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Uluslar kurumu assamblesi çarşam. 
ha günü tekrar toplanacak 

Habeşistan mes'elesi ruznameden çıkaı"ılmamıştır. Ha
beş delegesi çarşamba gün O uzun müdafaada bulunacak 

Cenevre 12 (Radyo) - Uluı , lege i ~a.roo Aloizi, Habeş 
lar sosyetesi asamblesi, dün tl~l~geıının sa~~ndaa çıktığını 
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Piyango 
Kimler amorti 

alacak'? 
lstanbul, 11 ( Özel ) 

Tayyare piyangosu keşide
sine bugün de devam edile· 
cektir. Dünkü keıidede ka· 
zanan numaraları bildiriyo-öğleden sonra saat 17 de gorunce kendısı tekrar avdet 

açılmıştır . etmiş ve müzakerelere iştirak rum: 

AssambJe, lngiltere Dış eylemiştir . 15000 Lira 
bakanı Lord Eden' io başkan· Assamble, yarım saat ka· 
lığında idi. Habeş delegesi dar müzakerede bulunduktan ı 7 81 7 
Valde Maryam, Habeşiıtan'ın sonra daiılmıştır . 
iıtiliya uğramasına rağmen Çarıamba ıünü tekrar top· 
Uluılar sosyetesine s dık ol· lanacaiı ıöyleoiyor . 
duiunu ıöylemiştir. ltalya Habt.ş deleıeainin bu top· 

12,000 I ... ira 

5596 No. ya 
delegesi baron Aloiı.i, Valde lantıtla uzun bir müdafaa 
Marya'aın assamblede yer yapacağı bildiriliyor. çıktı. 
almasını protesto etmiş ve Lokarno mes'eJeaiaio 15 2 bin lira kazananlar 
balen Habeşistan adında bir Haziranda konuşulması ta· 
devletin mevcudiyetini tanı- karrür eyJemi~tir. Bununla 
madığını, Habeşistanın Ital. beraber bugün Pol Bonkur 
ya'ya ilhak edildiğini söylemiş Baren Aloizi ve Vaazeland 
ve müşavirleri ile beraber bir toplantı yaparak bu meı-
müzakere salonundan çıkıp eleyi tetkik edeceklerdir. 

gitmiıtir . H • d b 
Asamble reisi Lord Eden 10 en urg 

müzakereye devam edilip Balonunu ziyaret 

17186 23852 
I 000 l.ira kazmıanlm: 

2895 
500 Lira kazananlar: 

2712~ 8768 
27553 25914 

640 24051 

967~ 

976R 
20797 

1:1655 
15783 

1822 

A 

Yunan grevcilerinin ne 
istedikleri anlaşıldı 

--·-· Selanik şehri dün gece kaı"aıılık 

içinde kalmıştır. Limana 
torpitolar gönderildi 

lstanbul, 12 (Özel) - Se
linik'ten gelen haberlere 
göre, vaziyet çok fenadır. 
Dün a-cce bütün şehir ka
ranlıkta kalmış, limana gel
miş olan torpitolar şehri 
projektörlerle aydınlatmıştır. 

Genel hayat durmuş vazi
yettedir. Her taraf kapalı, 
caddeler bom· boştur. 

Grevciler patronlarla an
laşmıya yanaşmamaktadırlar. 

Şimdi grevin şekli büsbütün 
dciiımiı, siyasi bir mahiyet 
almıştır. Grevciler Metaksas 
kabinesinin iıtif asını iste· 
mekte, Sefulis'i11 bir kabine 
teıkilini arzu etmektedirler. 

Grevcilerin tlilekleri redde
~ildiği takdirde Çarşamba 

glloti Yunanistan' da umumi 

IU. Sofulis 

ral Metaksas bir emirname 
ile şimendifer ameleaini se
ferber etmiştir. Selônik ve 

civar şehirlere asker ve aü· 
vari gönderilmektedir. 

edilmemesi keyfiyetini sor-
muş ve J p aya delegesi M. Lakehurat 11 (A.A)-Hin· 
Madaryaga ile Danimarka denburg balonunu pazar 

150 Ura lwzananlar: 

~361 26625 23602 
699n 10009 ıü66S 

~5685 ıreY illa edilecektir. Gene-
Kral bu hidiaeler dolayı· 

sile Trakya seyahatını tehir 
etmiıtir. Flanden 

26066 
günü binlerce ziyaretçi gez· 10252 

deleıesi M. Mof, Habeşistan miştir. Yollardaki otomobil- J 68H:J 232ı Ul H 
mes'eJesinin ruznameden çı· lerin faılahiından dolayı 117~9 11585 20744 ~t>537 Pol Bookur'la konuştu 

lstanbul 12 (Özel)- Atina 
•e Selanik Üniversite tale
besinde dikkate şayan bazı 
hareketler görülmüştür. Hü· 
kfımet, taJebenia grevcilerle 
temasa gelmesine mani ol· 
mağa çalıııyor . 

6034 karılmamasrnı istemişlerdir. Lord Eden seyrisefer, hoparlörler ve J 7707 20712 15908 
Buaun üzerine Habeşiıtan Habeş delegesi Valde Mar- hir tayyare vasıtasile idare 5:l65 979~ 22057 23521 
mes'eleıinin müzakeresi te- yam, görüşülen meı'elelerle edilmiştir. Amiral Stanltey 249aO 14157 
bir edilerek başka mcs'ele- alakadar olmadığı için assam· Kontr Amiral Kriog ve da· IOO Lira kazananfor: 
lcre geçilmiştir. Bu esnada bleyi terk etmiştir. ltalya de· ha birçok resmi kimselerde 1584'1 ~1589 15785 6(;51 

