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·süYük ................... ı·n·giıi; .... k;·ı;i;esi"Tii.~kıye ... : .. v;;;;-ıst;;:v;gos: 
tehlü~e Iavya ve ispanya hükômetlerine baş vurdu 
Önünde ulusun 
en büyük ödevi B. Titüleskonun başkan.lığında toplanan Küçük Antant ve 
Çl•t~~:;Ab~::~::.·:lıkpii::::: Balkan Antantı konseyi hareket beraberliğine karar vermiştir 
daha sık olarak AVRUPA Fransız gazeteleri : (Sulh Üzerinde simsarlık olamaz. Mussolininin durumu 
ufuklarını sarıyor. Yalnız düşü- d k d ) d ) 
nüımesi bile insanı iliklerine bir muamma ır. Fransa müşterek hare etten yana ır iyor ar 
kadar ürperten korkunç bir 
boranan, afatlar yağdıracak olan 
bir fırbnanın önüne geçm~k 
için yapılan gayretlere rağmen 
sinirler 0 kadar çok gerilmiştir 
ki şuursuzca bir hareket okun 
Yaydan fırJamasma yetebilir. 
Bir delilik yapılacak mı? Bunu 
lı:inıse kestiremez. Yalnız şurası 
besbellidir ki tehlikenin büyü· 
Yen bir tehdidi vardır. 

Her memleket, ulusal koruma 
tedbirlerini artbrmağa lüzum 
görüyor. Arsıulusal durumun 
güvensizliği karşısında bundan 
tabiiğ şey de olamaz. 

Türkiye, bu zor geçitte, can
dan banta gönül vermit olan 
devlettir. Hatta, yer yüzünde 
barıflll bozulmamaıunı bizim 
kadar içten dileyen bir devlet 
daha yoktur demek mubaliğa 
aaydamaı. lürkiyeDia Kalkuuna 
projeleri devamh bir barış 
~nde çahpmağa ihtiyaç gös
termektedir. U 1 u s a 1 z a· 
f e r i takib eden on iki 
1J)bk aükün devreaincle ba
tarılan iıler, bundan sonra da 
devamla bir sulh içinde yap
dıkça neler yapılabileceğini 
duyurabilir. ) ç s e 1 v e d ı t· 
ı a 1 ıüven, nüfusumuz~~ 
önemli ölçüde artmasma, tabug 
kaynaklarımızın işletilmesine, 
yurdun bayındırlığı yolunda 
büyük adımlar ablnıasıoa, eko
nomi hayatımızın cıhazlanma
sına, ulusal biriktirimin en ge
niş ümidleri yersiz kılmıyacak 
bir tutarı bulmasına imkan 
\lerdi. 

Elle tutulan bunca . 
sonuçlar karşısında barış sevgı· 

• nı1zin neden idealleştiğini anla
rnak güç değildir. Türkiye ~er 
çeşid sergüzeştleri mahkum 
e.den, arsıulusal anlaşmazlık
larda harbı en sonra başvuru-

. lacak en kötü bir vasıta •ayan 
devletlerin başındadır. 

Fakat bu gcr~ekler Türki
Yenin ulusal savgayı (milli mü
uafaayı) ilgilendiren işlerd~ 
daima uyanık ve kuvveth 
bulunmak azmını zerre kadar 
azaltacak şeyler değildir. Bila
kis l.idiıeler vyanık~ğm~ızı a.~t
br1aış, çok kuvvetJı mr ,. ur-
kiyenin barış için de en kuv
vetli desteklerden biri olacağı 
inancasana hak verdirmiştir. 

Türkiye kuvvetli olmağa mec
burdur. Uzak ve yakın tarihin 
denençleri ona bu d .. rsi .. v~r
nıiştir. Bu kuvveti en buyuk 
ölçüde kazanmak, güıel vata
nızın harb badirelerinden uzak 
kalmasını temin etmek demek
tir Bunun içindir ki ulu.sal 
korumada ulusun kendi üzerıne 
düşen ödevleri anlamamış ol
nıasına imkan yoktur. 

- Sonu 2 uw sav/ada -
Jlii•vk•'I. 51tı•t:I" 

Paris, 21 (Ö.R) - Berkite: 
Jerin tatbiki ve genişletilmesı 

.. ünden güçlükler çıkacak yuz l .. 
olursa, Akdeniz devlet ermın 
bunları karşılayacak süel ted-

Fransaya hltab ediyor 
deilldlr, zira Fransa bu 
mesele Uzerlnde önce
den cevabını vermiştir. 
lngllterenln ıa,ebbUsU 
özel ·olarak TUrklyeye, 

müşterek güvenin henüz ku
rulamamış olmasınm birçok 
sebebleri vardır. Bunların ara
sında en başta gelen bir se
beb bütün devletlerin Uluslar 
sosyetesi paktına iştirak et
memiş bulunmalarıdır. 

"Herhangi bir devlet 
kendi kuvvetlerlle diğer 
devletlerin kuvvetlerl 
arasındaki nlsbetslzllk
ten kendisi için çıkabi
lecek özel tehlikeleri 
gözönUnda tutmağa mec
bur kaldıkça müşterek 
güvenin yoluna glrmeal-
ne imkan yoktur. 

FRANSIZLAR MÜŞTEREK 
HAREKETTEN YANADIR 

Dış bakammız B. T. R. Arn'i ~ RomauJ a dı~ hakanı ı e Ba kan a11-
en mühim hadisesi olarak tef- ta11tı konse;i başkam ntnıesko " Fransaya gelince, lngiliz 

- 1 d · ı "ht" t t db" dostlarımız Fransamn yüken-sir edilmektedir. sue ve enızse ı ıya e ır-

J • • ı ı d ki ı Jeri önünde geriledig-ini veya .. Petit Journal" meseleyi sa- erını a ıp a ma ı arını ve n-
müıterek bir hareket tarafını ~ rahatJe •0-yle ifade ediyor: giliz fil~su bir ltalyan taarru-

,_,. .,. _ tutmakta nekadar menfaati ol-
. ..Londra hükümetinin Akde- zuna ugrıyacak olursa karşılıklı Yunan başbakanı Dm11ms d - 1 d -

b b kam Stoyaıtlnovıç d d . . ki ugunu an ama ıgını sanma• 
Yugoslav;a aş a d . de al- niz Devletleri nezdinde bir te- yar ım ö evını yü enmeğe Yunanlstana ve ayni za- malıdırlar Fransızlann ekaeri• 
birleri karada ve enız d ki bbüate bulunarak berkitele- hazır bulunup bulunmadıklarmı manda ispanyaya hltall t• - t. k h k tt 

h olup olma ı arı ıe d b"ld .1. imek dl ye ı muı ere are e en ya• 
mağa azır k b tara rin tatbikinden doğabilecek bir sor uğu ı frı ıyor. e le r.,, nadır. ,, 
bakktoda Loodra :b~~a;ünün güçlüğe karşı gereken bütün "Bu nota hiç •üphealz .. Figaro,, gazetesine göre So1111 beşi11tı sahiJflle. -
&ndan yapılan teşe uş •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ........... Ü ...... b ...... Şier ilerliyorlar Manisada Atatürk heykeli 

a e . Heykeli belediye değil 
Aksumun 50 kılometre garbında Ilbaylık yaptıracaktır 

ltalyanlarla harba t1!!~!!~!~~r. ıtaı-
~ 

ranlaria bUyUk bir mu-
rebeye tu Ufmuşlardır. 
Habe,ler iki ltalyan ka
rakolu Ua birkaç iane 
de tank zc:ptetmlşlerdlr. 
Her iki tarafın da epey 
telefata vardır. Tafsilat 
ahnamamıtllr. 

RAS DESTA ITALYAN SO
MALJSlNE SALDIRACAK 

Londra 20 (A.A) - Royter 
aj1tnsıoın cephede bulunan ay
tarlarının bugün yolladıklan 

b · ,zajeı tankı lıur.ulınlJ#ur 
Mis-Alllbada ) "'_ AKSUM CEPHESİNDE 

haberlere göre, her iki muha
sım taraf şimal ve cenupta bir
birleriyle temas etmişlerdir. Bu 
temas mühim harb harekatının 
b;r başlani[ıcı telakki edilmek
tedir. V ukubulacak muharebe
nin Dolo timalinde ve Kenia 
.sınırı yakınında Ras Destanın 
20,000 kifilik ordusunun bu
lunduğu aoktada cereyan ede
ceği tahmin edilmektedir. Bu Adis Ababa, 2l ( A.A Adleebeba, at (A.A) -

Havas Ajansı aytarından: d" 1 Aksumun 20 kilometre Sonu beşind sahifede -

Harunürreşid müstear a ı>: ~ .. ~----------------------~ b" Alman gazetecısı trı 
tanınmış ır hudud 
·ı Macar Dr. Farago 
ıhe .. e kogulmuşlardır. Bunlar 
arıcın . k . r bir telsiz makanası urup 

gız ı 1 k etmekte idiler. 
ca~t :e Cephesi, .21. ~A.A) -

gd"I bı"r bıldırıkte cep 
Neşre ı en d -· . b" bir tarafında egı-
benın ıç 1 d 
iklik olmadığı yazı ı ır. 

ş U kl Selaklara cenubun-ça ar, 1 il 
. H beş süel ko u e 

da bırthlaa n bombardıman et· 
bazı a 
mişlerdir. 

~ insan ruhu ve insan ~ : . 
~ şuuru hakkında ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

insanlığın başlaıwıandan b11güne J!e/inaye kadar beslenen telkinle
rin tekamül tatilli iizerinde m11allim doktor BAY ABDI MUHTAR 
taraJmda11 gazele111izde bir maka/L serisi yazı/acaltiır. BuJ!Ün bu önemli 
makalelerin ilkini yazıyoruz. Olt11rlarımızm bu yazı/011 heyecanla ve 
nıeıak/a okuyarak/arına eminiz. 

DördUncU ••hltemlzdedlr. 

6 ikinci kanunda Manisada hava 
taarruzuna karş1 deneme yapılacak 

Mamsa llbaJltk bulası 

Manisa, 21 (Özel) - Manisa- ı dahilindeki bütün gayret-
da yapılacak .büyiik Ata~rk ferin sarkdileceğini .öyJe-
heykeli hakkında tekliflerde mişlerdir. Yalnız bu heykelin be-
bulunmak üzere Kıripel ismin- lediye tarafından yapılacağına 
deki aanatk!r Manisaya gel- dair bazı yanlış· haberler ç1k-
miştir. San'atkir ilbayımızı tığını görüyoruz.. Evvelce de 
ziyaret etmiş ve kendisi- yazdığımız. veçhile heykeli be-
ne heykelin konulması tasav- lediye değil vilayet yapacaktır. 
vur olunan yerler hakkında Bu işin ilk ve ön müteşebbisi 

b ilbay Murad Germendı"r. Yan-iza at vermiş, ayni zamanda 
kandisinden ihz.ariğ bazı ma- hşhaberlere karşı hakikatJarı bu 

suretle tesbit etmği borç bildik 
Jümat alınmıştır. Bir musahabe HA VA TAARRUZLARINA 
eanaıında ilbayımız heykelin KARŞI KORUNMA DENE-
Atattırkümüzün pn •e ,ere- MELERI y APILACAK 
fiyle mütenasip kıymet •• si- Manitanın her hangi bir bava 
sellikle olmuı için imk&a - Sonu 4 Dnru sahi/t'ıl,. 



SahHe 2 

Büyük 
tehlüke 
Önünde ulusun 
en büyük ödevi 

- Baş tarafı I irui say/ada -

Doğu Afrikasındaki harb, 
bize, bundan sonraki muhare
belerde hava kuvveHcrinin hi· 
rinci derecedeki önemini gös· 
termiştir. Güvende olmak is· 
tiyorsak hava sınırlarımızı aşıl· 

ma:ı: çelik kanatlarla örmeğe, 

mecbuuzr: Atatürkün yıllık söy· 
!evlerinde anlattıkları gibi, ülke· 
mize havadan saldıracakların 
bizim de kendi ülkelerine ayni 
suretle mukabelede bulunacağı· 
~mız şüphe götürmez bir surette 
anlamalarını sağlayacak aybetli 
bir hava kuvvetine dayanma· 
mııa kat'i ihtiyaç vardır. 
Türk milleti, bitmez tükenmez 
kaynaklarına dayanarak bu 
kuvveti de yaratacaktır. Yurd
daşların Hava kurumuna yardım 
ıçın ellerine geçen hiç bir 
fırsatı kaçırmıyacaklarına emi· 
niz. O kadar büyük feda
karlıklarla kurtarılan vata· 
nımızın korkunç saldırışları 
imkansız kılması için kazancı· 
mızın her birimize bahşettiği 

imkin dahilinde Hava kuru· 
munun gelir kaynaklarını dur· 
madan artbracağız. Hava filo· 
!arımız için kabul edilecek biç 
bir fedakarlık çok sayılamaz. 
Zira ve on yedi milyon Türkün 
enerjiyi yokeden endişelere 

kapılmaksızın yarına inanarak 
çalışması için biricik yol budur. 

'ii'•vk.•1' :mlls:l:o 

Devrim 
Müzesi kurulacak 

Şehrimizdeki mekteplerde 

bulunan tarih öğretmenleri ve 
antikite ile meşgul olanlar ya• 
rın belediyede bir taplantıya 

çağırılmışlardır. Bu toplaııtıda 
kültür park içinde yapılacek 
" Atatürk devrim müzesi ., nin 
esasları üzerinde görüşülecek 
ve kararlar alınacaktır. 

§ Arsıulusal fuvar · faal ko· 
mitesi dün öğleden evvel be· 
lediyede şarbay doktor Behçet 
Uz'un başkanlığında toplanmış 
\te Kültürpark içinde kurulacak 

olan panayır yerinin duvarının 
inşası için bir münakasa aç· 
mağı kararlaştırmıştır. 

Köy bütçeleri 
Şimdiye kadar eski usule gö· 

re. Marttan marta yapılmakta 

olan köy bütçelerinin hem dev• 

Jet kaidesine uymak, hem de 
halkın gelirinin başladığı mev· 

sime rastlamak. itibarile Hazi· 
ran aylannda hazırlanması 11-
baylıkca usul ittihaz edilmiştir. 

Keyfiyet dün llbaylıktan bütün 
ilçebay ve komunbaylarla köy 
muhtarlarına bildirilmiştir. Bu 
yıl Marttan Mayıs ayı sonuna 
kadar, 935 yılına ek bir bütçe 
hazırlanacak ve 936 bütçesi 
devlet bütçesi gibi Haziranda 
başlıyacaktır. ----Zeytin bakım 
memurluğu 

Mıntaka zeytin mutahassıslığı 
vilayet zeytin işlerinde kullanıl· 
mak üzere y~ninden bir zeytin 
bakım memuru atanması için 
Zıraat Vekaletinden müsaade 
istemişti. gelen cevapta Şimdi· 
lik buna imkan olmadığı bildi· 
rilmiştir. 

• • 1 il 1 .... 

Torpil imha edildi 
Geçenlerde Küllük {önünde 

gümrük muhafaza motörü ta
rafından görülmüş olan hir 
serseri torpil imha edilmi~tir. 

YENi ASIR ı!!Z Kanunuevvel o .... • 

d .,. 

ŞEDiR HABERLERİ ...... 

Nafia 
Bütçesinden tasar
ruf yapılmıyacak 

C. H .. P. yardım komitesi 
lzmirin hamiyetli halkından topladığı 
-paraların hesabını alenen veriyor 
C. H. P Merkez yardım ko· 

mitesi dün öğleden sonra Bey
ler sokağındaki G. H. Partisi 
merkezinde Vali bay Fazlı 
Güleçin başkanlığıııda toplan
mıştır. 

Dünkü toplantı, yirmi dört 
kişilik büyük komite toplantısı 
idi. Bu toplantıda, on bir kişi· 
lik aktif komite, bir ay içinde 
yapılan işleri bildiren bir ra· 
porla halktan toplanan para
ların yekununu gösteren bilan· 
çoyu okumuştur. 

Halkımızın , kimsesizlere , 
yoksullara karşı gösterdiği yük
sek şefkat hisleri şükranla kar· 
şılanmıştır. Komitede okunan 
bilançoya göre bir ayda 17172 
lira 55 kuruş toplanmış ve aşa· 
ğıdaki bilançoda görüleceği 
üzere hayır cemiyetlerine para 
dağıtılmıştır. 

