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l imtiyaz sahibi : ŞEVKE! Bİ~.~:ü· i • Son Dakika 
Başmuharrir ve umuıni neşnyat mu · I 

HAKKI OCAKOGLU . 1 

s . 1300 2500 il 
enelık . . ._ . . .:__· . 1300 

Haberleri beşinci 
sahifededir 

~<>~ ş::s:::Elft.i'X"~ .. ı 
Devam mUddet·llTürkiye için 'Hanç ıç~ 

Alh a11hk . . . . . . 700 
TELEFON : 2a97 

Cmıılıııriyetiıı Ve Cumhuriyet Eııerinin Bekçisi, Sabahları Çtkar Si~ Gaeetedir Yeni Asır matbaasında basılmışbr. 

r a 1 
............................................... ~···················································· -

Ai;~~~~i~ğ~;~~··"""""""He;· iki taraf zafer ter~;eıe~i;de·····~s;;~-······-
ediyor ve hakikat bir türlü anlaşılamıyor ldari hatalardan 

. nıahva sürükleniyor 
ihracat meddelarimiz ara- · 

Bında önemli bir mevkii olan 
Afyon mahsulümüzıin başına 
gelen felaketi anlan:ııyan kal
nıanıışbr. Yalnız bu felaketin 
sebepleri üzerinde durulurken · 
fikirler ikiye ayrılıyor. Resmi · 
Ve nim resmi ağızlar bu duru
nıu bir zaruret olarak ifade 
ediyorlar. Türkiyenin and '.aş- ' 
~alara bağlılığını ileri sürerek 
ırısani' düşünceler altında Türk 
ulusunun medeni ödevini yerine 

· getirmek üzere fedakarlık yap
tığını ilave ediyorlar. 

Böyle yÜksek bir ülküye hiz
~et karşılığı olarak her hangi 
hır mahsulümüzün zarar görmüş · 
0~masını müsamaha ile görmek 
Dıümkün olabilir. Arsıulusal ku
ruma dahil bütün devletler bu . 
Yolda yapılmış andlaşınalara . 
b". . 
ıııın kadar bağlılık gösterır- · 

!erse teessür duymak şöyle 
dursun bu ödevi yerine getir-
'.°ekten hissemize düşecek 
öv'" ld unçten sevinmemek e en 
gelıneı:. Fakat işin iç yüzii hiç 
le böyle değildir. 

Afyon madde~i etrafında 
d"" k onen arsıulusal fırıldaklar ço 
~iiyllktür. Bi:z bu geniş mevzu 
uzerinde durıiııyacağı:ı:. Kabul 
edeceği% ki: Mademki bir and· -
1•tınaya Tilrk ulusu adına iınza
nıııı koyduk; herkes ne yaparsa 
Yapıın biz imzamızı namusu· 
nıu.z k .. aayarak ona bağlılı goı· 
ternıekten ayrılmıyacağız. Bu 
çok doğru ve dürüst bir hare· 
k~tin ifadesidir. Ve büyük Tiirk 
11 usuna yakışanı da budur. 

Ancak afyon mahsulıiınüzü 
hırpalıyan onu mahva doğru 
•ürükleyen yalnız arsıulusal 
~~hdidat ve buna bağlılık de· 
ııldir. 

Bıı mevzuda uyuşturucu 

~addeler inhisarı korumunun 
ıdaresizlikten doğan ağır me
ıuliyetleri vardır. 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı, tesisine aid kanunlarda 
taıu bir tecimer gibi hareket 
edebilmek salahiyetlerini eline 
aldığı halde bu salahiyetleri 
kullanabilmek iktidar ve ka
biliyetini gösterememiftır. 

Asırlardanberi Türkiye af
yonlarının müşterisi bulunan· 
fabrikalar gücendirilmiş Tü~k
afyonlarından başka afyon bıl
ıniyen ve tanımıyan pazarlar 
nıanasız bir inad yüzünden 
elden kaçırılmıştır. Buna mu
kabil komşumuz lranlılar faa
liyetlerini artırmışlardır, ve bu 
Pazarları ellerine almışlar ve 
hala da almaktadırlar. 

Uyuşturucu maddeler inhi
sarı kapısına asbğı levhalarda 
"şu fiattan asağı satmam,. diye 
dik kafalılık yaparken ve ls
tanbula kadar gelen müşteri
lere " canınız i~terse ,. derken, 
lranlılar batı ülkelerinde kapı 
kapı dolaşmışlar tam bir tacir 
kafasile hareket ederek şıındi
ye kadar ummadıkları ve bek
lemedikleri değerlerle mahsul
lerini satmışlardır. 

Her yıl afyon ihracatımız 
üç dört bin sandıktan aşağı 
dtitmezken 1934 yılında 1500 

t Sonn 2 üıei znyjoda ) 
~akkı e>cakoıll;ıu. 

Londra 30 (A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor: .. . 
Habeş kaynaklarına gore şı-

al cephesinde muharebe de
ın tıoekte ise de bu çarpış
vaıo e . t"l" d • 
malar hiç şiiphesız a ı_ ere 

d h 
ekattan ibarettır. Ce-

ce e ar . b" it 1 

karargahının bir tebl iğinde 
Tembiendeki Abbi Addiyi bom
bardıman eden İtalya hava 
f!losunun Maryam Arseda 
ve Muhale Tank kilisalarını 
yaktığı bildirilmektedir. Birkaç. 
kişi bu tayyarelerden birini 
tüfenk ateşile alevler içinde 

nupta Habeşler yem ır a yan 
.. --~--

Şiınol uplıtsinde bir Habeş kolıı . Cenup cephesi durumu, Adis Habeş miızı~<ymltri aplı,..fr. 
b ki" orlar düşüroıiişlerdır. . d Ababayı bilhassa meşgul etmek ITAL YANLAR DAHA da göz önünde tutmaktadırlar. 

taarrudunu
30 

e(AYA) ~ Royte-" Tayyar~~in içindekı~er ~-n tedir. Çünkü General Grazyani ILERLIYEBILECEKLER MI? Bununla beraber şubat başında 
. LD1 r~ edeki ~uhabiri bildi- biri paraşu.tle atlamı's7 a ır ordusunun Şebebelli nehri bo- Ke~a ~abeıler motörlü kuv-· mevsim yağmurları böyle bir 

rın essı mimuza agacına takı ıoı~ Y~ . . d • .
1 1 

vetlenn ılk hedef Daggabur ilerlemeği pek ziyade zorlaştı• 
riRyoTA YY ARE DÜŞÜRÜLDÜ asılı kalmıştır. Diğer ikı kışı ~unca ~ı~ıred • ogru ı e~-~~ek olarak Yerrogoiden anaızın racakbr. ltalyanların çabukluğ• 

BI . d enel yanmıştır. uzere u ıın ugu zenne ı ıyor. llerlemeğe baolamaları imkAnını -Sonıı 4 üncü sıı edıı-
Habeş şıınal or ılsu g '""""'""'""'""""'"""'"'""""'"""""'""'"""""""""' v/ ............ Nasy·~;aı·····sosyalizmin ···ı;giii~···K;·;ıi·········--< 

Üçüncü· yılı münasehet~yle Berlin Dün dışişleri hakanınıız
sokaklan ihtilil şarkılarıyle çınladı la yarım saat görüştü 

esnas1nda Hitler söylevini verdi Gazeteler barış siyasamızı beğeniyor • 
Büyük geçit resmı 

B 1. 30 (Ö R) - Nasyo-er ın, · . ... 
nal Sosyalizmin dördüncu yılı 
bugün emsalsiz şenlikleri.'.' ~u~~ 
lanmıştır. Bu üçüncü yıldonuıou 
ıoünasebetile hücum kıl'aların-. 
dan 25,000 milis Lustgar.de~ 
meydanında toplanarak Hıt~e·. 
rin önünden geçmişlerdır . 
Rayhsfuhrer ( Devlet başkanı ) 
Alınan Müzeuıo balkonundan 
bir söylev vermiştir. Bu nutuk 

radyo ile yayılmıştır. . .. 
Bay Hitlerin söylev1nden on

ce nasyonal - sosyalist hücum 
kıtalarının başkanı ve propa
ganda bakanı bay Göebels de 
öylevler vermişlerdir. 

s Seriinin merkezlerinden Lust-

gardene giden başlıc~ ".?yük 
caddeler sababtanberı huc~m 
k t 1 1 hayvanat bahçesıne 

ı a arın . 
devlet kamyonlarıle 

taşıyan 1 .. d" 
dolu idi. Hitlerin söy evmı ın-

1 
k .. zere hücum kıtaları ve 

eme u lk b"" "k ey· yüzbinlerce ha uyu m 
danda, eski imparator şatos~ 
ile devlet müzesi arasındakı 
yarı dairede toplanmışlardı . . 

Berlin sitesi biitün gün Hıt
lerci milislerin ihtilal şarkılarile 
çınlamıştır. Bu şenlik llç 11ene
lik nasyonal • sosyalist eserinin 
bir zaferi halini almıştır, 

//il/er gerıt resmi,ııl•' 

Hücum kıt' alarmdan 30,000 list hükümeti tarafından görü· 
kişi Brandenburg ile Unterden len işi kaydetmektedirler. 
Linden bulvarından geçmiş
lerdir. B. Hitler şansölye ko
nağının balkonundan da bir 
söylev vermiştir. 

Berlin 30 (Ô.R)- Bu sabahki 
Alman gazeteleri bütün başma
kalelerini Hitlerin iş başına 
geçişinin liçüncü yıl dônllmüne 
tahsis etmişlerdir. Gazeteler 
bu üç ıene içinde ulusal-aoıya-

"Berliner Tageblatt,. 30 son 

kanun için özel bir nusha çı· 
karmıştır. Bu nushanın genel 

başlığı şudur: Alman otorite
sini genişletmek için naıyonal 
aosyalist kararı. 

Gazete Almanyanın biricik 

bir belıcedeu ibaret olmayıb 
daha ıiyade lSrf ve Adete da-

Londra, 30 (Ô.R) - Kral · 
sekizinci Edvard, bu sabah 
Türkiye dışişlerl bakanı B. 
Tevfik Rüştil Arası kabul 
etmiştir. Kabul merasiminde 
lnğiliz d19işler ; ı kanı B. Eden 
de hazır buluı ... ..ıştur. Mülakat 
yarım saat devam etmiştir. 

Son yıllarda Tiirkiyenin tut~ 
tuğu barış siyasasını bu müna· 
ıebetle söz gelişi eden gaze
teler T. Rüştü Aratın ve Tür
kiyenin hamleli çalışmasından 
bazı safhalar anlatmaktadırlar. 

Londra. 30 (A.A) - Kral 
s~kizinci Edvard, bu ıabah 
Türkiye dış işleri bakanı B. 
Tevfik Rüştü Arası, Macaristan 
dış işleri bakanı B. Dö Kım

ya 'yı ve Afganistan dış işleri 
bakanı Feyzi Muhammet hanı 

kabul etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yanmakta olduğunu yazıyor. 

Führerin büyük fotografileri 
biitün gazetelerde basılmıştır. 
Sabah gazeteleri: "Ulusal ku
rumlanma günü,. gibi başlıklar 
altında çıkmışlardır. Blitiln ga
zeteler 30 sonkinun 1933 de 
Hindenburgun Hitleri lı baıına 
çağırdığı dakikının ehemıııiye- . 
tini glSııreriyorlar. 

• 

lngiliz Kralı sekizüıri T dvard 

Paris 30 (A.A) - Romanya 
kralı Karo! ile dış işleri bakanı 

B. Titülesko bu gece yarısı 
Londradan Parise dönecekler 

ve burada üç dört gün kala
caklardır. 

Seyahatın hususi mahiyette 

olmasına rağmen Fransız dev· 
let adamları ile bazı konuşma· 
lar yapılacaktır. 



• 

Sahife 2 

Afyonculuğumuz 

idari hatalardan 
mahva sürükleniyor 

- Baş tara/ı l11ci sav/ada -
ve 1935 yılında 1000 sandığı 

bulamamıtbr. 
Önümüzdeki yılda, lranlıların 

genişliyen faaliyeUeri karşısında 
vaziyetin daha kötü olacağı 
endişesi yersiz sayılamaz. 

