
Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDİ NÜZHET 

Adres : lzmir İkinci Beyler Sokağı 
Aboac oaııl:ırı: Seneligi 700, ahı ayh~ı 400 koroe 

Reamt ilanlar için: Mnıırif cemiyeti ilioat 
lınroıuna ınüracaaı edilmelidir. 

Hususi ilanlar: ldarehanede kararlaşlırahr 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

•••• • 
,. ..• -

• • • Wl1 ' i 

e ULUSAL e Kaınutayda 
Menıurin kanununun 
bazı maddeleri değiş· 

tirilmiştir . 
lzmirde çıkar, akı~mcı siyasal gazetedir 

Fiatı (100) Para &:mi---~--------------------~·----------------------------~~--------------------------~ Yıl : 3 - No : 614 Telefon: 2776 - Perşembe - 6 Şubat 1936 
--------~----------~ 

Habeş'lerin cenuptalii zaferleri, 
Adis-Ababa'da sevinç uyandırdı 

lstaııbul, 6 (özel) - Adis-Ababa'dan haber veriliyor~ 
Cenuh .cephesinde taarruza kalkışan Graçyani ordusunun, Uaheş'ler tarafından pilskürtüldü2ü ve 

ltalyun'Jarın mOhim miktarda ölü ve mnbimmat bırakarak kaçtıkları söyleniyor. Bu lıaher, Ronıa'da 
dQriıı akisler yapmış ve dün gece Mussolini'nin haşkanl1ğında toplanan ı1lusal müdafaa meclisi, va-

ziyeti uzun uzadıya tetkik eylemiştir. 
Habeş'ierin cenob cephesinde elde ettikleri muvaffakiyetler, Adis-Ababa'da seviııç ı1yandırmıştır. 
Habeş'ler, Makalle'nin düştOğil hakkıııdaki haberin Röyler ajansının Adis-Ahaba'daki mıılıab·rin

den verildiğini ve Makalle'nin bala ltalyan'Jarııı elinde bulunuyorsa da pek yakında tesljm olm~ğa 
mahkum oldu~uuu Jıildiriyorlar. ----·--·--
Habeşler, Italyanları susuz bıraka- Dış Bakanımız' Italya, Amerika ve Rus-

kı dd 
Paris'teki konuşma· ya'dan petrol alıyor 

ca arını i ia ediyorlar larında iyi sonuı;lar ----
18 ler komitesi Şubat sonlar1nu doğru topla· 

Ras Destanın kumanda ettiği cebheye, ismi mah- ı.ı.:~~~6 etti narak ambargo hakkında karar verecek 

rem tutulan başka bir kumandan gönderildi (Özel) -Pa- Istanbul, 6 

lstanbul 6 (Özel) - Ecnebi riı'ten haber (Ôze1) - 18 ı.. \ 
ler komitesi, 

gazetelerinin Adiı·Ababada· veriliyor: 
k

. l eksperler ta-
ı öze aytarları, gazetele· Dıc Bakanı ., rafından bu 

rine verdikleri baberlere~göre mız Tevfik hafta zarfında 
Habeşler, ltalyanları susuz Rüşdü Aras'ın, verilecek olan 
bırakmak için giriştikleri te- Fransız dip· raporu tetkik 
tebbliıte tamamen muvaffak loma tları ile eylemek ve 
olmuşlardır. ltalyan başku· sellbiyettar ve T. R. Aras ambargo hak-
mandanı Badoğliyo, Aımara mes'ul ricallerle yapmış ol- kında bir ka-
Muıavva ve Mogadisyo'dan duğu miilikatlar neticesin· rar vermek 
epbeye su nakli için tedbirler de ıevinç verecek derecede üzere toplaa-
alnnşhr. muvaflakiyetler elde ettiği taya çağırla-

ltalyan haberleri, suyun ve bükflmetimizin, sulh cakhr. Komi- Amerikadaki petrol kuyuları 
h l yolundaki meaaisinin, Fran- · b 1 b 

0 olduğundan ve insan ıa'da takdirle karşılandığı tenın u top antısı şu at zıları ile anlatmalar yapılmıı 
haıına 8 litre su dilştüğün· bildirilmektedir. sonlarına doğru olacaktır. ve 250 bin varillik petrolun 
deıı balıseylemektedir. \. ,,) Diğer taraftan ltalya hü- nakli için lskandinavya dev-

Habeı'ler, bugünlerde bü- ve Italyanların bu hususta kumeti, ambargo tarihi tes· letlerind~n 13 vapur kiralan· 
yük bir taarruz için başla· verdikleri malumatın çok bit edilmeden petrol satın mıştu. ltalya hükflmetinia 
dıldarı hazırlıkları ikmal 1'1asavva limanından bir görOoOş mübalağalı olduğu kayde- almağa çalıımaktadır. Ame- kampanyalara teklif ettij'i 
~Ylemek üzeredirler. Habeı askeri müşavirleri tarafından ı ğine göre, Ras Destanın dilmektedir. rikan kumpanyalarından ba- • IJevamı 4 ndi sahifede -
•mparatoruun, eni taarruz tanzim edilmiştir. uğradığı mağlubiyet netice· Ras Desta'nın kumanda •• ...... -.•~1-------
p 1 in ı, im p 8 1 at 0 r un Adis·Ababadan bildirildi- sinde bütiln Habeı zayiatı· ettiği cepheye başka bir ku· y • d • • 
L 

... ........ 
2 

. . . . mandan tayin edilmiştir. Bu Ull30JSİ3ll 3 V3ZJyet gtt• 
d Ed K nın bın üçyüz kışıden faz· kumandanın adı Habeılerce 

or en ama- I~lği'i'ıi;i ıürülmA.kdhrem ~ulu~~k;;ni ıikçevehameıkesbediyor 
rada İzahat verdi ge ~~' • ~Dl~ or Büyük rütbedeki ·;rdu eı·kanı, son 

den, Corçil, L~lıiC~rc ve 80 saylav mı er gon erıy durum üzerine harekete 
yeni krala sadakat yemini ettiler iki dritnavt ile, 7 torpido muh- gelmiş bulunuyorl r 