-------•-. • ziyarctciler arasında idi. - Devamı 4 ncü sulıifeıle -

M. Azana dün parlamen- Inebolu f;~i;~1 muh~ke-
toda yemin verdi 

~~~---.-·~----~~-

lspaD}'a kabiııesi istifas nı verdi 
yeni kabine teşekkül edecek 

lU. Azamı 
Madrid 11 (Radyo ) - . Is· 

Panya parlamentosu, bugün 
8'•t 15 te toplanmıştır. 
P•rlamento binası, bayrak· 

l•tla donanmıfh. lütün ae· 
fitler localarında idiler. Ye· 

tıi cumur başkanı Müsyü 
Aıana, parlamentoya gele· 
tek yemin vermiş ve şid· 
dttle alkışlanmıştır. 
Müıyü Azana, Yeminden 

80nra törenle cumur başka· 
tıınıa ikametine mahıuı sa· 
'•Ya rltllrUlmli9tllr. Yolda 

binlerce halk tarafından al· 
kışlanmıştır, 

Müsyü Azana, cumur baş· 
kanı vekili Martinez Bar
yo' dan vazifesini teslim al
dıktan sonra sarayın önün

de dizilmiş olan kıtaatı tef· 

tiş etmiş ve müteakiben 

tekrar saraya dönmüştür. 

Müsyü Azana, Aritanın 

istifasını kabul etmiştir. Ye

ni kabinenin, kimin tara

fın.&an teşkil edileceği yarın 

(bugün) anlaşılacaktır. ..... -
Havana'da 

Donanma kumandanı 
bir suikasde kurban 

gitti ----
Havana 11 (Radyo) - Do· 

aanma kumandanı bir kom
plo tarafından suikaste kur· 
ban gitmiştir. Komplo, ku
mandana bir paket gönder
miş, kumandan bu paketi 
açınca bir bomba patlamış 
ve zavallının başının yarısını 
götürmüş, etlerinin bir kıımını 
baYıya uçurmuıtur • 

mesine dün haşlandı 
~~-----••H~-.·~----~--

Zekeriya, fazla yük alması için ver· 

diği emrin kati olmadığını söyledi 

lot bolu sn.varisi Mehmed Ali 
lncbolu faciası muhake· 

mesine dün şehrimiz Ağır
ceza mahkemesinde baılan
mıı ve biri sabah, diğeri de 
öileden sonra olmak üzere 
iki cclae yapılmııttr. 

Mevkuf bulunan lnebolu 
{süvarisi Mehmed Ali kaptan 
ile i'ayri mevkuf bulunan Te 
evvelki rün Aııkara vapurile 
şehrimize ielen uçuncü 
kaptan Rami, birinci çarkcı 
Salim, ikinci çarkcı Halid ile 
deniz yolları iıletme şefi 
Zekeriya, mazaua sandalya
ıında oturuyorlardı. Zeke· 
riya'nın lstaobul'dan Uç 

avukatı da gelmiıti. 

Evye)i istintak kararna
mesi ve ıonrada ehli vukuf 
raporu okundu. Bundan ıon· 
ra gemi süvarisi Mebmed 
Ali kaptan iıticva~ edildi. 
ifadesinde ıemide 775ton yük 
bulunduğunu ve her vakit için 
bu kadar yük alındıj'ıDı ve 
hamulenin gemiye iyi istif 
edildiğini söyledi. Denizy ot
ları işletme ıefi Zekeriya'.&an 
aldıiı bir telıi.ıcle, · Aatalya· 
dan 250 ton, Perainli çiftJi-

iioden tle 150 ton hamule 
ahnm&1ının bildirildiğini, bu 
ıebeple son defa olarak 
bunları yüklediiini; almasa 
idi iştesa çıkarılmak ihtimali 
- Devamı 4 nc:U sahif P.de -

M. Filinden 
Pariı, 12 (Ratlyo) - Dış 

itler bakanı M. fliaden, 

F raoıız delei'esi ııf atile 
Cenevre'de bulunmakta olan 
M. Pol Bonkur'Ja uzun bir 
telefon muhaveresi yapmış
tır. Söylendiiine göre, Fran
ıız ricali, kabinede vuku 
bulaoak dej'işildikler mina
ı~betile Cenevre müzakere
leriade muayyen bir battı 
hareket takib edememek 
vaziyetin dedirler. 

( ( Ulusal Birlik ) e Göre -- l ____ _; 

Delinin kuyuya taş atmaması 

tetikte durmak gerek 

• • 
ıçııı 

Dıt bakanımız Tevfik Rüştü Araı, Belgrad müzakerele· 
rinden sonra, cilaan siyasal vaziyeti etrafın.&a bir beyanat 
yaptı ve dedi ki: 

.. - Büyük devlet adamlarının aklı selim inden emuum. 
Maamafih ilk defa kendi kuvfetimize güYeniyorum .. ,, 

Bu diplomatça sözün manası, elbette ki, röründüj'ündea 
daha şumulllldür. Cihanın kar1ıraşahk devresinde, aklı ıe· 
Jim, şiipheaiıdir ki, yanlış bir hareketin bilU\a dünyayı 
ateşe verecej'ini takdir eder. Fakat atalanmızın "Bir deli
ni• kuyuya attığı taşı, kırk akılh çıkaramaz •• , Sözü de 
malumdur. Binaeaaleyh b6yle bir hareket ihtimaline kartı 
da peıin peşin, ilk fikri, 

- Kendi kuTvetimiıe rüveniyeruzl 
Ciimlesile tamamlamak da icalJediyor. Dünyamıııo kor· 

kunç ltir barba ririb girmiyeceiini tahmin etmek, nerede 
ye kimin tarafından nasıl bir delilik göıterilectğini önceden 
keıfeylemek demektir ki; bu, adeta imkansııdır. Fakat 
madem ki haya karanlıktır. ihtiyat ıııklarıDi yakarak, bir 
tarafa ıulbun kitabını, diier tarafa da müdafaanın bütün 
kabiliyet ve kudretini keymah, tetikte beklemelidir. 

Keadini bilen her devletin bugünkü siyasası, şu kısa elimle 
içinde birleşmittir. Ya deliye taşı athrmamaJı, yahud da 
attı{ıı taıı kendisine çıkartmalıdır. 



(t91ual Birlik) 

Cinai Roman _ 119 !.k;ı;, KAMt oHAL.lhekle~~~~en bir şey değildir 
A k · ı · d ~ h. · Lo·' · k Harp cephesının ıntıhahatta kazanmasına, 3 ncü enter-ya ız erın en

1 
ırı, ı nın aya . . 

k h 1 ·ı b k d. d nasyonaltlen kuvvet alan komünıstler yardım etmıştır a ı arı ı e tela u e ıyor u . . . . _ 
ispanya ahvali münaıe- ıle ve hatti anarşıstlerle derptf eden, ımalathane ve 

Dedi ve hey'eti adul iza
lanna bakarak : 

- Bu kalıplar -tledi- ci
nayetin vukubulduiu köşkün 
bahçesi11i kaphyaa karlar 
lzeriadeki ayak izlerinin ka
bplarulır. 

lanlardan lıtirincileri kadının 
cHedini muhtevi sandığı 
ıırhna alarak köşkten çıkan 
dilıizin ayaiındın hiııl olan 
izlerin ve tliierleri de clil
ıiıle beraber bulunan ka
tilin bırakhiı izlerin kalıp
laruiır. Üçüncülerde, cina
yette• bir rece sonra köşke 
relen adamın bırakhjı iz
lerden alınmıttır. 

Reis, bey' eti adul az111na 
bu izahatı verdikten sonra, 
maznun LUi'ye hitaben: 

- Şöyle geliniz de mü
ba9irin size gasterec:eği iki 
kahba aağ ayaj'ınııı koyu
nuz. 

Dedi. 
Bu davet ü. erine Lili, ye

rinden çıktı ve tereddüt 
et•ekıizin k a 1 ı p J a r ı n 
olcl•iu yere geleii. sa
lonu .. dolduran halk, heye