Dünkü toplantıda okunan ra· 
porla bilançoyu aynen aşağıya 
yazıyoruz: 

ÇALIŞMA RAPORU 
Geçen ayın 18 inde burada 

büyük bir toplantı yapmıştık. 
Seçtiğimiz 23 kişilik büyük 
komiteden bizler, on bir arka· 
daşınızı, aktif komiteye ayır

mıştınız. Aradan 34 gün g~çti. 
Ogünden bugüne kadar yap· 
tıitmız işleri anlatmak istiyoruz: 

- Aktif komiteniz, geçen 
34 gün içinde, dokuz toplantı 
yaptı. ilk iş olarak, eski hey· 
etten hesabları ve muameleyi 
devraldı. Geçen yıl basılmış 
yüzer yapraklı yirmi cild mak· 
buzdan onbir tanesini, biç kul· 
!anılmamış olarak teslim aldık 
ve bunları bu yıl para topla
mağa çıkan guruplara verdik. 
Geçen yıl tahsilatıııda kullanı· 

lan sekiz cild makbuzu ince· 
!emek ve muhasebe defterle· 
riyle karşılaştırmak üzere ko· 
mite üyelerinden Cumuriyet 
Merkez bankası direktörü 
Mecid ve Avukat Ibrahim 
Etemden bir heyet seçtik. Ar· 
kadaşımız lbrahim Etem Istan· 
bula gittiği için, usulen yapı· 

lacak hesapları incelemek işi 

henüz bitırilememiştir. 

F AALIYET GÖSTEREN 
GRUPLAR 

Halktan para toplanmağa 

başlanmıştır. Şimdiye kadar 
faaliyete geçen gruplar şun· 
far dır: 

1 - Tütün sosyetesi ve tü· 
tün tecimerleri 

2 - ihracatçılar ve üı.üm· 
cüler 

3 - Büyük sosyeteler ve 
fabrikalar 

4 - Manifaturacılur ve Av· 
rupa komisyoncuları 

5 - Tuhafiveciler 
6 - Mısırcılar 
7 - Demirciler, keresteciler 

hurdavatçılar ve boyacılar 
8 - Doktorlar, diş doktor· 

!arı, eczacılar ve ecza depoları. 
9 - Avukatlar 

10 - Ayakkabıcılar, kavaf· 
lar, dericiler 

11 - Zahire ve üzum sim-
sarları 

12 - Bankalar 
13 - Siğortalar 

14 - Otelciler 
15 - Sebze satan hancılar 

Bu 15 grup, hamiyetli, cö· 
mert İzmirlilerin seve seve ver· 
dikleri yardım paralarını top· 
lamakla meşıuldürler. Elimizde, 

yeniden hazırlanacak pek az 
liste kalmıştır. Ayrıca, müte· 
forrik bir liste yaparak, grup
ların listeleri dışında kalmış, 
fakat kendilerinin yii~sek ha· 
miyetinden istifade edeceğimiz 
lzmirin hayırsever çocuklarım 

da bu h ıyırlı ışe iştirak etti
receğiz. 

• • 

İlbay hız!c (Jıilr( 

Para toplama işinde çalışan 

arkadaşlarımızla sık sık konu· 
şuyoruz. Hepsi de, hamiyetli 
lzmir çocuklarının hayır cemi
yetlerine karşı gösterd kloıri 
yüksek ilgiden şükranla bah
setmektedirler. Kendilerinden 
istenen yardımın bir kaç kat 
fazlasını veren, böylelikle 
insanıg vazifelerini yaparak 
vicdan huzuru duyan yurddaş· 
larımız pek çoktur. Yerli ve 
ecnebi müesseselerin göster
dikleri yüksek yardım eserleri 
de her türlü takdir ve tebrikin 
üstündedir. Kalpleri, yoksul
lara kimsesizlere yardım duy· 
gusuyla çarpan bu temiz yü
rekli lzmi r!ilere, önünüzde bir 
kerre daha teşekkürü bir borç 
biliriz. 

DEVLET MEMURLARININ 
HAMIYYETl 

Başta sayın başkanımız ilbay 
Fazlı Güleç olduğu halde ha
miyet sahibi devlet memurları 
da, bir aylıklarının yüzde bir 
tutarını vermek suretiyle bu 
hay . rlı işe katılmaktadırlar. 
Kendilerine yardım ettikleri 
yoksullar namına teşekkür ede· 
riz. Bankalar ve özel kurumlar 
işyarları da geçen yıl olduğu 

gibi, aylıklarının yüzde bir tu· 
tarını vermeğe hazır oldukları· 

nı bildirmişlerdır. Bu içten ge· 
len yardımlar karşısında saygı 
ile eğilmek bir borçtur. 

Emniyet direktörü 
dönüyor 

Kırk gün izinle Istanbula 
gitmiş olan şehrimiz Emniyet 
direktörü bay Feyzi Akkor 
Çarşamba günü Izmire döne· 
cektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mevsim hastalıkları 
Havaların rütııbetli ve deği· 

şik gitmesi yüzünden mevsim 

hastalıkları meydan bulmakta· 
dır. Boğaz ve burunda yaşıyan 
grip, nezle ve sair bütün mik· 
ropları öldüren (Korizol Kemal) 

1 il.icını unutmayınız. 30 kuruş 
( ile büyük bir tedbir yapmış 

olacaksınız, basta olduktan 
sonra değil, hasta olmadan 
( Korizol Kemal ) kullanınız. 
Cepte taşınan şişeleri vardır. 

Hilal eczahanesi 

BÜYÜK iŞLER 
GÖRÜLÜYOR 

Biliyorsunuz ki, bizim top· 
ladığımız paralar, gene bizim 
elimizle lzmirdeki hayır cemi· 
yetlerine dağıtılacaktır. Yapı· 
lan büdçeye göre, hayır cemi
yetlerine para vermeğe başla· 
mış bulunuyoruz. Yoksul yurd· 
daşlara yardım zamanı olduğu 

için, hayır cemiyetleri de biz· 
den aldıkları paralarla, ken· 
di örgütleri vasıtası ile yar• 
dımlara başlamışlardır. Para 
toplandıkça ve cemiyetlerin 
ihtiyacı nisbetinde para ver· 
mekte devam edilecektir. 
Halkevi sosyal yardım komitesi 
de, bizden aldığı halk yardım· 
lariyle liselerde, öğretmen ve 
orta okullarla semtleri fakir 
okullardaki fakir ve kimsesiz 
çocuklara öğle yemeği verme· 
ğe başlamıştır. Muhasib üye· 
yıomiz tarafından biraz sonra 
ckunacak aylık bl.anço da ne
relere ne kadar yardım edildi· 
ği ayrı ayrı bildirilecek, bu
günkü finansal durumumuz 
anlaşılacaktır. 

lzmir çocuklarının göstere
ceği cömertlik sayesinde, çok 
iyi sonuçlar alacağımız hak· 
kındaki inanımız, bugün daha 
ziyade kuvvet bulmuş bir hal
dedir. Gelecek ay yapacağımız 
toplantıda yine yüksek katınız· 
da okuvacağımız böylece bir 
rapor, size ve hepimize, yok
sullara karşı eli açık lzmir hal· 
kının yüksek yardımları önün
de bir kerre daha minnet ve 
şükranla eğilmek fırsatıııı ve· 
recektiJ, 

C. H. P. lzmir bayır cemi· 
yetleri merkez yardım komite· 
sinin20 - 12 - 935 günü akşamı 
finans durumu şudur: 

Geçen seneden devir 1589 
lira 1 kuruş, teberru ve iane· 
den 9469 lira, memurların yüz· 
de bir teberruatından 114 lira 
54 kuru~. tahsilat yekunu 11172 
lira 55 kuruştur. 

Tediyata gelince : Öksüzlere 
804 lira 71 kuruş, himayei et· 
fale 750 lira, Kızılay cemiye· 
tine 1750 lira, Türk Maarif 
cemiyetine 1500 lira, Halkevi 
sosyal yardım komitesine 2500 
lira, Verem mücadele cemiye· 
tine 750 lira, kız Talebe yur· 
duna 400 lira, umumi masraf 
257 lira 90 kuruş ki umumi 
tediyat yekunu 8712 lira 61 ku· 

• ruştur. Y 11rdım komitesinin iş 
bankasındaki mevduat tutarı 

2459 lira 94 kuruştur. 

Kadın yüzünden 
Bayındırda cinayet oldu 

Bayındır'da Orta mahallede 
bir cinayet olmuştur. Saraç 
Mustafa oğlu Sadık Hacıbeşir 

mahallesinden Arab idris oğlu 
Etemle Ali oğlu Hüseyin tara· 
fından bıçakla ağır surette ya· 
ralanmış ve yaralarının tesirile 
ölmüştür. 

Vak'a failleri yakalanarak 

adliyeye yerilmişlerdir. Cina· 
yetin sebebi; iki tarafın götür• 
mek istediği bir kadındır. 

• Konser 
C. H. P. Birinci Karantina 

ocağı musiki kolu tarafından 

bu gece saat 20 de Karanti
nadaki kulüb salonunda bir 
konser verilecektir. 

Yunan 
Vapuru 
kurtarılamadı 
Evvelki gece görfezde Ça· 

kal burnu önlerinde iki kulaç 
derinliğinde kuma oturan 309 

tonluk Yunan bandıralı iyon· 
ya vapurunun kurtarılmasıııa 

dün de çalışılmıştır. 
Gönderilen romorkörlerle va· 

pur kurtarılmak istenmiş ve 
çekilmiş ise de yüzdürmek 
mümkün olamamıştır. 

Tahlis ameliyesi için lstan· 
buldaki tahlisiye idaresine ma· 
lfımat verilmiştir. 

Bay Suat genel 
kongreye g:tti 
idman cemiyetleri ittifakı ge· 

nel merkezi Ankarada ayın 

23 ünde yapılacak olan büyük 
toplantıya lzmir spor mıntakası 

namına yarşarbay bay Suadı 
Ankaraya davet etmiştir. Bay 
Suat bu sabahki ekspresle An
karaya gidecektir. Kongrenin 
beynelmilel spor faaliyetleri 
üzerinde önemli görüşmeler 
yaparak kararlar alınacağı tah· 
mın edilmektedir. 

Vilayet bütçelerinin yapılması 
sırasında Nafia müdürlüklerine 
ait tekliflerin vilayetlerce çok 
defa göz önünde tutul:ıııyarak 
genel meclis yanında lüzumu 
sebebi izah edılıniyerek hakiki 
ihtiyaçtan eksik tahsisatla büt· 
çelerin yapıldığı hakkında Na· 
fia Vekaletinden vilayete bir 
mektup gönderilmiştir. 

Bunda bu gibi işlerde tasar· 
ruf düşüncesinin hizmetleri ak· 
satmıyarak bir derece içinde 
yapılması silindir ve sair alet· 
fer için Nafia bütçelerine fazla 
tahsisat konulması bildirilmiştir. 

iskan memurları 
Bakanlar kurulu kararına 

iktiran eden ücretli memur 
kadrosundan başka iskan işle· 
rinde yevmiye ile memur ça· 
lıştırı 'maması ve mesai saatın

dan fazla çalışan kadro dahi· 
!indeki memurlara verilmekte 
te olan fazla ücretin hemen 
kesilmesi sıhhat ve ictimai mu· 
avenet vekaletinden telgrafla 
valiliğe bildirilmiştir. Bu suretle 
kadro haricinde memur istih· 
damına zaruret hasıl olursa 
vekaletten izin alınacaktır. -

idare heyeti 
Vilayet idare heyeti dün 

öğleden evvel toplanmış ve 
icabeden kararları almıştır. 

Ilbayın bir diyevi 
"Köylünün 

derhal 
işleri 
is'af 

kanun yolile 
ediliyor" 

Bir gazetede çıkan "köylüye 
kolaylık gösterilemez mi? .. baş· 
lıklı bir yazı üzerine dün bir 
muharririmiz ilbay Fazlı Güleçi 
ziyaret ederek bu husu~ta iza
hat vermesini rica etmiştir. 
Bay Fazlı Güleç muharririmizin 
sualine cevaben d~miştir ki: 

- Vil.ll.yette köylülerin da
kika fevt edilmeden dinlendi
ğini ve işlerinin, arzularının 
kanun yollariyle hemen is'af 

edildiğini siz de bilirsiniz. 
Hiçbir köylünün vilayete mü· 

racaat edib böyle bir şikayette 
bulunmadığıııa ve vilayet ma· 
kamı da ga:ı:etelerden evvel 
şikayet mercii olduğuna naza· 
ran ben de bu haberin doğru 
olduğunda tereddüd etmekte
yim. Eğer böyle birşey varsa 
doğrudan doğruya şikayetçi 

köylüyü beklemekteyim. ., 

Belediyenin bir kararı 
Kamyon ve 

kabul 
otomobiller hanlara 
edilmiyecektir 

Belediyenin bir kararile lzmir· 
deki hanlara Otobüs, Kamyon 
ve Otomobil sokulmaması mü· 
nasib görülmüş ve bütün han· 
cılara tebliğat yapılmıştır. Şeh· 

rin en işlek ve fakat dar olan 
Kemeraltı ve Balcılar gibi cad· 
delerinde bulunan hanlardan 
mülhakata ve yakııı vilayetlere 
hareket eden bu gibi Otobüs 
ve Kamyonlar bundan sonra bu 
hanlara sokulmıyacak, böylece 
dar olan sokaklarda muhtemel 

kazaların önü alınmış olacak
tır. Dün İzmirdeki hancılardan 
yedi zat ilbay Fazli Güleçi 
vilayette ziyaret ederek mez· 
kfır kararın kendilerini zarara 
~akacağını bildirmişler ve tat· 
bik edılmemesini istemişlerdir. 

Vilayetçe belediyenin kanun 
dairesinde verilmiş bir kararı 

mevcud olduğuna göre, yerine 
başka kanuniğ bir karar ikame 
edilmedikçe hiçbirşey yapıla· 
mıyacağı kendilerine cevaben 
bildirilmiştir. 

Sinemasında 
Telefon 2573 

Halkımızın en çok sevdiği 
her filmde alkışladığı 

JOAN KRAVFORD 
KLARK GABLE ve 

ROBERT MONTGOMERY 
Zevkine, neşesine, güzelliği· 
ne doyum olmıyan büyük bir 

filmde tekrar buluştular 

Kiralık 
Gönül 

AYRICA: Paramunt Jurnalda 
en son dünya havadisleri 

VE 
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Afrika ya 

Sevkiyat devam 
ediyor 

Napoli 21 (Ö.R)- Lombard
ya vaporu 400 asker ve 800 
işçiyi hamilen doğu Afrikasına 
gitmiştir. 

Napoli (Deyi Ekspres), Sezar 
Batisti taburu akşam üzeri do
ğu Afrikasına gitmek üzere 
hareket etmiştir. Bu vaporda 
1600 askerle birlikte bay Mus
aolininin yeğeni Vito Mussolini 

de vardır. 
Vaporun hareketinden önce 

ıiyah gömlekliler rıhtıma gele
rek vapordaki arkadaşlarıoı 
selamlamıştır. Bu mürette~at 
Jtalyan somalisine gidecektır. 

Baldvinin nutku 
tehlike işaretidir 

Berlin. 21 (Ö.R) - B. Bald-
vin'in avam kamarasındaki 
diyevi Berlinde pek fena kar
şılanmıştır. Bu sözlerde Akde
nizden daha yakında baş gös

terecek bir tehlike ima edil

mekte idi . " F ıankfurter Zei
tung., diyor ki: 

" Hiç şüphesiz Fransayı is

tihdaf etmiyen bu esrarlı ima 

olmasaydı bile sözlerin Alman

yaya karşı olduğu gene göze 
çarpardı. Şurasını kaydetmek 

lazımdır ki Fransanın hareketi 
hakkında sitemlerde bulun
maktan İngilız başbakanının 
kaçınması berkitelerin şıddet
lendirilmesi karşısında Fransa· 
nın iştirakini elden kaçı~ma· 
mak istediğinden ileri gelmışt.r. 

lalya yeni bir 
teklif yapmıyor 

Paris 21 ( Ö. R ) - Roma
dan gelen haberler ltalyanın 
ıüel hareketlere devam arzu· 
sunu açıkca b ldirmekle bera· 
her müzakere kapısını da açık 
tutmaktadır. Fakat şimdılik ye
ni bir tekhf yoktnr ve araya 
Noel ve yılbaşı yortularının 
girmesi görüşmeleri yavaşlata
caktır. Böylece son heyecanlı 
haftadan sonra bir bekleme 
devresi geçirilecek ve bu miid
net zarfında hükumetler karşı
lıklı istihbar işlerine devam 
edeceklerdir. 