Afyonun kilosu 30-40 liraya 
sabldığı günleri biliyoruz. Bu 
durumu anormal saysak bile, 
uyuşturucu maddelerin kurul
duğu tarihte afyon piyasasının 
7 Iira ile 10 lira arasında oyna• 
dığını habrhyoruz. 

işte bu değerli mahsul bu 
idaresizlikler yüzünden geçen 
sene inhisar idaresi tarafından 
4 liraya alınmışhr. 

Dört lira inhisarın fiatıdır. 
Mütevassıtlann müstahsilden bu 
mahsulleri 2,5 veya 3 liraya 
topladıklarında da şüphe yok
tur. Nihayet üç beş kişinın 
g~rüşlerindeki isabetsizlik yü
zünden koskoca bir müstahsil 
kitlesini böyle acıklı bir duru
ma düşürmek ve ihracat muva
zenemizde milyonluk bir rahne 
açmak yazık değil midir? 

Arsıulusal piyasalara ayak 
uydurmayı ve Türkiye mahsul
leriııin mİifterilerini memnun 
etmeği ekonomik gidişimizin 
anayasuı Ayan Ekonomi ba
kanlığı, bu mesele llzerin
de önemle durmalıdır. Btıtün 
hakikatlan ortaya koymak için. 
afyon iılerile uğrqan eıki ih
racatçılan samimi1elle dinle
mek, bab Glkelerindekl Ttır
kofis tqkilabodan bn işin etlid 
edilmeaini iatemek yeter. Gele
cek raporlar kabahatın yafıw: 
arsıulusal tahdidatta değil; ayni 
zamanda işlenmiı ve işlenmekte 
bulunan idari hatalarda olduğu· 
nu tebarüz ettirecektir. 
~akk.ı C>oak.oğıu.. 

Akhisar 
öaretmenler btruaı 
Akhisar, 30 (Özel) - Akhi

sar öğretmenJer birliğinin ken
di kendini feshedeceği haberi 
burada teessürle kaşılanmıtbr. 
Bu haberin esasım anlamak için 
ilçebayı gördlim. Bunun doğru 
olduğunu, fakat Şubatta açı
lacak olan Halkevinde yeniden 
faaliyete başlıyacağını, öğren· 
dim. Şehrimizin bu verimli te
şekkülüne Halkevi çatısı albn
da daha genif başarılar dile
riz. 

Bekçi teşkilatı 
Akhisar, 30 (Özel)- ilçebay 

şehrimiz bekçi teşkilatına ye,ıU 
bir düzen vermiştir. Kır bekçi· 
!erinin hemen hepsi gençlerden 
seçilmiıtir. Bu arada kır bekçi 
batılığma bay Abdullah atan· 
mı ıtır. Şehir içi bekçileri de 
kimilea gençlerden mürekkep
tir. Şehrimizin bekçi bqkanlı
ğını ötedeaberi ifa etmekte 
olan bay Ali zabıtanın adeta 
değerli bir kolu olmak muvaf
fakıyetini kazanmııbr, Jandar
ma komutanımız bay Şevketin 
de bekçi tqkilibna verilen 
düzen yolunda ilçebayla tam 
bir mesai arkadaşlığı yaptığını 
yazmadan geçemem. 

Endüstri 
San'atlann, ilim ve fen yolu 

ile memleketimizde de inkişafı
na uzun yıllardanberi çalışan bu 
güzel derginin ikinci Kanun 
nüshası çıkmışdır. 

İçinde: (Türk endüstrisi için 
- Renkli fotoğrafya - Dizel mo
törleri • Endüstri dünyasında 
bulu ve yenilikler - Oksijen 
kaynağı - Dar ende makinalar
da geniş ende kumaş nasıl 

yapılır - Dokuma endüstrisi -
Hizmet masası - Pratik işçi -
Çıralı çamlar nasıl boyanır ) 
gibi bütün sanayi erbabı için 
pratik ve faideli yazılar vardır. 

, Ehemmiyetle tavıiye ederiz. 

ŞEHİR DA--~R_L_ERİ 

il baylık 
Genel kurultayına 

hazırlık 
Viliret daimi encümeni dün 

Vali B. Fazlı Güleçin başkan
lığında toplanarak yakında top
lanacak olan vilayet umumi 
meclisine verilecek yeni yıl 

büdçesi üzerinde görüşmelerde 
bulunmuştur. Yeni yıl büdçe
sinde bilhassa, nafıa, kültür ve 
köylüye yardım işleri için mü· 
him tahsisat ayrılacaktır. 

Antikite severler 
sosyetesi 

Izmir antikite severler sos· 
yelesi idare heyeti pazartesi 
günü Türkofis müdürlüğünde 
toplanarak sosyetenin faaliyete 
geçeceği mühim bazı işler hak
kında görüşecektir. 

Adliye dairesinde 
Şehrimiz adliye binasının 

yangından korunmasını temin 
maksadile alt ve üst katlarda 
dört yere yangın muslukları 
konmuştur. 

§ Şehrimiz adliye binasında 
birinci ve ikinci Sulh ceza 
mahkemeleri çok dar birer 
odada sıkışmış vaziyette bulu
nuyorlardı. Lüzum üzerine ih
tısaı mahkemesinin bulunduğu 
bahçeli banda ayrı bir daireye 
nakilleri takarrür etmiştir. 

Pazartesi gününden itibaren 
her iki mahkeme de yeni bi
nada iıe başlıyacaklardır. 

•• • • • • • • • 
Faiz farkları 

2279 sayılı kanunun 9 zuncu 
maddesine göre faiz farkı ola
rak tahsil edilen paraların hu· 
ıusi idareler tarafından irad 
kaydedilmemesi lazımgeldiği 
Iktisad vekaletinden valiliğe 

bildirilmiıtir. Bu paralar halk 
sandıklarının teşkiline kadar 
saklanacaktır. 

Sağlık direktörünü 
Tehdld eden mahkOm oldu 

Kendisine iş verilmesi için 
sıhhat ve içtimai muavenet mü
dürü doktor bay Cevdet Sara
coğlunu makamında tehdid eden 
bay Muzaffer asliye ceza mah
kemesinde altı ay hapse mah
küm edilmiş ve cezası tecil 
edilmiştir. 

Mahkum oldu 
Tepecikte bir sünnet düğü

nünde çıkan kavga esnasında 
Abbaaı öldüren ve Haşımı ya
rahyan Rasim hidisede tahrik 
ve yaş küçüklüğü naurı dik
kate alınarak ağırcezada üç 
sene iki ay on gün ağır hapse, 
Rizayı ıopa ile yarahyan Sü
leyman da yedi gün hapse 
mahküm edilmişlerdir. 

Bera et 
Akrabasından genç bir kızı 

fulıfa teşvik etmekle suçlu 
umumhaneci Şamlı Meleğin 
Asliye cera mahkemesinde mev
kufen devam etmekte olan 
muhakemesi neticelenmiştir. 

Şamlı melek beraet etmiş ve 
dün serbest bırakılmıştır. 

•••••••••••• 
Tayin 

Posta ve telgraf başmildü
riyeti ba~kitibi bay Hamdi Öz 
Ay Ankara posta ve telgraf 
mümeyyizliğine tayin edilmiştir. 

§ Hükümet posta ve telgraf 
bat memuru bay Tahsin Dadya 
posta ve telgraf memurluğuna 
naklen tayin edilmiştir. 

936 yılı bütçesi hazırlanıyor 

Şehir meclisi pazartesi 
toplantılara başlıyor 

Şehir meclisi Şubat devresi 
toplantılarına pazartesi günü 
saat 16 da başlanacnktır. Bu 
devrede görüşülecek işler 

meyanında b•lhassa bava ga
zı tarifesinin tadili, berbet· 
lerin ondülasyon makineleri işi, 
ve geçen toplantıda kısmen 

okunan zabıtai sıhhiye talimat· 
namesi müzakeresi vardır. 

Belediyenin yeni yıl bütçesi 
şarbaylıkça muvazeneli olarak 
hazırlanmış ve tetkik edilmek 

üzere belediye daimi encüme• 
nine verilmiştir. 

Bütçe şubat içinde encümence 
tetkik edilecek ve Şehir mecli
sinin nisan içtima devresinde de 
mecliste görüşülecektir. 

Yeni yıl büt~esinde beledi· 
yenin istikraz ve vergi borçları 
için iki yUz bin lira aynlmıştır. 
Bundan başka yukarı mahalle
lerin lağım ve yol inşaatı yeni 
yıl içinde geçen yıla nazaran 
on bin lira daha fazla tahsi
sat konulmuştur. 

Y ağmurda.n Kuşadasın
da üç katlı bir ev yıkıldı 

46 Geçen yağmurda 11 zarar gören 
çiftçiye T. bakanlığı yardım edecek 

Evelki gün yağan şiddetli 
yağmurlardan Kuşadasında çar· 
şı yakınında üç katlı bir ev yı· 
kılmıştır. Evin içinde oturanlar 
ev yıkıldığı vakıt komşuda bu· 
lunuyorlardı, bunun için insan
ca zayiat olmamıştır. 

Bazı barab evlerde de kaza 
olması ihtimaline binaen sakin
leri komşu ve akraba evlerine 
yerleştirilmişlerdir. Keyfiyetten 
viliyete malümat verilmiştir. 

Geçen günkü ceviz büyük· 
lüğündeki doludan bilhassa 
ıebze bahçeleri büyük zararlar 
görmüştür. Marul ve enginarın 
mahvolduğu söyleniyor. Bahı;e· 

Atatür:k 
Devrim müzesi 
Kültürparkta yapılacak Ata

türk devrim müzesi için yarın 
saat 15,30 da belediyede bir 
toplantı yapılacaktır. Bu lop· 
lantıya Vali bay Fazlı Güleç 
ile Parti başkanı Yozgad say
lavı bay Avni Doğan da davet 
edilmişlerdir. 

lımirdeki tarihçiler, ressam· 
lar ve belediye mühendisleri de 
toplantıya iştirak edeceklerdir: 

Müzenin ihtiva edeceği eser· 
ler tesbit olunacak ve yeri de 

kat'ı tekilde taayyün edecektir. 

Esrar bulundu 
Tepecikte şoför muavini Ali 

oğlu Mehmedin üzerinde 95 
santigram esrar bulunmuştur. 

!erde turfanda ve fide yetiştir
meğe mahsus camekanların 

camlan kimilen kınlm11tır. 

Fideler de zarar görmüştür. 

Bu hadisenin enginar ve ma
rul fiatlarına da tesir edeeeği 
zannedilmektedir. 

Geçenlerde yağan şiddetli 

yağmurlardan husule gelen sel
lerden zarar görmüş olan De
ğirmendere nahiyesinin Kesre 
köyündeki kırk altı çifiçiye 
yardım edilmesi ziraat umum 
müdürlüğünce münasib görül· 
müş ve lzmir şubesine lazımge
len emir verilmiştir. Keyfiyetten 
vilayett te haberdar edilmiştir. 

Gümrüğe 
-

Bir ihbar yapıldı 
Yamanlar suyunun Karşıya

kaya nakli için vaktile getiril· 
miş olan ve gümrük resminden 
muaf olarak memlekete soku
lan borulardan kullanılmayıp 
kalmış olan bir kısmının bir 
şirket tarafından lzmire yakın 
bir kazaya getirilecek olan su 
işinde kullanılmak üzere sabi· 
mış olduğu ihbar edilmiştir. 

Gümrük müfettişliğince bu 
ihbar üzerine tahkikata bat· 
lanmıştır. 

~ .... ..__ ..... .,..._._, 
Zorla gUzelllk 

lkiçeşmelikte Hasta sokagın
da oturan Nuh oğlu Abdullah' 
ın kızını istiyen Amvaut Hida
yet ve kardeşi Yusnf Abdul
lahın evine giderek kipıyı çal
mıtlardır. Bundan korkan Ab
dullah havaya liç el silAh at• 
mış ve tutulmuştur. 

