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lzmirde çıkar, ak mcı siy s 1 gazetedir 

- Perşemb;=- 26 Mart 1936 

, A vru ııa gazeteleı·i 
Balkan hOkOmetlel'inin mft· 
dafaa tertibatı aldıklarından 

ve bizim de tahtelbahir ısmar· 
1 adı ğ t mı z dan bahsediyorlar. 

Fi tı (100) Para 

• a 
ahedesin.in Tadil· Ha iliın

a eh·ın·z Tetliİli ·Olunacal{ 
J lXA ,...-=p; rw x: x 

F ansız gazeteleri U. kurumunun it~ 
ıasa ıah Um olduğunu yazıyorla1· 

Başbakan Bozan önü -Isparta şube 
hattını bir söylevle açtılar 

liitler in~iha alta büyilk ekseı·iyet l azanıı·sa, 31 
'artta hü 1 iitün ba ka teklifler yapacak! 

Başbakanın nutkundan: "Burada koçnk çocuklarımızdan en yaş
hlarımıza kadar hepimizin yüzOode hDyllk mficadeleleri ha armak, 

memleketi ynk eltmek iradesi tecessfiın ediyor.,, 
1 parta, 25 (A.A) - Baş· 

bak n lnönli Bozanönü, 
Isparta ube hattını açarken 
şu söylevi vermiştir: 

Arkadaşlar, 

lsparta'nın sevindiği bu· 
güne İştirak etmek İçin hep 
beraber burada bulunuyoruz. 
Ankara'dan ben ve arkadaş· 
larım, çok sevdiğimiz 1 par· 
ta'ya bugünü kutlulamak 

lu lor kurumu } eni bina ı için geldik. Büyllk Millet 

lstanbul, 26 (Özel)- Lon-: IFran ız ve gerekse llngiliıD o]duiunu ileri sürüyor. meclisi muhterem rei terini 
dra müzakerelerinden hiçbir gazeteleri, Uluslar kurumuna lstaobul, 26 (Öz 1) - Al- ve muhterem azasını bu 
netice çakmamıştır. Alman şiddetli htkumlarda bulunu· manya saylav seçi i bu ayan merasime iştir k etmek için 
baş delegesi Von Ribentrop yorlar. Morning Post gazetesi 29 uncu ııünü bitiyor. Hit· bilhassa tavzif ettim. Arka-
bu akş m Londra'yı terkede· Uluslar konseyinin Londra I daşlar etraftaki viliyetleri-erin, muazzam ltir ekseriyet 
cektir. UJuıl r :1osyetesi kon- müzakerelerinden bahsede· mizden heml':n yedi sekiz 
eyi de gelecek b fta Cc- rek bu k nseyin, uda bir kaz.anacağı muhakkak gibi- viUiyetan gib.ide heyetleri 

nevre'de topJ nmak üzere delik yaptığı ı yazıyor. dit. Bu takdirde Hitlerfo, bugün ar mızda, Isparta 

Londr 'dan yrılm ğ b zır- Tan g ute i ise, yaıdıiı Marhn 31 inde Londra'ya I muhitine şer f vermek· 
!anıyor . uzun bir makalede, Uluslar vereceği notada büsbütfin tedirler. Bütün bu alika 

Bu v ıiyet Uıerine gerek sosyetesinin iflaıa •ahküm başka teklifler yapacaktır. iki iüodeaberi kutluJadağı-.................. 
ltalyan'lar, adalardaki Vehib Paşa kuvvet-
Ruınları tazyike haşladı leri Graçyani ordu

sile çarpışıyor 

. Rados ada ından bir gôrOnO~ 
J latanbul, 26 ( Özel ) - vermedikleri Atina'dan haber 

J
t ly n'Jarın, dalardaki R - veriliyor. Kalimnos a~asın~a 
rı Ycnid um bazı P um'Jarın tevkıf edıl-

b en tazyik t - 1 şl dakl e mege dikleri de iddia o unuyor. 
git k ~ra. ve Yunanistan' Tevkif edilenler, casus-

m_ astıyenfere ruhsat luklR ith m ediliyor. 

Bogazlar 
t 

hadiseler ve barııı tehdit 
etlen ihtilaflar dolıyısile Ça • 

at1kkalc boiaılarıoı, Marm • 

Henilz teeyyod etmİ}'en biı- ha
bere göı·e; ltalyan'lar Sa· 

sabane'yi zaptetmişler 
lstanbul 25 (Özel) - Adis 

Ababa 'dan gelen haberlere 
göre, general Giraçyani So· 
mali cephesi de yeni bir 
taarruza geçmiştir. Henüz 
teeyyüd etmiyen bir habere 
göre, ltalyanlar Sasabaneyi 
zapdetmi lerdir. Harar ku-
mandana Vehib paşa, Ras 
Nasibu ile uzun müddet gö
rüşmüş ve Giraçyani'nin ta
artuzunu durdurmak için 
lizım gelen tedbirleri almış· 
lardır. 

Bu cephede, Vehip paşa
nın motöriz edilmiş kuvvet-
lerile Graçyani ordusu ara· 
sınd çok kanlı mubarebe·t 
ler olacağı t hmin ediliyor. 
ileri hatlarda çarpışmalar 
başlamıştır. 

Vehip (paşa) 
Şimalde, barekAt hemen 

hemen durmu gibidir. T y· 
yareler bombardımana de· 
vam etmektedir. 

ra BBbillerile Trakya'yı tah· 
kim etmek zarureti basıl ol· 
muştur. Bunu yapabilmek 
içia Lozan mu hedesinin bo· 
gazlar hakkındaki maddesini 
tadil etmek iktiza eder. Bu Yeni tefrikamız : 
münasebetle Dış bakanımız 
Tevfik RnıtU Aras'ın Lon
dra'da bu mea'ele hakkında 

Kadın 

Korsanlar yaphğı teıebbüı, miisait bir 
ıekilde karıalaumaıtır. Loıan 
muahedesinin tadili hakkın· 
daki talebimizin yakında tet· \:'akında ne re ba~lıyacağız 
kik olunaca§'ı söyleniyor. 