Loodr•, 5 (Radyo) - Mecllıı rihi, Uç9denizaltır gemisi geldi Istanbul 6 (Özel)- Atina-
hugtlo ikinci def• olı.ra\ top :i ' dan haber veriliyor: 
lanmı' ve 80 eayln daha yeni Ordunun yüksek rütbedeki 
krala SB'1akat yemini etml,le-r erkana, siyasal vaziyetin al· 
dlr. 81 nlar arasında birinci dığı son şekil üzerine hare· 
toplantıda Cenewrr.'dr. hulun kete gelmiş buluauyorlar. 
doğa için yemin f'denıiyl'!n Lord Yeni kabinenin henüz teşek-
Edron ile Lolıl Corç ve Çurçil kül etmemiş bulunması ha· 
de bolunmakıadır. sebile henüz iktidar mevki· 

• Sadakat yı•mlnlodı n sonra inden uzaklaşmamış olan 
kralın bcyann11me l lekrerokuo· müstifa başbakan M. Demir 
muş ve bundan sonra l.,rırd cis, Kraldan aldığı emir ve 
&t~o'~ lıalyan lJabt'ş harlu et salahiyet üzerine ordu erki· 
nfında hazı ımaller sorul uoş nile temas halinde bulun-
tur. Lord Edron, lıükıiın~ıirı lıu maktadır. 
mee'le bakk1Dda tkt b"yaz ki M. Papanastasyu, vaziye · 
ıab çıkardığını daha far.la bir· tin çok nazik olduğunu ve 
oey aöyllyemlycceRlnl bildirmiş Pire limanında logiliz gemileri M. Demircis'in başkanlığı 
ve 20 Jkloclklnondakl konııey Iıtanbul, 6 (Özel) - Ce· lngiltere'ye gitmiş olan alhnda milli bir kabinenin 
ıop1antıııunı neıicelerlnl anlat· belüttank'tan haber veril· Rudney ve Sidney dritnavt- teşkili zaruri olduğunu söy· 
- Devamı 4 ncü ıalıifede- diiine göre, aeçenlerde - Devamı dlSrdüncü sahifede- lemiıtir. logiliz Kralı M. Papaoaıtasyo 
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Nakili: KAMI ORAL 
-42-

Koçük kız · n aradığı aileye 
mensub olmaması Tolbiya-
kın neş'esini kaçırmıştı 

Eyvah, adamcağıza ni 
hak yere kızdım. Ben Kam
bremer'i isticvap ederken 
yanımızda kimsenin bulunma
masını büro başkanından 

kendim rica etmemiş miydim 
B&ro başkanı kendisine bu 
arzumu söylemiş ve Kambre· 
aer'in kuliibesine kadar be
nimle beraber gelmemesini 
teabih etmiı olabilir. 

Tolbiyak, biraz daha iler
ledi, kulnbeye yaklaşmak 
&zere iken elinde bir sepet 
olduğu halde küçnk ve se
Yimli bir kızcağızın hat üze· 
rinde ilerlediğini gördü. 
Kendi keacline: 

- .Bu kız, mutlaka Kam
hireaer'in kızıdır. Pederine 
yemek götllrüyor. De
mek, ( Bolvini S u r s e n ) 
k&tkllnde oturan ve (Baba 
Aari) nin oj'lile evlenmek 
&zere bulunan Matmazel, va
rissiz &lirse on milyon liraya 
ltalif olan mirasa konacak 
olan bu haıpadır hal 

Fakat Matmazel (Lökoat) 
an ııhhatı tam olduju gibi 
Mllıyl (Kambrener) de, öyle 
bir miraıın mevcud bulun
dapndan ve o miraı llze· 
rillde kızını• hakkı olaca· 
iı•clan haberdar dej'ildir. 

Ben evveliemirde adam
cajı11n bu itten haberi olup 
olmadıjını tahkik 'etmeliyim. 

Tolbiyak, baylece ı6yleaip 
siderken kızın yanına varmıı 
balanuyordu. Kızcaj'ız, bir· 
kaç defa d&nilp baktı ve 
ıoara bızbca yilrümeie bat· 
ladı. Artık babasının otur· 
cla;u kulilbeye bayii yaklaı· 
mafb. Tolbiyak, birkaç daki· 
ka ıonra kızcaj'ızın kulilbeye 
pdijiai g&rdii. Kendisi de 
kalllbeye dotru y6rümekte 
de•am ediyordu. 

Bu esnada, makascı kızı 
ile beraber dııarı çıktı. Y av
ramau kucaklayıp omuzla· 
naa bindirmek teıebbtiıünde 
balundajıl suada Tolbiyak'ın 
seldiji tarafa dotru bakll. 
Kambrener, ıimendifer hat
lan &zerinde yürümekte olan 
hu adamın kim oldutunu an· 
lamak için kızı yere bırakb. 
Tolbiyak, iyice yaklaımııtı. 
Kamltrener'in merakını iı:aJe 
etmiı olmak için, IS - 20 
metreclen: 

- Bonjur mllıyil Kamb· 
reaer! bu gtlzel kız sizin 
mftlu? 

diye ıordu. 
Kambrener, tereddütle: 
- Evet mllsyil benimdir. 

Fakat kimin mllllkatile mii
.. nef oldupmu anhyabilir 
miyim, dedi. 

Tolbiyak, Kambrener'in 
ıaaliae cevap vermeden de· 
•am etti: 

- Bahsederim ki bu ıii
sel im, valdesinin [zihayat 
ti...Uclir. 

Kambreaer'in allimi vec
lainai birdenbire deiitti. 
Bopk bir ıeıle : 

- Demek oluyor ki zev· 
cemi tamrdımz, fakat ıarip· 

ki laea IİIİ mikldeti im· 

rümde birinci defa görmüş 
oluyorum . 

Dedi. 
T olbiyak, glUümsiyerck: 
- Hayır, müıyü, ben sizin 

zevcenizi tanımazdım.• Ancak • 
vaktile validesini bir yerde 
görmüıtüm. Kendisine ma
dam ( Brenye ) derlerdi de
iilmi? 

