bundan sonra ge· 
Polonya hükümetinin resmi lecek Polonya ulusunun la · 

gazetesi olan " Lostruvani netine uğrıyacakJannı kay-
Koryer Koçyeti" ırazetesi, detmektedir. Ayni gazete. 
yazdıiı bir makalede, Polon- birkaç yıl içinde it bulmak 
yanın da toprağı nisbetinde için Polonyadan 8 milyon ki· 
nüfusu en çok olan memle· şinin başka memleketlere 
ketlerden olduiunu ve uzun hicret ettiklerini ve balen 
müddet istikliliyetinden mah topraksız olduklarından do· 
rum kaldığı için müstemleke layı S milyon Polonyah çif
temin edemediğini ileri sür- çinin eli bağla bir halde kal. 
mekte ve şimdiki Polonya dığını kaydetmektedir. 

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

Hahsburgların iadei sal
tan:ıt mes' elesi 
~-----·~-·~·4---------

Ingiltere, hanedanın tahta geti
rilmemesi için zorlama yapıl

maması fikrindedir 
Londra,30(Radyo) - Ma:

car Dış Bakanı ile M. Bald· 
vin, Eden, ve Starenbergin 
aörüımelerine büyük bir 
ehemmiyet veriliyor. 

Macaristan'ın Habsburg 
hanedanını tahta çıkarmak 
için temayülüne karşı Bük
reı, Prag ve Belgrad bükü· 
metleri muhalefet göster· 
mektedir. 

lngiltere; Macariıtanın 

Bitler 
istediklerimizi 

kttbul et ti receğiz 
diyor 

lstanbul 31 (Özel) - Na
zilerin üçüncü yıl dönümü 
müaasebetile dün Almanya· 
nın her tarafmda görülme
miı derecede sevinç tezahü
rab olmuştur. Göring, Gö
bels ve daha bazı Nazi şef-
leri muhtelif şel:ıirlerde ve 
cumur başkanı Hitler de, 
Berlinde 25 bin kiıilik bir 
halk kütlesi önünde bir ıöy· 
lev vermiş ve ıunları söyle
mittir : 

- Bana ve Almaaya'ya 
7aptığmız hizmetlerden do· 

küçük antant devletlerile 
yakınlaımasına eskiıi kadar 
aleyhtar değilse de, Avus· 
turya ile Romanya ve Yu· 
goslavya'nın yakınlaşması 
işi hayli zorluklar göster· 
mektedir. lngiltere, Habs· 
burg hanedanının tahta geti
rilmemesi için zorlama yapıl
ması imkansızdır. Çünkü bu-

nun dahili bir mes'ele olduğu 
fikrindedir. 

lngiliz'ler 
Bize 30 milyon liralık 

kredi açtılar 
Istanbul, 31 (Özel) - in· 

giltere'nin, şilep vesair ge-
miler yapmamız için hükü
metimize 30 milyon Türk 
lirasına kadar kredi açbğı, 

teeyyüd etmektedir. 

layı size teşekkür ederim. 
Almanyayı istediğimiz nok· 
taya getirebilmek !için daha 
çok çalışmağa ihtiyacımız 
vardır. Şimdi Alaıanya, ge
nel harbden sonra düştüğü 
vaziyete lbir daha düşmiye
cektir. :istediklerimizi galib
lere kabul ettirecej'iz.,, 

Hitler'in söylevi ıiddetle 
alkıılanmııtır . 

Röyter, bu konuşmaların muay- almııtı. Bu mektupta aıılza- nazarıdikkatini celbetlllİf~ 
denin, ecdadının evrakı Paris'te Ispanyol bir d"' 

yen me~'elelerin halline tahsis arasında bulduğu bir plln (Devam et1::.:!I.. 
vardı. Bu plin Sarek Ada- T , ~ 

edildiğini bildiriyor s1nda vaktile eski adam- okat ta yakalan•' 
Londra 30(A.A)-Türkiye bu konuşmaların muayyen lar tarafından kullanılan iki Ankara'ya getiril 

dış işleri bakanı Aras, Sov· meı'elelerin halline tahsis yeralh mahzeninden bah- -Ba~ıarafı birinci sahi(,#. 
yet Rusya dıt işleri bakanı sediliyordu. Fransova ile ben 
M. Litvinof ve Litvanya dış edilmediğini ve umumi ma- tahkikata çıkmıı idik. Dö· 
işleri bakanı bugün M. Eden hiyette olduiunu bildirmek- oüıte bu bal başımıza geldi. 
ziyaret etmişlerdir. Royter tedir. Bir ıey bulmadınızmı? 