Ba bakanımız 

mız cumuriyet eserlerini 
büUln memleketin gözü 
önünde canJandırmak için 
güzel bir vesiledir. Arka· 

dışlar; eserler parça p rça 
mütalaa edildiği zaman hep· 

sinin hususi kıymetleri var
dır fakat arkadaşım Kemal 
Un l'in söylediği gibi, büyük 
manevi kıymetini siyasi ma· 
nasını göz önünde canlan· 
darmak daha ziyade istifa· 
delidir. Burada ilerliyeo ya· 
pan ve hergün yeni eserler 

öylev verirken 

vücude getiren Tilrkiyenin 
uf k bir modelini canlandır· 
mıı oluyoruz. Maden, fabrika, 
demiryolu bu sabalar da 
cumuriyetin hergün kazan
dığa zaferler için iki günden 
beri açhğama:ı yeni milesse· 

seler, sevinilecek, övünülecek 

eserlerdir. Bu eserler kadar 
bunlardan daha fazla ehem· 
miyetli olan yedi sekiz vili
yet halkının canlı inkiliip 
fikirlerile beslenmi inkiUip 
-Dcmamı 4 ıincıi ııahijide-

( -- ( lusal Birlik ) e Göre -- 1 ____ ../ 
Veremlileri Kurtarnıak Gerek! 
Veremle mücadele işimiz, hükümetin verdiği öneme ve 

emej'e rağmen, çok ağır gidiyor. Memlekette gad sanı ala
mıy n yığanlarca çocuk var. Keza, ak ama kadar imalat
hanelerde çahşan birçok erkek ve kadaol rı muayeneden 
geçiriniz, bir kısmanı basta bulacaksanız. 

Mütemadi çahşma, tedavisizlik, gıdasızlık, m ddi ve ma• 
nevi mahrumiyeti. işte, veremin dayandağı ve kuvvet bul· 
duğu unsurlar! 

lzmirde elli y taklı bir verem hast hanesi var. Yirmisi, di· 
ğer sari hastalıklar için.. Geriye kalan otuz yatak, lzmirde 

hangi ihtiyacı karşılar?. Senede, bu müessesenin kapısrnı 
en aşağı bin kiti çalıyor ve onlara ; 

- Maal'escf, yer yok 1 
Deniliyor. Zavallılar, eriye eriye, her 1ıiln biraz daha 

sar ra sarara, sara bekliyorlar. Kimbilir, bu sıra, bel· 
kide ölümlerine yakın geliyor.. Bu ne hazin, ne feci bir 
hakikattir? lr.mir'de veremle mUcadele cemiy ti, etıbba 
odası müıterek bir teşebbüs yapsal .. , doktorlar1, hUkfı· 
metin ve şehrin ileri gelenlerini toplasalar, b\!aa bir çare 
arasalar olmaz mı? Hatırımızda ke.ldıiın göre, Veremle 
mücadele cemiyetinin de bir tetebbüsil v rdı. Bu te ebbüsU 
yürlltmek, başarmak Jizımdır. 

Bir yağan veremli vatanda~& ölüm karşasında elli yataklı 
bir hastahane kap11ında inhye inliye sıra bekletmekten kur• 
tarm•lıyız. 

GÖKÇE 
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jMac;a ızıl 
ese ece ovs w w ece .... co s 

lngiliz milleti, hukukçuların çı

kardığı neticeler yüzünden har· 
ha atılmağa hazır değildir 

Harbı bitirmek için harbetmek, ölOme karşı.gelebil .. 
mek için intihara kalkışmak nevinden bir şey olur 

Valçef 
idamdan kurtulıt· 

k '~ ca mı. 
Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL 

Sofya - Taklibi hükuıııet 
cürmüaden dolayı id•IJ.'I~ 
mahkum olmuş olan geaer•. 
(Valçef) in kral Beria tır• 

• -82-

Baha Anri, oğlumun mücrim oldu-
ğun11 ıesbit ettiniz mi diye 
emniyet direktörüne sordu. 

Deyli Herald gazetesinden: harb meşru olmahdır. Bu, çılgınlıiın ta kendisi
dir. Bu hareket, ölfime karşı 
gelebilmek için intihara kal
kışmak nevinden birşeydir. 

fından affedilmesi için sır•Y 
nezdinde te•ebbüsatta buJu· 

y • ı•· 
nan bazı mahafil, aynı 
manda Bulgaristan'ın doıtıJ 
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Emniyet direktörü, mutta
sıl önüne bakıyor ve hiçbir 
oey söylemek i temiyerdu. 
Z vallı baba Anri'nin ıztıra
bmı tahmin ettiği için oğlu
nun ne ile ittiham edildiğini 
lıtir türlü anJa tmak istemi
y rdu. 

Baba Anri, tekrar ısrar 

etti: 
- Canım direktör, iı ka-

dınlara müteallik bir ıey 
değil mi? Maamafh Lüi, 
Fransa'ya avdet edeliden 
beri Akil na davranm kta 
olduiu ve nişanhsını ziyadc
sile sevdiği için böyle bir 
İ§• karıımasına taaccüb 
ediyorum. 

Bununla beraber gençtir. 
Böyle işlere karışabilir. Li
kin bu hareketi vahim bir 
iey ı yılamaz. Yalnız, bir 
takı kılnkale meydan ve
rilmemelir. işin önüne geç
mek için sizin bana muave
net edeceğinizi umarım. 

Emniyet direktörü, (Baba 
Anri} nin bu kadar ısrarla
rına rağmen açık birşey 

siylemek istemiyordu. Baba 
Anri, ızbrap içinde kıvranı
yor, emniyet direktörünün 
yüzüne bakarak, oğlunun 

vaziyeti hakkında bir lakırdı 
bekJiyordu. Bir kerre daha 
yalvardı: 

- Birşey söylemiyorsunuz 
Direktör, yok a ben alda
nıyormuyum? Lüi, şeref ve 

haysiyetimizi ihlal edecek 

bir harekettemi bulunmuş 

yoksa? Fakat böyle bir şey 

olamaz. Kendisine pekçok 

defalar çok paralar teslim 

edilmiş olduiu halde hiçbir 

def asında bir santim bile 

suiistimal etmemiştir .. Ben 

zenginim o da yakında ben

den fazla zengin olacaktır. 

lmniyet direktörü, derhal 

baba Anri'nio sözünü kesti 
ve: 
- Bu müessif vak'ada pa

ranın hiçbir rolü yoktur zan· 

nederim. 