Kambrener, hayretini sak
lamıyarak cevab verdi: 

- Evet, öyle derlerdi, fa
kat siz, yalnız bu sözil söy
lemek için mi buraya kadar 
geldiniz? 

- Hem bu sözü söylemek 
ve hem de bazı ıeyler ıor
mak için .. 

Kambrener, bu ıelen ada
mın ne atrenmek iıtedijini 

bir llbza kendi kendine dn
ınndll ve yanında bulunan 
kızına: 
· - Mart, kızım! Sen git 
te biraz daha ötede ej'len! 
Fakat ••i taraftaki yol ilze
rioe ıitmel Yukarıya ıide· 
cek olan trenin, nerede ise 
timdi geçeceğini bilirsin. 

Dedi. 
Kiiçiik kız, derhal baba11-

nın yanından aynldı ve bet 
on hatve ilerledikten sonra 
batını çevirib tebe11llm etti 
ve elile pederin~ .bir puae 
taktim ettikten ıonra da 
ıimendifer hatlannın kenar
larından papatya toplamata 
koyuldu. 

Miiıyii Kambirener, Mart 
adını verdiii tevıili kızına 

' bir lahze baktı ve ıonra 
T 61biyak' a teveccilhle: 

- Şimdi size bakalım 
Müsyil-dedi-bana ne a6yli
yecek iseniz söyleyiniz. Şu 
kadar var ki ıöyliyecekJeri
nizi kısa kesiniz, zira maka· 
sın baıına gitmej'e mecbu· 
ram. 

- Sizi uznn uzadıya iı
ıal e'tmem. Sizden yalnız 
bazı malumat iıtiyeceğim: 
Kain valdeniz Madam (Ren
ye) nin, e•lenmeden evvelki 
ismi ne idi? Bu buıuıta 
verecejiniz malumat, gerek 
ıizin ve gerekse kızın men
f aatile allkadardır. 

Kambrener , omuzlarını 
kal Jrarak: 

- Ben orasını bilemem 
ki size istedijiniz maluu..atı 
verebileyim. Zira ben evlen· 
diğim zaman kain valdem 
vefat etmiıti. 

Tolbiyak, sukutuhayale uj'· 
ramıı gibi: 

- Kayın valdenizin nereli 
olduiunu da bilemez misiniz? 

- Pigardi vilayeti ahali· 
sinden olduğunu zanneder· 
sem de muhakkak bilemem. 
Zevcem Abevil ıebrinde 
doğmuıtu. 

Fakat Allah aıkına olsun 
bu ıualler niçin ? 
Tolbiyak derhal cevap verdi 

- Kızınızın bir mirasa naiı 
olmak için hakkı olacajını 
zannediyordum, ilkin ıimdi 
aJdaamııım diye encliıe et· 
mete batladım • 

- '4rkaaı var -

Tütün istihsaliltı ne kadar azalırsa, Et kaçakç 
BOUln takayy 

fiatler o dt~rece yükselir rağmen de 
ediyor 

Busene bazı memleketler hariç, hotnn dünyada 1 mil
yar 866 milyon dörtyüz hin kilo toton yetiŞtirilmiştir 

Ttlttln tarlada 

4 S milyon kilo tahmin-edi
len Siyam istihsalitı ile Af-

:rika' da 8 9 milyon kilo tah
min olunan Madagaskar ve 
Brezilya hariç olmak üzere 
12 14 milyon kilo tahmin 
edilen Cenubi Amerika tü· 

ltün istibaalitı, yukarıki_umum 
yekuna dahil değildir. 

Geçen sene, ayni memle
ketler içia1yapı'an istatiıtikte 

: umnm istihıalah, 2 milyar 
117 milyont 600 bin kilo ola
rak--teabit edilmiıti. ~ -
Şu vaziyete göre; geçen 

ve evvelki senelere iit ttUiln 
f istibıalitı, 1935 senesi istih
İalitına niıbetle hlrve.iiatti 
bii buçuk misil - fazla~ idi. -
Dilnyada tilUin istihsal eden 

Et kaçakçdıtıaı• 
geçilmesi ıçın be 
ahnan tedbirler, bir d 
kadar faideli olmuf 
nunla beraber yukarı 
nar mahallelerde, b 
kayylldata rağmen 111 
siz hayvan kesilmekt 
mahallelere dağıbllll 
Ucuz olmak dolayı 

bet bulan kaçak 
daima muz1r olduj11 
anlatılmak iktıza 
ciheti nazara alaa 
devıir, bu cephede• 
tedbirler almak •• 
çakçıhğıaın iiaüne 
azmindedir. 

memleketler, mahı 
lahjı niıbetinde dO 
leri kurtarmak için 
lata tevzin etmeğe k 
mitler ve bu ıuretle 
ticeler elde edebil 

Roma Ziraat Enıtitilıünün :salltı,IAıyada 40-SO milyon 
tanzim eylediği umumi bir kilo tahmin olunan IÇin ve 
istatistike gare, bu sene bii· - --------.. -~ ....... ...._,••---------
tün dilnyada 1 milyar 866 
milyon d6rty6z bin kilogram 
tütlln yetiıtirilmiıtir. istihsal 
miktar1, memleket itibarile 
ıu ıekilde ıöaterilmektedir: 

lngiltere, 
)isin 

Filistin' de teşrii bir 
teşkiline taratdardır 

Avrupa, 345 milyon 300 kilo 
Asya 851 milyon 800 bia 
kilo, Afrika 16 milyon kilo 
ve Amerika 653 milyon 300 

Amerika Cumurreisi 
meselesinde 

ve dış bakanı bitaraf Jı 
hemfikirdirler 

kilo. 
Avrupa'da 5-6 milyon kilo 

tahmin olunan Belçika istih-

ltalya 
Kuru sıkı mı 

Alman iıtihbarat bllroıunun la Yahudiler ve Hristiyanla · 
Vaıington'daa aldığı bir ba· rın mllmeHillerinden m&· 
berde Amerikan bitaraflığı, rekkep teırii bir mecliıin 
nj'rundaki m6cadelenin bir teıkili hususunda yapdan 
kere daha hodbinane entri- lngiliz teklifi lnıiliz yabudi· 
kaların ve Parti politikası leri tarafından ıiddetle red • 
taktikinin bataklığına sap· dedilmiıtir. Zira bu yahudi· 
ludıjı bildirilmektedir . ler bu teklifi bir milli ya· 