ELHAMRA 
SINEMASINDA TELEFON 2573 

BU AKŞAM 
Amerikada 375 sinemada birden gösterilmekte olan sesli 

sinemanın bir harikası canlı ve hareketli bir mevzu üzerine 
iKi (BiLLUR SES 

JEANETIE MAKDONALD 
VE 

NELSON EDDY 

MARiETTA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Unutulmaz " Serseri Kral ,, dan sonra sinemanın yarattı
ğı ikinci büyük sinema operası şimdiye kadar görülmemiı 
bir muvaffakiyet kazanacaktır. 

Aynca : Opera uvertür ve Paramunt Jurnal . . . ' . ' .. 

Maliye 
Şubeleri 
dörde inecek 

Bina ve arazi vergileri me
murlarından 120 kişinin yeni 
mali yıl için yakında Muhasebei 
Hususi yeye devredileceğini yaz
mıştık. Bu memurlar Defter· 
darlık kadrosundan Muhasebei 
Hususiye emrine verilince Def
terdarlık idaresinde bulunan 9 
maliye şubesi dörde indirile· 
cektir. 

Üç seyyar şubenin de bire 
indirilmesi muhtemeldir. Bu 
takdirde kira ile tutulmuş olan 
maliye şubeleri binaları boşal· 
hlacak ve belki de Muhasebei 
hususiye tarafından bina ve 
arazi vergileri için yeni ihdas 
edilecek şubeler için münasip 
görülürse tutulacaktır. 

Amerika 
Asma fidanları 

lzmirle mülhakatının ihtiyacı 
için Manisa Amerika asına fi
danlığında yetiştirilmiş olan 
asma fidanlanndan yüz elli bin 
çubuk lzmir emrine ayrılmıştır. 
Bunların aldırılması ve bağcı
lara dağıtılması vilayete bildi
rilmiıtir. 

Urla bağcıları için de fidan· 
lıkta otuz beı bin bağ fidanı 
aynlınıştır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zabıta haberleri: 
Çocuk dUfUrme 

Servilimescitte Ballıkuyuda 

Çenberli sokağında 23 sayılı 
evde oturan Hakkı karısı Zey
nebin iki aylık çocuk düşür
düğü zabıtaya haber verilmiŞtir 
Yapılan tahkikatta Zeynebin 
ağır yük kaldırmak yüzünden 
çocuğunu düşürdüğü anl~şıl
mışhr. Kadın hastaneye kal
dırılmıştır. 

Memurlara hakaret 
lsmetpaşa mahallesinde Mo

rabane sokağında 8 numaralı 
iile evinde oturan ve burasının 
idaresine memur bulunan Nuri 
oğlu Mustafanın borçlu olduğu 
yol parasını taksitle vermesini 
söyliyen memurlara: 

- Mürtekib ve mürteşisiniz, 
demek suretile hakarette bu
lunduğu şikayet edilmiş ve 
kendisi tutulmuştur. 

ÖIU bulundu 
Guiler mahallesinde Kemer 

caddesinde kapılarda harap bir 
dükklnda yatan ve hiç kimsesi 
olmıyan lstanbuUu Salih dnk
kin içinde ölli olarak bulun-
muştur. 

Yapılan muayenesinde fazla 
miktarda alkol kullanmaktan 
öldüğü anlaşılmış ve defnine 
ruhsat verilmiştir. 

KömUr ;arpmaaı 
Hükümet taksisinde otomobil 

yıkayıcısı Mehmed oğlu Mesud 
bir mangal kömür yakarak üç 
numaralı otomobilin içine almış 
ve uyumuştur. intişar eden 
hamızı karbon yüzünden baygın 
bir hale geldiği görülen Mesud 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Kaza 
Kemeraltında Taflan gazi

nosunda arkadaşları ile oturan 
lbrahim oğlu lsmail tuvalet 
yerine gittiği sırada muvaze
nesini kaybederek ve bir cama 
çarparak camı kırmıştır. Cam 
kırıkları kendisini yüzünden 
ve ıağ' bileğinden hafif surette 

_yaralamıııtır. 

Anadolu 
• 

Hakkımızdaki neşrı· 

yatını tashih ediyor 
____...... .. 

" A11adolu , , re/ikimi.zırt qazdr· 
miz hakkında bazı neşıiyaıındM 
dolayı aramızda malıkenıeye akseıkn 
bir dılvıl başgöstermişti. ReJikilllİt 
dünkü sayısında MŞrrltiği aşağıdaki 
tavzih ile lıaklwmzda kullandı~ı ajır 
kelimelerin tamamen yersiz olduğunu 
beyan ettiğinden eazetemiz bıı d8v8· 
dan vazgeçmiştir. 

Anadolu'nun dü11kü sayısında (!" 

ka11 lavzüıi aşa,ı!ıya ay11en yazıyorut; 
" Üzüm ürünümüzün son dü· 

şük fiatı karşısında gazeteıııi· 
z n hassasiyetle çalıştığı oku· 
yuculanmızın hatırındadır. 

Bu yüzden Yeni Asır refi· 
bimizle aramızda bir anlaşaını· 
mazlık başgöstermişti.Milli ürüıı• 
lere, kesif bir mustab.sil küt· 
lesine taalluku olan bu işiu 
verdiği heyecanla araınızd• 
seıt yazışmalar oldu. 

Yeni Asır; bu mücadelede 
bizimle beraberdi. Celal Bayat 
nutkunun yazılmasındaki ysıı· 

lışlık, ters anlayışlara meydall 
verdiği için daha yumuşsk 
yazılabilecek bir yazı, kaleıni· 
mizden sert ve kırıcı şekilde 
çıktı. . 

O yazıların gayesi refikiıuiı• 
küçültmek değil, milli ürlill' 
(erimizi korumak kıskançlığı 
olduğundan kimsenin şüpheye 
hakkı yoktur. Eğer böyle bir 
telakki uyandırmışsa bu ıuak· 
salla yazılmadığını tavzih ede'. 
ve bu mes'elede ayni te~ı 
müdafaa eden Yeni Asır refİ• 
kimiz için yersiz olarak kuUıı· 
nılmış olan sert kelimeleri~ 
doğurduğu teessürü samiın1• 
yetle izale etmek isteriz. ,, 

- - -
Katil 

Adliyeye verildi. 
Değirmendarenin AhmedbeYD 

köyü yakınında lnşlaktaki yıi· 
rük çadırlannda bir gece k•'. 
rısı Elif ile kendi kardeşı 
Bekiri gayrı meşru müoase· 

bette bulunurlarken cürüıP 
meşbud halinde yakalıyan "e 
kama ile ikisini de öldüren 
Tekyeli aşiretinden Mustaf• 

oğlu Osman dün jandaflll' 
muhafazasında olarak Değir• 
mendereden şehrimiz adliye· 
sine getirilmiştir. Suçlu ıuiW 
tantikliğe verilmiş ve isucf/•· 
hından sonra tevkif oluoıuuf 
tur. k 

Osman, suçunu itiraf edere 
bunları "ben vurdum,, deınek· 
tedir. 

Dr. Abdi Muht~r 
Bilginer . 

Dr. Abdi Muhtar Bilgiııeril' 
iki gündenberi rahatsız bufuıı· 
ması hasebile "insan rubu ,e 
insan ıuuru üzerinde iııcele' 
meler" başlığı albndaki yaı_' 
serisine bugün de devam e~' 
lememiştir. Bu münasebe e 
okurlarımızdan özür dilerlc~ 
sayın Doktora da acil şifal• 
dileriz. 

Lik maçları 
Birinci takımlar Alsaııc,lı 

sahasın.ta: saat onda Buca~ 
Bumova. Hakem Ahllle 
(Halke~i). r • po 12 de Karşıyaka - Demırs 

Hakem: Sabri (lzmirspor). e 
14 de lzmirspor - Gl!ıteP 

Hakem: Hasan (Altay). b 
ikinci takımlar Halk •8 8

• 

sında: Saat 9 da Karşıyakdrİ 
Demirspor. Hakem: J(a 
(Buca). • 

Saat 10,15 de fzınirspor s· 
Göztepe. Hakem: Küçük l'Jıı 
tafa (Alhnordu). "' 

11,30 de Buca - Burııo 
Hakem: Cemal CDemirspor). 
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Haberleri - KADIN iSTERSE Son Telgraf 

.. --~= .. ~.,an,><•b'ft .. :::::' 
1 

Suikastçıların divası A~!~re 
~~.':.~! .. ~!!.~.~!!.. d"l ~i·;·~;·~m Al• S •b• •• d f k·ı· k l dA intihap komisyonu 

Sizden küçük bir _evet l ~ e sin l aı ın mu a aa ve l ı, ornp o a- toplandı 
h• k" d dilen ınsan ıgtffil ver j b• ı • d•ı d• Ankara, 30(Özel)- Adliye 

1r evet 1 re e . . . ' ı bi haykırmak iste· vasının ır an evve ıntacını 1 e 1 tayin lomisyonu. toplantılarına 
b·r Çılgın !: . ' kinci suçumdu , baslamıştır. Adlıye ı:ıemur!arı 

En son bu da bir hırs. 1
• dim, bu benım ~ 

1 
un yine ve hakimler, müddeıumumıler 

heves di;erek bütün benliğimi doktor: Ve ev bır ~n o s in bir Muhakeme iki amme şahidinin gizli bir arasında terfi ve becayişleri 
tesiri altında tutan duygularımkı senden şüphe etmış, sen .. d d ) yapılacak olanların listesi ha· 

. d ki enıne "ını düşünmuş- ı e . . . . t ı· k d"ld. k yıne , kadın) eıne e y fransıza varı.cag b"I 1- c~ se , Jn enmesJ JÇJil a ) e ) ) zırlanı.ca tır. 
istedim. .. Sonra nasıl oldu ı . m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O • • ( • 

Asıl kt!ndi kendimi aidatı· t:~~~ bu ıihiri son dam l ası~~ Ankara, 30 ( Te'efonla ) - Büyük öndere iki ha ta sonraya talikini istemiş ve öğleden an]Ig mese eSl 
yordum doktor. Sana malik ol· ~ dar yutmak azmiyle hep:ını suikast ya pmakla suçlu olanların muhakeme- sonra iıir celse yapıldığı takdircie iddianamesini Londra, 30 (Dayli Ekspres! 
duktan sonra seni unutmak ka· ~udum ve mektubu yerın~ !erine l:. u~ün ağırceza mahkemesinde devanı serd edeceğini beyan etmiştir. Danzigdeki Uluslar Sosyetesı 
bil mi? 0 . bime ko} dum .. Artı ed ilmiştir. Muhakeme safhaları ilerl edikçe netice Söz isti yen suçlu Ali Saibin müdafaa vekili yüksek komiseri B. Sean Les-

Her kadın bana seni arattı. resmı c:eren insanların sükü· ye merak eden halk bugün erkenden adliye bay ~amid. ~ev~e~ ince, müddeiumuminin is- ter, Oanzig işinin Cenevrede 

S 
. t" göz· ka:arını fakat bu resmi b "ın "'sı nı do ldurmuştu. Bazıları kararın verileceg"i- te. kle.rıne ıştırakını anlatmakla beraber demiş- kat'i bir neticeye · ba!i'lanma· 

enin eg· ilmez şabsıye ın tı" le kalktım, . · ~ t k d ı b t 
k 

.. bü· ne Y 1 ak ıçın .
1 

• . .. d ır ı: sın an A manyanın ser es şe-
lerimde yüceldi. O va ıt ·b· a lmış o marn ni ı erı suruyor u. 

k çın hırsız gı 1 Muhakemeye başlanırk<:n,riyaset makamının, - "Her vesile ile tekrar ettiğim gibi hiçbir birde herhangi bir tahrikat 
külmez sinirleri kırına 1 

döndüm. . . .1 . 1 
k d b' 

1 
b" 

1 
hakı katın gizli kalmasına razı değilim. Maznun- yapmasına müsaade edilmece· 

k d 1 d .1 t k k dın yeter,. b ı · "z bır ıma ı e. tahkH;atı geniş etme volun a ır ta e ı o up l d l b d f a ın ar eğı e a Suna e ırsı , ar an yanız irinin mü a aasını deruhte etmiş ğini, icabinda bitaraf kuvvet· 
d . . . . 1 riştim Her Ş · ıe bir mektub yaz· olmadıg· ına cevaben iddia makam ', evelce huku- b 1 B d h 1 ıyışının an amma e ·

1 1 Ve enı u unuyorum· u urumum adisenin layikiyle !erin şehrin asayişıne e ata-
keain uzanabildiği kadın ara ku amme şahidi "fa tile dinlenilen Ajan lzz- tin açılmasına bir mani teşkil etmiyecegı· · kanaatın- cag· mı da söylemi•tir. 