can ıçıade idi. Dinleyicilerin 
l.ir kısmı aya;a kalkmış bu
lunuyorlardı. Herkes, kalıp
ların, Lüi'•in ayaiı•a aaıll 
Keleceiini anlamak iıtiyordu. 
Heyecan, tarif edilemiyecek 
kadar fazla ve ltarizdi. Hiatl 
prenıi de ayaia kalkanlar 
araaı11da idi. 

Reiı, birkaç saniyeden 
ıonra: 

- Maznun! Şu küçük ka
lıbın içine ayaiını geçir 
bakalım! 

Diye batırdı. 

Terez'in niıanlısı, glizel 
ltir ayakkabı içinde m•hfuz 
tlar ayağını k•lıbın içine 
•eçirmekte zahmet çekti 
çlak6 kalıp biraz ıenişçe 
icli. 

Bu11un üzerine dinleyiciler 
araaıada m•znunun lehine 
bir fısıltı batladı. Heyeti 
adul azası da Lüi'nin lehine 
bir kanaat hasıl ettiklerini 
bariz bir ıekilde gösteri
yorlardı. 

Reiı, birk•ç saniye dü
tDndü ve sonra maznuna 
hitabe•: 

Şimdi ötekini ele tec· 
rilbe ediniz! 

Bu defa, Lüi'inin ayaj'ı, 
kalıba t•mamı tamamına 
uydu. Bunun üıeri11e mld· 
deiumumi dedi ki: 

- insan yürüdüiü zaman 
atlımını a;ırca atmasına ve 
yabud ıiir' atla hareket etti
mesiae röre adımların uzun· 
Juiu tebalnf eder. Bu nek
tayı, bey'eti adul sayın aza
ıının nazar dikkatlerine ar· 
zederim, birinci rece katil, 
köşkten alelacele uzaklaı
mağa mecbur dej'ildi. Fakat 
ikinci r•ce alr'atle kaçı
yordu. 

ltetile "Tempı,, ıazeteıinin omuz omuza bulundukluı bu ticarethanelerde amelenin 
yazdıfı dikkate deier aıa- intihabat birliğinde ekstre- kontrol edicilik hakkını ta
fıdaki makaleyi tercüme ve miıtler müntehipleri ürküt- aıyan, kilise emYalinin mu· 
n•klediyoruz; memek için Radikaller ile uderHİni iıteyen, tlaimi or

lıpanya'nıa karıııkhia ve Cumhuriyetçileri öne sürdü- cluların ilgasını talep edfn 
anarıiye doiru sürüklenmesi ler; oisbeten mutedil bir bir proıramı hazırlamıştır. 
bütün kıt'ada çok derin proiramı kabul eder iibi gö· 16 ıubat intihabatında ismi 
tesirler huıule retirecektir; ründüler; bu proıram Demok geçen ınutediJ programın 
bu milletin sonunda bugün- rasi prensiplerine dayanıyor artık lafı edilmiyor. Azana
ki içtimai nizamın yıkılma- ve bankaların Nasyonalizas· •ın bir kalkınma yapabil-
ıından batka bir fCY bekle- yonunu ve Soıyalizm ve Ko· mesi için çok ceıaret ve 
nilmemek lizım relen bir miinizmin iıtediii en esaslı enerjiye ihtiyacı var. Bu 

Lüi'nin aYukatı ıöı 
ve dedi ki : 

t•lum tecrilbelere giriımiı şeylerden bir kısmını redde- kalkıamanın temini için en 
olmaıı, Fran11z efkarı umu- tliyordu. birinci şart iıe iatihabatta 
miyeaini alikadar etmelidir. Esasen birinci devrede teaaoüd teşkil ettiği tebli
Derin bir içtimai kargaşa- 4,910,817 rey alan sar cenah keli unsurlardan tamamen 

iıtedi lıiıa buıull i'aye1ile aarfo- ile merkeze kartı 4,356,000 ayrılıp yalnız miUete daya

- Ben ise, iki kalıp ara
ıında pek ziyade fark edile
cek ıurette bir mübayenet 
mevcut olduiunu rörGyorum. 
Btıı kalıplar, tek bir adamın 
kar ilzerine bıraktaj'ı izler 
olamaz. 

lunaa • ecnebi ıayretleriniu rey aldıiı diitünüUirae halk narak idare etmeyi iıtemek
burada da tesir göstermeje cephesia;n intibabatta kazan- teclir. 
çabalamakta elması bilhassa dıiı zaferin de su götlhür lıpanya'dan sermaye çı
dikkatimizi celbetmelidir. bir mahiyette oltluiu anla- karılma11 epey zamandanbe
Unutmamaluhr ki lapanya'tla tıhr. Hakikatte halk cephesi ri memnudur. Bu suretle 
ıol ve en ıol mensuplarını bu muvaffakiyetini intihabat tekrar çıkarılması imkansız 
ihtiva eden balk cephHinin ıiıtemindeki bozukluj'a med- olan bir memlekete hariç
ıon intihabattl kazanm11ını yundur. Kerte1ler de ekse· te:"I aermaye girmesine de 

Reiı, maznuna yerine av- k · ki t t k temi• eden komlniıt teairi riyeti temin etti ten sonra ım n asavvur e meme det etmesini ihtar ettikten 
ıonra avukatın ıözlerine mu· 
kabele etti ve ; 

- O nektayı, heyeti adul 
aıası tayia etleceklerdir. 

Biz timdi, öbür delilleri 
tetkik edelim. 

Diyerek maznuna tekrar 
sordu. 

-- ÖJtllirllen kadıaın ele 
l'eçe• reımi var, bu reımin, 
meYta teıbirh•neaiade ciiz
danınızı ç•lan yankesici 
tarafındaa cllzdanıa içine 
koa•l••t olduiunu iddia 
etliyersunuz. Fakat bu re1-
mia arkasında yazılı olan 
"Beni unutma,, ciimleaini 
na11I tevil edecekıiniı? Bu 
cümlenin ne demek olclu-
iunu heyeti adul sayın azası 
biliyorlar. 

Bu ıöz İızeriae heyeti 
adul azuı h•fifçe baılarını 
salladılar. Maınun Lüi, kat'i
yen heyecan rlstermiyerek 
dedi ki: 

bütln vasıtalarını üçüncü ekıtremiıter efkinumumiyeyi lizımgelir; lspanya'ya da 
enternasyenalden almakta mümkll11 mertebe kandıra· artık hariçten sermaye gel· 
idi. Halk cepbe1in iktidar bilmek için bir müddet da- mez olmuttur. 
mevkiine ıeçmit olduğu bu ita radikaller ile sol cenah Bu saretle para mH· 
rün, artık komüniıtlerin cumhuriyetçilerini hareket- efesi de çıkmaza ritmiıtir; 
daha geniş mikyasta bir lerinde serbest hıraktılar ve bununla beraber peseta ile 

A k etli. •absı'yeti altın arasında ıabit bı·r nis· faaliyet ıöstermeje kalkıı- zananın uvv y 

k Dda aı'zlendı'ler Aza· pet muhafaza et•ek müm-maları tabii idi, netekim bu ar ası • · 
nayı Bur1'uva partileri mü· kün olmuıtur. Bu nispet ile giine kadar tekzip edilme-
me11illeri•den mürekkep bir rayiç Gzerinden peaetayı her· miı olan hazı haberlere ıöre 

Baraloa'da Komiatern'in iki hükümet teıkil etmekte biir banri bir ecaebi parasına 
b kt 1 e Az.Da d. Dl• - kalbetmek yakın zamanlara memuru ltulunmaktadır; bun- ıra 1 ar v 

· t'zamı muhafazaya kadar kolayca yapılabı'len )ardan hirinia Butlapeıte'tle zam ve ın ı 