Baba Anri, telaşla hemen 
sordu : 

- Öyle ise, işin mahiyeti 

neden ibaretse lütfen söyle

yiniz. Görüyorsunuz ki, he

yecan içinde bulunuyorum. 

Dakikadan dakikaya bir felce 

uiramaktan korkuyorum, 

beni fazla üzmeyiniz ! 
Emniyet direktörü, biraz 

düşündükten sonra: 
- Cesaretli olunuz dos-

11a ) tum - dedi - size vereceğim 
la s haber, yürek sızlatacak bir 
f k t şey ise de, size birin evvel 

kil ı bildirmekliğim iyidir. Oğlu
cd c nuz Lüi (Maça Kızı) cinaye-
' n ı ı: tinin yegane faili olmakla 
Sf J maznun bulunuyor. 

' l ) Baba Aori, bu sözleri işi-
dı. lince kalbigihından haoçer-
ak l le vurulmuş gibi oldu. Yüzü 
atı ~ sap·sarı kesilmişti. Bir adım 

J gerileyince, emniyet direk-
törü, zav Ilı ihtiyarın düşüp 

bayıJacağJDdan korktu. Baba 

Anri, Emniyet .&irektirönün 
yüzüne baktı ve boiuk bir 
sesle: 

- Oğlumla Maça kızı 
cinayeti arasında ne müna· 
sebet olabilir?. Ahi Bu ha
ber, pek elemlidir. inanamı
yorum. Y okıa siz beni 
denemek mi istiyorsunuz? 

Dedi. 
Emniyet direktörü, tecrü· 

beli ve eıki hafiyenin yüzü
ne merhametle baktı ve 
sonra: 

- Eyvah ki - dedi - si
ze söylediklerim mahaza ha
kikattır. Oiluauzu tevkif 
ettirmek mecburiyetile kar
tılaştığımdan dolayı çok mü
tee11irim, fakat ne yapayım? 
Benim yerimde siz de olsaya 

dınıı, ayni suretle hareket 
ederdiniz. 

Müsyil Anri, emniyet di-

rektörünün aizından çıka• 

s&zlcri dikkatle dinledi ve 
ıonra ıordu: 

- Demek ki, oğlumun müc
rim olduA-unu tesbit ettiniz 
öylemi? 

- Evet, bu hususta elde 

ettiiimiz deliller de çoktur. 

Meseli; oilunuz, tebdili kı

yafet ederek mevta teıhir· 

Jıaanesine ıitmiş, orada bir 
yankesiciye cllzdanını kap-. . 
tırmış, yankeıici yakalanmıı 

ve üzerinde bulunan oğlu

nuzun cüzdanında öldürülen 

kadı o bir resmi bulun

muştur. Bu ciizdanda, ayni 

zamanda bir zarf ta çıkmış· 
tır. Bu zarfın arkaamda, 

M. Lüi'nin ve kayın valide

sinin adresleri vardı. 
Hitta bu adresler delile

tile Madam (Lö Kont) un 
evini bulduk ve oğlunuzu 

tevkif edebildik. Adamımız, 
Madam {Lö Kent) un evine 
gittiği ıaman, Müayü (Lüi) yi 
orada bulmuştu. Bidayette, 
sizin oğlunuz olduğunu biç 
birimiz bilmiyordu. Kendisini 
ben istintak ettim. 

(Baba Anri), hemen sordu: 
- istintak esnasında ci

nayeti irtikap ettiiini itiraf 
etti mi? 

-Arkusrnar -

Bugünlerde yapılan konu§· 
malar içinde en ziyade afıır 
bestıf ı anlaşılan bir Amil 
vardır. Bu imil de logiliz 
balkının düıilncesi ve dileii • 
dir. Bu düıünce ve dileiin 
ne olduğu da uzun hir mea
ele değildir. Ren bidiseleri 
bir harp için ne bir fırHt, 
ne de bir balaane olmıyacak-

tır. Ortada böyle bir çılgın

lığa atılmak zoru yoktur. 

Bununla beraber, yalnız 

mes'uliyetaiz mahfeli ?rde ol-

mamak üzere, Londra ko

nuşmalarının ıonunda bir 
harb çıkması ihtimalinden 

babsetlenler de yok değil
dir. 

İngiliz halkı için lıtöyle 
bir sonu~ ve ihtimal yalnız 
arzu edilmiyen bir ıey ol
makla kalmaz; mea'ele tama
mile dışındadır. 

Esaıen kanuncular bunu 
tetkike ve mualıede kelime
lerini tefsire baılamış bulu
nuyorlar. 

AJmanya'nın Ren yöresini 
iıgal etmesini Franıa'ya ve 
Belçika'ya kartı bir taarruz 
başlangıcı sayanlar vardır. 

Biz, Lokarno paktları mu
cibince böyle bir hücum ve 
taarru: vukua relirse o za
man ordularımızı Alman sı
nırına göndererek, tayyare
lerimizi Alman ıehirleri üze-

rinde uçurarak ve kendi 
memleketimizde Alman 'ların 
yapacakları mukabeleyi bek· 
liyerek harekete ıeçmek 
zorunda bulunacaj'IZ. 

Böyle deliller kanuncu 
bir kafayı tatmin ede-
bilir. Onların akıl ve 
mantığı bunları böyle kabul 
eder. 