(k d nım) dınız... ? bazı ı'simlere istinad<n suçlulardan Yahy.ı ve • 
ııeni11 gibi bir varlığa a 1 cıu s· biliyor musunuz. dayım. iddia makamından sormak isterim: T · ti · · ı · ıd· en 
diyebı'lmek arasındaki farkı • , - Eız t mektubunuz yanım- Ali Saip hakkında ma 'fımat vermiş olduğuna T .. hk'k h d k I UZl'' t• enıll lJ ll' d ve - evsıı ta ı at ususun a i stekleri son .1 
şiindüm ve büyük aşkın ku -

1 
-

1 
· de edebilirdim. işaret ednek, izzet tarafından isimleri zikredilen sözlerimdir .. Bence suçluları ya hürriyete kavuş- delegasyonlar 

retini geçici heveslerden adı ırd l daDoeınsaı·r1 ~eyecanla: . . . . şahitieri amme şah;di sıfatile ikame ettiğini turmalı, yahut ta ceza evine göndermelidir. Mu- Lo d 30 (Ö R) Ecnebi 
l uıı b ı - so'"ylemı"ştir. n ra . -ettiren biricik idilim sen ° " I _ O halde milli en ıgımı· hakemenin bir an evvel intacını istemek hakkı- ·· ı d l ı b kanları ld rı ı iddia makamı isteklerine devam ederek A1'an sue e egasyon ar aş 

Adresini öğrenmek için çıf .1 
• • ötesinde değil, evet var~· mızdır. lngiliz erkanı harbiyesiyle ve 

yordum. Mutlu bir tesadü ıın· zın .. de sabırsız kalplerı- izzetin gizli celsede dinlenmesini İcab ettiren Heyeti hakime bundan sonra kararını tefhim Harb bakanlığile temasa gele-
dadıma yetişti: Erolu buhn~k ğımızın ıç'.n. duyurmağa koşan sebeblerin bu iki şahidin dinlenmesinde de etmiştir. Muhakeme gösterilen şahitlerin gizli rek temsil ettikleri orduların 
bütün azabımı anlatmak fıkrıle nıiziıı s:sını artık doktor... mevcud olduğunu tebarüz ettirerek bunların bir celsede dinlenmeleri için şubatın albncı gü- kral Jorjun ölümü dolayısiyle 

b d 
adama ınanınız d"l · da gizli celsede dinlenmesini, muhakemenin nüne talik edilmiştir. taziyetlerini bildirmişlerdir. 

mat aaya uğra ım., . d • k.. .. k bir evet ı enı· ...... ................... .. .... .. 
d')Bekleyiniz birazdan g~~~n;e Sizd: B~;uevet ki reddedilen ................... Mev'k.'~'f'i~r elli kiŞi'~j'i;"""''"""'""""'A"'""1"1~""'M"""'a'""h'"'ı;r·""'-'p'""a""'ş"'a"","'""M""'"ı"s' ır 

ı er. Şe11ilin masası .. roraunlı~ıınt versin. Bir evet ki 
küçük bir resim beynimi alt~st ıns " b" . b' b"ri k ı d 

O zdıgın kudn.tli inanı ızı ır ı - T • t k b • • k l • 
=:~~ep t~e~~ zarfı:aiJ·:de idi. o~~; bağlasın, yavrumu.n ba~a · arı a çı ar' uy urma l a ınesıni teş i ettı 

dd"tten m . kadaşın eşın etsın .. 
Uzun sürmiyen bir tere u sını senın ar k• ı k il ı 

d, nıı • .. kapakları hızlı d. tap arı u anm a :;~:~e::k~~z~I~;~~ :;:i;;;ek ~.':,°anı~a;::dı. Yeşil ale~l~r ın 1 .. ~- · iŞ r Nümayişçileri tespit için Üzerlerine 
açtım, fakat Şenilin üstum. e asaççan bu gözler bir an Demıdrın .. pompafarJa mu"'rekkep sıkıJacak Ankara, 30 ( Ozel ) - Tarikatçılıkla burada suçlu bulunan-
gelmek ihtimali vardı! Her ş~Y h karıştırırcasına dal ı.. b l Y · d · b d yerlerde ~raş- ·-·- • ·--~ k ağa ru unu b • k iste- !arın sayısı elliyi u muŞ.tur. enı en ıca e en " 
gözümden silinmişti, 0 um Ik' buçuk vıldır ogma • kt d Kahire 30 (A.A) - Talebe buhranı bitmiştir. Kralın ö:ı.c. a ı , . l tırmalar yapııma a ır. 
başladım. O vakıt orada, mas d'. · sesi muttasıl: Sevıyor, ya • Suçlulardan bazıları, de•ail noktasından ötürü sulh hakimli· ile zabıta arasındaki arbedeler kalem direktö rü ve siyasal mü-
ba-şında yalnız sen ve ben var· ıgı onu seviyorsun diyordu.. b k 1 k . 1 . t' ldd " k ·ı· .. dün de devam etmiştir. Zabıta şavi r i bitaraf bir kabine yap-k nız . g· ince serbest ıra ı ma ıs enmı ş ı. ıa ma amının ı ırazı u:ıe- • 
dık Suna ... Ben sana koşm~. · fakat sevıyorum - · · ı · k" 1 ld • mış ve muhtelif partiler men· , nır Evet sevıyor, d Ah rine ceza hakimliği bunlar h kında da tevkif kararı vermiştir. nunıayışcı erın ım er o ugunu 
•stiyor sen ise seni seven d a inanamıyor u. k" k b l d h k" r . . göstermek ve tahkikatı kolay- suplarının iş beraberliğini te-
y b 

' d' diyor bu diyen a anı 1 ki Bütün Suçlular hakkında ı cvra ' ugün er e sorgu ii ım ığıne verı- min etmiştir. Ali Mahir paşa 
a ancıyı tak ır e • . bilse' nanma · !aştırmak için pompalarla nüma· 
•damın sevdı"klerı'nı' ıııes'ud ın3na ··· kızl•k ümitleri bu lecektir. . .1 . . b ki ba bakanlıkla birlikte içişleri 

k g enç 1 h • d" · ·· Ç 1 1 • l at yışçı erın üzerıne sa it ren i 
d k ld g·unu aş ı, · tu Tarikatçı ar .ı ısesı ne once ornm gene savaman ıgı e • bakanlıg" ını da üzerine almıştır. 

e ebilecek bir erke 0 u . kelı"menin içine hapsoımu! · k"f M k f b 1 b" h mürekkepler sıkarak bunları " k d zı· d zın mış ve Iskilipte de tev ı at yapılmıştı. ev u u unan ır u· Diğer başlıca bakanlar şun-
Suyliyordun .. içimi ur un Hayır demiyor, onu a ag • f h d" · d d ı k tesbit edecek ve mürekkebin 
h. · · ordu k k h,ftkiminın tevki ini icap ettirPn a ıse üzerııı e uru aca !ardır: Finans Abdülvehab paşa, 

ırli tırnakları kemırıy ' dan çıkaramıyordu:. u 1 · h ·· d " t" ·ı kt" .. "rmek kadar önemlidir. Bu işte j>azı dini kaideleri bir araya top ıyan rengı ergun egış ırı ece ır. dışişleri Aziz izzet paşa, Nafia 
gozlerim aşağısını go . ' Demı'r tekrar ettı: T 1 b · b' k · d M h d Ş h" b F" 

k d 
Bır an · nuz d • b"ır din kitabının hakikata uygun olup olmadığ ı mevzu- a e enın ır ongresın e a mu a ır ey. ınans ve 

OK umak istemiyor u. . t' en · Susuyor ceva)ı vermıyorsu uy urm.. . d b" 
1 k 5 

ıy 
1 

b hi t" B"ılahara bu kıtabın uydurma olduğu meydana çıktı. partilerin birleşmeleri zaruri ışiş ' cri bakanları geçen ka •-
ayanın babası oma ı ··ku•t ı"krardır der er. u a s ı. ld k 

b 
· n su • • k d o uğu ilan edilmiştir. nada da ayni vazife~i görme · 

u kimyakere elini verıyorsu - ":.nu ı•or H .. kfımetımız ararını ver i Kahire, 30 (ÖR) - . Kabine te idiler. 

""'•m .. Ar ah b~_i~.~~~-~~· Trakya veKocaelinde on Köstence yolileşimaliA v 
Yahudi· .. ;:;;·~·b;~;~etine man~ ~lmak bin göçmen evi yapılacak rupa limanlarına ihracat 

. . I "}tereye başvur u ~r a- Ankara, 30 (Özel)- Hükümetimizin, yurdumuza ilıica eden 
IÇln : ngı k ları filistinde Ya!ıudı muh .. !erin terfihleri için gert:ken kararları almak üzeredir. 

Kudüs 30 (Ö.f{) - A~a~. balş a.~. sömürgeler bankanı Bay goçkmen Kocaelide göçmenlerin iskanlarına tahsis edilmek 
cer t" · ·· .. ·ı e~ı ıçın ngı ız d Tra ya ve . e ıaın onııııe geçı 111 • b almışlar ır. 

1 
k bin modern evin planları hazırlanmıştır. 

fboaıa · ı, dikleri ı:ıektuba ceva l . yısını memle- üzere yapı aca on . . 

'

' k sa g~~". r, .. . "d esinin göçmen erın ~a k A ·s- Y siın'nin başında hemen bu evlerın ın~asına başlana-
•• •n l •l ~lır<'e rroç ı ar .... b"ldırere rap ı apı mev . . d'I . . E 1 . . 

k · · . . ". .. e idare ettıgını I K ste taş ve saıre temın e ı mıştır. v er aynı tıple 
etın vutma l:~!.ıılıyctıne gor caktır. ere b" k"ld 

teıniııi, kat'i şekilde reddetmiştir... k ·as itibar le toprak olacak ve sağlığa uygun ır şe ı e yapılacaktır. 
r e lngılız ba anı e, k k d 32 • d Toprak satışı~ .na ge ınc •. k d de toprak alı oyma." y yer • 

sahiplerinin kendileri için g~çın:ı:e a::::c:dilmesini tasvib ettı· ur un }fl e yenı-
;• "'"" '""""'"' ~····" ' den halkevleri açılıyor 

uörıniyenlcre söylesin Ankara, 30 (A.A) - C. H. P. Genel sekreterliğinden: 
G(;ı'C•nler t'l Bugün haftalık toplantısını yapan C.H.P. Genyönkurulu gün-

DÜNMYADOA HNIÇ TE KRISTO d mindeki işleri konuşarak sonuçlamış ve yurdun aşağıda adları 
y:zılı 32 yerinde halkevleri açılmasına karar vermiştir. Açılacak 
halk evleri: 

Gibi bir filim görülmüLş mEÜ ? s·· masında Bolvadın, Bandırma, Gönan, Acıpayam, lskilip , Artvin, Geli-

B 
•• LA 

1
ne bolu, Kilis, Salihli, Akhisar, Turgutlu, Birecik, Sivertk, Niksar, 

ugun 'lk defa Zile, Bor, Nevşehir, Kırşehir, Develü, Yalvaç, Elbustan, Çar-
A lımirde ı · d 1 D yrıca J '"JO a şamLa, Fethiye, Zafranbo u, Ayancık, Ereğli, evrek, Gerze, 
Yamyam ar ara;) Lüleburgaz, Babaeski, Çapakçur, Gebze. 

Ankara 30 (Özel)- Köstence transit yoliyle yapılmakta olan 
ihracat her gün biraz daha artmağa başlamıştır. Bu yolla şimdiye 
kadar Almanyaya, orta ve şimali Avrupa memleketl .. rine 300,000 
kiloluk rnal gönderilmiştir. Bunların ylizde kırkını yunııırta teşkil 
etmektedir. Elma, fındık, ceviz ve tütün mahsulü ihracatı da 
ayni yoldan yapılıyor. 