L lk h · 'n kııaama ltir ıeydi. Bu11uala beraber komünist rejimini tesis ede· aa cep esını • 

• k • sıada mlintebiplere arzedil- ıubat intiha batından biraz 're Macariıtan da aylarca 
meıinin tesiri aörülmüı ola• evveliacien itibar~n Madrid-Bolıevik dehıetini hikim • 

kılmıt olaa Bola Kuo olduiu aiıbeten mutedil proj'ramı c!e döviz diıponibilitesi tii-
söyleniyor. aynen tatbike azmetti. Bi· kenmit bulunuyordu. Bu ee-

lıpanya'da buKÜ• zuhura ton bunlar az çok bir iti- lıteple harici bir kredinin 
relen Jaitliaat, ~ iti batlangı· matl huıalüoe ıeltep oldu, muvakkaten tllzeltebileceği 
cıadanberi dikkatle takib hatta merkez ve sa; c;enab bir para sıkıntısı zuhura 
etmekte olan kimseler içia grupları hükumetin faaliye- geldi. lntilaabatı tıkiheden 
pek de bekle•ilmedik birıey tine enıel olmamayı kabul günlerde bu kredi için ya-

ettiler. pılan müzakereler kesildi ve 
değil.lir, zira 16 Şultattaki ı Ekıtreıaiıtler derhal kut· ııkıntı devam etti. 

- O sözler bana 
ilen yaıalmıı deiil ki! 

iatihabatta kazan•ak l'ayeıi kulandılar maskelerini atti- Hudutlardaki sıkı muaye-
bita- ile laazırlanmıı olaa halk lar, Azanayı millete ihanetle neye ra;men banka kaime

cepbesi milli kitleleri kan- ittiham ettiler; miltbit bir leri memleket dııına çıka
dırmak için ltünyesilie cumu- tahrik faaliyeti batgöster.li, rılarak ecnebi paraları ile Reis devam etti: 

Kadının, bir (paayanı) oyu
nu tertif ederken resmini 
çıkartmıı elmaıı ve ıızın 
eYinizde dahi gizli bir yerde 
bir masa üzerinde tertip edil 

mit öyle bir oyan bulunmaıı, 
garib deiil miclir? Fakat İf, 

bu kadarla da kalmıyor. 

- Arkası tıar -

riyetçi burjuvalardan da ithal Madrid'tle ve Gırnatada ki- deiittirildiğinden Madrid-
etmit ve aıhnı ıizlemeğe liaeler yakıldı, Logroao'da deki merkez tam döviz 
muvaffak olmuıtu. blUün ltir mahalle tahrib mevcudunun tUkenmeye yüz 

Azaaa taraftarı sol cenah edildi; huıuıi evler alevler tutmuş bulunduiu bir za
Cumuriyetçilerile Martinez içia.le kaldı, kırlarda köy- manda bunları karıılamıya 
Barrio taraftarı muhalif Ra· liiler tahrik edilerek mal ve pesetayı vikaye için elin
clikallerin, mutedil ıosyaliıt- 11biplerini11 malını mülkünü den geleni yapmaya mecbur 
lerle ilatililci markıiıtlerle, takıime kalkıttılar: bu ıu· kaldı. 
sendikaliıtlerle, Komünistler retle en kitü karıatalık ve 

Tele fon 
3l51 Tayyare Sineması~r 

anarti unıurlarının rahat 
rahat faaliyette bulundukları 
bu yerde ibtililci hırsların 

Hl ıibi akıfl Ve Önüne f•· 

len her ıeyi stirükJeyip gö· 
türüıü g&rüldn. Aza11a hü-

Bu tazyikte• kurtulmak 
için hükümet ecnebi memle
ketlerde bulunan banka 
kaimelerinin bet ıün zarfında 
lspanya'ya iadelerini mecburi 
kıldı (bu mtihlet 24-25 Mart 
receıi bitmiıtir.) 

Bugün 2 Büyük ~.,ilm Birden 
Holuvodun en güzel betyüz kızı ve Amerika güzellik kraliçelerinin iıtirikile çev· 

rilen senenin en şen, en zengin, en ihtişamlı filmi 

--Güzeller Resmi Geçidi- -
musiki, şayan.1 hayret revüler ·tatla bir mevzu- bedii danslar ·canla tablolar 

Lilin Harvey ile VVilli Frikıch'in beraber çevirdikleri büyük Alman opereti 

••••••Ctüırmü Meşhut•••••• 
iki ~evimli san'atkirın kartı karııya yarattıkları büyiik komedi 

AYRICA: TOrkçe sözltı FOKS dOoya haberleri 

Seans saatları: 

kumeti bu halin önüne reç
mek içia elinden releni 
yaptı, fakat korkulur ki 
hidi11tın ııkleti altında ezil
mit olmasın; iatihap eana
ıında sol cenaa cumuriyet
çileri11in •e muhalif radi
kallerin te11nild tetkil ettik
leri ekıtremistleri ve komü· 
niıtleria yardımı ile iktidar 
mevkii•• reçmit bulunan 
Azana kabinesi çok feci bir 
•aziyette buhınuyor. 

Markıiıt sosyalistlerin ıe
fi Larıo Caballero arazinin, 
madealeria, baakalann, fabri· 

Bu soa tedbirden ıonra 
evvelce biraz dahili para 
vaziyetinde bulunan peseta 
artık tam manasile dahili 
para halini alıyordu. Filha
kika bu mecburi iade şekli 
yalnız bankalara tatbik edi
lerek lspanyol ferdleri• Ye 
ecnebi seyyahların istedikleri 
zaman lıpanya'ya yaalarıatla 
bulundurdukları pesetalar ile 
birlikte girebilmelerine mü-
1aade olunacaiı bildirildi; 
maamafih bu peaetaların is
panya' da ecnebi parasına 
tahvil edilmemeai de fArt ko-
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ölümden sonra 
Haklıyı müdafaa etmekte 

pek asil davranan ıazetele
rimiz, Hal.eş vak'alarını tah
lil etlerken, hir Avrupa dev
leti ile vuruıabilmek için mo
dern bir ordu ve bu ordu
nun arkasında garp medeni
yetinin teknik ve orıa•izas· 
yonu bulunmak llzımgeldi · 
ğini unutur göründüler. Adu· 
adan ıonra tank, tayyare ve 
ıaz çıktı: Buhar devrine bile 
eriımiyen, makiaasız ve kim
yasız bir memleket, yirminci 
aıır harbını nasıl baıarabilir? 

En yakarıda bıtbuğ, ya
nında kumandanlar, onbin
lerce subay ve assubay, ar
kada gene onbinlerce tek-

oiıyea, macldi, mane•i bü
tüa milli mtieaseselerin di
siplin ve seferberliii IAzım
dar. Tabii arııalareian, aa-
cak bu vHıtalarla istifade 

olunabilir. 
Habeılilerin ıon ümidi Ni· 

saa yaimuru ile devletlerin 
merhameti idi. Negüı'ün bab
çesiatle bahar ya;murları 

ile yetiıen çiçekleri timdi 
Badoiliyo kokhyor . Merha · 
metli devletlere geliace, on· 
lar mer11imi tedfiniyenin ıek· 

lini mGnakaı• etmektedirler. 
Açık kenuıan Mu .. oliai : 

"- Dotrudan dotruya rö· 
melim!,, diyor. logiltere ve 

Fransa mumyala•ak fikria
detlirler. 

Bundan ıoara, milletler 

cemiyetinin ölüm dua11 liıe

riadeki e4'ebiyat miaakap-

1101 dinliyeceğiz. * * 

Ali Rıza 
Mncellithaııesi 

yeni Kavatlar ~arşı8ı 

No. 34 