Fakat kendi taahhütlerini 
bütün ıereflerile yerine ge
tirmek iıtiyen logiliz milleti, 
hukukçuların çıkardıiı neti
celer yüzünden barba atıl

mağa hazır değildir. 
Kanun bakımından ince 

elenir, sık dokunursa mua
bedelerin içinden Almanya'ya 
bir bUcum mecburiyeti çıka· 
rılabilir. Fakat harbın mcıru 
olabilmesi için bu hukuki 
lüzumlu kifi değildir; bizzat 

Ortatla bunu meıru kıla
cak, harbı vicdan ve şuur 
bakımından dürü t göstere· 
cek ne ibi deliller vardır? 
Eğer Almanya'nıo bu ha

reketi cezasız bırakılacak 
olursa o zaman bu devletin 
ltir, iki yıl sonra ı.ir ltaıka 
taarruza ıiriıeceii ıöyleni· 
yor ve it böyle olunca ona 
o zamana kadar beklemek· 
tense, buıün hücum edilmesi 
muvafık olur deniliyor. 

Ortada prevantif bir harp 
yapılması dokterini dolaşıyor. 
Halbuki bu, militarist rubun 
en kötü bir gösterisinden 
baıka birıey deiildir. Bu, 
bugünkü günde sulh adına 
mı yapılacak ? 

Yirmi seoe evvel "harbı 
bitirmek için harp" bahanesi 
öne sürülmOıttı ; buiÜn de 
••barbı durdurmak için harp,, 
ortaya atılıyor. 

Gerçekten, Alman hükfı • 
meti kanunu bozmuş; yasak 
olan bir iş iılemiştir. 

Fak at lngiliz balkının vic
danına göre, bozulan kaide, 
zaten yerinde birşey derildi 
ve bu tecavüzde kimse zarar 
görmemiş bir tek insanın 
burnu kanamamıştır. 

Şimdi Alman erduları Ren
dedir, diye Almanya'ya açık-
tan açıi• hücum edip 
Alman'ları öldürmek mi 
lazımdır? Bunu hiçbir kimıe, 
açık bir vicdanla müdafaa 
edemez. 
Dahası var: barba girişecek 

oluuak, bunun faydası ve 
sonucu ne olacaktır? Bu su
retle hangi mes'ele halledi
lecektir? 

Edilecek masraflara iÖZ 

k t· 
olan bazı ecnebi memle e 
Jerde de prepaganda ya~· 
makta ve bu memleketterıt1 
tavassutunu temine çalıf 
maktadırlar. 1 

Söylendiiine göre, geaer• 
Valçef, kral Boris'e uı~" 
b. · · h .. derı:JJ1f " 11tır amname zon . . tır· 
ve idamdan affını isteaU! f 
Başbakan Köse Mibaılo ' 

1 ıı· dış memleketlerin bazı arı 
dan bu mesele hakkınd• 
kendisine vaki müracaatl•'

1 

kral Boris'e arıeylemi~ 
ıl· 

yumarak bir zafer kazan 
dığını farzedelim; bunun n:: 
ticesinde yeni bir sulh ııı 
ahedesi dikte ettirilecek? 
Peki daha sonra ne o)acı1' 