Italyan bankası· 
nın altınları 

Paris, 21 (Ö.R) - Madone
den _bildiriliyor: 604 nuınaralı 

lngiliz 
••••• 

Parlamentosu
nun tatili 

Londra 21 (Ö.R) - Parla
mento Noel ve yılbaşı yortu
ları dolayısile 14 şubata kadarl 
tatil edilmiştir. Muhalefet par
tisi başkanı B. Attlee, 27 son 
kanunda kömür madencilerinin 
genel grev ilan e~meleri tehli
kesi olduğundan ıcabında du
rumu tetkik etmek iizere par
lemenlonun 21 son Kanunda 
toplanmasını istemişti. Hüku
met bunu reddetmiştir ve 
parlemento 14 Şubatta ye-
niden toplanacaktır. Fakat 
durum parlamentonun daha 
önce toplanmasını İcab ettirirse 
Avam ve Lordlar kamaraları 
başkanları hemen bunları _ıop
lanmağa çağırabileceklerdır. 

Sulh 
Muahedelerinın 
tadilini istediler 

Londra, 21 (Ö.R) - Bugün 

A kamarası toplantısında 
vam d , 

on üç saylav sul~ mua~e e.e-
. rinin tadili için hır takrır ver· 

diler. 

B. Hoar 
istirahate gitti 
Londra, 21 (Ö.R) - D~k

torların beş ay istirahat tavsıye 
ettikleri Sir •Samuel Hoare k_a
rısiyle birlikte lsviçreyeye gıt

. 1. Hareketinden önce kral 
mış ır. . 
tarafından kabul edilmiş tır. 

Fransa sulh 
tedbirleri aldı mı? 

Paris, 21 (Ö.R) - STa~ ~a
• nad say lavlarından ~· aıttın· 

hükumetin lngıltere ve 
ftetya ıle F ransanın doı.tluğunu 

a - ıam tutarak ve ne ıolur-
sapasag hakiki" bir bi araf-
sa olsun g . . h"k" 
lık siyasası giidmedkb~çlın uld~
metin ne gibi te ır er a . : 

d ·r bir istizah takrırı 
ğına aı . 1 k 
vermiştir. Bu t~krır .. ge :ced 
cuma günü dış sıyasa uzerın ~ 

1 k münakaşalardakı 
yapı aca b' 1 f ·ıe 
diğer istizahlarla ır eş ırı -

cektır. 

Sofyada suikast 
muhakemesi 

Sofya 21 (A.A) - Mahke-
3 Ilkteşrin suiakstçılarının 

b:ndan sonra hafi celsede sor-
·ı 1 · karar ver-guya çekı me erme 

miştir. d' h k 
D yan Valçef ken ı a -

k damk' 'thamlara karşı tama-
m a 1 1 

• iddia et
mile suçsuz oldugunu k d' .. 
miş ve mahkemenin en. ısını 
temize çıkaracağı~a. kanı bu
lunduğunu söylemıştir. 

· katarla Romada Italyan ban
kası tarafından Pariste Fransa 
bankasına gönderilen 18 ton 
altın hududu geçmiştir. 

r • • • AKASI AL TINDA 
INGILTERE 515 TAB } 

S .. .. d n trenlerin ve vapur arın is yuzun e 
· 1. · · kaldı ge ışı gerı b' sis Ingilterenin 
.. D" akşam kalın ır b' k 

londra 21 (0.R) - un rmanından ır ço 
' 1 t Sovtampton ı b' k 

ccnub ve şimalini kap a.mış 1
: i ve bu limana gelen ır ço 

vapurların hareketi tehır edıld 1 k vardıkları Vayt adasında 
Vapurlar da, bir kaç saat geç ka ara 
duraklamağa mecbur kaldılar. 'k ktinde varamamıştır. 

Nevyorktan gelen üç transatlantı. :ı:n Vayt adası ahalisin
Sabah günü birlik Sovtamptona gelmı~esilmesinden ötiirü orada 
den 1,ir çoğu münakale vasıtalarının M leketio her tarafında 

' b k lmışlardır. ı em dil . f 
o_rada gecelemeğe mec. ur a il kazaları kayde mış ır. • 
sıs ve don yiizünden bırçok otamob d h ket ve muvasalet;J 

. . 1 muta .ıre 
Şimal hatlarında ışlıyen tren er 

saatlerinde ı zecikmişlerdir. 

. .. Iü kopyası. 
ve en temız soz . de ilk defa 

•• AyrıcsAv AŞLARI 
ÇoL "k Arap muharebesi. 

Büyu J 1 ve,aıre d iÇ"" ~ 
Komik.. F AKtn LA~E sinemasın a_ - -

-~gBunların hepsı buu 

YENi ASIR sanıta a 

Son Telgra~ Haberleri 

Hava kuvvetlerimiz için 
Hükumetimiz 21,500,000 liralık bir 

taahhüde ~irişilmesini istemiştir 

B. Herriot 
1-Iiikfimetle ayni 
safta yiiriiyecek 
Paris, 21 ( Ö. R ) - Dün 

akşam başbakan B. Laval, 
B.ıy Herriot ile görüş-

Ankara 21 (Özel) Hüklimetimiz, hava kuvvatlerimiz için yirmi bir mılyon müştür. Karşılıklı devlet 
teati~inden sonra, B. Herriot 
radikal partisi başkanlı

ğından istifa etıı ı ek suretile 
gösterc!iği gibi, başbakanla iş 

birliğine devam arzusunu teyid 
etmiştir. Bu mülakat siyasal 
çevrenlerde müsaid tefsirle 
karşılanmış ve kabinenin istik
bali için iyi bir işaret sayıl

mıştır. 

soo,ooo liralık bi-r taahhüde girişilmesi hcııkkında Kamutaya bir kanun 1 "- Yl
hası vermiştir. Memleketin havalarda hakimiyetini alakalandıran bu önemli 
layiha yakında incelenecektir. 

lstauhul 21 (Ozel)- Ergani civarında Kabanda araştırmalar yapmakla meş
gul olan heyet bir altın madeni damarı bulmuştur. Keyfiyet derhal Ekonomi 
Bakanlığına blldirllmiştır. Damarın çok zengin olduğu söyleniyor. Araştırma
lara önemle devam edilecektir-. 

Bingazide tahşidat 
bir makinalı 

hazırlariıyorlar 
ltalyanlar Bingaziye 
fırka göndermeye 
Londra, 21 (Ö.R) 

Deyli Telğrafın Ro· 
nıa ayları bildiri
yor: 

ltalyanlar Binga
ziye yeni bir ma
kinalı fırka gönde
r ı lmesi için hazır

lıklar yapıyorlarlar. 

Bu kuvvetler Bin-
zicleki 

takviye 
Buradaki 

kıJvv etl eri 

edecektir. 
ltalyan 

ordusu, Mısır hu· 

Kamutayın tatili 
Ankara, 21 ( Özel ) - Ka

mutay, bayram ve yılbaşı mü· 
nasebetile Çarşamba günü bir 
haftalık tatil kararı verecektir. 

Yakalanan 
kaçakçılar 

Ankara, 21 (Ö.R) - Geçen 
hafta içinde cenup hudutların
da 105 kaçakçı ve 16 kaçakı 
hayvanı yahalandı. 

B. Demircis 
Partilerle temas edecek 

Atina, 21 (Ö.R) - Başba
kan bay Demircis g; zetecilere 
beyanatla bulunarak ana yasa
da bu ! unı..cak tadilat hakkında 
bütün siyasal :partilerle temas 
ve fikir teatisine hazır oldu
ğunu söylemi ştir. 

dudları boyunca tah 
şid edilmiştir. Bin- Karşılıklı dostluk 
gazideki ltalyan • 
kuvvetlerin:n ye- temınatı 
kiinu hakkkında sa- ıa:;~~ Paris 21 ( Ö. R ) - B. Be-
hih malumat bilin- Nısırda son lııiılisrlı·rıle trsbıt rılilcn l'ıılcrrsaıı birrrıstanfa11e nesin Çekoslovakya Cumhur 
miyorsa da, Mısırdaki lngiliz kuvvetlerinden üç yeni bir makinalı fırka gönderilmesi için ha:ur- başkanlığına seçilmesi dolayı-
kat fazla olduğu muhakkaktır. lıklar yapılmaktadır. Şimdi Libyada bulunan sile bir taraftan B. Masori ve 

Lizbon, 21 (Ö.R) - Bumda bulunan lngiliz İtalyan kuvvetlerinin mıktarını tahmin miişkiildür. Benes, diğer taraftan B. Leb-
ana filosuna mensub gemiler, Cebelüttarık'a Bu kuvyetlerin ana kısmı Mısır hududu boyun· run ve Lava! arasında teati 
hareket ettiler. ca tahşit edılmiştir. Bu kuvvetin Mısırdaki ·in- vdilen telgraflarda Fransız -

Londra 21 ( A.A ) - Deyli Telgraf gezele- giliz kuvvetlerinin yekunüııden üç misli fazla Çekoslovak dostluğunun deva-
sinin ltalyadan aldığı. malumata göre Bingaziye olduğu söyleniyor. mı isteği gösterilmiştir. 

--~====----=:::==:==:=---===·· • ·-=======~=:::~::;- ~:.....::.-

Kamutay müzakereleri --
Türk-Sovyet dostluk muahedesinin 
on sene temdidi kamutayda onaylandı - ..... 

Ankara, 20 (A.A) - Bugiin 
Fikret Silayın başkanlığında 
yapılan kamutay toplantısında 
evkaf umum müdürlüğii me
murları aylıklarının tevhid ve 
teadülü hakkındaki kan~na 
ilişik cetvelin değiştirilmesıne 
umumi müvazeneye dahil daire
lerle vakıflar umum müdürlü
ğünün bütün alacaklarının yek
diğeriyle takas ve mahsubunun 
yapılmasına, tayyare resmi ka
nununa bir fıkra eklenmasine 
ait kanunlarla Pazar kazasının 
Pazar mahallesinden Mümin 
oğullarından Mehmet oğlu Ha
sanın ve Tarsusun Şamlı ma
halesinden Nuh oğlu Süleyma
nın ölüm cezalarına çarpılma
larına ait mazbatalar kaiıul 
edilmiştir. 

Üzerinde görüşülen kanun-

(ardan bina vergisi kanunu bi
rinci maddesinde bir tadil ya
pılmasını isteyen bir takririn 
kabulü üzerine mezkur madde 
encümene verilmiş, diğer mad
delerinin görüşülmesi de geri
ye bırakılmıştır. 

Kamutayın bugün birinci mü
zakerelerini yaparak kabul et
tiği kanunlar arasında Sovyet 
Cumuriyetleri ittihadı ile akde· 
dilmiş olan dostluk ve bitaraf
lık muahedenamesiyle buna 
müteallik protokollar ahkamının 
on sene müddetle uzatılmasına 
aid kanun layihasiyle Yugos
lavya ile yapılan iadei mücri
min mukavelesinin tasdikine 
aid kanun layihası da bulun
makta idi. 

Kamutay Pazartesi günü top
lanacaktır. 

ispanyanın sUel kuvvetleri sıfırmış 

Sü bakanı, fena idaresile 
orduyu tahrib etmiş 

Madrid 21 (Ö.R) - B. Yil Roblez bir sinemada 4000 kişi 
önünde bir söylev vererek ispanyada cumuriyet kurulalıberi Sii 
bakanlığını idare eden B. Manoel Azano'y~ şiddetle hücum et
miş ve ordunun tahribine çalışarak etkisini ve ahlakını sıfıra 
indirdiğini söylemiştir. 

Piyade kuvvetleri 16 dan sekize, siivari kuvvetleri iiçten bire 
indirilmiş, dağ kıtaları var yok derecece kalmıştır. 1930 da 
640 milyon dolar olan Uluslar müdafaa bütçesi 1935 de 152 
milyon azalarak 488 milyona indirilmiştir. 

Deniz konferansı 
Fransa, to ıaj ve silah çapları iti

bariyle tahdidata taraftardır 
Paris, 21 ( Ö.R ) - Senato 

deniz komisyonunda Deniz ba
kanı B. Pietre sorulan suallere 

cevab vermiştir. Komisyon ge
çen toplantısında, arsıulusal 

durumu ıı-özönünde tutarak, 
Fransanın merkez konferan
sında silahları tahdid mes
elesinde verilecek karar
lar da ancak kısa bir müd-

. det için bağlanmasını ve az 
çok Vaşington muahedesi tek
liflerine dayanacak tahdidatı ,......_ 

her halde habul etmasini iste
mişti. Bakan Londra Fransız 

d elegasyonuna verilen talimatın 
bu görüşe uygun olduğunu, 

Fransanın tonaj ve silah çap
ları itibariyle tahdidata taraf
tar olduğunu bildirmiştir. 

Londra 21 (Ö.R) - Öğle
den sonra toplanan deniz kon
feransı şaat 17,30 da dağılmış 
ve Noel yortusu dolayısiyle 6 
son Kanuna kadar tatil yap
mağa karar vermiştir. 

T!!:::nl"'A YY ARE SINEMASJT!:~~n 
IC'ZV'//Y//Y7/J'T/A7'7/Z'7//.Y""'9""///JO'////////JVY. V//k'.'1',//L//; 

Bugün çok sevilen kahkahalar kralı Georges MILTON'un 
en güzel filmi 

PARA KRALI Milton 
Fransızların meşhur "Commte O':>ligado,, operetinden 

iktibas edilen şarkılı komedi 

Filimde Miltonun dört meşhur şarkısı. çok gülünçlü dans· 
!arı, Parisin bar, kabare ve gece eğlence hayatı kibar 

aleminin iç yüzü tamamen canlandırılmıştır 

Filim, Parisin en büyük moda saraylarında çekildiğinden 
en son moda Paris tuvaldleri te~hir edilmiştir 

AYRICA : Foks ( Türkçe sözlü dünya haberleri ) 
(Miki ile King Kong karşı karşıya) 

S//////////-://////~//////////////////J'//////////////, 
ean saatlerı; Hergun 15 - 17-19 - 21,15 Cumartesi 

13-15 talebe seansıdır. Pazar 13 te ilave seansı 
Her seans sonunda her tarafa otobüs • 

Karşıyakaya vapur vardır 



--·· 
Manisada Atatürk heykeli in h • A h kk d 

H k 1. beled. değil. san ro u ve ınsan şuuru a ın a 
ey e 1 ıye 1 1 ba 1 d b ·· ı· Dbaylık yapbracaktır nsan ığın ş angıcın ~n • ugun~ ~~ ıncer~ 

.. .-.:.~ 'l!.=:. ~ ~ .:t:.J.ıı:":::ı; kadar beslenen telekkılenn tekimul tarıhı 
serekli ... teclllirler •b=•k- pek lteiellildi. •i+r piye
...... nele tapbcı Gldaen çok 

Bu ciimledea olarak ilbay tabüj' llareketlerife we Oz-
11• ad Gennea'in bqkaah- can rolid ,.,.. saç laa
p.claki ba•a tehlikeaiae kuta yab bot pren luali11e pİJelİ 
k--. komia7•u 6 kbu- cek .-ı aa ........... Pi199 
-·- secell ••• ltlcan·la- 8lreldi ....... •a•=•· bitti. 
nadan korunm"k içia bir de- Herweı tkel; ıaı.. mlcımere 

aalonu davetlilere açalmaclu 
_.. JaptLnasnu br...ı.,t.r- enei hdea iki..,. .... talebe.tel' 
........... Ubay deaemeaia u· tara&adaa bNblarak bu.lana 
.. yapılacajı oklunda laalka llıaza maayyea fd.1eler ipa .... 
Wr lteyanM9e ae.,.et.iftir. je edilmif hale.-....... davet-
ORT A MEKTEPTE GOZEL lileri çok kırdı. Şllplaeaiz ~ 
BıR MOSAllERE VERiLDi vaüi ve blylk k...tanlan 
Ulusal ekonomi ve arbnu içia laden ı.-ai yw •Jnla-

Wtuı miinasebetiJe haftwn bilir, fakat b•• acledilri ~ 
- .- Maaiaa .ta mekte- 50 ye çıkararak bu iohiaan bir 
..... e bir .......... wena..iş- k1S1m davetliler ......... 
lir. Sam saat ,...._. eneA ~ ele dopu clejilclir. 
Wr çek iit'et.I• ve zevat ile f.1• IMa 11111 bıibntr etme• 
••'=Willu· l.tikW wfile a..- ı mit olsaydı barara yazmağı 
layıb M•aiu maqile bi- fada b.ıurclllk. 
ten bu mlaamere aUcıı- ~ı' ek 

Halkevlerinde. 
Konferanslar Yerilecek 

Ankara, 21 (A.A) - C. H. 
P. KeDel sekreterlijiadea teh
Hi ea.iftir: 

Bup teplaua C. H. P 
Genylnkunılu aptadakl karu-

't ~r: kOllferaallan, ... 

tmnf•••• law Ha•eftede 
n ilyllllnaralanR tayia eMceti 
ip •e kam- ..-........ 
nırilecektir. Ha•ftİlle pleeek 
olan konferauçdana açMmai 
,ekiDeri tayin olammUftur. 