Kocasını öldüren bir 
kadın asılacaktır 

Ankara, 29 (A.A) - Bugiin 

Refet Canıtez'in başkanlığında 

yapılan kamutay taplantısında 

askerlik kanununun 36 ııcı mad· 

desinin ve askeri ceza kanu-
nunun bazı maddelerinin de· 
ğiştirilmesi ve bazı maddelerine 

de ekler yapılması hakkındaki 
kanun layihaları ile Türkiye 

Yunanistan ara9ında mün
akit ticaret ve seyrisefain 

ınukaveles:ne ek 26 Eylül 
1935 de yapılmış olan anlaş· 
manın tasdikine, Nebatların 
hastalık ve zararlı böceklerden 

korunmasına ait kanun layiha

ları da müzakere ve kabul edil· 
miştir, 

"'r A yy ARE ~inemasında 
llngiin (:J1arlt>s Boyer ile Gah) ~lorlay"ın 

1.enısil ettiklrri sent>nin sayılı Hlın1erindan - ••ı _____ _ 

Kamutayın yine hu toplan· 

tısında askeri ve miilki tekaüt 

kanununun 45 ci maddesimlclci 

şehit kelimesinin şümul dere· 

cesinin tayini hakkındaki nıaz· 
bata ile iki suç ortağı ile ko· 

cası Doğru parmak cğulların· 

dan Mehmet oğlu Ömeri taam· 

müden oldüren Muğlanın Ka· 
rakuyu köyünden Salih kııı 

Ümınehanın ölüm ce1asına çar

pılmasına ait mazbatayı da ı.•· 
bul Ptmistir. 

SAADET 
Hey~ c~nlı Bir aşk macerası - Yüksek bir ruh 

FOX "Türkçe sözlü dünya haberleri,, 

tahlili - Enfes bir mevzu 

Seanslar Hergün 15-17-19-21,15 cumartesi 13-15 tale· 
be seansı pazar günü 13 de ilhe ıeanıı 
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Yazan; F"r ed. Smi~b. 