Onun için, logiliz balkı01~ 
düşüncesine tercüman oldll 

gw umuza emin olarak, barb•" 
•• asla bah!e mevzu olaaı•Y 

cağını söyliyebiliriz. 
~~~~~~--............... ~ ..... --~~~~~~ 

Japonyada hakimiyet, hükômet ve 
her· şey m.ikadonun elindedir 

japonyadaki partiler bam-haşkadn· orada, ne Liberıılı 
ne Çiftçi ve ne de Muhafazakar diye tasnifler yoktı1~ 

Berlin - Gazeteler, Ja- ğundan baıka bir hayat retli bir ekonemik l(oD~e:. 
ponya'nın içiıleri hakkında ıürerler. ' nin siyasal devamı ye 

81~ • 

yazdıkları uıun makalelerde, Japonya'da ne muhafaza· sal temsili diye tavsif edı e. 
Hirota kabinesinin de mu- karlar, ne lilteral ve ne de bilir ki bu endüıtri Ko•ıe. 
vakkat olduiunu iddia ede· çiftçi diye tasnifler yoktur. ni de en mühim 1ıemi ter~'e 

S . f b d d 1 ' ' t ıııaktO rek diyorlar ki: osyalııt me umun an a ne erını, ayyare ,. f b• 
11Hakimiyet ve hükumet Japon~a'da ~vrupa'dakinin f~brikalarını ve kimyevıM~· 

Japonya'da milli iradeye tamamıle aynı mana anlatı· rıkaları kontrol eden 
istinad etmeyip, Mikadonun lamaz. Japon partileri ara- subisi'dir. . .• 
iradesine dayanır. 1928 do sındı görülen en bariz le· Minsei'tonın başlıca aı~O t 
umumi intihap lıakkı esas zad, köy ile ıehir arasındaki tehiplerini niçin ıehirh e. 
üzerine ilk intihabat yapılır- tezattır ve bu da muayyen teıkil ettiii de bunda o •" 1 

ken bu husus Japon maka· siyasal esaslara taallük et- laıılır. Mioeito'nın proır•ıı>. 
matı tarafından gayet belii meyip daha ziyade zahiridir. da Seyukai'ninki gibi taııı•e 
ve müessir bir ıekilde ha- Yalnız şu cihet malumdur, ki mile umumi, mUpbelll ft· 
tırlatılmııtı, Japonya, Avro· taıra ah•lisi bııhca Seyukai muğlak ifadelerden ibare ti 
pa' oın diğer siyasal tertib partisi lehine ve ıehirliler tir. Taraftarlarının adetlı' 0 
ve cibaılarını nasıl ve ne de daha ziyade Minsei par- itibarile daha zayıf 0 :i• 
maksatla almış iıe öylece tisi lehine rey verirler. muhtelif askeri faşit pır 'b 
umumi intihap hakkını da, işte Japenya'nın iki mü- lerin proiramlara daha vıı• 
geniş ~alk t~bakalar! t~r~- bim partisi bunlardır. Seyu- ve daha muayyendir. • 
fın~.an ıstenmı~ oldugu ıçın kai partisi 1900 yılında tesis Bu partiler toplu h~~~-
degıl, tera~kı . ~iyasasına edilmiştir. Bu parti kendi- ketlerile memleketin P~ ~it 
uyg~n. oldugu !çın ka~u! sini "Meşruti hükumet taraf- kası Uzerinde kuvveth 
et_mııtır. Japon.yadı da kafı tarlığı gilden bir parti diye tesir ve nüfus sahibidir. f 
mık tarda partı.ler va.rsa da tavsif eder ve böylece ol- ı 932 de o vakit ki b• u· 
bunlar Avrupa da carı oldu- makla beraber programının vekil lnukai'nın ienç .,e ıı>ıı 

Tele fon 
3l5l Tayyare Sineması~r 

başına imparatorun teozzi taassıp bahriye zabitlerde, 
kabul etmiyen ve baıkasına müteşekkil bir grub tırafıO 

hijide,,.... 
devir ve ferağı kabil olmı- -Denımı 4 lincü ~a ı 1 

yan haklarını koymuştur. Bu • 
----------------------------Bugo n saat 15 ten itibaren 

Aylardauberi beklenen tamamen (Türkçe) 
şarkılı bOyOk şark opereti 

özlU ve 

ALI BABA 
Mes'ucl Cemil'iıı enfes besteleri ile de sUsleıı-

miş şaheserler eseri 

AYRICA: Tnrkçe sözlü FOKS dünya haberleri 
Seans saatleri· Ht"rgün .. ıs-17-1~-~1,15 Cumartesi 13-15 Talebe senansı Pa

" zar günu 13 te ılave seansı 
Df K K T: Hu film için me<•cnni karneler mflteher değildir. 

parti, büyük endilstri Kon- Tu·· rkı· ye 
zern 'i Mitaui ile sıkı bir 
surette bağlıdır. Bu Kon- • rf 
zern suo'i 1ubre inhisarını Almanya tıca 
elinde tutmakta olup ayni • h •Jel'' 
zamanda en bftyük ipek milnase 811 1 · 
ihracatçısıdır, Bu itibarla } k l d • • 
Mitauı'nin ve dolayııile onun- eme e J( 
la birlikte Seyukai1

L
1

in köylü Hükumetimizle Alnı•~~ 
ile baihlığı esbabı anlaşılır. arasındaki ticari münase tı• 

Minaeito partisi, ki halk gerek alıcı ve gerekse ''tifl 
partisi demektir. Şimdiki cı sıfatile iki memle~e r•• 
şeklini 1927 de yani umumi birbirlerile olan duruıP1~e· 
intihap hakkı esası üzerine son zamanlarda çok ilet 1• 

yapılan ilk intiha battan ön· miş ve Almanya ile iş Y0., 
ce iktisap etmiş ve o vakit pan memleketlerden ost 
seyukai'lerin bir kısmı ona bir hale girmiıtir. 
iltihak eylemiştir. Minıeito .. * 11 f>.1· 
partisi de Seyuai gibi lsud- ikinci kanun 1936 d• 
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man dıı tecimi bir ay önce· 
ıine karıı gerek idhalitça, 
ihracatça azaJmıthr. ldbalit 
9,4 lmilyon mark az larak 
363,6 milyon marka dfişmü§, 
ihrac t ise 3318 milyon m rk 
381,8 milyon marka gerile· 
ıniştir. Buna göre ikinci 
kanun 1936 da Alman dış 
tecimi 18,2 milyon markla 
aktif kapa•mııhr. Bir fay 
dıı tecim ise 42,6 milyon 
ınarkla gene aktif bulunu· 
yordu. 

lkincikinun 1936 daki dış 
tecimin bir yıl önceıile kar· 
şılaşhrılmaaına gelince, ikin· 
cikinuo 1935 te ithılAt 404 

Kadın 

Korsanlar 

ınilyon mark ve ihracat 299 
ıniJyon mark tutmuıtu. Şu 
halde ikincikAnun 1936 da 
ltir yıl öncesine karşı itha
latta 404 milyon marbk bir 
•zalma ve buna kar_şı ibra· 
cattı 82,8 milyon marklık 
artma olmuıtur. ikincikinun 
193S teki Alman dış tecimi 
105 ha"'lıyacağu etsinler. ınilyon mark ile pasif y aktonıd;a.;ıı;r.~~r1~e~~"'.;.------------·, kapanmııtır. -• 

. Gene) dış tecim, yani rızmı·r . Yu·· n mensucatı •lb l"t il ihracatın birlikte 

;~~ID•aına göre ikinci kinun T·u·. rk A. şı· rtz-etı· nı· n .>6 sonuçları 745,4 milyon ~ 
tnark v 8' .. armışlır. ır ay 

;:~eki ~enci dış tecim iıe HALKAPI AR KUl'JAŞ 
8 ,6 mılyon mark yapmııtı. 

una göre 1936 da Alman f"' A B R 1 KAS ( 
Rtntl dı t . . b' ı 
.. § ecımı ır ı.BY onc:.t İn 
mark karşı 43,2 milson 
ine ~oksan, bir yıl önce· 
hlırk f ''fı i e 42,4 milyon 
ltb 1 zla. bulunmuştur, 

A. 
1 

ilta\u eksilme bilhassa 

O vrupa üllcclerinden ithalatta 
•nıuct B 

Tarafından WC\'SİID doleyısile yeni 

kumaşlar: 

S GL ı 

ZARl.F 

tıkardığa 

( h
Y ur. urada Danimarka 

mu t l'f 
hal e 

1 gıdı maddeleri) , elbi eler için bu mamulillı 
k Y• ( cenup meyvaları ve yeni yaphracağımz 

tndir) R 

\'E c ZD R 

g d ornanya ( petrol tercih cdiuizS. ATIŞ YERLER ( ' 1 rn ddcleri), Rusya (pel· 
ro ve k 
( cıcste), Yunanistan . d 

186 
numarada ŞARK HALI 

Cenup - ) r·· k' d 8 d •ueyvası ve ur ıye· Birinci Kor on 
en (kuru rneyvalar) itbalit ş RI. KA DE 

•zıı t T. A. . Cadtlıle·ı·nde L~AH • mış ır. Bundan başka Mı· · G r 
sır'd Mimar Kemalettrn 

Ve POrjen ~abapın 

en QsUln bir müs· 

bil ekeri olduğu· 
nu unutnınyımz. 

Ku\'vetli mil hil 

istiyenlcr Ş.ıhop 

Sıhhat sftrgftn 

956 

I~ 
'~ 

haplarım 1\laruf rn 
ecza depolarandon 

\' e eczanelerden 

arasmlar. 

VEÇ limanlarına yük ala· 
caktır. 

"Vapurlarıo isimleri, gel-
me tarihleri ve navlun tarİ· 
feleri hakkında bir t ahhüde 

telefon 