? Hariciye Nazırı Hull, cu· hudi devleti fikrini tehdit 
atıyor• mar baıkanı Ruzvelt ile hem eyler mahiyette balmUflar· 

Petrola ambargo koaduiu fikir olarak bir harp vuku· dır. Bu red keyfiyeti yeni 
takdirde Italya'aın, bu am- anda mutlak bir bitaraflıj'I Siyonist cemiyetinin pazar 
barıoyu tuvib eclecek dev· muhafaza için genit sala1ıi· ıinll yaptığı bir toplanbda 
Jetlere kartı baıka tiirlll yetler iıtemekte ve berıDn tiddetle teyid olunmuıtur. 
bareket etmek mecliariye· iki meclisin encllmenlerinde Bu toplanb lnriltere'ye 

k h dllıman olmakla tanınan 
tinde kalacaj'ı ve icabeder· bn no tainazarını uıusi men• 
se uluılar kurumundan da faatlere karı• mndafaa et· ve biitiin Filiıtindeki lnıiliz 
çekileceği bildirilmiıti. Son mektedir. Bu menfaatlerin mandaııaın ltalya'ya intikali 
poıta ile gelen Loadra ra· mllme11illerinden bir k11mı fikrini temıil eden VVladi· 

umumi harpte oldutu gibi mir Jabotinski'nin riyaseti 
zeteleri, bu meı'ele hakkın- albnda vukubulmuıtur. 
d k 1 1 k yllksek harp kazançlar1ndan 

a uzun ma • e er yazma • Alman gazetelerinin kay· 
d 1 B 1 vaz geçmek iıtemiyorlar, bir 

ta ır ar. u gazete er, pet- kısmı da petrol, bak1r ve dettiklerine g6re Inıiliz 
rola ambarıo konduğu tak· . "d d teklifi parllmenter temıili·n 1&ire ıibi harp ıptı ai ma • 
tirde bile Italya'nın fevka- deleri ihracatının mataıavver 2,. azadan mllrekkeb olma-
lide bir hareket ıiıteremi· olaa memnaiyetinden ltal· aını ihtiva ediyormuı. Bun· 
yeceiini ve zecri tedbirlerin lardan Si memur, 11 i man-yaaın istisnaıını arzu edi· 
tatbikinden sonra yaptıtı yorlar. ıup ve 12 ıi müntebiptir. 
gibi birkaç protesto notaıı • Mtintehiplerden 3 i MiiılD· •• verdikten sonra yelkenleri Alman gazetel"rinin man, 3 ü Yahudi ve 1 ıi 

lliman, 2 ıi Hıristiy 
Yahudi •e 2 ıi de 
mik mahafil mllme11· 
Şu halde 12 mBntehib 
kartı 16 man1Db ad 
nuyor demektir. 
Arap unıara 11 ••• 
hucli auuru 7 aza il• 
ediliyorlar ki ba • 
n&fuun aaal terkibi 
bir auretle mltea 
ğildir, çUaldl Filiıtia' 
riben y&zde 25 
n8faıuna kartı yllı 
Arap nllfaıa vardsr. _ 

• • • 
Alman gazeteleri, 

ye'de Arap Naı 
kulObllnlla kapabl 
zDnden nkaaıelea 
ve nllmayiflerden el• 
ıetmekte •e baaaa 
melere de ıebebiyet 
tini kayclelemektedirl 
tramvay arabalannı el 
ve lıllkGmet tarafıncl_. 
pablmıı olan milli 
CSatindeki polis kor 
kırmaya çalıımıftır. 
ahali Uzerine ateı • 
mecbur olmaıtur. 12 
-Devamı 3 ilncıl 

ıuya indireceiini ileri ı&rll· Londra'dan aldıkları haber· Hariıtiyandar. Memur olmı
yorlar. lere g6re Filistinde Araplar- yan manıublardan 3 ll M&ı-................................................................... ~ 
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7 Şubat CUM _t\ gononden itibaren Musiki dab 

arın FRONZ SHUBE'f'in hayatını ve aşkını müsav• 
boynk film 

Sch ubertin Aşk 
Arsıulusal şlihreti haiz b8yflk tenlir Ricbard TAUBER tarahndan temsil edilen (Bi 
miş Senfoni)den daha zengin ve daha mOessir olan senenın şaheseri 

AYRICA: F oks:Torkçe SözloDonya haberleri- Miki karikatör komi 

BugünBir haftadanheri boyok muvaffakiyetle devam 
ve gören tarafından çok beğenilen 

SAADET 
Son Defa Olarak G&terilecektir 
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Çin hükfimeti hakiki vazı
yeti halktan saklıyor Ali Rıza 

Milcel lithanesi Çin'de, son üç ay içinde j~ponya aleyhtarlığı ya· 
pan gazetelerden yoz kadarı kapatılmıştır 

Nevyrok Times gazetesi 
Çin'deki vaziyeti izah eden 
bir makalesinde, Çin hükü
mdinin hakiki vaziyeti halk
tan sakladıiını bildirerek 
diyor ki: 

"Şimali Çin'de Ç;nce çı
kan gazeteler buhran hak-
kında haberler vermekten 
ve Japonya taleplerinin iç 
YÜıli hakkında netriyatta 
bulun.maldan menedilmiı· 
lerdir. 