11an tedbirlerin ıiddetini tüp

ae1iz azaltmıı bulunuyorlar, 
lspanyol ithalitçısının hariç

ten ıatıa aldıtı emt.aanın 

bedelini hanka kaimelerile 
ödemesi menetlilmit olduiun. 
4ian bankaların prensip iti· 
barile artık satın almadıkları 
banka kaimelerinin hariçte 
rayici 100 derece bozuk git
mektedir. Bunda• dolayı lı· 
panyol parHının kıymeti Hl· 
lanmaktadır. 1,80 11ntime 
kadar cltiıtiikten ıonra iaili 
1,88 etrafında dolatmaktadır 
ki bu da resmi rayica naza· 
ran yüzde on kadar bir ten· 
zil ifade eder. 

Bu suretle para mea'ele
lerinde hiçbir zaman iyi ae
tice vermemif elan tazyik 
siyasetinin ispanyada husule 
1ıetirtliii aluülameller timdi· 
ye kadar mutedil ve fakat 

ltalya ve Almanyada müıahede 
edilenlerle mukayeıeye im· 
imkin bıraklllaları itibarile 
dikkate ıayandırlar. 

Tazyiki resmi vaziyeti kur· 
taraltilir. Fakat bu yep-yeui 
dıYarıa arkasında ıizleneD 
harabede kertenkeleler •J"" 

' 
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Emper yalistler kimya harbı hazırla- Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco N. v. 
l b J J sı Limited vapur Vapur Acentası VV. F. H. Van 

makla meşgu u onuyor ar acentası ROYAL NEERLANDAIS Der Zee 

Son }7tllarda Avrupa, .<\merika ve japonya gibi 
başlıca devletlerde bilhassa zehirli gaz ve basil 
andüstrisi mndhiş bir hızla iukişaf ettiriliyor 

Moıkova'da çıkan(Pravda) , lınrakmakdır. Haı.eı sava-· inkirazı ve siyaset alemiade 
gazetesi ıu makaleyi yaz· ıın111 ıon aafbasıoda Italyan- kaybolması da beklenebilir. 
•ııtar: lar her fÜn vasati beheri 50 Gaz harbının temeli kim-

Gelecek savaşlarda kimya kilo ııkletinde olan 40 ze· ya endüıtriıidir. Son yıllar-
barbı vaııtalarının çok önem· birli bomba atmıflardar. da Avrupa, Amerika ve 
li bir rol oynayacaiı mu· Ve Habeş ordusu bu tehli- Japonya gibi baılıca devlet· 
hakkaktır. Buna karı• şim· ke1e karşı hiçbir tedbir ala· lerde bilbaasa zehirli gaz 
.tiden btUDn tedbirlerin alın· 111amışdır. Bu razlar Ha· ve basil endilatrisi müthiı 
rııaıı Jizımdır. bet aıkerleriain ciğerlerini bir laızla inkişaf ettirilmek· 

Kimya barba vasıtalarının tabrib etmiı, g6zlerini tedir. Meseli aşağıdaki ra-
ilk tatbiki 1914, 1918 har· körleştirmit ve vticutla- kamlar bu hwıusta bir fikir 
biade görllldü. O zaman rıncla terle karııan zehirli verebilir. 
Almaaya, bilbaasa Franııı razlar cildi, tedaviıi kabil 1 ikinci kinun 1935 de 
•e lnıilizlere karşı 1917 olmıyacak ıurette yaralarla Klor razı istihaali. 
Teşrinlerinde bazı düşman örtmüıtür. Amerika ltirleşik 600,000 ton 
fırkalarını tamamen zehirliye- Buna karşı ıünlerce gaz devletleri 
cek kadar ıeniş mikyaıta maıkeaile yaıamak mecbu· Almanya 150,000 " 
lair kimya harbıaa ıiriıti. riyetinde olan aıkerler de Faraaıa 100,000 ,, 
Şi•di Avrupa'da varıla• temiz hava noksamndan za- lagiJtere 100,000 ,, 
kanaatlere ıöre, önümlzcle· afa ve haıtalıia uğramış· Japonya 220,000 " 
ki savaıta bu kimya ve bak- Jardar. Zehirli gaz ve ba· Lehistan 100,000 ,, 
teryoleji barbı vasıtalarının ıiller yalnız canlı insan de- 1935 sonunda Almanya 
•0Jnayaca;ı roller yanında iil, suları havayı, hatta tar· istilualini 2 miıline çıkardı 
lop Ye tDfek mermilerinin la topraklarını zehirliyerek ve Japon kimya entlüıtriıi
teıiri çok ehemmiyetsiz bunla kullanılamaz bale sı•· nin i•klıafıaa da iıtirik etti. 
kalacaktır. Şimdi biltGn be· tiriyor. Çocuklar ve kadın· Almıaya'da kimya endüıtri-
def laava bllcumlan vaııta· lar tla bu larada ebediyen ıinde çahıan işçileri11 sayısı 
•ile düıman memleketin malQI kalaeak ıurette bir 1929 tla 357 bin ikea 1935 
nıerkezlerini zehirlemek ıu- takım illetlere uğrayorlar. de 800,000 ne çıkarıldı ve 
retile mukabil tarafı tlaiıl· Hatta aiır bir gaz hücumu· 8800 mütehassıs buralarda 
.. aöa ve çödiJmeöe mecbur na mar•z k 1 ·ıı ti · • • a •• mı c erın çahıtmlm•i• baılaadı. Bu ar-

R --·~J ... ._. tıııa mevzuu sadece kimyevi usya aponya ıiliblaama itli. Bu arada 
. • tal.ii mahsuller yerine ıun 'i 

Temps ratesı yazıyor: tiıaç çerçevesi dahilinde rula maddeleri hazırlamak 

k 
AJmanya 'nın beyaelmilel miaasebatta ltulunmaktadar. iti de dahildir. Almanya 

ananJ~ra tecavüz ettiii an- Poıoaya-Sovyetler yakıa- sanayii bu aahada Japonya, 
danber.ı m&şterek emniyet laımaaı imkiaııı bir ıey ltalya ve Polonya'aıa da 
nıekaaızmaaı zayıf bir ıekil deiifdir. Sovyetler ile 1932 yardımcı111hr. 
•lnu~tar. Bu bal acıdır. Fa· teneıinde ilk olarak ademi Almanya'da kimye•i bü-
kat müıahede edilmesi mec· tecavilz paktı akteden Pe· cumlara kartı yeni yeni mü. 
buridir. Bu mlişahede kar· lonya tleiilmidir? Melotof dafaa usul ve vaaıtaları keş· 
tında her devlet kendi em· ı~çenlertle ••Tempı,, e ver· fi ile meıiuldür ve bu sa· 
niyetini temia çarelerini diii beyanatta, Sovyetler· hada mühim keşifler yapıl-
•ramak mecburiyetindedir. Polonya yakıımasının hem 
Polonyalılar da Alman teh- mllmkün lıem de ıayaaı arzu 
likeıini takdir etmektedir· oldutuau ıöylemiı idi. Yal· 
ler. latikJilini iıtirdad eder nız hu emellere bir tekil 
~tınez Polonyalıları Franaa vermek lizımdır. Bu zor, 
ile ittifaka ıevkeden im il fakat başanlmaaı zahmete 
budur. deier bir ittir. Fransa, müt-

Bu ittifak tam manaıile tefiki Polonya ile Sovyetler 
devam etmektedir. Alman'lar gibi büyik ve son sıftnlerde 
~en mıatakaaını itg•I ettik· tasdik edilen bir pakt ile 
Itri za•aa, Polonya hariciye Fra111a'ya bailı o~an bir 
llaz111 p 1 • F ' memleket arasındakı miina· o onya nın ransa ya 