~~~~~~~~~!!!!· 
BAŞ DURAK 

H AMDİ N .. ZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Ynlmz taze temiz \'C ucuz ilôç ve hı· 

valet çe,iıleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağı hı. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa ıüzülmi. •üı. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi nzhet 

Sı u u AT EzANEsı 

• 

1 ' t. 

Ji· an Pamuk ve Hollanda, ')!'., 

. •ndistan'dan yağlı tt:o~hu:m~~:ı~l~R~O:t7~1~ .. ı;~·~~~~~~~~~=======~-------------------------------ıthılatı gerilemiştir . _ '-----
[ .&i'rooal:_ n;N~A,J 
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26 Mart 9~ 

Ot ızTahutluAda 
Moris LöblanınEn Meraklı Romanı 

Avr a gaze eleri, Balkan hükftmetlerinin müda- ı•·-------Tcfi-,ik-·a s•n•y,-s,:,..19 

tertibatı almakta o(duklarlOI y~zıyorlar ilk karı.: ·~::;•:idek~::ı_n: ~ıo~:;.::t!.:.ceye ı•· 
disi ıibi Almandır; blitün liyor, dejil mi? 

taa 
Hükômetimiz yeni 

vutluk ta silah 
tahtelbahirler ısmarlamış, 

ve mühimmat alıyormuş 

Arna-

1 tanbul 26 (Ôzel)- Avrupa gazeteleri, on zaman· 75 harp tayyaresi ısmarladığım ve hOkQmetimizin de 

lardn baş gösteren siya al korışıkhklar miloasebetile yeni tahtelbahirler inşasına te~chbne ettiğini yazıyorlar 
hOtDo Halkan devletlerinin ınOdnfaa tertibata alma;a Ayni gazeteler, Arnavutluğun da yeni sil41ı ve mO· 
llaşladıklarmı, bu cOınledeıı olmak Ozere Bulgaristaoın bimmat ısmarladıAını kaydediyorlar. ______ , ............ 

A. kamarasına bir çok is- Almanlar Dançingde ·as-
-

tizah takrirler· verilmiş ker toplamağa başladılar 
~~~--------~~-

l.Jord Eden, takrirlerin geri alın· 
masını istemişse de isteği 

kabul edilmemiştir 
lstaobul 26 (ÖzeJ) - Lon- mektedirJer. Lorci Eden, za

dra' dan haber veriliyor: Avam manın pek nazik olduğunu 
kamarasının yapacağı fevkal- ileri sürerek bu takrirlerin 
ade bir toplantıda birçok 
lngiliz aylavları şimdiden is· geri alınmasını istemişse de 
tizah t krirJeri vererek dış takrir sahipleri buaa muva· 
iyasa hakkında izahat iste· fakat göstermemiılerdir. 

~~~~------........ ~·1---~--~~~-
Çin komünistleri iki 

şe~ri zaptettiler 
Peki o, 25 (Radyo) - Çto komfloletlerloln iki tebrl r.aptettlk· 

luJ boberl teeyyad etmektedir. 80 oehlrlerde bulanan 27 loglllz 
Vf'l 4 Amedka'luno lldbetlerl meçbold<lr. 

Pekin, 25 (Radyo) - İki şehir zapteden komOnfıt koHelle· 
rloln az mukavemete maruz kaldıkları '" beo bin kadar olduk· 
brı eaoalm ktadır. lkt fırka aıkerln, komGolıllerlo elinde bolu· 
nan Yan u Ozerlne yQrGmelerl emredllaıleıir. · • 

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

Başbakan Bozanöoü- lsparta şube 
hattını bir söylevle açtılar 

-·--18 den 20 yaşına kadar olan her 
Alman genci silah altına 

daveı olunuyor 
lstanbul 25 (Özel) Lon· bu daYete icabet ctmiyenler 

dra' elan verilen haberlere 150 lira para cezasına tabi 

röre, Almanlar Dançiog'te tutulmaktadır. Emre muha· 
asker toplamağa başlamış- lefet edenler itlerinden çı-
lardır. 19 dan 20 yaıına ka- karılacaklar ve bir daha hiç 
dar olan her Dançioı'Jı as· bir vazifeye alınmıyacaklar~ 
kere davet olunmakta ve dar. 

Yunan tayyareleri gece 
manevraları yapacaklar 

~-~-----·~·4-~----~~-Tayyareler, Yanya, Selinik, Ladise 
Patras ve Midilliye kadar uzanacak 

latan bul, 26 (Özel) - Atiaa- Ladiae, Patras ve Selanik · 
dan bildiriliyor : üzerinden geçerek Midilli 