Çin l;Jarbiye bakanı gene-
ral Hoying-cbing Çin kıta a· 
tının cenuba çekilmelerinde
ki hakiki sebebi öğrendik
leri takdirde yapmaları muh
temel olan her hangi bir iı
y~na .karıı lizım gelen ted· 
~ırJerı al.mııtır. Bu hareket-
er l_(o~ıntanr ( Naayonaliıt 

Part.) nın timali Çinde ıon 
s~ne zarfında tatbik ettiği 
!Yaıanın devam etmekte ol-

j a pony a 'da 
Dahili vaziyet 

Milli ve mubafazaklr 
bir iıtikameti temıiJ eden 
·~ Japoayanın en bllyOk 
sıyaaa) partiıi olan Sayyukay 
Partiıi, Japen hükumetine 
•demi itimat reyi verdiiin· 
den Japon mecliıinin 
feıbedildiii kaydedilmek-
tedir. Bu ademi itimad 
reyi Baıvekil ile Maliye 
•• Hariciye naz1rlarının 
nutuklarından sonra veril· 
IDittir. Parti pazarteıi &inil 
umumi bir kongre akdede
rek neticede bnktımeti ka· 
•unu esaıi çerçeveıi dahilin
de iç politika ihtiliflarını 
halletmek huıuıuadaki ihmal 
•e mavaffakiyet.izJiğini ve 

huada11 baıka devlet blldce· 
•indeki mlldafaa maıraf· 
larınua memleket ekonomi 
ibt' 1Y•çlarile IDzumlu olan 
b~•aıanu r5ıtermediğini tes
ıt ve te1akid etmiı ve niba· 
.e~ kuvvetli bir ekonomi po
tdcaıı tatbiki ve hllk6metin 
~li Programa aadakatinin 

i aldcuk ettirilmesi iıten· 
ti 

a:i '· Ba. vıziyet kar1111nda 
• •

111•cU.te kat'i bir ekıe· 
yetı haiz olan bu partinin 
u ten'-'d' d 

"
1 ın en ıonra Japon 

Uk~meti kendisinin artık 
ec:lııia'itinıadına iÜvenemi-
e~eiini hiııetmiıtir. 
j • Un~ . kartı japonya'aın 
ger ılcı bGyilk partiıi olan 

1
YYukay ve Kokumin par· 

leri de Seyyukay partiıiain 
lndiki buhranlı bir zaman· 
1 ~llldlmet ve milleti mOf
IUata maruz b1raktıtını, or-
unun, bahriyenin ve diplo
•ıinin hallı: kitlelerile bir

lc te millt bir blok teıkil 
t meJeri 16zım geldiğini ileri 
6rmelctedirler. 

duğunu· gösteriyor. 
Geçen sonbahar ve kıt 

menimleri için de Çin ma· 
kamları Peiping ve Tientsin 
de terbiye müesseselerindeki 
talebelerden ve muallimler
den yüzlercesini Japonya 
aleyhinde bulundukları için 
tevkif etmiıti. Son üç ay 

içinde Peiping Tientsin ba
valisinde yüzden fazla Çin 
gazete ve mecmuası kapa
hlmııtır. japonya'ya karşı en 
ufak tikiyette bulunan kü· 
çük memurlardan çoğuna ve 
büyük memurlardan da bir 
kısmına iıten el çektiril· 
miştir. 

~'ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 1 GDYNIA, OSLO ve IS-

KUMPANY ASI KANDINAVYA limanları 
" GANYMEDES " vapuru 

27-2-936 beklenmekte olup 

yüklinü tabliyed~n ıonra 
ANVERS, ROTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM

BURG limanları için yük 

alacaktır. 

için ylk alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"PELES" vapuru 30-1·36 

da gelip 31-1-36 tarihinde 

MALTA, MARSILYA, ve 

BARSELONE için yllk ala-
"CERES" Yaparu2 10--36 caktır. 

da gelip 15-2-36 tarihinde Yolcu kabul eder. 
ANVEF S, RoTTERDAM, 

AMSTERDAM ve HAM- rile navlonlardaki deiitiklik
BURG limanlarına hareket 

!erden acente mesuliyet 
ede;~~i~SKA ORIENT kabul etmez. 

LINIEN Daba fula tafıilit için 

llAadaki hareket tarihle-

"HEMLAND" motirii S- ikinci Kordonda Tahmil ve 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

-~--.. ~~~---1 ksarenler? Mut· 

laka (Okam~ntol) ~ 

ökaftrftk tekerle· ~ 

rini tecrftbe edi ~ 

1iz ... 

Ve Plıjen ~ahapın 

en ftıtftn bir mtls-{ 

bil ,ekeri olduğu 

nu unutmayınız. 

~ 
~ 
~ 

2-36 tarihinde beklenmekte Tahliye tirketi binaıı arka- Kuvvetli mftshil 
olup yilkünü tahliyeden 11nda FRATELLI SPERCO iıtiyenler Şdhap 
ıonra ANVERS, ROTTER· vapur acentalığına müracaat Sıhhat stlrg4n 

DAMt HAMBURG, CO- edilmeıi rica olunur. haplarmı Maruf 
PENHAGE , DANTZIG , Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

l'_lllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllll"\ ::-e~:!;:::: 

l'fürk Hava Kurumul .. araa_...ınıa_ ... _....._ •• 
== = Satılık motör 1 B.üyük Piyangosu I_ 12 beyrirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 1 Şimdiye ~adar binlerce kişiyi 1 ~otllr sat!hktır. Taliplerin 

== • • • = idarehanemize miracaatlan ~ zeo~ın etmıştır. ~ 
- ilin olunur. ~ 4.llocll k~ide 11 Şubat 936 dadir. ~ -~Dml!O~Klll!T!!IO~R~· 
i Boyok ikramiye: 35,000Liradır1 Ali Agih 
1 Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo Jirahk i=- Çocuk Haıtalıkları 
- Mütehassısı § ikramiyelerle (20,000) liralık bir mtl· § 'L-inci Beyler Sokatı N. 68 

~ kifat vardır ~ .. _ _.'ı11ele-on-3•4•5•2--• 
\.ııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııuuııııııııııııııııııııııııııııııı# 
•ıııııınıııııııııııııı111111111111m111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111'-

İl z mir yün mensucatı! 
İTürk Anonim şirketiİ - -~ ızmir Yftn Mensucatı Tftrk A. ~· nio Halka. § - -~ pınardaki kum8' fabrika•• mamulallndan olan ~ 
~ ıaevaimlik ve kıthk, zarif kumatlarla, battaniye, ~ 
~ tal ve yln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
~ kordonda Cumhuriyet meydanı civar1nda 186 ~ 
== · -~ numaradaki (~ark Halı Tllrk Anonim şir- ~ 
~ keti) mağazas1nda satdmaktadır. Mezkftr fabrika-,~ 
~ nın metanet ve urafet itibarile herkesçe malum ~ 