2 - Parti tarafınd• teftiş 
ettirilen 23 villyetia teftit ra
porlan incelenmiş •e icabeden 
brarlar •erilmiftir. 

S - Şm.a,• kadr uf6it 
......,_ lliter villfetlienle ... 
teftitleri yaptuamuı kuv .ı
bu aJınm11t1r. 

Bir rekor 
P..U, 21 (Ô.R) - Tanared 

Rober ve GeYİn on bin tel.-
metrelik mesafeyi iki tla de
kuz saat ve 30 dakikada ka-
tettiler. Bu ıuretie eski reko
ra 27 l&at fadda kdllar. 

Bergamadaki 
sebze bahçeleri 

S-.ama kaubaaı içinde ba
ı... b.ızı seh&e haleçe1eri •· 
• * leri karha iç.iadea •er.
car-. baLcelerini ..U1orterclı, 
.8U çaya Jaiım da kaftfbit için 
......... Sıblaat mtı.ı...,. Ber 
p.Ülana ....... ...,....D ... 
bu vaziyeti tehlikeli glrmuı 
•e Bersw We41ife•c:e all
aan Wr kanda ltalapjeria lla 
.-, ıalan a .. _aw meni 
-~afak sörillmllftll. 

Sebze büç.eleri sahipleri 
,.U.r4an beri iatifade ettillleri 
mdn yi•e Wifade ettirilmeleri
• mhade verilmek ~ ,._ 
Hk makamlara ba~. 
im• ic:ill •myete 4le ..-.. 
caat eden sebze bahçeleri sa
laiplerine Jleıısw belediye
liace başka ve temiz sulu bir 
rnea ba"'cıe ,.,..ak i&ere 
ar•zi verilmesi ve aebze llah
çelerinin blll• dnıp JCrltllin 4le 
istialAk ... - mwaHt ... 
rlllmtiftür. 

Berberlere kon
ferans verilecek 
Ömfrlzdeld ..._ .... 

••et11,.. mı' • ılın • ' an 
.......... llrlb ........... 
lerillİll ~ .... 
...... ....,.. ..... ' • tanlan 
hkkru luılellire we=e n 

dıl~ ··-·;· ... , ffmrticl 
t.nf .... ... ........ •eri 
leaktiır. Den.la .a.cak elaa 
a. lnmfer ±rf·• - t.er-

• .._ -······· ••sH•nk. 1111Yaffak ıh lora "t'dz-
rmcla 6irllceek Wr ,.. 
••bek izel"e fo19Jrafta e'Wi· 
,.._ ..... ırerilırektir. 
Şia# ller ıs'#' ı• ..W

.... ıalaibi belediye1e makina
- e-ı. •e lnllıtrclap kim
J~Yi mayileria terkibiai bildi
ren bir istida ile müracaat ede
cektir. 

BeletliJece .......,._ -
lrin•n ..it .. k•tnl edile-
ak " elalifftna•eli ...._ .... 
yaa berberler baalan kullau-
.. ,.acaldar4er. 

Yeni bina vergisi 
kanunu 

Yem biu •erıileri llıkkw
daki kanunun tatltaıdne baılaa
...... lu kan• e..ıtk 1abip· 
leri için eakİIİne gire daha 
mAnid hikl•leri ilatiwa etti
•. clea her tarafta .... 
C~anmııbr. • m, m ,...._._ ....... 
.ı bdlrin J1tPlla• ,ederin ver
rire e1as olmak here teftit 
edilen gayri safi atlan o ft• 

ldttmt.er; ic:ut8r. •lıftll'I sk 
.-ele bltwlaralr ,.de ,W.i 
t.ef iadiriteaNir. 

ICa...da tMrİll ..liiea t.riia-
lenle Pfl'İ .. .... JIO in 
....... w •• ., ...... i ..... ···h-k icia .. iraAl fi•k 
p.i bet aelr••He 225 ira1a 
indirilecektir. 

Vergi tar1ıı za-anmsh '
miktardan ela Jlale ~tela• 
zil olaaacak bakirem ohm t• 
Jiralak irad vergi7e eıaı tutula• 
aldar. Bu nretle ...-.i 21,• 
lirad.a 21.• 1ia9a İlllllll ola
caktır. 

..... ,_ itill&l'ea 

Siyah gözler 
Oynıyanlar : Harry Baw 
S,.one Simoa.Frawca •• 
ytlkıek ve loaj bil' auk lai
yesi .. Mefhur Çiian oıa.u .. 
bu filme iftirik ettirilmiftir .. 

yamn 

KING KONG 
TOIUCÇE 

Slıdi biriblar filllli 
AYRICA 

Bu yazılar okurlanmızı iki esrarengiz alemin kapılarından içeri sokacakbr 
okurlar ıimdiye kadar tanunadıklan bir hcyeca1Jla sarsılacaklardır 

................................................................................................ 

hı11 .. juı ilE ... tk•R tle· ı Wrlan 4a lalı•1t1n aın Wr 
9"wWe ... is:11•..._ .... dan ttlllôl ••it ... • 4a 
hldiaelerine dikkat ettilderW tıiWrltulena ...... idi. Orta 
Şark •e Garı. • .W b· 
,...,_ .... ıeçimelde ..... .., .... 

Meıeli Bemard Harta ..
riade idris Pe,pmlı ..... ara
•• Allaladan ıelea feaa ruh
'- taraf.adan zahteclildiPi, 
~r'ıa 1seacliai laarna 
olmuı zaaaettijini, &kiiz pbi 
ot yediğini, .kallanma kartal 
tlfilne, braaktaruu. kut İlea
çeaine dW&ğnntl okumakla 
ıuir •ozukluğu geçirdiklerini 
b,..ailmit ...,oru. 

Garbcla, Oaer'ia eserleri ......... b,...... .... , ... 
Hattl y,... • \ıarelleleriae 

iftir'lr etmemek iPt ·um. • ., ........... ,........ ... 
,......... .. ! it ... ,..... 

Bir ...-eyi s•kce -
..... plapsak -- .... 
.. , •• uu MCifelen.clea W· 
ddti ......... Müeleri 
lelP! • • .... illrirt ... lar la• 
Watirle \e-lerı iu1aa phpelf
larclar. Şlp .. e yek ki ilu•-'ar 

pnlikleri laMUeleti ·--
...... teclariıl ... fikirlerle ......... 

• ...... deninde ..... 
.......... akıl11omklatun 
............. b ..... 
..a.i ..._lar, Jaltaaca bir 
varhtaa eseri telakki etmif
Jerm. .... ••• ya iciae riren 
veya onu dııardan ve uzaktan 
zabteden yabancı bir şabsiye
tia eseri sumatludL 
Şulru rayri tabii olanm 

•htudi~ Iraz zamanın itikat
larma zıd iseler, ıahsı kltü 
n1alarm ve ,eyt:amn zabtetti· 
jim, eter zamanm itikadma 
.,,. 4iifiyoru 01111 ela 
A..._ Ware ettitiai ... ,_. 
lardl. Birincilerini teYtu•• 
teni••• •e kutierini tle 
onun prrinden kwumak için 
... .,........ lkiıaeileıi iae 
aizzeden aa,..a.nk _...._ ller
kes talrmet Ye riayet ecli1oıd•. 

luün 460 1e11e eneline ge
liaceye 'kadar bu tellkkt de
vam etti. O tan1ıte lpokrat dl
ma;.n akıl merkezi olduğuau 
ve akıl bozulduldanaua heyia 
lloneldnjmMlaa ileri Jrel&liiini 
tarif etli ... •* ........ da 
tlijel4eri silai te .. lıld etmek 
......... .a,leıli. 
.. fikir fardalı - aetice 

•etmedi, " .... ..atı 5 

ı: 1 et .............. --
...... Yille Benra.4 Hartas•e: 

Orta çatda, lôliseeie la..-« 
devrinde felsefe Mtrolaltik •e 
ilİIB de mimk bir silmiyet ta
...._._, fllGr '"zalan Jİae 
eski telikkiye avdet etti. Orta 
Pim ~ lftldanm ıre eezbe
lilerini tetkik .etti;imia um•, 
bizim delilik irhı Wijlmiı 
bidiaeleri giltM41ilderİllİ tlrl
y.-u; bizim bap deli decli
limiz - ....... ,. orta Pi 
(Allah) ile peyda eclilea ittiaa
lin ifAl"eti telAlrld ederek, lalir· 
met ve riaJetle •ua•ele edi
yor onlan eizzedea .we e.liya• 
ela .,.,...... 

Şair beı:akl.p lciliıenie iti
kac:lma zıd lrlz ile tezüir et
titi watm,icle, taham AW.. 
dlltman bir ıeytanla ittil&I 
peyda ettijini 98111Jor •e oa• 
lara bu ıı:aama i.._ eltili 
-a.eleJi l'eftl ... ,...... 

Diter bir takım ı'*""••k· 

catda ......... pk illlif•r 
efeitti. ~ Cilt .- lrilile· 
• llltla •l•I ile ltllrk 
ılnlüii - cleftnle, lıılristİJ•
...... yanıbqaacla sibirbazhj'la 
ba yayıhfl btlfW tarihinin bal 
olawne911 bir muammaudır. 

O ...m.r. bir inaanı mü
kfllC•'el, olgun bir libirbaz 
diyr. kabul ettiren, f116r akıl 
ve laia la~, ltaa .. 
biı.e bir pbn isterik diye 
kabul ettiren fUÜr Ye his lau
_.İJetlerİllİD api oW-t-u 
gir6yoruı:. Mue11 iaterilderde, 
c:ildİll hazı -tablarmda laiı 
lra,laım7or. Silürttazhk deme
de ciW hilMaİll bl,le lrayW
•-•, pb11a cildinin 19ytan 
pmceıDe tema• gebit olma
-"• miltHellkl 1&111Jort.r4i. 
HaWi,_ı.taa uliPI mablreme· 
leri, mlairbulan fiaWetle takib 
ettijmden, oelan ba hiWrlifi 
ile tam.ağa çalqayw ve ltu 
laieidijin •ar olu olm.,.._ı 
• nlqi UM1llerle anyordu. Ve 
Awrupuın ber t.arafma bu a
lim ..ıakemeler yapıllDlf bulu
•yoriarclı. Vucutlanada W,.ıe 
im s•Jl'İ tabiililderi bulunan 
unlllar devria malakemeleri 
Ye za .. aıa adaleti t•afaadaa 
teJtaala ittifak ıuçiyle mala
k6m edilerek mahvediliyordu. 
Bir mi9lal bu faciayı g6sterme
ie kifidir. Y alau (Treveı).fe1a
rinde bir iki uae urfmcla 6500 
kiti en zahm ifkencelere malı· 
kum edilmifti. 

lasanlarm, tuiir hakkınclaki 
tellkkileri 11e bu tellkilerin il
ham ettiji bu feci ve vahti 
zihniyet Avrupada ilim ve üma
aizma d.taeaı.a bdM deY
etti ve o z ..... a bw ltete
riyet tarihi ba zihniyete gad
darcuma lrlrrttaa olaa Uftla
lana kuıısmda merhametsiz 
... -rirci Pi k.W... 

Atlealr .. aekizinci una 
baflaagtaada za..ne akdie
rin haltalait oWap silli. ..... 
hadiseleri de cllmat- lautahtı 
o1clup kabul edilı&li. Bepr ta
rihi bin ..... Wr fw IÜ· 
umindea ..,a lpokratua W. 
uae enelki zilt•i• cıitmif ..... 
ı.., •. ,,.. sihsin4e artak .. 

....... wi,ltir db•i Wclileıi ,. 
ili Wr &i,.ao;i ta•r-.r elbp 
yerhı••ı t.A .,..ıu; Wmt 
.... haclieeleri fhJ•ill te
lekld ....._ sü-ezdea e.el 
Wr intikal •fhasa ~rdi. E•
ham clenesiadee, din 4evr.-e 
seçea .... M•iMleri, ... 
de• resiae pmesden en-el Wr 
ele eiyuet dene.i ~çini. 8a 
devirde p6ru ıarabet l'hte
renleri, teJhm tlltm.f tellkki 
ebal7orludı. Bunuala beraber 
a zavaDalan launedense siyaıl 
•e içtimai haklara •• u,.k 
pılllilJ...... ş.en. ı...uk 
olanlan akdhlara zarar vermi
,eeek bir wedye~ koymayı 
llmmlu g1r1,.r1erc1a. 

Dİiii silllliyetia feci telekki
.ine kurba• sifmektee kart.lan 
iN zaftlhlar b• defa da ilİftsi 
ft içtimai bir zı1miyetill ehe 
e1ir dlflll8t olayorlardı. Bu 
devrede W,Weriae ya,.tan 
m•mele ae icli Mir ..Wniz? 

Pençeroiz, lfıkmz, ,.atalma, 
JWPW tat ....... lclaa•e ••lidere '-11••11 .. lll•ee,. 

Y1m1111 DOKTCm MUA• 'ill ABDI llUHTAll 
kadar erada .. ralnl .. lda. ş.lr 
t.Attt.eleri• ai,..t •e .-.ı 
halnmm •9"1iii izala " .._ isa· 
ht. ilaam ettlti anamelede ... 
olmuqtu. Beter tarHıiain ..... 
teleldriaiade bu devir a.U. 
ve zi.Dcir devridir. Dini dimi-
Jeti valıfi •• ca••vu btdu 
iuanlap, licliai olu bu teJek .. 
kiti, emm._ U.si bak'm 
dan daha az canaftl' ve daha 
daha az wÜfi tlllapnu bizim 
akhmız kavrayamıyor. Bu zilı

ili1et ,. ,aka ... •••a 
kadu ltizde de dri idi.lfte,be
fel' .................... ri 
le•Wr-daki lilmi1et INa uflaa
..,._ pedikte...,. ..... -
kil telek:dye nnlda. S. 4a ilk 
4efa ......, ft Fı aı•er •· 
yesinde oldu. Yavq yavaı 19-
viçreye Almnr•J• iatipr •e
rek dü1ayaya yayılcla . 

19 •w aar4a ı.tr hl.tİle
Jeri diier ha•l•ldana übi tublW._ ilml ... 8okalda. Wr 
tanltıti ..,. teeıdl elti. 

Altlk 111• " alal _,... 
climat laabrlalMI+ içim •ıı .. 
ilmt arafbrmalar dimap tw
cih ediWI. Oim9i i&elİIMI• 
ıayanı bayret ketfiyat yapalda. 
Bltla ,...,., iuad•i• ...,. 
meserretler ~ll'Cli we bl,lk 
wadlar açta. Artlk .fllir W.• 
ıeleri ...tlak M1Ntte aydmla-
aacakb- Şuir boauklatdauua 
1elrebi balu•nca. ıairua tabii 

-- ela .., ....... oid .. 
lj'reailmiı elacllkta. Ba t.elsl-
mlll tarihini Benaard Hart• 
Wylece kaydettikten IODl'a : 

ş.a.. ...... bir nlifcli ol
... zillinl_. .....,... 

Medeniyetin biltiia nelilleri 1111 
falcirWe-.awl.Alraafolle· 
fui, tıbbı, içtimaiyab •e hu
kuk• '- tellkld,i alclr. 
fWbllki, bta ubrlan yuclaiım 
4elsik.,. Ular ... ,.. elli 
••••r 4'i1Mi t •z;-. ill
sanbta hiç beklemediji cek 
laarikah pyleri ljretmekle be-

J'aber, Hkle.&iji Y•'- PJİ 
liNlı_ı ........ 

Şair boıı:aktalder- t ••• 
Ye neye me"-t olcl.,., yui 
ıebepleri INı talaarriyattaa .. 

bir ı...-le a,.lıwn •••• 
ıibi. plrun tabii durumum 
da nelere btik o&a.p bu ta• 
harriyatla anlaı 'rıı •ma& 
Fakat arllk bbbi, hukuki, adli, 
felsefi, terbiyevi zihniyetler, 
tuiir .mefhumunun rlimaği bir 
vetire olclutu esaıım benemse
miı gitmiıti. 

Hili bupn una bitil• hu
ku)qiaaslanauı, .ıiyuileriain, 

~.. lllllbaenerleriaia 
tapc'tiı Ulaniı•t baclur. 

Zaf&rdeo uf•e, ketifte• ke
file Ut•" •lilbet illlia ba ta· 
barriyabn daha baılangıcındaa 
lwi ..,..._ sınıttiji .-. 
ceye varmazdan çok evvel in-

Anbp ettiii ...-r ve telkin 
ettip fikirler muleeef tama
men hop tmkllllf'ır. 