karıı t hbütl · d k sebetleri karanlıklaıtaran ı.u -aa erıne sa ı • 
Oldu• . , S JutfarıD tlaj'ıJd111n1 srörmekJe 

runa temın eth. ov- . . 

maktadır. .... ~.._. ........... . 
DOKTOR 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11-inci Beyler Sokagı N. 68 

Telefon 3452 -Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
..,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. Yet'J... p 1 , •t• d aevınecektır. 

d ... r o onya ya ı ıma .. ----··----------------1 
.. 

1 uyrulau telkin edemedik- fı 
~:ib~en Polonya, Fraaıa il.e lzmir Yün mensucatı 
f bdı arasında mevcud ith· 

t'lcın hakiki bir teminat T • • k A ş • k t • • 
'•kil edip etmediiini cayi ur . ır e ının 
~"•l buluyordu. Bu yüzden 
1 °10nya, Fransa'dan uzak· HALKAPINAR KUMAŞ 
Y:~tll•yı düıünmeden AJmın- FABRiKASI 
S Ya yakınlaıtı. Makaadı 
rtı0"Jet'Jere karıı bir emniyet 
rtı tıvızeaesini vücucle ielir· 

ele idi. 

Polonya ile Sovyet 'ler .... 
••nda b. ._ 1 •i . ır yaaı• atma te· k:;. kabildir. Her iki memle· 

Pa'~• lllcnfıatleri ve Avru· 
d\lkı' derubde etmiş bulun· 
t,,. •rı taabbUtleria iyi bir 
ı,, Zda tatbiki kendilerini, 

la Y•lt llluayyen aoktalarda 
~ir. •ıalaımaya aevketmekte-

tıi l(,llliliıt hUkümeti kemü· 
~.tltlk karıı kat'iyen ıefkatli 
d,~1 ~t etmiı ltir bikumet 1 

41' dır. Halbuki T&rkiye . 

Tarafından me,·eim dolayıeile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulAtı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin Cadddesinde FAHRi KANDE· 

MIR O~LU 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların iıimleri iizerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

kabul ediJmeL 

" OPORTO " vapuru 20 
mayıs LONDRA, HUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çı

karacaktır. 

"FLAMINIAN,. vapuru 22 
mayıs LIVERPOOL ve 

SVVENSEA'dan gelip yük 

çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

" HERAKLEA " vapuru 

8 mayıs HAMBURG ve 

BREMEN'den gelip yük 

çıkaracaktır. -Öklıftrenler! Mut· 

laka (Okam~ntol) 

aksflrOk şekerle· ~ 
rini tecrnbe edi ...-.t 
1iz.. ~ 

Ve Pilrjen ~abapın 

eo ilstnn bir m Os·: 
bil ~ekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 

istiyenler Şcıhap 

e'd 
~ 
~ 
> 
= Cd 
~ 
e'd 
~ 

Sıhhat eftrgtın ~ 
haplarım Maruf ~ 
ecza depolarından en 
ve eczanelerden 
araınnlar. 

KUMPANYASI 
"UL YSSES" vapuru t Ma- & Co. 

1 
yısta gelip ayni gün BUR~ DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
GAS, VARNA ve KÖS-

TENCE limanlara için yük 

alacaktır. 

"CERES,, vapuru 4 Ma· 

yısta gelip 9 Mayısta 

ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM

BURG limanlarına hareket 
edecektir . 

SVENSKA ORfENT 

LINIEN 

.. VINGALAND ,, motörü 

30 Nisanda ·gelip ROTER

DAM • HAMBURG (Doğru 

Bremen ) COPENHAGE -

DANZIG-GDYNIA ve IS· 

KANDINA VY A limanımlara 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 

"ADANA,, vapuru 12 ma· 

yısta bekleniyor. ANVERS, 

ROTTERDAM,HAMBURG 

ve BREME N DiREKT yük 
alacaktır. 

••MANiSA,, vapuru 25 ma· 

yısta bekleniyor. ANVERS, 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

ve BREMEN DiREKT yük 

alacaktır. 

"SAMOS,, vapuru 6 ma· 

yısta bekleniyor, ANVERS, 

HAMBURG ve BREMEN

aen yük çıkaracaktır. 

"ANDROS,, vapuru 12 ma

yısta bekleniyor, 16 mayısa . , 

kadar ANVERS, ROTTER· 

DAM, HAMBURG, BRE

MEN ve DiREKT için yük 

alacaktır. 
"PELES,, vapuru 12 mayıs- AMERICAN EXPORT LINE 

ta gelip 13 mayısta PiRE, "EXHIBITOR,, vapuru 20 
MALTA, ve BARSELONE mayısa doğru bekleuiyor, 
limanlarına hareket ede- ı 

cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d~qişiklik

lerden acente mcsuliyet 

kabul etmez. Fazla tafsilat 

için ikinci Kordonda Tahmil 

ve Tabliye tir keti binası 

arkasında FRATELLl SPER-

NEVYORK için yük a a· 

caktır. 

SPANSKELINJE - OSLO 

"BOSPHORUS ,, motörü 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari 

feleri hakkanda bir taahhüde 
CO vapur acentaıına müra- girişilmez. ,, 
caat edilmeıi rica olunur. Birinci Kordon, telefon 

Te,efon: 2004 • 2005 - 2663 No. 2007- 2008 . 

~ . 
BAŞ DURAK 

H Al\'IDİ N ÜZHE1~ 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilftç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

• • 

. 
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lngiltere ricali arasında 

Raldvin'in istifa edeceği 
ihtilaf var 
söyleniyor 

Hadiselerin şimdiki cereyanı mukavemetsiz kabul edildiği takdiı·de 

hiçbir küçük devlet emniyette olamıyacaktıı ... 
Frasa, lngiltere'yi barba sOrüklüyormuş 

Londra 11 (A.A) - Kabine ı cektir. Buradaki umumi ka-
bugüo ilk olarak ltalya Kra- naata göre Mussolini'nin ka-
lının Habeş lmparatorul ilin rarı bir hükumet adamı ha· 
edilmesi meı ' ele sini tetkik reketinden ziyade zaferia 
edecektir. Bugün öj'leden ıarhoşluğu teıiri altında alın-
sonra parlamento tarafından mış biri harekettir. 
tevdi edilen küçük suallerin M. Mussolini herhalde aa-
tetkiki esnasında kabine bil
hassa Habeıistanın ilhakı ile 
alakadar olanlara cevap ve
recektir . Muhafazakarlar, 
ltalya'ya karşı tatbik edilen 
zecri tedbirlerin derhal dur· 
durulmasını istiyeccklerdirf. 
Onlara göre, Milletler Cemi
yetinde iz.a olmaya devam 
ederek Habeşistan hakkında 
tasarlanacak herhangi bir 
plin hakkında Milletler Ce
miyetinin tasdikini istemek 
yolunu tutaraa, mes'ele pra
tik bir şekilde halledilebile-

yallere kapılamaz. Ve giriş
tij'i işin sulha biç te uyıun 
olmadığını anlamamazhk 