-----~ § olan mamulahm muhterem mftfterilerimize bir ~lqrii 
hir mecli~in tetkiline § defa daha tavıiyeyi bir vazife biliriz. ~ 

- -- -taraflardır =: 5 

§ Toptan satıı yeri: Birinci kordon No. 186 § B°'ıarafı 2 inci salıif ede
"f edilmiıtir. Protesto teza

ah "Camıı emevi,. de ya
Jaa bir iyinle bıtlamıı, 
liteakiben ıokaklarda ba· 
ler ahaliye heyecanlı nu-

§ Şark bala Türk Aaonim Şirketi ~ 
= = = = § Perakende satıı yeri: Yeni manifaturacalarda ~ - -§ mimar Kemalettin Cad. Saiır zade biraderler 5 
= = klar ıiSylemiılerdir. Bu nu· 

N. \'. 

VV. F. H. Van· 

Der Zee 
& Co. 

{)EUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
.. ANGORA., vapuru 20 

son kanunda bekleuiyor, 24 
son kiouna kadar ANVERS, 

ROTERDAM HAMBURG 

ve BREMEN limanlarına yük 

alcaktır .. 

"ANDROS., vapuru 3 şu· 

batta bekleniyor, 7 şubata 
kadar ANVERS, ROTER

DAM, HAMBURG ve BRE-

S Şubat 956 

Şehir meclisi 
Yarın öğleden sonra 

toplanıyor 
Şehir meclisi, yarın töğle· 

den sonra aaat 16 buçukta 
toplanacak ve geçen celsede 
muhtelif encümenlere havale 
edilen işler hakkında gelecek 
olan mazbatalar üzerinde 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Olivier ve şüreka

sı Limited vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
MEN limanlarına yük ala- don. Tel. 2443 
caktır. THE:ELLERMAN LINES;LTD. 

AMERICAN EXPORT LINE "LESBIAN" vapuru 8 ıu· 
"EXCHMOTH,. vapuru 2 bat LIVERPOOL ve SVVEN

şubatta bekleniyor, NEV

YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN Ll

NE • LIVERPUL 
"DROMORE.. vapuru 18 

son kinl!Dda bekleniyor, 

LIVERPUL'dan yük çıkarıp 

BURGAS, VARNA ve KÔS-

TENCE için yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, 2el
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

SEAdan gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

"EGYPTIAN" vapurı 10 
şubat LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip tahliyede 
bulunacak •ayni zamanda 
HULL itin yük alacaktır. 

"ROUMELIAN,. vapuru 
14 şubat LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip tah· 
)iyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION Co. LTD. 
"LAPVVING" vapuru 14 

ıuhatta gelip LONORA için 
yük alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri Ye 
vapurlar1n iıimleri üzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz Ye aeuz iltç ve tu

valet Çetitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın baliı Morina Balık yaiı hı 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzOlmi.hiı. 

Biricik 1atıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sın HAT EzANEsı 

larda Franıanın hattı ha· 
keti tiddetle tenkit edil

Paria'e ve CenevreTye 
t •to telıraflan ılncle· 

= = a Kuzu oilu • çarıııı Asım Rız.a ve biraderleri 5 - -- -- -- - 1KUrUf 
E Yeni maDifaturacdarda mimar Kemaleddin Cad. 5 - -- -5 Ylnlll mallar pazan F. Kaademirojlu -



~.hff ~ 4 (Uluul Birlik) 

Suriye,Hicaz,l{udüs ve Yemen Arapla-
rının birleşmek istedikleri söyleniyor 

Paris, Roma ve Londra 

hadını endişe ile 

siyasal çevenleri, Arab itti

k a r ş ı l a m a k t a d ı r 1 ar 
Jetanbul 6 (Özel) - Parıs'ten alınan haberlere göre, 

Suriye, Hicaz ve l' emen Arapları dahil oldukları halde 
bftyftk bir Arap ittihadının tesisi için 8iyasal teşebbil· 
8ata baş vurulmuştur. Hu teşebbns, Mısır Araplarmm 
istiklal için başladıkları mftcadeleden doğmuştur. 

Paris, Roma vel.ondra siyasal çevenleri, Araplann 
bu hareketini endişe ile karşılayorlar. 

Berut'tan ahoan son haberler, Arap ittihadma Kudfts 
Araplarmm da iştirak etmek istediklerini bildirmek
tedir. 

·• ..... 1 

Makedooyada şiddetli Filistin arabları yeni ha
kasırga ve fırtınalar diseler çıkarmak istiyor 

•• 
Selanik ile Bulgaristan ve Sır

bistan arasındaki telgraf 
muhaberalı kesildi 

--·-· Almanyadan uzaklaştırılan 100 
hin yahudi Filistine gitmiş 

ve yerleşmiştir 
lstanbul 6 (Özel)- Atina· graf ve telefon tesisatı bo-

daD haber veriliyor: zulmuştur. Yunan denizlerin- lıtanbul 6 (Özel) - Ya· nın galdeyanını uyandA1rmıştlır. 
fa'dan bildiriliyor: Sôyjen iğine g6re, rap ar 

Makedonyanın bertarafın- de hüküm siiren fırtınalar · hid" l k k · · Almanya'dan koaulan 100 yenı ıse er çı arma ıçın 
da ıiddetli kasırgalar olmuş yüzünden de birçok vapur- 6 el altından hazırhklara baı· 
ve Selinik ile Bulgaristan lar muhtelif limanlara iltihak bin yahudi, Filiıtine gitmiı lamıılardır. lagiltere hükü-
ve Sırbistan araaındaki tel- eylemişlerdir. ve lngiltere'nin huıusi mü· meti, herhangi bir hidiıenin 