Ne çare td yakan•• ..,.._ 
diğ'im gibi arbk, ilk çat iauD
lan ve orta çağ iUAalan gibi, 
•on çağ insaUjlna da İll•n 
ıuiiru ve insan twlau laaldawc1a 
tamamen vehme, t•-• b
ıuntuya dayam Wr tlll'+·,. 
lrsprlmıı .........._ 

a_. ···- i ...... ,.... 
...... telekki ,.... .. .... 
bomldan ziacirlere ....,... 
calda. v..- telelrki ..... -
•aldl; fakat iN ,.-. teWr,. 
lrw.. .. ,,. 0Jma1a• Wr t.._ 
Mtlaiw çıkacak•• iMi..,. 
... t..· .. dan mo4el'll ll...... 
...... ., ... MilWkea, dSqln 
a1allara Wr istikamet ve ter
W,e ftl9elı itldiw clopalk .. 
b. Ve dotacak olu bu iclclia
clu da tala•in ve tasanwa ....,_c:ak olu feci aeticeler 
çlbcaldı. 

ip.de ,....akta ot••-
.. .,. iMi un ,. .... akta .._ 
... , I• -.. wli llu tel+'' 
.. ....... • ............. itiras 
kabttl etmez delillwilli tqa,..
lar. 

Ylllİ bir ilim pbeai İDIU 
rafa- iç ylzinl bize pk 
dalla aydınhk ve çok daha 
laariku1141e bir Ymula ile t..._.. 
rak, .... r mede•iyet ba7a· 
..._MM• dolaJI faeialar4• 
•• uıbreWarclaa bqka Wr tef 
, ......... tım •e yarata.ifa· 
at- wahat• pıteNilitiW. 
.._ bclato lahde; ....... " 
Wrake ıajmaz •e hi~ hir n· 
mas iuhıaı '"9lwz zaaa* 
lea •tdiıeleri bir.e clenihaes 
bir kat'iyetle aydınlalmlfbr . 

~ -·"iW-di ki ... Weli
leler izah edilebilecek ve kim 
akliu ıetirebilirdi ki izalwaa 
balan bu lıldiselerden iaıa•
jıa.,... ayael, .... '91. Mlaıt. 
ahlaki,terbiyeyi telikkileri temel 
lerİIMI• oyaıyacak. Kia wav
.. ki bu laidiselerin izaı... 
bulmuile ferdin rubu ve fer4ia 
friru ve ferdin fUUr alb-. 
taWI ve ıayri tabii durwalan 
y6z büalerce mum ııı;u.a bltlll-
1811f kadar aycbalaaacakb. 

Kark 1eaecle•beri basa 
clalailerin kafasıada terellim 
etmeye bqlıyan btı yeni bwlut
lar, soa bir kaç 1eae zarfmda 
....... Wr ilim t.line sı'riı 
buhuawken b. ıeDe Ye bu 1e-
nenin son ayında yaai içiade 
,.r•atda olchatumuz w Ki
•••eYYel 93S ayınm içido 
Ne. - Yetk Roldeler mae_. 
ıeıidn ydcl1Zla1'111 ... wr1--. 
MD t.ir eseri yelli kundan tna 
llemi de plpde lmakarak 
iaıınlaia dUa laarilwllde, da
ha luayretlere pyan yeni bir 
dftı r••• per4eleriai ·~ 
Birbirinden n,tün olan bu iki 
reni ile '•· iter ikisinin de in
... ruhu• -ı.,al:tilaek içia. 
di•ljı barakmaktan, dim•i 
ls.erİIMle ı.rdaıtiDi tetkibt 
,..,.Htan vu ıecmek •
ralile ketfeılHmıiı ...... laar
nıdere .. ,.. oı.. IHr Mme· 

•• .. ~ --ı.t- .litlınç .... 
telttddliaia fıcila•e aaldaa .... 
dem 1tir hakikatle, son çat 
lmuhpm dddt tettdkata müs
tenhl olan tellkkiainfn i~e 
,.u sı· • fec.i Wr Ntsm• 
bulunmasile ketfeclileo bu yeni 
ilemi, en d•7gua insani• 
bile beyecandaa gaıyeclectık 
kad.r e.Kaıfa ula iki Alemdir. 

Y...W J••• .. bltla kmir 
okuyucularını bu iki e ;rU"engis 
ileaaiD kapılarından içeri,. 
•kacağım. BitOn okuyucultr 
9im4iye kadar tatmadıklan N 

ı.nı.-lkları bir heyecan nev'• 
c' 'er N ..-ıerce 1arsıla~ ........ 
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Habeş er ilerliyorlar 
-· - -

:- SON OAKiKA HA;BERLj:Rf 
· .. TELGRAF G TEC:EFON e RADYO 

"''"· 

lngilterenin Ankara, Atina, Belgrat 
ve Bükreşten aldığı cevap müspettir 
Cevapların mahiyeti : Dört balkan devleti M. 'C. 
misakının üçüncü fıkrasını tatbike hazırdır 

Bu hadise, lngiliz kabinesinin bir muvaffakıyeti sayıldı · 
karşı alınacak tedbirlerin tesirini leri nezdinde berkitelerin renmek ıçın lngilterenin Ak-Paris, 21 (A.A) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
lngiltere hükumeti, Akdeniz· 

de bir ihtilaf zuhuru halinde 
ne vaziyet alacaklarını ispanya 
Türkiye, Yunanistan, Yugos
lavya ve Romanya hiıkümetl& 
rinden sormuştur. 

1spanya hükümetinin verdiği 
cevab belli değildir. Fakat 
Ankara, Atina, Belgrad ve 
Bükret hükumetleri milletler 
cemiyeti misakının on altıncı 
maddesinin üçüncü fıkrasını 
tatbike hazır bulunduklarını 
bildirmek suretile süratle ve 
müsbet cevap vermiılerdir. 

Londra, 21 (A.A) - Royter 
Ajansı bildiriyor: 

Deyli Telgraf gazetesinin 
Paris muhabirine göre, Türk, 
Yunan,Romen, Yogoslav hüku
metleri akdenizde bir taarruz 
vukuu halinde müıterek mua
vcnetlerinin temini hususunda 
lngiltere tarafından vaki olan 
suale 48 saat zarfında müsbet 
cevab vermiıler ve muavenet• 
1erini temin ctmiılerdir. 

Madrit de yapılan teıebbilse 
de cevab verildiği elan maliım 
değildir. 

fazlalaşhrmak için hükümetler şiddetlendirilmesi neticesi ola- deniz devletleri nezdinde yap-
rak lngiliz fi'osuna karşı bir tıg" ı tcşebb·u·s o··ncc Fransa arasında fikir taatileri devam 
Italyan hücumu halinde karşı- ile açtığı müzakerelerin ge-

edecektir. Müşterek güven ve lıklı yardım yapıb yapmıyacak- nisletilmesinden ibarettir. Bu te-
karşılıkh yardım meseleleri hü- tarını öğrenmek için yapılan şebbüs Ingilterenin bergiteleri 
kumetler arasında yapılmakta bu teşebbiis bu bakımdan en- ağarlaştırmağ1 düşündüğünü, 
olan ve yapılacak görüşmelerin dişe uyandırmakdau geri ka- fakat müşterek yardımdan 
konusu olacaktır. . lnmaz. emin elmadıkça buna gişmiye-

SILAH SESLERi TEHDiDi lT AL y A MISIRA ceğini göstermektedir. 
Paris, 21 (Ö.R) - "Temps,, TECAVÜZ EDERSE "lntransigeant,, gazetesi Sir 

gazetesi yazıyor: Avrupada si- "Progre de Lyon,. gazetesi- Samuel Hoare'a yol verildik-
lah sesleri tehdidi en ber- ne göre lngiliz filosuna veya ten sonra harp tehlikesi olduğunu 
kiteci devletleri bile lakayt Mısıra karşı bir ltalyan teca- söylenen söylelverden öğrenen 
bırakamaz. Dün akşam lngil- zü halinde lngiltereye yardıma İngilizlerin bu değişikliğe piş-
terenin bazı Akdeniz devlet- haur olup olmadıklaranı öğ- man olduklarını iddia ediyor. 

Tehlike yakınlaşıyor 
P aris ····ı~kiif I~;i~i·····ı;~·~·ib"···~J~;···ı·~giliz 

kabinesinin hatası belirtildi 
Birm\ngbam, 21 ( Ö.R ) -

Biraıinırbam mahalliğ muhafa
zakar partinin merkezi konse· 
yinde bir söylev veren Finans 
bakana Sir Merille Chamber· 
lain dün akşam Avam Kama· 
ras1Dda yapılan müzahereye 
ipretle onun manalarını belirt
miı ve Paris görüşmelerinin 
nasıl başladığını anlattıktan 

sonra, Uluslar Sosyetesinin 
mandasilc hareket eden B. 
Laval ve Hoare' in barışçıl bir 

sonra dedi ki : 
BERKITE SIYASASINA 

DÖN MEMIZ LAZlM 
- Şu halde berkite siya

sasına dönmemiz: gerekli olur. 
Umarım ki, saab gelince, Ulus
lar sosyetesinin üyeler!, içle
rinden herhangi birinin maruz 
kalabileceği bir saldırıp müş-
tereken kar-~ı koymağa karar 
vermiş olduklarım gösterecek-
lerdir. 

Bizim hesabımıza, hadiseler 
şunu isbat etmiştir ki eğer u!us 
lar sosyetesi etkili (müessir) 
bir barış aleti yapmak ister-

sek, bütün taabbüdlerimizi yap
mağa ve mesuliyetlerimizi al
mağa haıır olmalıyız. O zaman 
tehlikenin önüne geçilebilir. 
Eğer biz bunu yaparsak ve 
Uluslar sosvetesi pakb imza 
eden bütün deyletler bilmeli
dirler ki onlarda böyle yapar-
Jaraa saJdınşa maruz kal
mak tehlükesi kaybolacaktır. 
Eğer . mütecaviz. ezici bir 
kuvvet karşısında bulunaca
ğandan muhakkak surette emin 
olmazsa, o zaman müşterek 

güven boş bir ~elime kalacak· 
br. ....... 

Aksumun 50 kilometre garbında 
ltalyanlarla harba tutuştular 

- Başfarajı 1 11d saı / ada -
kuvvet Cicika ve Harrar üze
rinde ltalyan yürüyüşünü suya 
dütürmek maksadiyle haftalar
dan beri ltalyan somalisini bir 
isitla tehdidi altında bulundur
makta idi. 

ltalyan karakolları ile Ras 
Desta ordusunun küçük :kıta
ları arasında devamlı çarpış

malar olmuş ve Italyan tayya-
releri her gün Habeş askeri 
toplanmalarını bombardıman 
etmiştir. 

TEMBIEN VE MAKALLEDE 
Şimalde Aksum cenubu şar

kisinde Tembiende Makalle 
cenubunda büyük bir faaliyet 
görünmektedir. Bazı Habeş 

grubJarı Italyan hatları arasın
dan geçerek Makalle bölgesine 
kadar sokulmaktadırlar. Mama
fih bu yüzden İtalyanın gerileri 

çetelerden temizleme harekel~ 
leri daha bir müddet devam 
edecektir ki, Habeşlerin de 
istediği budur. Çünkü Habet· 
lerin maksadı mümkün oldağu 
kadar Italyanlann ileri hare
ketini geciktirmektır. 

Addo-Abbi'de yeniden bir 
müsademe olmuştur. Bu, ltal
yanlarm henüz Tembien'den 
Habeşleri tamamiyle çıkarmaya 
muvaffak olamadıklarını gös
terir. 

Bildirildiğine göre Taka:ı:ıe 
muharebesinden sonra şehrin 

şimal tarafında kalmış olan 
Habeş piyade ve süvari kuv
vetleri ltalyan tayyareleri tara
fından mütemadiyen bombar-
dıman edilmektedir. Nehir üze
rindeki geçidleri ltalyanlar tut
muş olduklarından bu kuvvet
lerden pek azının öte tarafa 
geçebilecekleri tahmin ediliyor. 

PLAN 
.......... 

GÖMÜLDUKTEN SONRA 

Habeş hükiimeti U. S. ne 
bir nota verdi • 

yenı 
----~~-----.------------~~---Cenevre, 21 (A.A) - ltal

yanm Cenevrede ve Avam ka- ı 
marasındaki müzakerelerden 
sQnra Laval-Hoare projesine 
resmen cevab vermesi beklenme 
mektedir. Olsa olsa bu cevab fa
şist meclisinin bildiriği ile ve
rilecektir. 

bildirikte lngiliz - Fransız 
barış tekliflerinin ortadan kalk
masiyle mnzakerelerin kesilme
si mesuliyetinin diğer devlet-
lerin üstüne atılması muhtemel· 
dir. 
IT ALYA RESMEN CEVAP 

VERMIYECEK 
Roma 21 (A.A) - ltalya, 

Franaız-lnailiz tekliflerine dip
lomasi yolundan resmen cevab 
vermiyecektir. Yarı resmiğ bir 
surette bıldirildiğine göre bü
yük meclis bükfımetin vermeğe 
hazırlandığı cevabı 18 birinci 
kanunda tetkik etmiş ve fakat 
Sir Hoarın istifasiyle lngiliz 

kabinesinin tekliflerden vaz 
geçmesi her türlü teşebbüsü 
faydasız hale gelmiştir. 

Paris ve Londra gükumet
leri başka teklifler yaptıkları 

takdirde bu teklifler dikkatle 
tedkik edilecektir. Fakat ltal
ya ileri yürüyüşüne herhalde 
devam etmektedir. 

Roma 21 ( Ô.R ) - ltalya 
Paris tekliflerine bir diplomasi 
yoluyla resmen cevap vermiye
cektir. Yan resmi çevenler 
Faşist hükumetinin Paris pro
jesine verilmeğe hazır olduğu 
cevab unsurlarının 18 alkki· 
nunda faıist büyük konseyinde 
incelenmiş olduğunu hatırlatı
yorlar. Fakat Sir Samuel Ho
are'ın istifası haberi ve 
tekliflerin lngiliz kabine
si tarafından terki şim
di bir cevap verilmesini lüzum-

Londra, 21 ( Ô.R ) - Paris 
pro jeıinin arbk adının bile 
anılmıyacağını ileri süren sos
yal çevrenler, petrol a~barıo
sunun tatbikinden önce lngillz 
kabinesinin Akdeniz devletleri· 
ni yoklamasını bir derin gö
rüşlülük telekki ediyorlar. ln
gilterenin aldığı cevaplar mü
saittir. Bu itibarla petrol am· 
bargosunun tatbikınden doğa
cak muhtemel durumlara lngil• 
tere mukavemet imkinını bula
caktır. İngilterenin aldığı tat· 
minkür cevaplar eyi karşılan

mııbr. 

çözge aradıklarını kaydet
miıtir. Fakat, bakan Paris 
tekliflerini tesvib etmekle 
lngiliz bükümetinin bir hata 
işlediğini tasdik etmekte te
reddüt etmemiştir. Akdenizdeharb tehlikesimi 

suz kılmıştır. Eğer Paris ve 
Londra hükumetleri başka tek· 
liflerde bulunurlarsa bunlar 
dikkatle incelenecektir. 

B· MUSSOLININ KULLAN
DIGI CÜMLENiN MANASI 
Povi de 8. Mussolini tara .. 

Paris 21 (A.A) - Gazeteler 
FraD!nz kabinasmın saylavlar 
kurulunda ve Senatoda yapıla
cak mi!zakerelerden ne du
rumda çıkacağını tahmine uğ
raşıyorlar. Sol cenah gazeteleri 
Laval'm Hoare'den daha mes'ul 
olduğunu yazıyorlar. 

INGILTERE MUVAFFAK 
OLMUŞTUR 

Övr gazetesi ln~ilterenin Ak
deniz devletlerine yapbit ml1ra· 
caabn tamamile muvaffak oldu
ğunu söyliyerek diyor ki : . 

lngiliz - FranS11 hüldimetlen 
ltalyanın daha ıimdiden aldığı 
duı umu g6zeterek petrol hak
kındaki zecri tedbirleri tatbik 
etmeden evvel herpyi tamam
lamak arzuaundachrlar. 

Fransa resmii çevenleri ltal· 
yanın anlqılmaz durumundan 
son derece ıayri memnundur
lar." 

CEVAPLAR 'CESARET 
VERiCiDiR 1 

Londra 21 (Ö.R)- Akdeniz 
devletleri nezdinde loriliz idi· 
kümeli tarafından yapılan te· 
şebbüs Türkiye, Yunanistan, 
Yugoslavya ve ispanya dev• 
Jetlerine tebliğ edilmittir. 

Romanya da Balkan antanh 
üyesi sıfatile teıebbüsten sa
dece haberdar olmuttur. Bu 
hükumetlerden ceaaret verici 
cevablar gelmiftir. MGtecaYize 

HÜKÜMET HATA 
ETMiŞTiR 

- Fakat, demiştir, Bu bata 
ne niyetlerimi, ne siyasamızı 
hiç bir suretle değiştirmez. 