•• •• • •• •• - Hiçbir ıey! 

Makedonya komitesinin diıioeF·~:~.!~::·0~~. ~:~: 
1 •• d d •td • dımdan bahsediyor. 

Paı·a arı musa ere e 1 1 - Çocukluk dütüncesi. 

Bulgar hükômeti, hundan sonra si
yasi komiteler teşkilini yasak etmiş 

lstanbul, 31 ( Özel ) -
Sofya'dan haber veriliyor; 

, Bulgar hükumeti, bütün 
komiteleri lağvetmiş ve Ma

kedonya komitesinin bankalar· 

Habeşler çete har
bına devam edi

yorlar 
- BQ1ıarafı 1 inci sahi/ede
tadırlar. 

Stokholm, 30 (A.A) -
Adis-Ababa'daki lsveç kon· 
soloıundan dıt baka alığa 
gelen bir raporda bir lsveç 
seyyar hastanesine aid etya
lar arasında cephane san
dakları bulunduğuna dair 108 
numaralı ltalyan tebliği kat'i 
olarak tekzib edilmektedir. 
Motörlü lt11lyan kuvvetlerinin 
ansızın gelmesi llzerine ter
kedilen hastane eıyalarile 
birlikte kamyonlara cephane 
sandıkları yükletilmiş olma
sından haıtane mesul tutu· 
lamaz. Isveç'in Roma elçisi 
bu yolda teıebbüste bulun· 
mak için emir almıtbr. 

Mısır Italyanları 

tazminat istiyor 
Cenevre, 30 (Radyo) -

ItaJya hükümeti; uluslar sos· 
yelesi r2enel sekreterliğine 
bir nota vermiı ve sosyetenin 
zecri tedbirler hakkındaki 

kararını tatbik yüziinden Mı
sır' daki ltalyan t~baasının 
maddi ve manevi pekçok 
zarar ıördüklerini bildirmiı· 
tir. Notada; ıoıyete azaıı 

daki paralarını alarak hüküme 
te devreylemiıtir. Bulırariıtan· 
da bundan sonra siyasi ko
mite teıkili sureti kat'iyyede 
yasaktır. . -· 
ôlOm mikrobu aşılı· 

yan kanadlı ordu 
:- Başlara/ 1 inci sahifede -
odalarda ve su biriken yer
lerde ayla.re• sinmit ve 
gayri faal bir halde kaldı
ğını ve sıcaklar baılar baı· 
lamaz hemen faaliyete gel
diğini, bazı yerlerde bu 
muzır hayvancığın, buz ta
bakaları altında dahi ölme· 
diğini söylemiıtir. Konfe-

ranscı, dinleyicilerin alkıılaıı 
arasında konferansını bitir
miıtir. 

* • • 
Ekrem Tok, bugün iz-

mir' den Akara'ya hareket 
etmiştir. 

Ekrem Tok, sivrisinek mll
cadelesi için lımir' de viliyet 
ve belediye bütçelerinden 

yapılması lizımgelen işleri 

göıteren raporunu dün vila
yete vermiıtir. Ekrem Tok; 
halka pınar ve diğer milhim 
bataklıkların kurutulması için 
de devlet bütçesinden yapı
lacak muavenet hakkında 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
bakanlığına ayrıca bir rapor 
verecektir. lzmir'in sıtma 
mücadelesi mıntakası içine 
alınacaiı söyleniyor. 

Mısır'ın zecri tedbirler kara· 
rını tatbik dolay11ile ltalyan· 
ların tazminat iıtemek hak
ları olduiu bildirilmektedir. 