Yunan tayyareleri, önü- adasına kadar geleceklerdir. 
müzdeki Cuma gecesi ıece Manevra esauında tayyare
manevraları yapacaklar ve leria geçecekleri tehirlerdeki 
Atina'daa ltaılıyarak Yanya tenvirat söndürülecektir. 

~~~---... ·~~~·~···~·•ı.-•~-----~~~~ 
Başbakanın söylevi 

- Jlaşıaraf 1 inci salıif ede -

fikirleri etrafında toplanmış 
Atatürk'ün kuvvetli ve. 
feyzili elile açılan yolda bü· 
tün Tllrkiyenin bir vlicut 
iİbi ilerliyen bir manzara 
gCSstermesidir. Asıl memle
ketin memnun olacaiı içer
de ve dışarda herkese gös· 
tereceii mana bu noktada
dır. Arkadaşlar; yeni Tür
kiyeyi, canlı, ümitli, 
keadine srtıvenir çalııkan ve 
azimle bütün manasile ve 
şekli ile siz ı.urad temsil 
ediyorsunuz. Yeni Tiirkiye 
cumuriyet çocukları Atatürk 
foculdara yüreklerinde kuv· 
vetli, bilgilerinde kuvvetli, 
anlayışlarında kuvvetli ve 
daima ileri giden bir kudret 
kaynağıdır. Memlekette bir
çok eserler yapılmışdır ve 
daha birçok eserler yapıla
caktır. Bunların hepıi her 

Tilrkiye anlayışı için lıparta L'okarnocular arasında 
ovasında verdiiimiı bu fÜ· 
zel örnektir. 

Jıparta'ya her gelişimde ı• hıı• laA f m 1 ç kt 
bir evvelkinden daha ileri ) l 
ve daha canlı gördüm. Bu ·------
sefer gördüğümüz canlılık zan B J • k •dd l t fıt J d "" 
ederim ki, benim gibi bütün e çı a, şı e ara arı o ma ıgı 
arkadaşların da dikkatini cel• b Jd f . v b 
betmiştir. iki üç ıene sonra a e 1 unsaya uymaga mec urmuş 
l~pa~tay geldiği~i~ zaman, Istanbul, 26 (Özel) - Lo· buriyctinde olduklarını yazı· 
?ı.lmıyorum daha ıyı .olması karno misakını imıa eden yorlar. 
ıçın ne Jizımdır. Yenı eser· . 
Jerle daha sevinçli bulacaiı· devletler arasında yeDJ bazı 
mızı kuvvetle umuyorum. ibtilAflar çıkmıştır. Bundan 

Arkadaşlar:; şimdi müsaa- bahseden Roma gazeteleri, 
denizle güzel Ispartayı ge· Belçika 'oın, lngiltere ve 
zelim. Bu açhğımız yeni de· Fransa arasında kaldığını 
miryolu ümit ederim ki gü- ve Brüksel zimamdaranının 
zel lapartaya yeni faydalar şiddet taraftarı olmadıkları 
getirecektir. işin güzel tarafı halde Fransa'ya uymak mec
bütün memleketin ve büyük ---·---------
millet meclisinin Ispartayı A k 'd 
sevindirmek için katlandıiı n ara a ' 

ı şeyden evvel vatandaşların 
1 kendilerine rüvenmeleri ça-
hımakta ısrar etmeleri içeri

Hen ve dııarıdan gelecelt her 

bu tatlı külfettir. Ispartalılara 
kendilerini büyük millet mec· 
lisinde bu kadar sevindirdik
lerinden dolayı kutJulamak 
isterim. Şimdi müsaade bu-
yurursanız hep beraber ıehri 
ııezelim. Ispartalılara muhab
bet ve selamlarımızı bir ele 
şehirde ifade edelim. 

s müşkUlatı yenmek için kafala Ibti yat zahi ti eri 
t ınela ylireklerinde bileklerinde 
ı kuvvet bulmaları ile kabil- iki senede bir buçuk 
'dir. Burada kllçük çocukla- ay hizmet edecekler 
'rımızdan en yaşlılarımıza 1 t b l 26 (Ö 1) _ lb-J d h . . . _ _ d s an u , ze 

ka ar epımızın . yuzun e ti yat zabit kanunu, hükOmet 
) büyük mllcade.lelerı baıar- lüzum gördilğü takdirde ih· 

mak, memleketı yiikseltmek tiyat zabitlerini iki sene 
L iradesi teceRSüm ediyor. BU- zarfında bir buçuk ay biz· 
~tün memleket davasında mete çafrırmaiı imirdir. 
Jakis yapacak olın ey yeoi Şimdiye kadar biltçe va-

· Litvanya'lı bir 
casus yakalandı 

Akara, 26 (Ôzel) - Ca
ıuılukla maznun, Litvanya'Jı 
doktor olduğunu aöyliyen 
biri zabıtaca tevkif edil· 
miştir. 

Açlık grevi yapmakta olan 
bu caaus tiringa ile beslen
mekte olup, hiçbir ıey ıöy
lememektetlir. 

ziyeti dolayısile tatbik edile
miyen bu hükmlla busene 
tatbiki muhtemeldir. Memur 
olanlara eski maaşları, memur 
olmayanlara da rütbelerine 
ıöre maa1 verilecektir. 

---···- - -
japoııya'da hikimiyet, 
bftkOmet ve her şey 

Mikado'nun elindedir 
-Baştarafı 2 inci .~ahifede

dan öldürüldüğli gUndenberi 
artık parti hökümetleri teı
kil edilmeyip partiler fev
kinde hUkiimetler teıkil edil· 
mektedir. Bu hükQmetlerin 
birinci Marquiı Makoto Sa
itonıo hükiimeti idi. Saito· 
nın ıabsi biç alika vo iıti
raki olmadıtı bir finans 
skandalı yUzllnden mumai-

ley 1934 te bllkQmetten çe· 
kildi yerine Okada reçti. 
Okacla Saita'nın sadık bir 
taraftarı ve telmizidir. Saito 
kentlisi ıimdi gene bili ko· 
Jiıler arh111nda Japonyanın 
resmi politikasını idare et
mektedir. Okada kabineai 
nazari olarak partiler fev· 
kinde bir kabine idi. Fa.kat 
bu kabinenin büyllk bir mab • 
rumiyeti, Seyukai partisinin 