Sir Samuel Hoare'a hara· 
retli bir saygı bildirdikten 
ıonra, hatip berkiteler me~el~
sine geçmit ve töyle demışhr. 

BERKITELER BÜYÜK 
BiR TEHLiKEDiR 

_ Berkitelerin tehlikeleri 
olduğunu herkes tasdik eder. 
Bu tehlike bu yolda hareketin 

gittikçe şiddetlenm~~i ~~aaıl· 
maz birteY olduğu ıçın,gat~kç~ 
daha bliyüktür. Bunun netıcesı 
olarak berkitelere hedef olan 
memleketin umudsuzca bir ha• 
rekete giritmeıi beklenebilir. 
Bilhassa alınacak tedbir petrol 
berkitelİ olursa, zira modern 
aa•aı ancak otomobil, tank ve 
uçakla yapılabilir. Ş"u hal
de, banfCll teaYiye gayret
leri akim kahnca ve harp 
teblikeai tazammun eden ted
birlerden biri tatbik mevkiine 
koaulurse lngiltere darbeye ta· 
hammül etmekte yalnız kalma· 
yacağına ve Uluslar Sosyetesi
ni• diğer üyelerinin de mesu
liyetlerini üzerlerine alacakları· 
na emin olmak ister. 

Sir Nevill Cbamberlain Paris 
tekliflerinin kat'i olarak öldü
ğiinfi ve arlık onların . ileri 
aüriilemi vecej'İni gösterdikten 

lngiliz kabinesi Türkiye-Yunanistan
Yugoslavya hükiimetlerine başvurdu 

( !Jaş tara;ı Bımıcr sav/ada ) 
"Journal,, da bunu teyid edi

yor: "Fransa müşterek bir ha
reket halinde vazifelerini yap
makta zaaf göstermemiştir ve 
göstermiyecektir. Fransa ayrı 
teşebbüslerden uzak olarak 
müşterek bir hareketten yana
dır. Bir Ingiliz ananelerine en 
uygun bu cevab değil midir?" 

SULH ÜZERiNDE 
SiMSARLIK OLAMAZ 

"Jomee lnduıtrielle,, tered
dtitlere kartı sesini yükselterek 
diyor ki: 

"Sulh üzerinde simsarlık yap· 
mak batıra gelemez. Müşterek 
bir hareketten yana olup ol
madığını açıkça söylcmehdir. 
Samimiğ, kayrtsız müıterek bir 
hareket öyle bir hareket ki, 
son haftanın diplomasi gayreti 
suya clüttüğüne ve tekrar en 
kötü ihtimaller ortaya çıkbğına 
göre belki harbe kadar yol 
açabilir .•. " 

JOUR'UN TEREDDOTLRI 
"Jour,, gazetesi bilakis mü

tereddit görünüyor ve ıöyle 
yazıyor: 

"Komşularımızın kuvvetler!, 
kocaman bir hava kuvvetlerı, 
kuvvetli ve disiplinli bir ordu-

Jarı olduğu zaman, gerçekten 
müşterek bir hareket umud 
edilebilecektir." 

MUSSOLINININ DURUMU 
BiR MUAMMADIR 

"Oeuvre,, gazetesine göre 
B. Mussolinin durumu anlaıal
maz bir muammadır: 

"8. Musıolini Pariı projesini 
kabul etse, bUl.fÇıl bir tesYi
yenin her vakıtki cazibesi Ce
nevrenin tüzel (hukukiğ) 
müliha:ıalanna galebe çala
bilir. 

LA VAL YUVARLANMl
Y ACAK 

"Matin" razetesi Laval ka
binasının yuvarlanması korku
sunun azaldığına ipret ederek: 
"Dünkli gün eyi geçti, diyor. 
Parlemento mekanizması nor
mal seyrini tekrar aJmıttar. Dıt 
siyasanın münakaıasından önce 
bütçeyi acele kabul etmek 
söz konusu değildir. Bunlar 
kamuyun hoınudlukla karıala
dıiı müsaid ipretlerdir." 

BALKAN ANTANTI 
V AZIYETI iNCELEDi 

Cenevre, 20 (A.A) - Res
miğ bir tebliğe göre, B. Titn
leskonua baıkanb;ı alhnda 
Ye Balkuı aatanb daimii kon• 

seyleri beynelmilel vaziyetleri 
tedkik etmiş ve Milletler Ce
miyeti paklanan kat'iğ ve dü
rüst bir şekilde tatbiki ile bu 
günkü vaziyet karşısında hare
ket beraberliği hakkındaki ka
rarlarını teyid eylemiştir. 

ISPANY A VE YUNANIS
T ANDAKi TEŞEBBÜS 

Londra 20 (A.A) - Haber 
alındığına gCSre lngiliz hDkii
meti Milletler cemiyeti ftyele-
rinden bir kısmı ile temasa ıeJ
miıtir. lngiliz hükumeti bu dev-
letlerin taarruza uğnyan bir 
memlekete yalnız ekonomik 
aakaiyonlarla değil, fakat as
keri kuvvetleriyle de ne dere
ceye kadar yardım etmeğe 
lmide olduklannı öğrenmek 
istemektedirler. 

Royter ajaıuının yazdığına 
göre, lnıiliz hükümeti ilk önce 
ispanya ve Yunanistan bükü
metlerinden bu yolda bir sorgu 
sormuştur. 

Resmi mahafilde bu hususta 
bir ketumiyet muhafaza olun-
maktadır. Hatırlardadır ki 
avam kamarasının dünkü top
lanbsında bu mesele hakkında 
yeniden milzakereler yapılması 
imklm çok mtihim bir rol oy
namıfbr. 

fındaa söylenen cümle hakkın
daki ifü·azlara gelince: "ltalya, 
gençliğinin çiçeğini ltalyan 
bayrağının himayesi altında ol
madıkça uzak ve barbar ülke
lere göndermiyecektir,, şeklin
deki bu cümleden maksadın 
ltalyan ekonomik genişlemesine 
ve nilfuslandmlmasına tahsis 
edilecek bölgede İtalyan po
lislerinin bulundurulmasını ileri 
sörmek oldugu tasrih edilmek
tedir. 

HABEŞ HÜKÜMETI 
NOTA VERDi 

Cenevre, 21 (Ô.R) - Habeı 
bOkümeti tarafından Ulualar 
sosyetesine gönderilen yeni bir 
notantn metni neıredilmiıtir. 
Habeşistanın Paris elçisi B. 
Valde Maryon tarafından Ulu
lar sosyetesi genel sekreterine 
şu mektub gönderilmiştir: 

0 Hükiimetimin emrile ekse
lansınızdan, imparatorun bü
kümeti tarafından kendisiae 
bildirilen tekliflere ceva6 el
mak üzere Adis - Ababa 
lngiliz ve Fransız elçilerine 
bir nota verildiiinin Uluslar 
Sosyetesi konseyi baıkanhğma 
ve konsey üyesi olan memle
ketlere bildirilmesini dilerim. ,, 

Bu notada ileri sürülen fi
kirler, Uluslar Sosyetesine 
Habeı h!ikümeti tarafından 
18 ilkkanun 1935 tarihinde 
gönderilen diyevde izah edilen 
fikirlerin aynıdır. 



SahHe a 

Kiralık 
gönül 
Gen.çlikteki aşk 
duygularının 
Maceralara karışan 
.neşe ve lfratlarla dolu 
bir hikayesi ••• 

Gönlün kiralık bir şey olup 
otannyacağmı anlamak için El
hamranın beyaz perdesinde 
jan rravfort ile Glark Gable 
yi karşl karşıya görmeniz la
r.ımdır. Sinema meraklıların· 

ca pek ala bellidir ki bu iki 
artist daima karşı karşıya bir
birlerile akord edilmiş bir hal· 
dedirler. Bizim ~ski Türk ti
yatrolarında bilhassa Manak
yan kumpanyasında jönprömiye 
Binemecyan ile Amuröz Ma
dam Aztif Aleksanyan Tiran 

• 

karşı karşıya idiler.komediyenimiz 
Hasan tiyatrosunda da meşhur 
küçük Nuri ile küçük Virjini 
böyle, daima karşıya idiler. 
Kira•k gönül filminde Ameri
kalı bu iki artist bize tatlı bir 
•ık macerası tutturuyorlar, 
• kadar ince işliyorlar ki ıü
)eniu aonn geldiği vakit hepi· 

mi:ı. mahmur, hepimiz ya! Diye 
hayret içinde kahyoruz. Bu 
süje hafiftir, m&cera eilenceli 
-ve tatlıdır. Gençleri evet, yaşa, 
bravo diye bağırtıs, orta 
ya lılara hey gidi dünya heyi 
dedirtir, ihtiyarları da yazık 
bir.im genç1iğe beyhuda geçmiş 
diye düşündürür. Filmin içinde 
bir dayak sahnesi var, pek 
garip bir şey oluyor. Genç bir 
kız, genç bir delikanlıya hir 
tokat vuruyor, Delikanlı genç 
kızın neş' esini aşkını, g zelliği-
ni, şiir ve hayalini berbat ede
cek şekilde kıza bir dayak 
ahyor, kızın baş fırçasının sa
pile kaba etlerine yediği dayak 
bilmem hepimizi rencide eden 
bir sahne olmuştur. Bir gül, 
bir şiir, bir iffet İ~te bu kadar 
rencide edilir. Filmin içinde 
bir dudak öpüşü bir otomo
bili bir ağaca çarptırmağa 

ebep oluyor, başı boş çıl
gın bir genç kızı dizleri üze-
rinde velespitile uçuran deli
kanlının aş< ve duygu ile veles
pidi münasebetsiz bir hedefe 
çarptmşı hepimizi heyecana 
sevkeden sahnelerden biri olu
yor, aJk kuvveti ile iki gence 
bir şey olamayışı hepimizi yine 
sevindiriyor, çılgınlar yağmur 

aitında sınlsıklam oluyorlar, 
gök gürültüleri içinde ıslak 
genç kızın korkarak paravana 
Altında elbise \oe çamaşırlarını 
değiştirmesi zarif sahnelerinden 
biridir.kiralık gönülde ispanyaya 
hareket eden vapurun kamara
sında genç kızı döven baş fır
çası bu sevday vuslata ulaş
tıran hlısımh bir aza gibi iki 
genci birbirine kavuşturmak
tadır. Kiralık gönü), birbirle-
rine ebediğ konturat yapan iki 
gencin sevincine kapanıyor, 

hafif neş'eli, insanı üzmiyecek 
neı'eleadirecek bir$eydir. 

YENi ASIR 
.;su A , 

. 
~--; 
~ ... , .. ~-~~t 
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Sevimli bir aşk hikiyesi 
• ''s· . ızı sevıyorum, fakat 

Bir yabancı aktör Horbiegere bir mektubunda böyle 
yazıyordu. Paula Vessely kocasıyla işte böyle tanıştı 

Viyanadan gelen haberlere 
göre; Mascarada ve daha bir 
çok filimlerin unutulmaz yıldızı 
olan Paula Wessely, meşhur 
Alman aktörlerinden Attila 
Horobiegerle evlenmiştir. Ev
lenme töreni çok sade olmuş
tur. Bir pazartesi sabahı saat 
on bir buçukta Viyananın eski 
Rath&us'ı önünde çok lüks bir 
otomobil durmuştur. Bazı la
kayt gezmenler sevimli Paula 
Wesselu'yi Attila Horbiegerin 
kolunda Rathausa girerken 
görmüşlerdir. iki aktörün bir 
kaç yakın dostu kendilerine 
refakat etmekte idi. Evlenme 
töreni pek kı sa oldu. 

BiR AŞK ROMANININ 
GARiB BAŞLANGICI 

Bu güzel aşk romanının baş
langıcı benzersiz sayılabilir. 
Hatta bundan tam Viyananın 
ruhuna yakışan bir film yara
tılabilir. Böyle bir f ilmin en 
kudretli sanatka rı yine Paula 
Wessely ve partöneri de Ho
robieger olmalıdır. 

Şimdi bu sevginin nasıl baş
ladığını anlatalım: 

Horobieger Almanyanın en 
kudretli artistlerinden biridir. 
Beş yıldanberi beyaz perde de 
onun sanat kudretini seve seve 
takib eden Paula Wessely sık 
sık kendisine hayranlığını bil
dirmekte idi. Fakat bir sene
denberi Paula nın adı da Hor
bieger kadar şöhret kazanmaya 
başlayınca karşılıklı sempati
lere dayanan muhabere gittikçe 
sıklaşmıştır. 
Horbieger bir gün Viyanadan 

şöyle bir mektup almıştır : 
" Son filminizin reprezantas

yonunda hazır bulundum. Üze
rimde silinmez, kaybolmaz bir 
intiba bıraktınız. irademin üs
tüne çıkan bir kuvvetle sizi 
sevdiğimi anlıyorum. Elizabetb 
Kurth Post Restant Haupt post 
Viyana,, 

Aktör her gün böyle binler
ce mektup aldığına göre bu 
mektuba ehemmiyet verme
miştir. Ertesi gün ayni imza ile 
ikinci bir ~ektup daha al
mıştır. 

" Filminizi tekrar gördüm. 
Dünden bugün daha derin bir 
aşk duymaktayım. ,, 

Bunu üçüncü mektubun h
kib etmesi de gecikmemiştir. 

Nedense bu s1klaşan mek
tuplar Hodbiegerin nazarı dik
katini celbetti. Onlarla ilgilen
di ve şu cevabı verdi : 

"Gelecek hafta Vıyanaya 
gidiyorum. Orada bir film mü
essesesiyle görüşeceğim. Bir 
kaç dakika görüşebileceğimizi 
umarım.,, 

Bu yabana icadının cevabı 
çok garip olmuştur! 

"Hayu Horbieger, sizi gör
mek istemiyorum. Sizi şimdi 
eyiden eyiye tanımaktayım. 
Ahşhğınız jestleri, tavırlarınızı 
sesinizi biliyorur.ı. Bunlar bana 
yeter. Mülakatımızın sizin için 
bir hayal kırıkl ğı yaratmasın
dan korkanın, Güzel deyilim. 
ben saClece mektuplarımın ce
vabıoı almak isterim.Bu zevk te 
bana yeter.,, 

ATILLA BU YABANCIYA 
ÇILDIRASIYA AŞIK 

OLMUŞTU 
Bir fizyolga sorunuz. O size 

şu cevabı verecek: 
" Bir kadın bir erkeği red

dederse onu kendine tutkun 
yapmak için bundan daha iyi 
çare yoktur. ,, 

Kadınların çok zamanlar 
kulJandıkları bu silah bir defa 
daha 'kullanılmış oluyordu. Mu
habereler devam edeli altı ay 
olmuştu. Attila Herbiger ya
bancı kıza çıldırasıya tutuldu-
ğunu anlamıştı. Ona uzun mek
tublar yazarak hu . aevaisini 

terennüm etmekte idi. Son bir 
mektubunda şöyle yazıyor: 

" - Sizi görmekle hiçbir 
hayal kırıklığına uğramıyaca
ğıma emin olunuz. Mektubla
rınız samimiğ duyguları bakı
mından o kadar zengindir ki, 
sizin bu mükemmel ruhunnzu 
vücudunuzdan çok sevmek-
teyim. ,, 

Horbieger daha ziyade bek
Jiyemedi. Viyanaya gitti. Mak
sadı bir filim için çalışmak de· 
ğildi. Sevdiği kadını bulmak 

Paula Vesscly 
ı•e 

Jfotib1t'ger 

istiyordu. Post Restan adresi 
kızı bulmnğa yetmezdi. Kendi 
kendine şunu düşündü : 

.. Altı ay oluyor ki her pazar 
günü bir mektub vermekteyim. 
Bayan Kurth bu mektubu ancak 
pazartesi sabahı a'abilir. Şu 
hafde mektubun alınacağı saatte 
orada bulunmalıyım.,, Horbie
her böyle yaptı. Pazartesi sa
bahı mektubun gönderildiği 
posta şubesinde beklemeğe baş
ladı. Bir sij{arayı bir sigara ta
kib ediyordu. Ansızın Paula 
W essely'yi gördü. 

..Oh, oh siz de burada mısı
nız bayan. bonjur, dedi. 

Sinemadan konuşmağa baş
ladılar, Paula sordu: 

- Fakat nasıl oluyor da bu 
dakikada Berlinde bulunmiyor
smız. 

Genç adam kızardı ve Vi
yanaya niçin geldiğini itiraf 
etti. 

"Bu çok garip ve safdilane 
bir hikayedir. Size anlatayım,, 
dedi. 