--ıı:;a---· • Bölem sayısı: 49 · 

Yat hareket 
Vade 

etmiş 
ile yalnız kalmıştık 

~~~~------............ ----~~~-
Belki de makinistiniz bu 

kabil cihazlan işletmeye alış

kın değildir de ondan ... 
- Hayır bu da değil ... Nor· 

riain keşifleri ekseriya o ka
dar kanşıktır ki ondan başkası 
bunun altından çıkamazlar. 

- Bu faydalı bir şey.. , 
. -. Evet mahzurları olmasa.. 

Mac Mastersin tayfalardan 
birine verdiği emir üzerine 
riakiler ve sodalar geldi. N or
ria bir yudumda bardağını bo
f81ttı ve ışı başına döndü. 
~ade ve ben bet dakika ka· 
ı:lar göz göze ve bir kelime 
bile ıöylemeden bakıştık. Nor
ria bir hayret sesi daha çıkar
dı, Alnından akan terleri sildi. 
Bu çehre bir zaferin işaretle

fini taşıyordu. Okadar sevinçli 
idi. Nihayet: 

- Bu İf de oldu. Herşey 
yoluna girdi diye bağırdı. 

Mac Maıten alaylı alaylı 
ıordu: 

- Ne kadar zaman için 
Norris? 

- Hiç olmazsa altı ay düz
gün işliyecek .• Bunu iddia ede
rim. Darrov şimdi hataryalann 
başındadır. Şimdi onunla gö• 
rüşebiliriz. Kapten itiraf edi
niz ki si7e pek büyük hizmette 
bulunuyoruz. Bulduğumuz sis
tem yer yüzünde biricik sayıla
bilir. H&ydi tecrübeye başlıya
lım. Darrov da bekliyor. 

Norris kaskını geçirdi. Düğ
meleri çevirdi. Viskileri getiren 
tayfa yeniden göründü. Olup 
bilenlere çok ilgili benziyordu. 
Gözleriyle kabinede kalmak 
için kaplandan izin · ister gibi 
durdu. Kaptan muvafakat et• 
mit olacak ki biç yerinden 
kımıldamadı. 

Norris iğnel .. rden birini bir 
plak üzerine koydu. Bir kaç 
ıaniye süren gıcırbdan sonra 
Cooper daha iki düğme çevirdi. 
Mevcelerin uzunluğunu araı

tırdığı zannedilebilirdi. 
- Oh .. işte 59 .. 
Operatör bir düğme daha 

çevirdi. Norris iğneyi başa bir 
disk üzerine koydu ve konuş
mağa başladı : 

- Darrov .. Darrov .. Ben Nor
ris .. Kozak yatındayız. Herşey 
yolunda gidiyor. Kapiten Mac 
Masters harekette istical edi
} or. l~aretlerimiz nasıl iyi ge
liyor mu? 

Bu iş bitinçe hoparlörden 
~ . . 

garip bir ses işidildi. Hayret· 
leyim.Zira bu ses bundan önce 
de duyi:luğum Çinlinin sesini 
a ııdırıyordu. 

Bunu Darrovun sesi takıp 
etti, 

- Ben Doktor Darr w ... 
Gönderdiğiniz haberi aldık. 
Sesinizi çok açık işittik. Bizim 
postumuz mükemmel işlemiştir. 
Diğerleri de böyle işlediler mi, 
bilmiyorum. Danoy Mac Glone 
nerededir biliyor musunuz ? 
Kendisine söyleyiniz: Yarınki 
toplantımıza kadar saklansın ... 
Belki kendisini kurtarmak için 
bir şey yapabiliriz. Çok şükür 
ki Kurteneydeki apartmanında 
bulunmıyor. Bu gece onu poli
sin takibabndan koruyabilirsek 
llmidler mabvolmamıştır. Cevap 
beklerim. Norris hayretle yü
züne bakıyordu. Kapten hiç 
kımıldamadı. Norrisin işareti 
üzerine Cooper şu cevabı verdi: 

- Mac Glone bizimle bera
berdir. Kendileriyle görüştük

ten sonra bet dakikaya kadar 
size cevap vereceğiz. 

Norris bu cevaptan sonra 
yüzüme daha dikkatle bakarak 
sordu: 

- Ne yapacağız? 
Cooper kendisine haber ver: 

sin dedim: Beş dakikaya ka· 
dar yattan çıkacağımıza göre 
telefonla görüşebiliriz. Bu sıra
da kaptan yanımızdan ayrıl
mıştı. Yatın makinaları çalış· 
mağa başladığını duydum. 

Norris: 
- Hakkınız var dedi. Bir 

dakika müsaade ediniz anteni 
yoklayacağım. 

Norris pardesüsllnü aldığı 
•gibi kabineden fırladı. Cooper 
de öyle dayr@dı. Ben Wade 
ile yalnız kalmıştım. ikimiz de 
derhal yerimizden sıçradık. 
Kaptan galiba bizi gezmeğe 
sıötürecektir. 

Bunu aöyleyen yoldaşım 
W ade idi. Dışan çıkınca yatın 
rıhtımdan uzaklaşmakta oldu· 
ğunu gördük. Kaptan yanıma 
yaklaşarak: 

- Oturunuz dedi. 
Ne Wade ne de ben bu ih

tara aldırmadık. 
- Norris nerede diye sor

duk. 
- Norris şehre döndü dedi. 
- Bizi nereye götürüyor· 

aunuz? 
- Biletlerinizi gösteriniz 

dedi. 
Bu alaylı bir ihtardı. 

- Sonıı Var-

General Veygand 
hasta 

Kahire, 30 (A.A)-- General 
Veygandın nekahat halinde 
olduğu Fransız elçiliğine bil
dirilmiştir. 

General seyahatına aid prog
ramı değiştirmiyecektir. 

SIHHAT EVi -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir bastahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk ·iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha talıkları kabul eder. lzmirin bütün 
mütehassıs hekimleri hastalarını 5 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathan;si ve doğum 
~alonu fennın en son te-

rakki yatına göre hazırlanmıştır. 
HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
Slf-tHAT EViNiN vasfıdır: 

Gece ve gündüz hasta kabul eder. Her vakıt nöbetçi 
doktor ve ebesi vardır. 

s. 4-5 

DUÇENIN İEBLİGI ı • 

B.Musolini~yağmur mevsiminin hare
kata mani olmıyacağı fikrindedir 

Necaşi, cenup .cephesi harekatını bizzat idare edecek 

j . 

Soma/ide otoşentller ve Oorahayide top batcıryafarı 
HABEŞLER BEŞ BiN 

ÖLÜ VERMiŞLER 
Adis Ababa, 30 ( A.A ) -

Askcriğ vaziyette hiçbir deği
şiklik yoktur. Ufak, tefek 
ehemmiyetsiz çarpışmalar , ol
maktadır. ltalyanlarla !iabeşler 
mevziierini düzeltmekle ve tah
kim etmek!e meşguldürl er. 

Yakında cenup cep:ıesinde 
mühim bazı hadisat cereyan 
etmesi muhtemeldir. . impa
ratorun cenup cephesine 
çok ehemmiyet verdiği ve 
yakında karargahıul oraya 
naklederek harekatı biızat 

idare edeceği sanılıyor. 
Ras Desta kıt'alan ltalyıin· 

ların Addis - Ababaya doğru 

ilerilemesine mani olmak için 
göller bölgesine bakim tepeleri 
işıı-al etmişlerdir. Das Destaya 
mütemadiyen takviye kıtaatı 

gönderilmektedir. 
DUÇENIN TEBLIGI 

Roma, 30 (Ö.R) - Bakan
lar kurulu sonunda aşağ,ıdaki 
tebliğ neıtredilmiştir: . , 

Duçe ar~ıulusal siyasa,nın ,son 

safhası hakkınd::ı bir rapor yap· 
mı~ ve son Fransız buhranını 
ima ettikten sonra Somali ve 
Eritre cephelerinde kazanılan 
büyük zaferlerin ehemmiyetini · 
göstermiş ve ölen askerleri 
saygı ile anmıştır. 

Bundan sonra kıtalann yük
sek maneviyatından, mükemmel 
surette bahsetmiş ve şarki Af
rikaya gönderilen 50000 işçinin 
faaliyeti sayesinde büyilk y:ıg
mur mevsiminde bile kullanı· 
lacak yollar yapıldığını ve za
ten geçen seneki yağmur mev
ıilninde 100,000 İtalyan as· 
kerinin bu işlerde kullanıl

masına mani olmadığını ha· 
tırlatmı,tır. Nihayet B. Mus
solini ltalyan askerlerinin cesa
retini ve ulusun sarsılmaz azn 
mini kaydetmiştir. 

Ulusal müdafaaya gelince, 
hazırlıklar fasılasız devam et· 
mektedir. Ylln müsaderesi 
hakkında verilen karar yarın 
çıkabilecek ihtimallerle ilgili. 
dir. 

Roma, 30 (Ô.R) - Maretal 
Badoğlionun gönderdiği son 
tebliğe göre Eritreli müfrezeler 
Tembiyende tutulan mevzileri 
genişletmek ve tahkim ile 
meşguldürler. Gelen haberler 
20 • 24 son kanun mubare· 
belerinde Habctlerin içlerinde 
birçok başkanlar olmak llzere 
beş binden fazla ölü ve birçok 
yaralı verdiklerini teyit et
mektedir. 

Somali cephesi.den bildiri· 
lecek bir şey yoktur. Tayyare
ler gerek Eritre cephesinde 
Makalle yakınında, gerekse 
Somali cephesinde Dagame• de 
düşman tabşidatını bombardı• 
man ederek dağıtmışlardır. 

AFRiKA YA SEVKIYAT 
Roma 30 (Ô.R) - Asandra 

· vapuriyle sekizinci bombardı· 
· man tayyareııi gurubıı Meıi· 
' nadan ~arki Afrikaya hareket 

· 'etmiştir, 

Hergün 
•---Bir fıkra 

• 
Yazan: Eczacı Kemal Aklaş 

••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Havptman 
Amerikalı tayyareci Lind· 

berg'in çocuğunu öldürdüğO 
iddiasile idama mahkum edi· 
len ( Havptman ) cezaevinin 
özel odasında idamını bekliye 
dursun. idam edilecek mi, edil
miyecek mi diye ortaya bir 
tereddüd ve şüphe sahnesi 
çıktı. Mabküm, ceza evinin 
içinde gazete okuyor, roman 
okuyor, idam gününü bekliyor. 

Geçenlerde bir gazeteci ha· 
pishane dirktkrüne bir usal 
sormuş, suçlunun idam edile• 
ceği zaman bir sesli film şir• 
keti gelip, tertibat alacakmış .• 
Havptmarun idam sandalyesine 
OlW'UfunU, son sözünü, heye
canla mı, yoksa sükünetle ıni 
idam aandalyesine oturacağını 

filme çekecekmiş... Direktör 
evet demiş böyle pek çok si• 
nemacılar talip olurlar: 
Vah zavallı Havptman .. Havpt• 

man Almanca yüzbqı mana· 
ıına geliyor, bu bir soy adı· 
dır, ben yüzbaşıya cidden 
acıdım, belki bir katildir. 

....... ,, ....•......•... ,, .•.•.•.•.......................... ···•••··············•·•·······•·················•·•·••···•······••·••••• 

tayyarecinin çocuğunu belki 
öldürmllttür, fakat böyle idaıD 
edelim mi etmiyelim mi diyo 
her gün edilen laflardan ruhi 
azab çekmek her gün idaıD 
edilmek olmaz mı? Nedendit 
bu insanlar ki yok olmaktaO 
çok korkarlar, hani vaktile bit 
umacı varmış korkunç bir se• 
ile dıvarlan sarsar, şimdi ge• 
lirim bal Diye etrafı korkutur• 
muı, günün birinde birinin kot• 
ku camna tak demiş geleceğİll 
varsa g6receğin de .. ardır deıniŞ. 
Havptman'da galiba "Eh .. Idalll 
edecek iseniz edin be diyecek• 
tir.,. adıköyün . endişeleri 

B .. r k . . . . . iki taraf 
U onem u mer ezın tıcaret ve sanayı Zafer teranelerin~ 

odası niçin lağvedildi ? 
Kadıköy(2e lkinclklnun) 

Sarayköy istasyonunda beni 
bekliyen hayvanı, tam iki saat 
bir çeyrek yörütüp koşturarak, 
Kadıköyüne çıktığım zaman, 
artık akşam yaklaşmış, pazar 
dağılmışb. Fakat bu defa, Kadı 
köyünde adetin hilafında bir 
heyecan görüyordum. Koopera
tif yazıhanesinde "hoş geldin.,e 
gelenlerin ilk sözleri hep: "bu 
gelişinizin bugüne rastlayışında 

bir falı bayır vardır, inşaallah!., 
oluyordu. 

- lnşaallahl fakat ne oldu, 
' ne var? 

Meseleyi, şu bütün Kadıkö
yünü, büyüğünden küçüğüne 

kadar, heyecana, endişeye dü
şüren hadiseyi öğrenince şaş· 

madım dersem doğru olmaz: 
Kadıköyünden ticaret ve sa• 

nayi odası, Denizli ilbaylığının 
iltimasile, IAğvolunmuş. Halbuki 
dört sene evvel ülkenin her ta· 
rafından yüzlerce ticarel: oda
ları kaldırılırken kimsenin tüyü 
bile oynamamıştı. 

fakat bu vesile. ile ~etkik ve 
tahkik edince Kadıköyllllere ve 
onların bu endişelerine bak 
vermemek kabil olmuyor. Çün
kü sekiz senedenberi bu oda, 
burada, dokumacılığı düşmüş 

olduğu tereddütten kurtarmış, 
onu terakkiye götürmeğe sebeb 
olan bir disiplin ve mürakabe 
altına almağa muvaffak olmuş, 
önceleri bazı bulunabilen bir 
iki aleyhtarı bile kendine ta
raftar kılmış bir müessese iken, 
şimdi, durub dururken, lağve· 
dilivermesi, buranın biricik var· 
lığı olan dokumacılığını yok 
etmeğe yetecektir diye genel 
bir ınanç var. 

Lağvın Ekonomi bakanlığınca 
bir muvafakat şeklinde yapıl
mış olması, bu lağv cevabı vi-

dar olduğum veçheden takdim 
ettim: 

Kadıköy dokumacılar 

Kadıkö~dm hır manzara 
!Ayete gı:l!r geJmez, Denizli 
ticaret ve sanayi odasını:lan 
hemen d~vri teslim almak İçin 
Kadıköyüne gelmekte pe" Çok 
acele edilmiş olmuı anlatıyor 

ki Kadıköyünün 2800 liralık 

hakiki bütçesile biç bir tarafa 
yük olmıyan bu hayırlı mÜes
sasesini ortad:ın kaldırıp geli- , 

rioi Denidiye nakletmek iste
'nilmektedir. 

Görünen köyün kılavuz is
temediği doğru ise bu lağv 

'işini hu yolda izah etmek te 

haklı olur. Kadıköy Ti<:aret ve 
Sanayi odasında fisebilillah ça· 
lışan, ayni zamanda parti Ka
mun başkanı olan zat ile bir
likte Denizlide, bu işin amili 
olan sebebi araştırmaya gittik. 
ilk çaldığımız, tabii, llbayın 

kapısıydı. Lütfen kabül olun
duk. Kendimi yalnız işle alaka-