...... •• • •• ,... saadesile orada yerleımiıtir. öniine geçmek için esaslı 

! ÜtlızTahutluA 
1 Moris LöhlanınEn Meraklı Ro 

Tefrilw sayı 

- Blriot'i Kıeım: VEHONIK -
- Sefil, hain! Ne yaptın halde sen bana bu 

böyle? · yi yaptın. Zararı yo 
- Ağİama madam! Bu cağın olsun! Hem b• 

Stefan senin oğluau mükem- ketin mukabilini bao• 
mel surette terbiye ediyor- ödeyeceksin. Kanla. 
du. Haydi ağhyacak vakit ve kırmızı kanla. 
değil. Bir daha kucaklaıa- " Oğlunun kanı ilet! 
lım mı babamın karısı? Ne 
istiyorsun? Ban ı bili kafa· 
mı tutuyorsun? Söyle ... 
Anız çocuk, kollarını 

uzatmıı olduğu halde Vero· 
nik'e doğru geliyordu. Ve-
ronik tabancasını nişan al· 
dı ve: 

- Def ol. Defol. Yoksa 
seni ıııracıkta gebertirim! 
diye bağırdı. 

Çocuk, Veronikin bu mu· 
amelesi karşısında daha 
vabıi bir bal aldı, · adım 
adım ıeri çekilmeğe bııla· 
dı. Ve: 

- Ah. Bu yaptığını bana 
babalı ödeyeceksin, ııüzel 
madam. Ben ıeni hilsn& ni
yetle kucaklamak istediğim 

sevdiğin Fransova'nuı 

ödeyeceksin.,, 
Dedi ve vahıi bir 

ha ile dehliz içinde 
boldu, gitti! 

- 10 -
Firar 

V eronik büyük bir 
ve nefret içinde bu ı 
cani çocuğun ayak ı 
duyulmadığı bir zaoı 
dar bekledi. Fakat • 
mak lazımdı? Stef 
katili olan bu caoi 
şimdi Fransova'ya 

maia hazırlanmıı 
yordu. Acaba çocD 
olacaktı? 

Ustaşilerin muhake 
devam edildi • 

sıne --l\lemurİll kaOUllUDda ya• Bu hidiıe,.Fili•stin arapl:_r: • ~r:bat almıt bulunuyor. 

1 1 h 
Zabıta bir hadiseye meydan ve 

pılan değişiklikler ngı iZ mat U8İl VC mek için tertibat almıştı 

P • k ı Pırlı, 5 (Radyc>) - BogGn ne ıGyledlklerlnl ha11r 
Tayin olunduğu mahalle uitmek istemiyen arıs onu şma arı (Eki Lapro•f'DI) beledlyeelnde larıaı ileri ılrerek 

". toplanan haıaıf mahkeme ha· 
memur, mecburi hizmet mOddetini doldur· raau Mantlyı claarettnl ika relılaln ıaallerlae ce 

• - • - • edenlerin mahakemeelae dnam mek lııememlılerdir. 
muş ise tekalldlftğftnft taleh~~ebilir ( En mohim mes'ele Habeşis- etmltılr. Beledtye blaaaı, ıırar. Gzerlne, Yagoıl• 

Ankara 5 ( A.A ) - Bu hizmet mDddeti onbet •~- zabıtınıo ablokaıı alllnda idi. M ı ' ı 'd Jb • d •d• ) acar ıtın ı naııl ge 
•lln Fikret Siliyın başkan· neye kadar olanlar dört 180 8 SU Un 18 eSI 1 r Mahkeme batkanı, Kral 
• Alek1andr ile M. lfarıo'ean •e oeıııller teıkllAll .. 
lıiında yapılan kamutay seneye, hizmet müddeti on Londra, S (A.A) - Pariı lar sisteminin yeniden can- adlarını •ygıle yıdettlkten ıonra girdiklerini izah eyle 
doplantııında memurin ka- beı ıeneden yukan olanlar müzakerelerinden babıeden laama11ndan korkular ayni celıeyl açmıttır. Bısı fahhler, Muhakeme, ı•hltlerl• 
Dunun bazı maddelerinin de- altı sene zarfında bulunduk· . Deyli Meyi, bu müzakerelerin zamanda mllzakereleria bu- haata oldoklarandan mahkemeye meelndea baıke gaae 
iiıtirilmesine ait kanun mil· ları dereceye muadil veya bugüne kadar hiçbir müs~et ıün için en tehlikeli tarafı gelmemlılerdl. Soc;lolar, ndce edllmiıtir. 
zakere ve kabul ediJmiıtir. · bir derece aıağısındaki bir neticeye varmadtğ'ını bildir- bunların dikkati en mühim • • 
Bu kanun hükümlerine göre memuriyete tayin edilmiyen- mektedir. Daily Herald ise mes'eleden çevirebilmesi, ih· Venizelos f talya, Ame 
bu kanunun meriyeti tari- lerle tayin olunduğu halde fU mütaleayı ileri ıllr&yor. ihtimalidir. Bu ea mllhim 
hi d 't'b b" k b ı Yakında Yunanı'stan'a R 'd D en 1 1 aren ır sene o memuriyeti a u etmiyen- Pariı mllzakereleri lagiliz mes'ele iıe Halteıiıtan'da ve 1 usya 
içinde memurin kanununun ler haklarında tekaüd ka- matbuatı sonunda ittifak- ıulhua iadesidir. dönftyor 
161terdiği şeraite göre, ter· nunlart bükümleri, mecburi - • • • petrol alıy 
c&meibal vermiyen memurla· olarak tatbı·k edı"lı'r. 
na en az bir maaıı kesilir 
tercllmeihal verildiği halde 
sicil muamele ve vukuatını 
vaktinde y&rlitmiyen alikalı 
memurlar da yukar ki fıkra 
biikmüne göre cezalandırılır 
memurlara verilen takdirna
meler kıdeme ve fili bizme· 
te müessir değildir. Ancak 
kıdemleri müaavi olan me· 

marların terfiinde sicile ıeç· 

miı takdirname riichan hak
kı her derece ve sınıftaki 

memur lllzumu sabit olduğu 

takdirde tayinindeki aıale ıö· 
re menıub olduğu vekilet veya 
amam müdürllljlln emrine 
alanabilir. Bu takdirde onbeı 
ıeneden aıağı hizmeti olan
lara dörtte bir onbeş ıene
den yirmi seneye kadar 
hizmeti olanlara llçte bir 
yirmi ıeneden fazla hizmeti 
olanlara yarım maaıları nis
betinde hizmet müddetleri 
oabeı seneden yukarı olan
lar için üç sene müddetle 
açık maaşı verilir. Bu müd-
detler memurun vekilet 
emrine ahndığı tarihten 
başlar. Yukarıdaki bükme 
16re vekilet emrine alınan 
memurlar~•• vekilet emrine 
alıaclıklan tarihten itibaren 