onunla teıriki mesaiden çe· 
kinmHidir. 

cinayetlerinin ortaiıdır. Bu "Nasıl? Hala ıöylemiye· 
kadıDla otlu Raynold bura· c~kmisin? Pek ili bupuP 
da, Sarek adası yeraltı mea- zararı sanadır, bana dejill 
kenlerinde ııizlenmitlerdir. Ne ise ben kooferasıııı• 
Bu kadın burada V eronik'in dönUyorunı, biz Vorski'ni~ 
babasını gözetlemeie me· melanet makinesini n•91 

•ur idi. durdurduk? Haziran ayınd• 
Bu kadıa, Vorski'ye bir otuz kurban için tayin edi· 

kör ribi tabi olmak, rakıbi len aydır. Fakat Vorski bir· 
ıDzel Veronik'e ıönmez bir denbire Mangenok ile H0: 

kin b11lemek b11ebile vazi- nari'nin adadan gittij'İ01 

felerini emaal•iz bir mükem· 1ıördii. Halbuki atlanın balkı 
meliyetle yapmıthr. Maama • anıak 29 kiti idi. Otuzuııcıı 
fib iyi bir Yazife olsa hiçbir da elde idi. 
vakit muvaffak •lmıyacağı. "Fakat Verenik'in uPlul· 
muhakkaktı. madık bir sırada Sarek 

Sinyor Vorski geçen sene adasına gelmesi işi bir de· 
14 eyUilcle firar etti; Otto rece daha düzeltti. Rayaold 
ve Konrad ile birlikte bura- aşçı Mari'yi, M. Antuv•~ 

. 'ı ya vasıl oldu. Veronik'i d'Herremond ve Honarıo 
mahud metruk kulübeye ve Dldtırdü. Bunun üzerin• ad• 
Honarinin motörüoe kadar balkı hicrete kaJkıştı. euıı· 
1ıetiren ok ve V. d' H. işa- larda yolda sandalları bo~· 
retlerini Vorski firarı esna- balanarak öldüler. iki rabı· 
sında koymuıtur. Vorski be de öldllrülüace öleolerill 
kıııya rahatça ieçdi. yekunu 29 oldu. 

"işin iarip ciheti şudur: "Otuzuncu kurban kill1 
Umumi haraptan evvel Sa· olacakta? Çarmıha ıeriJecelı 
rek adaıını bulan, buraya dörd&ocli kadın kim olac•"· 
ııelea Voraki, adanın efsane- tı? Veraki'ain ilk karara 11111• 
leriaden habertlar değildi. cibince bu kadın ilk karı•• 
Bu ıon ıelitinde bu esrarı Elfrld elacaktıl Fakat Vero· 
karııı EJfrid'den öj'rendi. nik Vorakiyi kat'i bir aeftet. 

"Vor1ki ııibi bir adam ile retletlioce, bu cezaya çırP 
için bu efsanenin ne kadar tırıldı. 

mlkemmel bir fırıat hazarlı- " Ben Den Lüi, yab11d. 
yacatıaı slylemefıe lüzum Arsan LUben bu vaziyet• 
yoktur. vaktincle laaber almıt "' 
Manıeaok'un buldutu, Ve· icabedeıi tedbirleri almııtıoJ· 

reaok'iotle cesetli elinden V eronik ölmeden aiaçt•11 

çıkardıjı Ye bu atlanın he- indirildi. 
men her ~rafın.la rastladığı s.n hidiseleri de .. urad• 
kızıl •ürekkeple yapılmış yani, dünden itibara• aj· 
dört çarmılata dört kadın rendim. 
gösteren resi•lerdea i~tifa- Stefan hayretle sord•: . 
ele etti, papaz Tomaı'ın - Fakat na11l 6tren.&io•t:· 
şiirleri, ada halkının ağzında Bizden hiç ayrılmadınıı ki .. 
ıezen efsaneler oDa miikem- - Mahud . ihtiyardan öj'· 
mel, katmerli cinayet plin- rendim. 
ları bazırlatdı. Şu bet on .. Fraaıuva için bir tehlike 
ıiln içinde 30 tabuta otuz yoktur diyebilirim; çüıılı6 • 
ceıed ve kurban, dört çar- bfltün fallar ölmiyeceiioi 1°' 
mıh için dört kadın aradı, termektedir. 
ltuldu, 34 cinayeti milkem- 11Vorski! Çabuk söyleı 
melen, göz kırpmadan iıledi. Franıuva nerededir? . 

işte, adada son zamanla- Voraki: ~ 
da geçen bidiatlerin ıebeb - Beni serbest bırakac• 
ve ıekillerini (iyice anladığı
nızı samyorum. 

••Voraki denilen bu serseri 

ve tesadlif ün çocuiu bundan 
dörtyOz sene evvel baçı 
sayan bir ıiirle bazı esrar 
vermiş bir papasın ve anne· 
sine fah111 söylemiı, bir 

. çinıenenin sözlerile cihana 
bakim olmak, esrarlı ~ir tılı
ıımı elde etmek için çalıımıı, 
fakat muvaffak olamamıştır.,, 

-7-
Mukadderatın hftk-

mft altında 
Don Ltii yeniden Vorıki'y• 

hitap ederek: 
- Na11I , söylediklerim 

baıtan bat• hakik.t değil 
mi?. Dedi. 

Vorski 16zlerini kapadı, 
boynundaki damarlar birer 
parmak katlar fİtmişti. Den 
Lni vaziyeti kııa kesmek 
için Voraki'ye: 

- Nasıl? Dedi. Artık 
ıöyliyecek miıin? Istırap ar· 
tıyor. Artık tahammüle ka· 

m11ınız?. Diye sordu. 
- Namus üzerine ,aı. 

veriyorum. Biz buradan •Y' 
rılacafrız. Sade Otto burad• 

kalacak ve seni o kurtar•· 
cakhrJ 

- Hemen mi? 
- Evet, bemea ! 
- Şu halde .. 

- Şu halde? 
Fraoıo"' - Buyurunuz .. 

sajdır. 
- Buca ben de eoıioiOI· 

/ 

Fakat nerededir?. 
1 " ı· - Sandalın içinde b•i 

dır. 1 • o 
Kayalakta asıh ol• 

sandalda mı? 
Devamı ua~ 

Zayi . ıı 
926 . d s ıl seaesın e om• dJ 

erkek mektebinden aldıj• 
tasdiknamemi zayi etti~~ 
Yenisini alacaiımdan es~İ~o 
nin biikmU olmadıiı ıl 
olunur. 782 ıi 

Soma Cuma mabatıe 
Hayrettin otlu Ablllet 