kooperatifi murakıbı •. Sayın il· 
bay, Kadıköy dokumaçılığı Ti· 
caret ve Sanayi odasına hayati 
bir şekilde bağlıdır. Ahiren bu 
Odanın IAğvedilmit olmasında 
yüksek görüş noktanızı anla
mak istiyorum. 

- Ticaret ve sanayi odalan 
bütün kaza ve nahiyelerden 
kaldırılmış iken bir danesinin 
Kadıköyde devamı mantıksızdı. 
Dediler. 

Dil ucuna gelen cevabı yakı· 
şıklı bir kılığa sokmasını bil
memek ne acı şey. Mesela: 

- Sayın ilbayım, sizden 
evvel gelenlerin senelerdir 
gözlerine çarpmıyan bu man
tıksıılık gibi, bir danesini hala 
siz de yapıyorsunuz: Denizlide 
bir liman reisliği hala niçin 
yok ? Halbuki lzmirde var. 

Diyemedim. 
Denizli ilbayı denizliden kırk 

kilometre mesafede ve ilk 
yağmurda dünya ile rabıtasını 
kesmek vaziyetinde kalan 850 
nıetre yükaeklild~ bir Kadı-

de ısrar ediyor 
- Baştara/ı l nci sayfada -

Habeşleri şaşırtmaktadır. 
Dolo yakınında Habeş piya· 

deıinm ltalyan tankları" 
na karşı tatbik ettiği feıı• 
usul, Ras Destanın ileri kıtaa· 
tın yiyecek yokluğu ltalyaO 
ilerlemesini mümkün kılmıştır• 

KUMANDA DEGIŞIYO!ı 
Üç Habeş bakanı , dün taY" 

yare ile Dessieden dönoıÜŞ° 
!erdir. Eski Harrar valisi \1

1 

ıimdiki iç bakanı Deccaz Ma· 
kabrenin, Ras Destanın yeriıı• 
geçeceği zannediliyor. 

HABEŞ TAKViYE KUV· 
VETLERI ILERLIY0ıı 

Her istikametten ~elen J-la• 
beş takviye kıt'aları Allata'Y' 
doğru ilerlemektedir. BundııJI 
anlaıılıyor ki Habeşler ItalyııJI' 
!arın harekette bulundukları 
düz arazinin batısındaki dağ• 
lık bölgede toplanmaktadırlar• 

Dolodan alınan bir haber~ 
göre Negellinin doğusunda Lı• 
ban çölünün büyük kısmıııı ib: 
tiva eden büyük Boram bölge 
ıinin şefi Uadaragat ItaJyaıı' 
lara mutavaat etmiştir. ,.,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60 köyünün 1500 tezgahını, So· . 
tiiccar ve esnafını Denizli ~
caret ve sanayı odasına ba8 .. 
lamak istemenin maddeten iııt~ 
kansızlığım düşünemezse ~ 
b k b 

~ .. ,se 
unu mantı iyca ı goru ·7 

buna şaşmamak elden gelir ııı• 
Fakat şimdi çok inanıyot1l; 

ki bakanlık nezdinde Kadık. 
yünün bütün varlığıyle yaptı~ 
teşebbüs müsbet bir soııuc JI 

erişecek, kimseye yük 0_111;1 1Y~e 
kendi geliri ile kendisin• ul.~ e 
eden bu müessese Kadıkôyuıı e 
iade olunacak ve hayırlı d~. 
muvaffak işinde devaoı e e 
gidecektir. 

Akil koyuncı.1 



~~1 Kanunusani t93G 

Alber Saro 
beyannamesini okudu 

Yeni Fransız ka~inesi, Afrik!1daki öldürücü 
muharebeye bir nıhayet vermege çalışacakmış •. 

Hit erin söylevi 
''Almanya, kurtulduğu 
hacalete dönmiyecek,, 
N. sosyalizmin dördüncü yılında 

Versay andlaşması parçalanacak mı? 

p a ~l)rüşıneleri ao.atmış· ı a~a- -~üteyakkız. dormak ve iş 1 rupada bu yolda diğer iyi ni-';, 

,,"'" 30 (Ö.R) - ""'"' bklu• h"''" _,.,~tıum• •••- •t· '"'"'• h•kımğ\oi ., bnoıa." 
. , · •nası bugün Saylavlar odası tardır. mı saat on ınek lazıındır. Dıı alanda hü· rıo ön safında da Al L Kabinenin progra • 2 d • manyayı 11u• 
ı . e Senato huzurunda progra· beşte saylavlar odasınday B. ~ume~ •. o sen~ enb~rı esas· ı lacağını üınit etmektedir. Böy· 
nıını okumuştur. Sabah ğaze· Sarraut ye Senatoda B. von an e~ışm~mlıt ko'ban siya· lece ulusların yaklaşması harp· 
~eleri kabinenin ekseriyet fı d okunmuştur ~ayı azım 1 e ta 

1 
etmek ta caolarını verenler için en 

1 lltanacağını tahmin ediyor- Delbos :~; ;N~AMEYI BA y ıster. Bu da sulhun ınubafazası, biiyük mlikifat olacakb 

'.""· "Motio. g•"'"' kahi•~ SARRAlff OKUDU t>obböll'." "d·''"". •• ulu•lu iÇ SiY ASADA nA 'SÜLH 
nın kaıanacağı güven reyinin p . 30 (Ô R)- Başbakan sosyetesı prensıplenne uygun LAZIM e~emmiyetinin sosyalist parti· ba a~~ber Sar~aut tarafından olarak emniyetin inkişa fıdır. Bundan sonra Başbakan 
~ınin durumuna bağlı olduğunu y la tar odasında okunan ka· FRANSA AFRiKA HAR· iç siyasada da sulh lüzu· 
?detmiştir. Eğer sosyalistler •~Y Y b ııanıesi hükümetin BiNA NIHA YET VERMEK ınundan bahsetmiş ve bükü· 

ınustenkif kalırlarsa ekser yet 1 ~~neuzl:;: ve cunıuriyeti ~o · ARZUSUNDA ınetin sokaklarda asayişi boz· 
tek. mühim olmıyacaktır . fak~t 1 ır bükünıeti olacagı- Fransız diplamasisi uluslar mağa kalkışacaklara karşı ka· 

kabıneyi her hangi bir tehliı· runıa . . saminıi olmasını, sosyetesinin nezareti ı.ltında nunun bütün kuvvetini kullana• 
ey \ nı seçıınııı · · k Afrika ihti : fının hallini tesrı'a • b"ld' I" ,e maruz görürlerse,' sos ya· ' fikir hürriyetınıo o• cagını ı ırerek Fransızların 

Berlin, 30 ( A.A ) - Alman 
A janıı bildiriyor: 

Milli sosyalizmin üçüncll yıl 
dönümü ınünasebetiyle Kores· 
pondans Diplomatiko Politika 
gazetesi şu satırları yazıyor: 

Dünya bir çok ahvalde Al· 
manyanın son senelerdeki 
siyasasını layıkiyle takdir 
etmemişdir • Ecnebiler ya 
ınilli hayatımızı bütün alan· 
larında sarfettiğimiz ener· 
jiyi yabancı veya tehlikeli 
olarak telakki etmişler yeya
hut da bunu Almanyanın bas· 
mane bir arzuya geçişi tarzın
da tefsir etmişlerdir. 

Bu, Almanyanın kudretsiz: 
ve dağılmış olmasında alakası 
olan yerlerde bılhassa böyle 
olmuştnr. 

ulusal ıoıyaliıt rejiıninin üçlin· 
cü yıldönümü münasebebitile 
hücum kıtaa•anndan 25000 
kişi önünde bir sövleY vererek 
14 senedenberi giriştiği müca
delenin hatıralarım ve katlam· 
lan fedakirlıklan anmıf ve na1-
yonal sosyalizmin ulusdan yeni 
fedakirlıklar daha istiyece;ini 
fakat bunların boşuna olmı· 
yacağını söylndikten sonra tu· 
nu ilave etmiştir: 

- Almanya barıt ister. 

lstlerin istinkaf etıniyerek 1 rey ve kat'i bir azimle ve acı şekilde öldürücü bir vatandaşlık duygularına miira· 
leht runmıısını h h b 'b t . e rey vermeleri beklen· • di"' . bunuıılaberaber er mu are eye nı ayet vermeye caa etmıştir . 
inekte idi. Bu takdirde de ıste gıııık, .ı:~: gösteren va· çalışacaktır. Bütün gayreti ku· • Hükümetin beyannameıi al·ı;. 
k b" taraftan eıı.,.... d 1 ki k 1 -

ALMANUA SÜKÜN iSTİYOR 

Fakat Almanyanın dOt· 
manları tunu anlamak 
istemiyorlar ki, Aalman· 
ya, içinden k&ndlslnl çı· 
kardıfiımız hacalete bir 
daha dUtmeöl kabul ede· 
mez. Bana l(arşı göster· 
dlölnlz fedekArhktan do· 
layı kendi adıma ve ulus 
adına ıetekkUr ederim. 

a •nenin büyük bir ekseriyet biın nıeseleler kırtıs~nd~ g~n- rulmu~ ost u arı, gayesi yal· ış anmıt Ye sonra istizahlara 
kaıanacağı tahınin olunuyordu delik nıeselelerl. t~fı~e ~le ık: ruz sulha hizmet olan kar· geçilmiştir. Bunlar yarın da de· 

B. FLANDEN iZAHA T tif edenıiyeceğını, bıçbır ~ şılıklı yardım paktlarını ınuha· vam edecek ve yarın akşama 
VERDİ hada gayretlerinl ibmal etmı· fua etnıek ye uluslar sosyetesi doğru kabineye itimad reyi 

Paris, (Ö.R) - Sabah saat • · kaydettikteıı sonra kadrosunda sulhu teşkilatlandır· açılacaktır. 
buda Elize sarayında cunıur r~c~~~da frangın nıuhafda;• mak olacaktır. Korumak istedi· KABiNEDE GÜÇLÜK aşkanı B. Albert Lebrun'un e\'dilecedini. işsizlikle müca e e 1 ÇIKABILIR MI 1 b k ,.- ğimiz paktlar Be çika, Küçük 

t

at anhgı" nda yapılan kabiııe oluoaca<nnı bildirmedk_te ye f h S R Paris, 30 (Ö,R)-Paris· Soı·r op( s ,.. itila , Le istan, ovvet usya antısında başbakan B. ar· • I devaın etmekte ır. gazetesine göre yarın soıya· 
raut kabinenin parlaınentoda şo~~YANNAMEDE NEEER ve lngilter~ akde~ilıniş paktlar· listler~ bay Sarraut tarafından 
okuyacağı programı bildirınit VAR? dır ve lngı.ltere ıle Fransanın reylerı aranılmadığı halde bile, 
ve bu metin oy biriidile kabul F iç ve dı~ barışına anlaşması ıse Avrupa paktının hiikümete itiınad reyi verir· 
ed'•- ,.. - ransa ,.. . t d 1 b •'llliştir. F sa emniyet ve esas temına ı ır. erae unun kabinedeki mute· 

D14 işleri bakanı B. flandin ınuhtai~~;~e~::dir. Her ikisini Fran~a su.Jb işinde elbirliği dil bakanlar_ :.rasında giiçlük· 
ve deniz bakanı B. Pietri Lon· bar•Ş . i in ulusal müdafa· yapmaga daıma hazırdır. Av· ler çıkaracagını yazıyor. drad 

1 

,, p de teının Ç ..................................................................................... . 
a n T b ka tanıe ya • ................ • ...... .. ............ ~:.:: ..... '. ... ~........................................ Ü me i I Berkiteler 

L
ondra gor ş .................... . 

.......................................................... Komitesi toplandı 

H 
............ ;·}· Avusturya tahtına Cenevre . 30 (A.A> - zecri 

absb
urg arın tedbirlerin tatbiki komitesi 

l d
•ı k • ? tarafından dün tesis olu· 

d 
ee l 

1
• kabu e 1 ece mı C'I nan tali komite bugiin ilk top• 

orııne er lantısını yapmış ve başkanlığı· 
- takdir esaslı bir şart saydığını bil- n~ F~~nsız gümrükleri genel 

. Londra, 30 (A.A) - R:yter pek aı ınüsaid olduğn dirmiştir. . dırBektorü B. Bonlet'i seçmiştir. •ıansından: edilebilir." HTILAFINA Gayri aıkeriğ Ren blilges ıne u tali komitenin vazifesi 
B E Al AMERiKA 1 EK? felince, aynı çevrenlerde.. Lo· bilhassa zecri tedbirleri tatbik 

· denin Fransız ve ınaıı SiL SON VERILEC t t · M 1 
d NA arno paktına saygı gos er· e mıyen i letler cemiyeti azası 

.. - Paris, • menin dolayısiy e u geye mem e et er yoluyla ltalyaya lf bakanlariyle yaptım görüş· 30 (Ô R) - " Jour· 1 b bö'l 1 k 1 
melere bazı ınahfellerde husu· 1 d ı tarın Lon· · • 1 'h ·• nal süe e egasyon de saygı göstermeyi zarurıg yapı an ı racat üzerinde uğrq· 
aıg bir mğna verilmiştir. dr:daki görüşnıelerinden ba~- kıld • kaydedimektedir ınaktır 

Royter ajansı bu göriişıne· sederek diyor ki: " Londra bır l """!r. ....................... ; ........... , ........ ; .............................. .. 
lerin umumiyet itibariyle Av· çok görüşmelere sabne olmuı· l Mançurı· kıt al arı M 1 
rupa durumuna taalluk ederek tur. Bütün başkanların, ~zadık- ogo 
:•dmiınibğ bir mahiyette cerbeyant ça Avrupa diploma.tik_ urumu_ arazı• sı• ne tecavu•• z etti 

en ir görü~meden i are 1 ki çı oldug· - - . t' zararına birçok guç u er . 
unu ogreomış ır . karınası muhtemel olan Afrı· 

Londrada, Almanların Ren k b ka ihtilafına nihayet verme. 
ölgesini.., silablaooıasını ileri b""d" B r ı·stemeleri pek ta 11 ır. , 

1 

sürdükleri zannedilıııemekte-d' FraoSJZ - Alman aolatınası un· 
ır. Zira bu ınıotakanın d b berter kanlarını tasrih e en a . 

silahtan tecridi VersaY mu· de bu barışçıl gCSrüşmelen te· 
ahedesinde yazılıdır. Ve bu yid edecek mahiyettedir. " 
Almanlar tarafındac kabul AVUSTURYA TAHT! 
edilmiştir. Almanların Lokarno MESELESi 
anlaşmasına bu bölgede her Ô R) Dün h "ddi na Londra. 30 ( · -

angi bir tehlüke ı ası Macar dı , t.akanile Balcivin, 
sebeb olmıyacak dereced.e Eden ve Sterhemberg arasın· 
ehemmiyet verdikleri zannedi· 1 e~uu daki boouşma ann m ·~ • 
diliyor. Avusturya - Macaristan ve kil· 

Londrada meYcud kanaata la 1 çük antanın yakın şma arı ve 
göre, Alman büküınelinin ha· Habisburgların Avusturya tah
len Avrupanın halle mecb~r t a dönmeieri ıneseleleri leş· 
oldug" u bir çok meselelere bır ın •• · t b · kil etmiştir. ,..acarıs an .. u ışe 
mesele daha katmak arzusun· eskisi kodar muhalefet goster· 
da olması için ciddi biç bir ınemekte dir · 
sebeb yoktur. ALMANYA LOKARNO 

NELER GÖRÜŞTÜLER? PAKTINA SADIKTIR 
Pari~. 30 (Ö.R)- Londrada Londra '.~O (ô.R) - Alman 