edemez. Bu itibarla M. Mus
solini bu hareketile rerek 
lnriltere ve rerek başka 
memleketlerde MiUetler ce-
miyetinin mukavemetine ta
raftar olanların vaziyetlerini 
tahkim etmiştir. logiltere, 
ilhak ilaaının Habeşistan 

mlistakbel statuıu hakkında 
yapılacak görüşmelerin ka
pısını kapamamaıını temenni 
etmekten kendini alamaz. 

Italya kralı Aksum'a gi
derek tacı orada giyecek 
Italyaıı'ların eline külliyetli mik
tarda erzak ve mühimmat geçiyor 

Paris, 12 (Radyo) - Ro
ma'dan ahnan son haberlere 
göre, Diredavada ve daha 
birçok yerlerde Italyan'Jarın 
eline külliyetli erzak, mü
himmat, benzin ve petrol 
ıeçmiştir. 

Adis· Ababa askeri depo
larının yanmıyanlarda erzak 

ive mühimmatla dolu bulun

muıtur. 

Roma 12 (Radyo) - ltal

ya Kralı Viktor Emanoel'in, 

Habeşlerin mukaddeı şehri 

olan (Akıum) a giderek im

paratorluk tacını orada gi

yecej'i söyleniyor. 

~----------~~--··~~-------------

lnebolu faciası muhake
mesine dün başlandı 

Baştarafı 1 inci suhifede 

mavcud olduiunu ve kork· 
tuğunu bildirdi v.e facia es-

nasında vapurun şiddetli 

Yıldız rüzgarı ile yana ya
tarak nasıl battığını anlattı. 

"Vapuru karaya oturtmak 
o sarada imkansızdı. Seyir 

halinde batarsak daha fazla 
insanm boğulacağı muhakkak 
idi. Bunun için demir attır
dım. ikinci kaptan gemiyi 
zamanından evvel terketti. 
istikbal vapurunun laeboluya 
toslaması, geminin bir an 
evvel bRtmasında amil oldu. 
Tayfa da gemide: panik çı
kardı; demiıtir. 

Bundan sonra diğer maz
nunlar üçüncü kaptan Rami, 
birinci çarkcı Salim, ikinci 
çarkcı Halid facianın nasıl 
vukubulduğunu istikbal va
purunun kazazedeleri kur
tarmasını anlattılar. Gemide 
tayfanın panik çıkarmadığını 
ve sonuna kadar vazifeleri 
başında kaldıklarını iddia 
ettiler ve ikinci kaplanan 
herkesten evvel bir filikaya 
atlayarak y a n ı n a d a 
yirmi yolcu alarak denize 
endiiini ve bu sırada Hndal 
denildiii.Dden hepsinin de-

1 
nize dökiildüklerini, makine 
dairesine su hücum ettiğini 
söylediler. 

işletme şefi Zekeriya'da 
lnebolu vapuru Mersin'de 
iken telsizle, Antalya ve 
Persinli'den 350 ton hamule 
alması için emir verdijini, 
Antalya için verdiii emrin 
kat'i mahiyette olduj'unu, 
diğer 150 ton için kaptanın 
serbest hareket edebilece
gini bildirdiğini söyledi ve 

- Fazla eşya almış ise, 
bunda benim kusurum nedir? 

Dedi. 
Şahid olarak hazar bulu

aan mübaşir Ali ve karısı 
Ayşe, Alaiye'den lzmir'e 
41oğru gelirken ııemi süvari
si Mehmed Ali'nin yük al
mamağa çahştıiını ve yolda 
birkaç tehlike atlattıklarını, 
kaza yerinde telsiz memuru
nun İmdad işareti vermeğe 

baıladıiı zaman gemının 
batacaj'ını anladıklarını söy-
lediler ve istikbal Yapuru 
tayfaları tarafın41an nasıl 
kurtarıldıklarını anlattılar. 

Bundan sonra ikinci cel
ıeye de nihayet verildi ve 
bizı şahitlerin celbi ıçın 

muhakeme 8 Hazirana bıra· 
kıldı . 

Nev Chronicle gazetesinin Bu yüzden Baldvio kabine· 
kanaatine röre bitaraf dev- ıinin müşkül mevkie düıtüiü 
Jetlerin her ihtimal karşı- ve istifaya mecbur kalacağı 
ıında Milletler cemiyetine ısrarla söyleniyor. 
yardım etmek kararında bu- Loadra 12 (Radyo) - lo-
lunmaları tabii olacaktır. giliz siyasilerden "Sir Nor-
Hidiselerio timdiki cereyanı man Eagel" vaki beyanatta 
mukavemetsiz kabul edildiii clemiıtir ki: 
takdirde hiçbir küçük dev- - Fransa loıiltereyi har-
let emniyette olu.uyacağından be ıürüklüyor. Biz bunu an· 
bu devletlerin zecri tetlbir- lamıyor değiliz. Likio her 
leria devamı•ı istemeleri de kes emin olmalıdır ki, lngiJ-
muhtemel görülebilir. tere, lüzumu halinde harp 

Zecri tedbirlerin kaldırıl- etmekten çekinmiyecektir. 
ması ltugün her zamankinden Londra12 (Radyo) -Avam 
daha fazla olarak mevzuu kamarası düa geç vakte 
bahis edilemez. Askeri har- kadar toplantı halinde kal
bın iJk Hfbafarının bitmiş mıı ve Halleıistan hakkında 
olması mümkündür. Halbuki verilmiş olan yirmi istizah 

ekonomik zecri tedbirler takriri müzakere edilmiıtir. 
ancak şimdi başlamakta- Bu takrirlere, baıbakanBald-
dırJar. vin cevall vermiş ve bu mes-

Royter ajansı diplomatik elenin. Uluslar ıoıyetesince 
mubabirinia ıöyJedij'İa• l'Öre halledileceğini ılylemİf, Ha-
Lonclra'da umumi kanaat bet imparatorunun, bir ta-
ıudur: kı• ıuitefsirlere mahal kal-

Habeşistan 'ın kat'i mu· mamak üzere Londra'ya 
kadderatının teıbiti alınacak gelmiyerek Filistin' e gittiği· 
kararların öteki devletler ni söylemiştir. 
tarafından tasdikine bai- Baldvin'in izahatı, kifi 
lıdır. görülmemit ve avam ka-

Paris, 12 ( Ratlyo) - in- maraııncla asabi bir bava 
giltere ricali arasıncla esaslı yaratmıştır. Celse çok gil-
ibtiliflar baş göstermiştir. rültülü olmuştur. _______ ..__ .. _______ _ 
Fransız komünistleri ka
bineye İştirak etmiyecek 

--·--Sosyalistler lideri Leon Blom'uıı 

söylevi çok eyi tesir bıraktı 
Paris, 12 (Öz.el) - Ko

mlinist partisi lideri, ıoıya-

liatlere rönderdiii bir mek

tupta, bir amele sınıfı teşkil 

edilmesini istemiş ve kabi

neye komünistlerin iştirak 

etmiyecekl,Frini, yalnız ıosya

Jistlere müzabaret edecek-

din.le bulu•maaının Fransız 
efkirı umumiyeai üzerinde 
çok iyi tesir yaptıtını yaz
maktadırlar. Bir gazete de 
Leon Blum meırutiyete hür
met e41iyor demektedir. 

Londra, 12 (Özel) - M. 
Leon Blum'le temaaJarda 
bulunmak öz.ere Paris'e gön-

lerini bildirmiıtir. derilmiı olan binbaıı Aklin 
Bitün Fransız gazeteleri Londra'ya dönmüş ve müs-

M. Leon Blum'un nutkuadan takbel baıvekil ile yaptıj'ı 