Aktör hikayesini bitirince: 
Paula ıu cevabı verdi: 

"Şu halde size bir nasihat 
vermek, her hangi bir tavsiye
de bulunmak çok iÜçtür. 

Bayan kendisini göstermek 
iıtemediğine ıöre cidden çir
kin bir kadın olacakbr. Akt~r, 

o .akşam hayal kırıklığıyla 

Berline döndü. Ertesi sabah ta 
stüdyoda vazifesi başındaydı. 
Bayan Kurtb yahut hakikiğ 
adıyla Paula W essely o zaman 
şu nevmidane mektubu aldı: 

"Beni mahvediyorsınız. Çalı
şamıyorum. Her dakika yalnız 
sizi düşünüyorum. Butün kar· 

yerim mahvolacak. Adınız ka
famdan çıkmıyor. Dünyanın en 
çirkin kadını bile olsanız be-

nim .1çın ehemmiyeti yoktur. 
Bunu size temin ederim. Bana 
gerçek hüviyetinizi bildiriniz.,, 

Bu mektuba şu cevap gel
miştir; 

.. Bu mülakattan mümkün ol
duğu kadar sakınmak iste.rdim. 

·Madamki ısrar ediyorsunuz, 

' kabul ediyorum. Yarın akşam, 
isterseniz küçük Prohaska .kah
vesinde buluşabiliriz. Kahve 
Praterse "Büyük dönmedolabı,, . ~ 

karşısındadır. Treniniz saat yir-

mide geleceğine göre beni ora· 
da bulacaksınız. Sizi kolayca 
tanıyacağım. 

AŞK ROMANI NASIL 
BAGLANDI? 

Attila Hodbieger tam vak
tında randevuya gelmiş bulu· 

nuyordu. Kahve tenha idi. 
Büyük aktör derin bir heye
canla bir masa başında yer aldı. 

Halinden sabırsızlığı belli idi. 
Gözlerini kapıya dikmiş, sanki 
kapı onu hipnotize etmiş gi
biydi. Saat 20,30 da Paula 
W essely kapıyı açtı. Bir söz 
ıöylemeden ilerledi Attila 
Hodbieıeriu yanmda yer aldı. 

22 Kanunuevvel 193S 
- <== 

Bayraında göreceğimiz en biiyük film 

Monte Kristodur 
Aleksandr Domanın bu ölmez romanı 

sesli ve sözlü filme alındı 
iki yıldır Monte Kristoyu 

filme almağa uğraşıyorlardı. 

Dört beş yıl evvel ft.azırlanan 
proje büyük sermaye ve yük-

sek sanatkarları icab ettirdiği 
için, film şirketleri çok bahalı
ya mal olacak bu filmin harce-

ailecek milyonlara göre aslın
daki güzelliği ve heyecanı mu
ha caza edebilmesini temin için 
hiç aceleye Jüzum görmemiş
lerdi. 

Hazırhklarını yavaş yavaş fa
k at esaslı surette ikmal ettiler. 
Lazım gelen bütün dekorlar 
yeniden yapıldı. Film için tip 
ve karakteri romanda yaşanı
lan karakter1ere uygun sanat
karlar seçildi. Aylarca prova
lar yapıldı. Binlerce metre film 
sarfedildi ve nihayet Aleksandr 
Domanın ölmez eseri canlandı
rılabiJdi. 

Birkaç hafta e\'vel Beyoğlu· 
nun en büyük sineması olan 
Saray sinemasında gösterilen 
"Monte Kriıto,, lstanbulda 
büyük bir alaka ile kar-
şılandı • lstanbul matbuatı 

bu filim iç.in sütunlar dolusu 
makaleler yazdılar. Filmin muh
telif sahnelerini gösterir müte
addit resimler neşrettiler. 

Sevinçle öğrendiğimize göre 
bayramın birinci gününden iti-

haren Tayyare sineması bu 
eşsiz eseri göstermeğe başlıya
caktır. Yine aldığımız bir ha-

bere göre sinema müdüriyeti 
bu hafta içinde yapacağı hu
susi bir seansa lzmir gaze· 
tecilerini ve bazı alakadar 

kimseleri davet ederek bu yük .. 
sek filmi evvela onlare göste
rece~dir. 

Biz burada Monte Kristo'nun 
mevzuundan bahsedecek deği• 
liz. Çünkü biliyoruz ki, roman• 
cıhk tarihinde mühim bir mev• 
kii olan bu romanı küçük. 
büyük her kes okumuştur. 
Edmon Dantes'in, Mersedes• 
in kim olduklarmı bilmiyen 
yoktur. Bi1. okuyucularımıza 
aylardanberi bekledikleri "Mon
te kristo,,yu bayramda görecek
lerini haber vermekle üstümüze 
düşeQ ödevi yapmış oluyoruz. 
Y ~pılacak olan hususi seans
ta filmi gördükten sonra yine 
bu sütunlarımızda "Monte
kristo., dan bahsedeceğimiz 

tabiidir. 
Mamafih Avrupa ae lstabul 

gazetelerinde okuduklarımıza 
filmi temsil eden artistlere 
güvenerek şimdiden söyliye
biliriz ki 0 Monte kristo bayram
da lzmirde gösterilecek film
lerin en büyüğü ve en güzeli 
olacaktır. 

• 

" Bir yaz gecesının rüyası ,, filmini yaratan Amerikanın se• 
vimli artistlerinden Jean Muni Pariste kısa bir müddet kaldık
tan sonra Hollyvvoda dönmüştür. ...................................................................................... 
Sevimli çehresi hafifçe kızar- tahmin edebilirler. iki genç ye-
aaııtı. niden hayata kavuşmuş gibi 

"işte Attila Hodbieger gör. sevindiler ve seviştiler. Geçen 
Seni ıeven ben 'im.. hafta düğünleri yapılan çift işte 

BüDdu aonra11nı .kurlar bunlardır. 





Bayram geliyor 
Kula Mensucat 

Fabrikası 
Kumaşlannın güzelliğini, sağlamlığını, ucuzluğunu artık 

öğrenmiyen takdir etmiyen kalmadı. 

Bu ucuzluğa itaveten 

Bayram münasebetile fevkalade tenzilatlı kumu;.! l 

Paltoluk la 
Paltoluklar 

Mevsimlik ucuz pardüsüliikler 
Güzel Renklerde Battaniyeier 

Kışlık 
Kışlık 

Ucuz 
Lüks 

Birinci Kordonda Çolakzade 
Hah Ltd. binasında 

Toptan perakende satılmaktadır 

lzmir Emlak bankakasından: 
Numarası 

Esas No. Yeri Y, E. Nev'i 
288 Hasan hoca M. Bakır 39 39 Mağaza 

bedesteni • 

Depozitosu 
T. L. 

160 

331 Bayraklı köyü Bülbül s 14 14 Ev 80 
702 Hatuniye M. Delllalbaşı 2 evin 320/640 sehmi 600 

sokagı 

702/l " " " 
702/2 u " 

.. 
925 Köprü M. Tramvay C. 

iskele çıkmazı 791 ada 
36-37 parsel 

4 
6 

600 
4-5 

evin 320/640 sehmi 600 
evin 320/640 sehmi 600 
292 M.M. arsa 350 

984 Köprü M. Tramvay C. 600 219,50 .. .. 300 
"Ada 791 P. 39" 

1086 Bornova nahiyesi Sal- 28,30 
hane kartıaa kumkahve 
mevkiinde 

5651 .. .. 260 

1068 Reşadiye M. tramvay C. 115013 651,49 " " 700 
Mevki ve numaraları yukarıda yazılı emlakin 8 taksitle sabş-

lan 23·12-915 Razartesi günü saat onda ihale edilmek üzere 
arbrmaya konulmuştur. 

latekli olanların hizalannda yazılı pey akçesini veznemize ya
tırarak artırmasına girmeleri lazımdır. 

3984 14-19-22 (3611) 
Esas No. Yeri No. Nev'i Depozitosu 

C. 28 Manisa Çaprazı Sağır M. 
bmir C. 

15 

C. 51-1 ikinci Süleymaniye M. lkiçeı· 545 
melik C. 

c. 51-2 " " " 545-2 
C. 8 Büyük tuhafiyeciler Ç. Gazi 12 

Bulvan 
C 31 Manisa lbrahim çelebi M. S 49 

Mahzarbaşı 
C. 56-9 ikinci Kordon 51 
C. SS-6 Saman iskelesi Mimar K~ma- S 

ev 

dükkan 

" maiaza 

ev 

mağaza 

yukan katta 
lettin C. mağaza 

383 Kokaryalı Urla caddesi 983 ev 
933 Hasan Hoca. M. Hasan hoca S. 12 dükkan 
629-2 Karataş Dokdz Eylül sokağı 157-1 ev 
581 ,, Halil Rifat paşa caddesi 349 

62 Keçeciler kantar karakolu 15.17 
ev 
dük kin 

alt.nda 

T. L. 
25 

10 

10 
100 

30 

80 
20 

40 
8 

20 
12 
25 

976 Kuyumcular çartııı / 43 " 12 
232 Osmaniye caddesi 62 " 20 
Mevki ve numaraları yukanda yazılı Gayrimenkullerin bir se-

nelik kiralarının ihelesi 23-12-935 Pazartesi günü saat onda 
yapılmak üzere arttırmeya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı pey akçelerini veznemize 
yatırarak arttırmasına girmeleri lazımdır. 

14-22 3971 (3613) 

lzmir Yün mensucatı Türk anonim tirketinin Halkapmar
daki kurnaş fabrikası mamulibndan olan mevsimlik ve kıtlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, şal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkur fabrikanın metanet ve 
zar,.fet itibarile herkesçe malum olan mamulitını muhterem 
mütterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

Toptan satış yeri : Birinci kordon No 186 
Şark halı Türk anonim şirketi 

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzacfe biraderler 

Kuzu oglu çarşısı Asım Riza ve biraderleri 
Yeni manifaturacılarda Mimar Kemalettin caddesi 

Yünlü mallar azan F. Kandemiro·lu 

YALNIZ 

H·AS 
KALMIN 

. HAS KALMINDIR 
Baş. diş ağrıları. Romatizma, Grip, Nevralji nezleye karşı 

HAS KALMıN kullanınız 

Çok taklid edilmiştir, fakat AYNI yapılamamıştır. 
12-22 (3600) 

•.••••••••••••...................•.•..•...............••••••••••.... , 
Sil-IHA~r Balıkyağı ; 

Norveçyanın halis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDI NÜZllET 
Sıhhat Eczanesi 

. . 

...................................••••.•.••••• , ••••...•..•.•......... 

\ , 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmeıiae mani olur. Komojen 

saçlann köklerini kuvvetlendirir Ye besler. Komojen saçlann 
gıduıdır. Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. Ko
mojen Kanzuk ıaç esksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazalarıada 
bulunur. 

Devlet Demiryollarından: 
Mer'iyet müddetleri 15 kanunuevvel 1935 tarihinde biten 1075 

No.bnın ve31 birinci kiaun 935 tarihinde bitecek olan 1090 No. 
hnın 915 No.lı buj'day, 1080 numarah meaule eşya ve mensucat 
tarifeleri taahhüd, teminat Ye reddiyat kayıdlarına bağlı olmak 
suretile serbet olarak yeni bir if'ara kadar uzablmııtır. 

Tafsilat istasyonlardan alınabilir. 

19-21-23 4022 [3643] 
- Halkapınar istasyonunda yıllık kira bedeli 50 lira tahmin 

edilen 135 sayılı büvet 7-1-936 tarihinde Salı günü saat 15 de 
lzmir 7 nci işletme komisyonunca pazarlıkla iki buçuk sene için 
kiraya verilecektir. 

istekliler 938 kuruş muvakkat teminab lzmir veznesine yatı
rarak alacaklan makbuzla kanuni mani bulunmadığına dair be
yannamelerlile ayni gün ve ıaatta Basmahane komisyon reisli
ğine bizzat veya tahriren müracaatlan lbımdır. 

Bu ite aid şartname Halkapınar iatuyonu ile iıletme kale· 
minde parasız verilmektemr. 19-23 4025 (3641) 

aa Klnunuevveı ı•a• 

Zümrüt Damlası 

Ecza·cı Kemal Aktaş 
Yeni bir olonya yaptı cicim •• 
Bu mu? 
Evet bak yeşil bir koku, aık, neıe, ıehir 

ve cazibe kokuyor. HiLAL eczanesinin 
son eıerı ... 

Umum Hastalar10 Nazarı Dikkatine 
En son sistem mide, kano ,bağırsak, böbrek ve doğru

neticeıi lüzum gösterilen pilotlu, pilotsuz kauçuk konalar, 
kaıık bağlan, düztabaalar için taban korsalan gayri tabii 
doğan çoeuklann vicutlanndaki iğrilikleri cloirultma ci
hazlan, kemik hastahklan neticesi husule gelen kambur-
luklan doğrultmak için korsalar ve kendi ihtir · olanaımız 
miitebarrik el ve ayajllar. talebelerin çalııma esda fır-nasın 
layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani olmak 
için korsalar. 

TuRKıYENıN YEGANE MuESSESESı VE ESERLERi 
ıLE RAGBET ve lTıMAT KAZANAN SuN'ı AZA AMıL 
ve MuTEHASSISI 

Fahri Blza 
Bey tarafiıadan yapıhr 

Kabul saatleri : 10 ili 12,30 öğleden 
kadar. 

ADRES: lzmir Kaymakam Midhat bey 

90Dra 14 - 16 ya 

cadesi No. 20 
( 355) S.7 

SC> A.A. 
Beklediiiniz sobalar gelmiştir. 
Hazır bulamıyarak isimlerini yazdırmış sayın lzmir ve 

taşra müşterilerimizin hemen müracaatlarını rica ederiz. 
Türk sanayi harbiye ve Madeniye fabrikası 

mümessili Ahmed Etem Buldanloğlu 
1-4 (3637 h.3 Izmir Gazi bulvan 



r 
••KA1111nuevve1_·~·~·-------........ ;;.oo;...;----------iiiiiiiiiiiiiiı.Wo ............ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;miiiiiiiiiiliiiiii0iiiii---Y~E~N~l~A~S~l~R---..-iiiiiiiiii--iiiiiıiiiiiiiiiiiiiP.-mQiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;n;;;iiii0iiiii----------..... iiiiiiiiiiii------=-~·~·~h~ff~•;.&•-.. 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

N. V. ' W. F. H. Van Der 
Oliver Ve Şü. 

LİMiTET 

Salon, yemek 
Kardeşler 

ve yatak odalarınızı Haraççı 
mobilyelerile süsleyiniz ••• 

KUMPANYASI 
UL YSSES vapuru elyevm 

limammızda olup Aaven· Rot· 
terdam • A...terdam ye Ham
burg limuları İçİll yük aJa· 
caktıT. 

HERMES vapuru 8 birinci 
kanunda beklenınekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra 

Burgaı • Varna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

ORESTES vapuru 16 birinci 
kanunda gelip 20 ikinci ka
nunda Anvers· Rotterdaın-Ama 
terdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LIEN 
GOTLAND JPotörü limanı

mızda olup Rotterdam, Ham
burg, Danimarka ve Ba 1tık 
limnnlan için yiik alacakbr. 

ERLAND motörü 14 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
yükünü tahliye ettikten sonra 
Rotterdam, Hamburg, Dani
marka ve Balbk sahilleri için 
yük aJacakbr. 
SERVİCE MARITtM ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 18 birinci 
kanunda gelip 19 birinci ka
nunda Malta, Cenova, Marsilya 
ve Barselonaya hareket ede-
cektir. yolcu ve yük alır 
NIPPON YUSSEN KAISHA 

kumpanyası 

TOYOHASHI yapuru 14 
birinci kinunda Singapor,Şang· 
hay, Kobe, Moji, Osaka ve 
Y okohama limaalan için yük 
alacakbr. 

ilandaki hareket tarihleriie 
navlunlardaki dejifikliklerden 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
mez. 

Fazla tafailiL için ikiaci Kcw· 
donda Tahmil ye T ahJiye binası 
arkasında 72-4 numarada 
FRA TELLi Sperco Yapur acen
talıjına mliracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Zee & Co. 
ISERLOHN vapuru halen li

mammızda olup Anvers, Rot
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yük almaktadır. 

IONIA vapuru 17 birinci 
kanunda bekleniyor. Hamburg 
ve Anversten ... nk çıkaracaktır. 

HERAKLEA vapuru 23 bi
rinci kanunda bekleniyor. 27 
birinci kanuna kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve Bre
mea için yük alacaktır. 

Americ.ıtn Export Line 
EXARCH vapuru 15 birinci 

kinuuda bekleniyor. Boston, 
Norfolk Ye N evyork için yük 
alacakbr. 

EXAMHLIA vapuru 17 bi· 
rinci kanunda bekleniyor. Nor
folk ve Nevyork için yük ala
cakbr. 