Maamafih bu fikir Franso· 
va'ya babanıza o giln gelen 
ikinci bir mektuptan gel-

mittir. 
- Mektupta ne deniliyor· 

du? 
Stefan birden cevab ver

medi. Çilnkü kapıya birisinin 
yaklaıtığını sandı. Fakat ka-

Ağahan'ın jubilesi 
lıtanbul, 31 (Özel) 

Kalikllta' dan haber veriliyor: 
logiliz kralı beıiac:i Corc'un 
öllimü münasebetile geri 
kalmıı olan Hind'li Ağa
han'ın jubile1i, büyük bir 
ihtiıamla yapılmııtır. Hind 
müslilmanları, adet oldui• 
veçbile Ağahan'ı bllyük bir 
teraziye koymuşlar ve keo· 
disiae ağırlığı nisbetinde 
altın ve mücevherat hediye 
etmişlerdir. Ağaban'a verilen 
mücevherat, 10 milyon altın 
frank değerindedir. Kendiıi, 
bu parayı fukarayı dağıta
caktır. 

lzmir ikinci icra memur· 
luj'undan: 

Bir borcun tahsili için ev· 
velce tahtı hacze alınıp bu 
kere aatılmasına karar veri· 
len Demirce belediyeıine ka
yıtlı 3 No. lı Şavrule kam· 
yonun birinci artırmaıı 4 Şu:. 
bat 936 Salı günü saat 13 te 
blikümet civarında gazi bul
vara ve Kemerrlltı ve saat 
16 da bilyük Salepçioğlu ha· 
nında ihalei kat'iyesi icra 
edilecektir. Kıymeti bulun· 
madıj'ı takdirde ikinci artır· 
ma1ı 8 Şubat 936 Cumartesi 
gilnll saat 13 te büyllk Sa
lepçioğlu hanında ihalei kat'i· 
yeai icra olunaca;ında~ ta· 
liplerin mahallinde memuruna 
milracaatlar1 ilin olunur. 

taltblne cevab vur.relı.; .,( 

- Bu tıhltlerlo dtal~;I, 
luiol bbul ediyoruz. ~ 
dileğimiz muhakemenin 11

1 

lf 
maıı ve Ju11a bir umaod~• 
celenmeeldlr. Suçlu; Pi 

meıl biran evel netlcele• 
rek ya lpt, ya kendi etlfl 
yabod ceza evine gltmell 

Dem~tl~ Mahkeme 
mGsakerede balunarak b' 
bitlerin dtnlenm elerlnl 
etmlt ~e muhakemenin dl 
Şobıtın G ııaı lıırıkıla11t&Jf~ 

Ankara, :lO (Gzel) - 1J 
vlllyetlnde aeklz kiti ~ 
edllmloılr. Ankan'ya ~ 
mit olan bu eeklz klol ı t/ 
eıkl duı bıkana Bekir S.-_J 

oğlu Şevket le dahildir. sor:ı 
Atıtfirk'e yapılmak bteD'~ıl 
k11d itile ılAkıdır old,. 
sınedllmektedlr. ~ 

Manisa aıliye hukuk 
kimliğinden: 

Manisa'nın Lala pat• 
desinde yapıcı Ali otl11 
med usta tarafından 

Mustafa kızı Hilsniye 
hine açtıiı botanma el 
neticesinde: Mezbure: 
oiye'nin ikametgibını• 
bul kalmasına ve mesb 
ilinen teblitat ve 
kararı yapıldığı bald• 
memeıine binaen gıy• 

yapılan muhakeme D 

sinde mezburenin gaf 
etmesi ve kocasile bul 
milddette de kavga fi 

çıkartarak evlilik raba 
kırmıı olduğu dinlene• A 
lludun ıahadetile sabit;;. 
olduj'undan kanun Ol~ 
nin 134 ve 138 oci 111~ 
)erine tevfikan iki t ~ 
boıanmalarına ve k• 
9S nci madde veçhil• J,,. 
gün müddetle bekledi~ 
kabili temyiz olmak 
335-771 DO. ile 31·• 
tarihinden gıyaben f 

karar sureti muhakeoa' 
vanhanesine asılmıt ol 
tarihi ilandan itib•'" 
ıün içinde Hüıniye'oi .. 
Dun yollarına bat 
ilin olunur. 