bahsetmekte ve franıı kıy- temaslar.la iyi neticeler elde 
metten dllşürmiyeceii vai- ettiiiai ıöylemittir 

---~---·--· ........ . 
Habeş nazırları 

Paris, 11 (Raclyo) - ltalyan kaynaklarından gelen ha
berlere l'Öre Habeş nazırlarından bazıları İtalyan'Jara tes
lim olmuılardır. lu nazırlar, Cibuti'clen Adiı·Ababa'ya 

hareket etmiılerdir. 

Franşe Despere 
Bükreş, 12 (Radye) - llureda bulunmakta olan Mareıal 

Fra•şe Deapere, dün gece mühim bir konferanı vermiştir. 
Konferansta askeri ve mülki rical hazır bulunmuılardır. 
Franşe Deapere, Yugoslavya kralı Aleluandr'ın b6yük me· 
ziyetlerinden bahıetmiı ve hatırası•• taziz eylemiıtir. 

Şimendifer münakalatı 
Adis-Ababa, 11 ( Radyo ) - Adiı-Ababa ile Cibuti 

arasındaki ıimendifer münakalih tekrar intizama girmiıtir. 
Her trende askeri~ dolu bir vasıon bulundurulmaktadır. 

Bu vaıonda mitralyözler de Yardır. 

12 Mayıs 936 -· Sardsnapol'un ölümü ____________ .... __________ __ 
Bü}'ük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
-Birinci Kııım: FECİ MUAMMA - 10 --

M. Font Romen, eyinin kızı cebren kaçırmak mDm· 
en yüksek bir yerine küçük k&n olamazdı. Belki arkasın-
bir direk takmış idi. Bunun dan ltir kurşun sıkılır, olduğu 
üzerine çekilen küçük bir yerde öldürülürdü; fakat bu-
filima, kasabanı• ber tara- na mukaltil katilin de gö-
fından görünürdü. rlilmeai yüzde yüı idi. 

M. Font Romen takri- Vaziyet, gayri kabiJi hal-
be• bir saat ıonra .&i. Matllen: 
evine tlöadü. Btıyük kızı Mes'ucl bir kızdı. Eviade-
bili clönmemiı idi. V • ka· ki istirahat ve hakimiye-
sabada kendisini gören ele ti mütlak idi. Niıa•lııını 
yoktu. Belediye kitibi de seviyor ve düiilne hazırla-
hiçbir ıey haber almış de- nıyordu. Ve timdi ye kadar 
ğildi. Yalnız matmazel Mad- da hiçbir ıence en kliçik 
leni deiirmene ıiderken hir temayülünü rlSren ve 
ıörmilştü. Fakat tlönüıUn- bilen yoktur 
den haberi yoktu ve, mat- Şu laalde? 
mazel geçerken oturduğu 
pencere baıından ıarbay 
gelinceye kadar biç ayrıl

mamııtı. 

Netice şu idi: 
Matmazel Madlen 

mendea saat 1ekize 
çıktı •e aradan bu 
zaman a-eçtij'i halde 
yertle sıörülmemiıti. 

4eğir-

41oj'ru 
kadar 
hiçbir 

Lüsi ve Roz ve Lefkodi 
helecan içinde ıaritayın bu 
izalaatını dinlediler, M. FoDt 
Romen ayrıca: 

- Doktorun e•ini~ anün· 
den a-eçerken de pencereye 
vurdum ve bir çay içmek 
üzere bize gelmelerini rica 
ettim. Dedi. 

Devamı var 

Almanya 
Sovyetlerle anlaşmak 

istemiyor 
lstanbuJ 1~ (ÖzeO- Ber

.Jin'clen a-elen haberlere g6re 
lagiltere'nin sual Jiıteai r,.. 
Hitler tarafından tetkik edil· 
mektedir. Muhtıra çok soj'uk 
karıılanmııhr. Bilhassa Sov
yet Ruıya'ya karıı taahhüt
lere ririıilmeıi hakkındaki 
ıual, fena teıir bırakmııtır. 
M. Hitleria cevainnda, Sov
yet Ruıya mes'elesinin mün
hasıran Almanyayı alikadar 
ettiii bildirilecektir. 

Herkea ıükQt ediyordu. • • • 
Siikitu gene ıarbay bozdu: Piyango 
- Bu l'arip geç kalmanı• -B41ıarafı 1 inci sahifede-

ıeçeadeki l'&rİp taarruzla 11296 23317 2165 679l 
alakadar olduiu aklıma ge- 489:1 27158 820 16345 
Jiyor ve bu11u nede••• bir 29340 6914 91.25 28398 
türlll reddedemiyorum. Kor- 25485 l:JBS9 2053 20613 
karım ki doktorda bu fikre 19058 25469 17289 14093 
saplanıp kalacaktır. Dedi. 

6880 13313 23293 3194 
Lüıi de llu ilatimali aldıa-

d 8719 8184 ıs."3 ısır. an çıkarmata çahııyor, 01 
u 

fakat bir tirin munffak 18779 13293 · 2100 2!H96 

oJamıyerdu. 

* • • 
26480 3836 

50 Ura kazananlar: 

Doktor ıreJiace, bidiaeyi 12003 1l738 5796 
kısaca anlattılar; doktor, 22873 14402 150:H; 
derin bir endiıeye kapıl- 14443 18377 2Ul6 
maktan kendiıini ala•adı. 18103 22420 1134 7 

Kadınları evde llıraka- 12256 11666 28748 
rak ıarbay ve doktor 339:l 14433 7918 
kasabada, hiçltir kim1eye hiı- 5607 11092 260 
settirmeden tabarriyat yap- 18626 662.9 13406 
tılar, bütün gece kaıaba- 19131 14499 2555 
nın içiade ve civarında 13218 20756 6954 
ız aradılar, eltle ettikleri 10079 3667 9465 
netice ancak fU oldu: 4.708 10520 10490 

Temmuzun 30 uncu a-inü 1194 18384 1313 

akıamı saat sekizde Madlen 22649 15712 3906 
deiirmeai terketmit ye ıi- 83Gl 10951 23919 
derken yoldan Edel'e elile 29410 19355 21236 
ıelim iıareti yapmııtır. Edel, 21965 188'0 9409 
kapıdan, ıenç kı11 az ileride 2795 8540 16798 
çalılık ile taba11ül eden 29544 1008 13923 
köıeyi dönünceye ka4•r 16694 2S364 1762 
ıörmüıtür. Ve bundan sonra, 26005 29:146 14241 
Madlen'i ıöre• olma11111hr. 15721 
Ş• bal.le, genç kız bele- Amorti 

• 

9536 
1097, 
9()57 
26~fW 
2621l 
12842 
3~51 

10979 
2ö437 

57:l6 
23679 
10713 
1926:.ı 

1535 
24804 
22015 
55ıU 

21016 
25903 
15096 

7:147 

diye ile deiirmen ara1ındaki 
azami 500 metrelik bir me
safe 4alailinde kaybolmuı 

15 Bin lira kaza•an 17817 

demekti. 
Burada, bir tarafta meı· 

r•u tepe Yardı. ileri taraf
tıda babçeJik?er Yardı. 

Ge•ç Madlenin kendi ar
zuıu ile kaçtıfına hükmet
mek hiçbir suretle doiru 
olamazdı. Fakat, cebren ka
çırıldıfına hlikmetmek te her 
cilaetten minuız, eaa11ız 
olurdu. Çtıakü a-ündüz genç 
kızın llir daha ~irllnmediii 
yerclen 21 yıııaı ı•ç•iı :Wı 

nu•aralı biletin ıon iki 
rakkamile (17 ile) nihayet· 
lenen lliletler 20 lira, yani 
onda bir biletler 2 lira 
amerti alacaklardır. 

Zayi şahadetname 
Çal, Uçkuyu mektebindeD 

al4'ıiım 19-6-928 tarih ve 
14-2 •umaralı ıalaacletname
•İ kaybettim. Y eniıini ala· 
caiımda• eıkisinia lalkmO 
olmatlığını ilin ederim. 

loraava Ziraat mektebi 
•lld&rll Dııtliatlı Meh•ıt Al 