EXCHANCE vapuru: 22 
B ci. Kinunda bekleniyor, 
Norfolk ve Nevyork için yiik 
alacaktır. 
EXİLONA vapuru: 26 Bci 

Kinunda bekleniyor, Nevyork 
için yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Hamburg 

NORBURG vapuru 30 birinci 
kanunda bekleniyor. Anvers, 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacakbr. 
DEN NORSKE Middelbavslinje 

(D/S. A/S Spanakelinjen 
OSLO 

BOSPHRUS vapuru 16 bi· 
rinci kinunda bekleniyor.Diep· 
pe ve Norveç limanlanna ylik 
alacaktır. 

Johnston Warrea Lines 
Liverpool 

.. jESSMORE " 14 Birinci 
Kinunda bekleniyor, Liverpol 
ve Anversten ,ak çakanp Bar· 
ps ve Köstence için yük ala· 
cakhr. 

Vapurlann isimleri, şehn~ 
tarihleri ve navlun tanfelen 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rifilmez. 

N. v. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telef• No. 
2007 -2008 

• • Okumadan Geçnıeyınız 
••• Çav verine Hervea ıçınız 

"HERVEA., denilen nebattan ih~ar 
edilen çayı içtijiniz takdirde fazla mık• 
tarda müdrir olduğundan Ytlc..P mazar• 
rat veren bamızı belvin itrabına muvaf· 
fak olursunuz. Bu suretle vücudunuzda 

b. . delik ve rahatlık hissedersiniz, ve 
ır zın b .... k b" 

ROMATiZMA ıızılarsna karşı uyu 11 

f aide temin etmiı olursunuz. 
H. J. LEE - Londra m~tamerat 

mahsulatı ithalat ve ihracat m?e~sese
. · · (ımir mümessili G. D. Gıras 

sının, M •1 t l~ t · · J ... mirde Yeni anı 8 u-
Sı parişat ve fazl• ma uma lÇlD .. d" • 

racılar, Saffet sokak 3 n;::•r.t::r•234t e .f:Lz.2413 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRfNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

Londra·Hull lıattı 
GRODNO vapuru ilk ki

nuada Londra; Hail Ye An .. 
versten gelip tahliyede bu'u
naçak ve ayni zamanda L0t1dl'a 
ve Hull iç"n yük alacaktır. 

LIVERPOOl. HATTI 
FLAMINIAN vapuru 20 ilk 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip talıliyede buluna· 
cakhr. 

FLAMINIAN vapuru 20 ilk 
kanunda gelip Liverpool ve 
Glaskov için yük alacaklar. 

DUTCHE LEVAT LIN 
MILOS vapuru 16 ilk kl

nunda Hamburg ve Bremen· 
den gelip tahliyede bulunacakhr 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve nav~un üc
retlerinin değiıikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Türkiye 
Halkının 

• 

1 
Kullanıyor ve Rad
yolin kullananlann 

ayni hükmü veriyor 

:························· .. ·······= • • • • • • • • • • 

1 
i daima en 
• • 

imükemmel diş 
• • • • • • 

i macunudur ~ 
• • • • • • , .................... ._. ............ . 

Merkez: 
İzmir 

ikinci BCyw Sokak 
Nu. 182 

Ti. 3n8 

Şube: 
Ankua 

Anafartalu Caddesi 

Kınacı Han 
Nu. S 

Tel. 1426 

Nazarı dikkate 
Dk ve Orta Mektep Ta· 

lebeleri velilerine 
Yavruların1zın mektepteki 

derslerini hazırlamalarına ve t 
imtihan zamanlannda sakınb 
çekmeınelerini temin için bu· 
ıusi muallimle kendilerini tak· 
viye ediniz. 

Yeni Aıır idarehanesi mual
lim (Z. M.) e müracaat. 

H. 3 (15) 

lzıntr inhisarlar baımndlirlllğünden : 
Kokluca civarındaki dairemize ait fitenk deposu pazarhlda 

tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 1564.72 muvakkat teminat 118 
liradır.isteklilerin şartaame ve keşfi törmek ve pazarlığa girmek 
için 24·12-35 Sah giinii saat on dörtte beşmfidilrlngilm6zdeki 
komisyona gelmeleri. 21-22 4038 ( ) 

ÇABUK 
RA~AT 

TQAŞ OL-MAK 
. İSTERSENİZ 

tiEMEN 6tR 

POKER-P 
ALiNiZ. 

lzmirliler Istanbulda nerede buluşurlar 

Beyo v lunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini seYdiren bay Omer LOl
lldlr. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin müea
sisidir. Kırk bir senelik tecriibeli idaresini berkeı 
bilir. lstanbulda her iki otelde konaklıyacaklar kendi 
evlerindeki rahab bulacaklardır. 

Bütbn bu fevkalldeliklere iliveten fiatlar 
milthif ucuzdur 

ECZACI BAŞI 

S. FERiT 
Kolonya ve esanslan herine 

koku' yoktur 

Şimdiye kadar yapll•••••ıbr. 

Bahar, Albn damlası, Y uemin, 
Muhabbet çiçeği, Unutma beni 

Senin için, Ful, Dalya 
Manulya isimlerile Y•pıbr. 

a..er Waleri talditlerdir alclaa-a11au 

M. Depo: Hükômet 
caddesi meşhur 

ŞiF A eczanesi 

Baş ağrısı, Diş ağnsı 
Ne* .. 11 

Bltla amraplarf teskin eden 

GR PiN 
bilhassa bunlara karşı müessirdir 

lzmir Defterdarlığından: 
lm11D1D verp borcuadan ötürii tahsili f!mval ya1U1na fire 

haczedilen birinci Tepecik mahallesinde Sllrmeli sokağmda kala 
60 sayab ev tarihi Uindan itibaren yirmi bir giD ıntldcletJe aa~ 
çıkanldıjından pey ıllrmek istiyealerin doft91darlak tahaillt ... 
(emine ırelmeleri. tt-~l,._22 5969 (591) 
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• 
- 1 

• •• r o 
Ingiliz finans bakanı çok önemli bir söylev verdi 

Nev·ı Çem e ayıl i 
Milletler taahhüdle 

o • • "Zecri tedb.rler siyasasına dönmek icap der 
• • 
ını kalmıyacaktır,, tanıamen yaparlarsa tehlike 

lngiltere bergitelerde yalnız mı bırakılmıştır ? Fransız planı seferber olabilir mi ? • 
Londra, 21 (A.A) - B. Ne

wille Çamberlain evvelki gün 
avam kamarasında verilen iza
hatı tekrar ederek demiştir ki: 

- ltalyan - Habeş anlaşmaz
lığının muslihane halline matuf 
bütün teşebbüslerE" bitmiş na
zarile bakılmak lizımgeleceğini 
:ıannederim. Buna binaen zecri 
tedbirler siyasasına dönıoekli-

ğimiz icabeder. Ümid ediyo
rum ki Milletler cemiyetine 
dahil bulunan memleketler 
aralarında birine vaki olacak 
her taarruza karşı koymağa 

amade bulunacaklardır. Eğer 
bu milletler taahhütlerini ifa 

• eClecek ve bundan doğabilecek 
tehlükeyi karşılıyacak halde 
olurlarsa tehlüke kendiliğinden 
zail olacaktır. 
BARIŞ TEKLiFLERi ÖLDÜ 

VE GÖMÜLDÜ 
Londra. 21 ( A.A) - Dün 

Birmingham'da bir söylev ve-
ren B. NeviJle Çamberlain şöyle 
demiştir: 

.. Paris teklifleri ölmüş ve 
batta cenazeleri Cenevrede 
kaldırılmıştır. Şimdi artık zecri 

Cebclütlarılıta Jngiliz lıarp genıiln i11dr11 bm 

Cebc/iitlankta /nrri/iz fayJ•arefa'İ. J't lıarp lfref(11/eri 

tedbirler siyasasına dönmeliyiz. 1 nevrede ve avam kamarastnda ı· t~d?irler.in tatbikinde lngilte: 
Zira her türlü uzlaşma ümidi geçen son. müzakerelerin üs- remn yalnız kaldıiı hakkındakı 
yok olmuştur. Hepimiz muhte- tünde artık Jtalyadan Lava) - beya~atın! protesto etmekte ve 
mel bir taarruza karşı koyma- Hoar tekliflerine resmiğ bir Frans~ya tevcih edilmlş o1an 
ğa hazır bulunmalıyız. lngiltere cevab beklenmemektedir. ~u mul~h~anın h:aksız oldu-

.. d f k 1 · · ·h iN. GILTERE YALNIZ MI gunu bıldırmektedırler. mu a aa uvvet erını ı yaya F ·ıı ti · ti 
h J 1 d 

ransa mı e er cemıye 
azır anma da ır. ,. KALDI? .:1--- f t' J J "f J • 

ro ;>'. ~ •• a ıy e o an vezı e erın-
ART l K Rr..SMh,., CEVAP Paris, 21 ( A,A) - Journal de kusur etmemiştir. 

BEKLENMiYOR gazetesi ile diğer bazı Paris FiLOLARIN SEFERBERLJ('.'.;I 
Cenevre, 21 ( A.A) - Cez gazeteleri 8. Baldvinİll zecri Jur gazetesi, lngilterenİD 

filosunu seferberlik yapmadan 
harekete getirebileceğini. F ran
sanın iıe parlamentonun kara-
rını aldıktan sonra yapılacak 
olan bir • seferberlikten evvel 
bunu yapamıyacağını bildhtyor. 
INGıLIZ DJŞBAKANI DAHA 

TAYIN EDILEM EDI 
Londra, 21 ( Ô.R ) - istifa 

eden dışhakanı B. Hoare ye
rine yeni bir bakan tayini bek
leniyor.Fakat bu tayin herhalde 
muvakkat bir mahiyette olacak
br. Zira kabinada yakında ge-
niş mikyasta değişiklikler ya
pılacaktır. Deniz bakanının, 
şimdi başkanlık etmekte olduğu 
Londra deniz konferansı sona 
erer ermez, şahsi sebeplerle 
kabinadan çekilme kararı bu 
değişikliğe vesile olacakbr. 
Yapılacak olan değişikliği ma
hiyet ve önemi, geniş mikyasta 
Avam kamarasındaki son mü
nakaşaların kabinanın otori
tesi üzerindeki tesir) ere 
tibi olacaktır. Kabinada dü
fiinülen değişiklikl~r yapılın
cıya kadar dış bakanlığı idare 

ı işini Başbakan B. Baldvinin 
kendi ·üzerine alması ihtimali 
vardır. Böyle olamazsa, Sir 
Austin Chamberlain kabınaya 
dıı bakanı olarak girecektir. 
Fakat bu tayinin de muvakkat 
bir mahiyeti olacağı iddia edil
mektedir. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ltalyanlarla göğüs göğüse! Büyük faşist konseyinde 
ltalyan uçakları barba müdahale ede- Alınan karar sureti harpte şiddetle 
miyor. Habeşlerjn zaferi büyüktür devam ~dilmesi lehinde hir karardır 

Dessiye, 21 ( A. A ) - iki 1 Roma, 21 (Ö.R) - Fatist 1 
aaattanberi Enda Silasi civa- partisinin büyük konseyi dün 
nnda göğüs göğüse bir mu- gece saat 22 de toplanmış ve 
harebe cereyan etmektedir. 
Jtalyan uçakları kuvvetlerin görüşmeleri bu sabah saat 1,30a 
biri birine girmiş oJmasmdan kadar devam etmiştir. Müza-
dolayı barba müdahale edemi- kere, F ransanın teşebbüsile 
yorlar. Habeş çeveoleri Ital
yanların mağJub olduklarım ve 
ağır kayıblara uğradıklarını 
bildiri yor. 
ITALYAN ZAYıATI 215 DIR 

Paris, 21 (Ö.R) - Havas • 
Ajansının Adis - Ababa muha
biri Habeşlerin Şere bölgesinde 
kazandıkları mı>vaffakiyet hak
kında şu resmiğ tafsilatı bil
dildirmektedir: 

15 ita.yan ve 200 Eritre 
askeri ôlnıüştür. 7 ltalyan ve 
bir çok Eritre askeri esir edil
mittir. Habeşlerin zayiatı ebem
miyetsizdir. 

Roma, 21 (Ö.R) - 77 nu
maralı resmiğ bildirimin Eritre 

{.ocuk/ar drmir oyuncaklawu 

Bundan sonra aşağıdaki gün

dem alkışlarla kabul olun-
muştur: 

.. Konsey berkiteci memle
ketlerin şa§'kınlığı ve kararsız-
lığı karşısında ltalyan ulusunun 
hakkını müdafaa için sarsılmaz 
kuvvetini görmekte ve altın 
blebistile kendini gösterdiğini 
kaydettikten sonra doğu 
Afrikada medeniyet davası 

ve ltalyamn güven ve istikbali 
için çarpışan lt&lyan askerle-
rine ve siyah gömleklilere 
inanlı selamlarını göndermekte
dir. Faşist ltalyanm hareketi 
eğilmez bir kararla vatan mü

dafaası için devam edecektir. 
Konsey kont Volpinin bir di
yevine it i 'a kesbetmişti. Buna 

cılann ekonomik esaretin
den kurtaracak olan ekonomik 
irkinliğin yolunda ~ittikçe 

daha çok çahşmağa karar ver-

ve Somali cepheleri üzerinde 
bildirilmeğe değer mühim biç 
bir şey yoktur. 

eriiilmrk iize,r ertitiyorlat 

hazırlanan ve büyük konsey 
tarafından 18 llkkinuo toplan
bıında geniş mikyasta incele
nen paris telakkilerinin lngil
tere tarafından reddi üzerine 
ortaya çıkan siyasal duru
mun · tetkikine hasredilmiştir. 

göre sanayiciler, çittçiler ve 

sanayi va tarım işçileri, ya
ni işleten •e işleyenlerin bü-
tün sınıfları, bir ay süren Bülüll İta/yada (i/tler alim 

k 'k h d a/yanslarmı b11 'Tışlıyoılar 

H'ABEŞLER iT AL YAN KA
RAKOLLARINI ZAPTETTILER 

Adis-Ababa 21 ( A.A ) -
Dcccaz Hailu'nun kuvvetleri 
Aksumun elli kilometre garbın
da ltalyaolarla büyük bir mu
harebeye tutuşmuşlardır.Habeş
ler Endat Silasi ve Decai Sayi 
mevkilerindeki ltalyan karakol
larını zaptetmişler, on Tank, 
28 mitralyöz, iki kamyon ele 
geçirmişlerdir. 

ltalyan gaybi büyüktür. Ha· 
heşler yedi esir almıılardır. Bu 

Jlalyn11 rski başk11111a11da111 Dr 80110 ilr yrnı haşk111namlar1 /Jadoglio bir arada 
haber Habeş hükümetince de maradaki hastaneye getirildiler. 
teyid edilmiştir. Askeıler Takazze cephesinde 
iKi TARAF MERHAMTSIZCE geniş çarpışmalar olduğunu, her 

HAREKET ETTi iki tarafın merhametsizce hare-
Roma 21 (Ö.R) - Asmara- ket ettiğini söylediler. 

dan alınan haberlere göre Ta- HABEŞLER AKSUMUN 
kazze cephesinde hafif ve ağır ISTIRllADI PEŞiNDE 
surette yaralanan askerler Aı- Adia-Ababa 21 (Ô.R) - Şi-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mal cephesinden harekat hak
kında gelen en son haberler 
müsaiddir. Habeşler kuvvetli 
ıavletler yaparak düşmanı 
sanmaktadır. Mukaddes Ak-
sum şehrinin en kısa zamanda 
istirdadı bekleniyor. Habeş as
keri kuvvetleri, hedefine doğru 

. ajır ağır ilerliyor. 

e onomı mu asara an sonra, 
mişlerdir. Bilhassa fiatlarm di-

disiplin ruhu ile mukavemet siplioi meselesinde bunu gös-
iradesini, boş boğma teşebbü- terecekler ve böylece korpora-
sünde gün geçtikçe daha:sağlam tif sistemin zaferini tamamh-
olarak göstermişlerdir. Italyan yacaklardar. Konsey yeniden 
müstahsilleri memleketi yaban- 18 son Kanunda toplanacaktır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
" Meşhur romancı agır hastadır 

Paris, 21 (Ö.k) - Meşhur 
Fransız romancısı ve akade
misyen B. Pau) Bourget'nin 
sıhbatı en büyük endişeler 
uyandırmaktadır. Kendisini te
claYi eden profesörler tarafın-

dan akşam saat 16 da neşre-

dilen bülten, durumunun dai

ma tehlikeli olduğunu bildir
mekte idi. Akşama dağru en

diteler daha ziyade artmıfbr. 