Şu kadar ki memur bu 
müddeti beklemeksizin kendi 
hakkında tekaüt kanununun 
tatbikini isterse mecburi biz· 

met mllddetini doldurmuı 
olmak veya 1237 numarah 
kanunun hükmiinü yerine 

getirmiı bulunmak ıartile 

bu iıteği kabul edilir. Ancak 

muhakeme altına alanmıı me
murlar hakkında tekaüt ka-
nununun tatbik mecburiyeti 
muhakemenin neticesine bı· 
rakılır. Kamutay Cuma günü 
toplanacaktır. 

•• 
Dolu 

Bazı yerlerde mey 
vah ağaçlara za· 

rar verdi 
Evvelki giin dolu ile be-

raber yağan yağmur ve esen 
şiddetli rüzgar, mülhakatta 
meyvalı ağaçlara oldukça 

zarar vermiıtir. Aldığımız 
haberlere göre, bu zarar, 
mevzii bir ıekilde kalmııtır. 
Zira dolu, yahnız bazı kaza 
lara dOımDıtilr . 

Zengin dilenci yakalandı 
lıtanbul, 6 (Ôzel) - Atina'daa bildiriliyor: 
Dün ıokakta yakalanan bir dilenci, belediyeye teılim 

edilmiı ve vaki ihbar üzerine hakkında tahkikat icrasına 
başlanmıştır. Temiıtoklu adında bulanan bu dilencinin, 
muhtelif bankalara yüz bin frank para yatarmıı oldaiu 
tebeyyün eylemiıtir. 

Gizli ittifak doğru mu? 
lıtanbul, 6 (Özel) - BtUün tckziblere rağmen Japonya 

ile Almanya arasında gizli bir ittifak akdedildiji hakkın
daki havadis teyid edilmektedir. 

•• 

Milan Hodza'nın 
Paris seyahatı · 

·-· Çek başbakanı dört gün 
Paris'te bulunacak 

sonra 

Prag, 5 (Radyo) - Reıml 

mrhafll, Çek baıbakanı MilAa 
Hodza'mo malyeılode Parlı'e 

yapıcığa slyaretln Çek Franaa 
A •oeıorya araıanda deha ıılu 

bir Jı birlltl teelılae batlangıç 

olacağa kanaatindedir. Mllla 
Hodza ıobahG ooundr Parlı'e 

neıl olacak Ye eekl Çek ca · 
mur baıkını M. M111rlk lçla 

y•palacak Ulrende hazaw bulu· 
nacalr.llr. 

Çek baıkaoı •"ran:;az dfplo· 
mallarla blrllkte areauloalar 
durumunu gôrtııecektlr. Milta 
Hodza'nıa bu 1eyahatlol hazır · 

hyın keyfiyet, prenı Sıaren · 

berı'ln Loadra n parlı geal· 
lerldlr. Tana paktının akdine 
llakAa gOıllmektedlr. 

lıtanbul, 6 { Radyo ) -
Halen Pariı'te bulanmakta 
olan Venizelosun inllmllz· 
deki mart ayı zarfında Yu
naniıtan 'a d6neceii ve doi· 
ruca Girid'e gidip orada 
ikamet edeceği Paris'ten 
haber veriliyor. 

Lord Eden 
- Başıarafı 1 inci sahi/ ede-

matlar. Lord Eden 18 ler ko 
mlteılnlo bir raporl• anlaıma 
teoebbGıQ yapılamıy•cağını bil· 
dlrdtAlnl •e ba f lkre lcgllıere 
nla de lıılrak eyledlAlol ıGyle · 

mit H 16 ıncı maddenin tat· 

blk edlleeeğlnl f laanıel 'ft eko 

oomlk secrt ıedblrlerlD artlm 
lacegını bu boıaıta 1 Brklye, 
lıpanya, Y onanlııan n Yugoı 
luya gibi Akdtnls dnlellrrlnlo 
df' logthMe ile hemf lklr olduk 
larıoı ilhe eylemlıllr. 

- Başıaraf 1 inci sal,; 

fiat, bugünkü piyaaa 
sektir. Ancak petrol 
peıin verilmemektedir 
bazı l ihtiliflara 
vermektedir. Nevyo 
miı, dört ltalyan ı•• 
runun da Batum'da• 
varil gaz almak Oı 
çıktıiJnı yazıyor. 
ambargo konaduiu t 
ltalya uluılar ıoıyet 
çekilmeğe karar ve 

Cenevre S (A.A)
ekıperleri dlln petrol 
tutabilecek maddelet 

rinde ve bir ambarı• 
ıanda bunlardan edil 
tifade üzerinde mll 

bulunmuşlar ve bu 
aralarında fikir m11t• 
olduğunu tesbit eyle 
Eksperler bondan • 
mea'ele hakkında bit 

logiltere Akdeoize ye- vermek vazifesini 

oi gemiler gönderiyor Sohlman ile Holland 
yenvaarta tevdi eyi 

-B(Jltara(ı birinci sahifede
ları ile yedi torpido muhribi, 
üç denizaltı gemiıi Cebelüt· 
tar1k'a dönmiitlerdir. Rod 
ney, Cebelüttarık'ta kalacak 
Sidney ile beı torpido muh
ribi ve iki denizaltı ıemiıi 
Malta, Kıbrıı adalalıDa 

dir. 

gidecektir. 
ambargo kararı 
ihtimali kuvvetli old 
bu ay zarfıada A 
birkaç gemi daba 
cektir. 