B. Flandin'in B. Edenle gö· V N rüşmesi hakkında "Petit Pa- dış işleri bakanı ~· on eu

risien,, 
tüyor: 

rath'ın lngiliz dış ış~en bakanı 
Şu mülahazayı yürü· 1 .. " es' dolayı· B Eden e goruşm ı 

Mançuri ordusunda isyan 
~-.:-:"".---:.-~----.::_-

çıktı 
M o s kova, 30 ( ô.R) - Tas ~.ançuri askerleri 3 kamyon 

ajansı bildiriyor: ıçınde hududu dolaşarak bir 
Uiaubatordan gelen haber· bölgenin bütün hudud işaret-

lere göre bir Mançuri müfre· !erini kaldırınışlardır. 
ıeıi Sovyet topraklanna iltica Mogol mahfelleri daha 1934 
etmiştir. Bu ınüfrezeyi idare de konulmuş olan bu işaretle· 
eden oıülaıim, müfrezenin Ja· rin kaldırılması Mogol karakol· 
pon makamlarına isyan ettiğini lanmn, Mogol topraklannda 

söylemiştir. Yüz kişiden ibaret Mançuri topraklarında bulun· 
olan müfrezenin silahları ~ duğunu iddia ile bunlann 24 
dıktan sonra serbest bırakıl· Sonkanun tarihli notada yapıl-
mışlardır. dığı gibi geri çekilmelerini ia-

ON GÜNDE AL Ti TECA VOZ HADiSESi temek imkanını temin için ya· 
pıldığı kanaatındadırlar. 

Moıkova, 30 (A.A)- Ulan· 
batordan bildiriliyor: 

Japon • Mançuri kıt.üannın 
Moğolistan hududundeki tahri
katı devam etmektedir. 23 
Sonkinunda Horhaito da Ja· 
pon - Mançuri askerleri oto
mobille gelerek hudud dire
ğini götürmüşlerdir. 

25 Sonkanun gecesi 6 Japon 
Mauçuri askeri Burino yakı· 
nında bir Mogol karakoluna 
atq açmıtlardır, 

26 Sonkanunda ayni bölgede 
9 Japon • Mançuri keşif . aı· 
keri görülmüştür. 

MOGOLLARA SiLAH 
VERiLMiŞ 

Alman siyasasının hukuk mü
savatı YC milli kuvvetlerin nor· 
mal bir şekilde inkişah hak· 
kındaki amaçlar bir tehlike ve 
karışıklık unsuru değil bilakis 
Avrupa ica batıdır. Kan şık bir 
dünya ortasında yeni Almanya 
b'.r sükün ve barış unsuru teş· 
kıl etmektedir Bu halaskir 
neticenin dünya tarafından ko
laylaştırılmamış ve bilakis bü· 
yük bir mukaveınetle karıılaş
mış o!ınası teessüfe değer. 

Bunun içindir ki dünyanın, 

Almanyanın beynelmilel teşriki 
mesaiye koşmasından dolayı 
şikayete hakkı olmadığı gibi 
istekli tecerrüdlinün de tehli
keli maksatlara matuf olduğunu 
iddia etmeğe de hakkı yoktur. 
Almanyanın bu teşriki mesa· 

iye daiına amade buluuması 
şimdiye kadar hüsnü niyetlerl 
hakkında kanaat verici hiçbir 
delil gösterememiş olanlann 
görüş ve hislerinde hasıl olacak 
değişikliklere bağlıdır. 

HITLERIN SÖYLEVi 
Berlin, 30 (Ô.R)- B. Hitler 

HITLER NE YAPMAK 
iSTiYOR 

Paris, 30 (Ô.R) - "Temps, 
gaz:etesi nasyonal Sosyaliııııin 
3 üncü yıldönümü dolayısile 
şimdiye kadar Hitlerin başar· 
dığı eseri hullsa ediyor ve 
soruyor: 

Bu eserin gelecek merhalesı 
ne olacaktır? Hitler hükfimeti 
diğer bütün otorite bükümet· 
leri ğibi ancak ulusal sa· 
hada meınnu edici muvaf· 
fakıyetler kaıanarak yaşıya · 
bilir. Alman çevrenlerinin tema· 
yüllerinden anlaşıldığına göre 
N asyonal Sosyalizmin dördüncü 
yılı Versay muahedesinin bü· 
tün bütüne parçalanmasına 

doğru bir inkişaf kaydedecek 
ve Almanya sömürge .manda
ları meselesini yeniden ortaya 
atacaktır. Ancak akalliyetin 
muhafaıaaında ilgili devletlerin 
müşterek mukaveınet azmidiı 
ki Hitlerin sulh veya harb 
iradesi üzerinde ınüessir ola· 
bilecektir. 

lmparatorice 

~~ndra, 30(Ô.R)Kraliçe Mari 
lngiliz ulusuna kitaben neşret· 
tiği bir beyannamede bilyilk 
matemi dolayıaile tebasının 

lı:endiaine kartı gösterdiği sem
patiye tqekklir ederek di
yor ki: 
.-MSaltanatı ar.iz ve saygılı 

oııluma emanet ediyorum. Ba· 
basına kal'fı gösterdiğiniz sa
dakat ve teyecclibü ona da 

göstereceğinizden emin olmak 
isterim.,, 

Londra, 30 (A.A) - Kral 
Hind imparatorluğu tacını giy
mek için 1937 sonbahannda 
Delhiye gidecektir. 

Londra, 30 (Ô.R) - "Daily 
Hcrald" gazetesinin diplomasi 
aytarının bildirdiğine göre kral 
EdYard Vlll tac gi)'meıi dola· 
yısile lngiliz: imparatorluğu için· 
de on ay sürecek olan büyilk 

' bir seyahat yapacak ve impa· 
ratorluğun bütün memleketle· 
rini gezecektir. Kralın lngilte· 
rede bulunmadığı müddet 
içinde krallık vaıifeleri kra· 
liçe Mary ile kralıo kar
dctleri olan üç preuteıı 

mürekkeb bir devlet ku· 
rulu tarahndan görülecektir. 
Bu ıeyahat hakkında timdiden 
en kat'i bir karar verilmit ol· 
mamakla beraber Vestıniniıter 
ınuabede~ile lngiliz Dominyon· 
lan ar.asında Birleşik Krallıkla 
tam hır müsavat tesia edilmit 
olduğundan kralın seyabatı za
nıret kesbetmiştir. Zira domin· 
yon memleketlerinden herbiri . . 
yanı kanada, cenubi Afrika Ye· 
niıelanda ve Avustnralya kralı 
lngiltere olarak değil, kendi 
kralı olarak tanır ve bu bakım-

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dudunda mlihiın bir strateji 
noktası olan Nemikte toplan
mıştır . 

"iki dış bakanı arasındaki 
mülakatın genel bir görüşme 
hududunu geçmediği taboıin 
etl ı l iyor. Fransız delegasyonunu 
h1glhereye geçmeğe sevkeden 
acıklı vaziyet içinde siyasal bir 
ıı:örüt01oeı:e ciri:ımeye zamanın 

si~le ıyi haber ala~ ~ngiliz 
çevrenlerinde şu malumat ve· 
rilyor: Al '.11an bakanı Alınan
yanın Lokarno pakhnı fesbet
ıneği hiç aklı ndan geçirmedi· 
ğini, bil'akis bunu garbiğ ~~
rupada barışın korunması ıçm 

24 Sonkinunda Japon·Man
çuri kıtaları bir Moğol kara· 
golu karşısındaki budud yolu
nu tahrib etınişlerdir. 

22 Ukkinun 1935 de laı>on • 

Tokyo, 30 (Ô.R) - Bazı 
kaynaklra gelen haberlere 
göre dış Mogoliıtandan S0,000 
asker Mançuri • Moilistan hu· 

Ayni kaynaklardan bildiril
di~ine bakılırsa Mogol kuvvet· 
lerı en son silahlarla müceh
hez 150,000 kişidir. Bunların 
100 tayyaresi, 20 tankı ııe 4000 
kamyonu vardır. 

dan taç giymesi dolayısiyleı ya· 
pılacak törenlerde kralın hazır 
bulunmasını istiyecektir.Bundan 
başka kral Edvard Vlll Hin
dis~ federal imparatorluğu· 
nun ımparatoru sıfatiyle Del· 
hide bütün törenle Hindistan 
tacını giyecektir. Bu tac giyınc 
töreni 1937 son bahannda ya· 
lfllacaktır. 

• 



-80- YAZAN : Mlşel Zevako 

1 Kamutay 
Bütçe divanı iktisat 
enciimeninde .. 

-·-
Demel< ki yalan söylemeğe 

mecbur tutuluyoruz. 
Ankara, 29 (A.A)-Kamutay 

bütçe divanı muhasebat ve 
iktisat encümenleri bugün Mü
kerram (Isparta) nın başkanlı· 
ğında umumi heyet halinde 
toplanmışlardır. 

Artık bunun birçok sorgu ve 
düşüş noktaları vardır. Her
kes bir şey söyler nihayet 
Madam Etampın Kralı zehirle
diğinden kimsenin şüphesi kal
maz. işte pek büyük hakim 
olan mösyö dö Löyolanın bana 
söylediği sözler bunlardır. Ben 
de onun bu yoldaki öğütlerine 
uymakla iktifa ediyorum. 

- Demek ki yalan söyle
m~ge mecbur tutuluyoruz. 

- Evet... Navar Kraliçesi 
Parise gelecek. Yine sana tekrar 
ediyorum onun gelişinden bir 
az evvel yalanı yapmalı. Hasta 
haberini ortaya atalım. Anlı
yor musun? Sonra da bir ço· 
cuğu olduğunu... Niçin kederli 
duruyorsun? Bu çocuğa yük
sek bir makam da hazırladım. 

Rojiyeri, dudaklarının ucuna 
gelen sevinci güçlükle zaptet· 
ti. Katerin : 

- Sus! 
Diye homurdandı. Müneccım 

dudaklannı kraliçenin ellerine · 
temas ettirerek: 

- Ah Katerin ne kadar bü
yüksünüz. Düşiinüşünüz bile 
çok yüksektir. 

Sözlerini mınldandı. 
K:aliçe gülümsiyerek: 
- Haydi git! Fakat sözle

rime itaat etmeği unutma! 
Dedi. Müneccim odadan dı

ıan çıkarken: 
- Körükörüne itaat edece

ıı.: ' •• m. 
Diye bağırdı. Bu gittikten 

sonra. Katerin de dairesinden 
çıkıp dalkavuklarının bulun
dutdan salondan geçmeksizin 
gizli aralıklardan kralın otur
duğu daireye gitti. 

Bu daireye yaklaştıkça bir 
av borusunun çalındığı işitili

yordu. 
Meşhur bir avcı olan kral 

dokuzuncu Şarl bilhassa avcı· 
hğa ve buna taallük eden di· 
ğer sanatlara pek müptela idi. 
Nefesi tutuluncaya kadar av 
borusu çalardı. Özel doktoru 
bu iptiladan vazgeçirmek için 
ihtiyatla hareketi tavsiye eder· 
di. Ve hergünkü programını 
gözden geçirirdi. 

Katerin kralın yine girme· 
den evvel çehresini değiştirdi. 

kederli vaziyete odaya girdiği 
zaman kral üflediği boruyu 
bırakarak annesine doğru iler· 
ledi, elini öptü sonra bir kol
tuk sal!daivasına götür~rek 
oturttu. O vakıt Katerin: 

- Oğlum, her sabahki gibi 
esenligioden (afiyetinden) ha
berdar olmak için geldim. Nasıl
sınız bakalım? Seni eyi gör
dükçe memnun oluyorum. O 
sinir buhranı geldiğinde çok 
fena oluyorsun gözüme de uy
ku girmiyor, doktor da sıhhiğ 
vaziyetini söyledi. Kendine 
biraz dikkat et ve tavsiyeleri 
de dikkatle yap! 

Sözlerini söyledi. 
Kral görünüşte hiçbir endişe 

göstermeksizin: 
- Sözünüzü bitiriniz anne! 
Dedi. 
- Doktor, nihayet hu kriz

lerden birisinin ölüme sebeb 
olacağını söyledi. Fakat Şarl 
ben bunların birine inanamı

yorum bununla beraber Noter
dam kilisesinde sizin için gizli 
dualar edilmesini emrettim. 

- Anne, ben de sizin gibi 
düşünüyorum ama doktorun bu 
meşum düşüneelerin'! de bir tür
lü inanamıyorum.Bakınız, henüz 
kuvvetim yerinde... Maalesaf 
ölmekliğimden istifade edecek 
kimseler daha pek çok bek
li.lı'.eceklcrdir. 

- Yavrum, Kralın ölmesin
den istifade edecek bazı kim· 
seler bulunduğuna sen de ka
nisin ya! daha ne kadar yaşı
yacağımız da belli değil... Pek 
eyi bilirsiniz ki şanlı ve namlı 

babanız bir eğlence esnasında 
maiyet askeri kumandanının 
hançerile ölmüş idi. Ozaman 
Paris bütün ağladı. Fransa 
matem yaptı. Sen de böy· 
le bir ölüm ile karş•laşırsan 
senin için de niçin F ran 
sa ağlamasın?. 

Dokuzuncu Şarl sarardı. Öf
kesinden mi? Yoksa korku· 
sundan mı? Şüphesiz ·her iki- · 
sinden ... 

Dikkatle 
bakarak: 

annesinin yüzüne 

Anne böyle uğursuz şey· 
!erden bahsetmeğe sebeb ve 
endışe ne? Sizinle hiç ölürıden 
bahsetmeksizin konu~amıyacak 
mıyız? Ben sıhhatımın mükem· 
mel olduğunu söyliyorum. San- . 
cıdan ıztırap duyduğum zaman 
bile gizli gizli sevinenler olabi
lir. Bu her yerde hatta sarayda 
bile mevcuttur. 

- Hüknolardan bahsetmek 
istiyorsunuz galiba! Ben de 
bunları sizinle görüşmek için 

1 
geldim, · 

- So11u ~·ar -

Ekonomi bakanı Celal Ba
yarın da bulunduğu bu top• 
lantıda, ruznamede bulunan 
maddeler üzerinde görüşülerek 
vapurculuk Türk anonim şir

ketine ait vapurların denizyol· 
!arı işletme idaresince satın 

alınması dola vısile denizyolları 

iJaresinin 1936 yılı varidat ve 
masraf bütçe!erioe ilavesi ik· 
tiza eden tahsisat ve müret· 
tebat kadro ları kabul edil
miştir. 

Yine bu . toplantıda umumi 
heye~ Akay iş!etmesinin 1936 
bütçesine bağlı dokuz numa
ralı cetveld" ve yine bu ida- . 
renin 193ti yılı kadrosunda 
değişiklikler yapılması hakkın· 

daki teklifleri de tasvip edil- . 
mişti r. 

Mussolininin bir 
kararı 

Roma, 39 (Ö.R) - B. Mus
solini, ecnebi piyeslerine karşı 
ltalyada .evvelce konulan ya
sağı kaldırmıştır. Buna sebep, 
son zamanlarda berkitelerişinde 
ltalyaya karşı gösterilen hüs
nü niyet ve sempatidir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Jessie Matthevvs 
lnsıilterede en çok 
sevilen bir yıldızdır · 

• 

. \\. 

Londra (ikinci kanun)- ln
gilterenin en çok sevilen yıldız· 
!arından birisi olan Jessie 
Matlhews 11 nıart 1907 de 
doğmuştur. Fakir bir aileye 
mensuptur. Anası ve babası 
kızlarının şöhretli bir hayata 
kavuşması için. fakirliklerine 
hakmıyarak varlarını yoklarını 
sarfetmekten çekinmemişlerdir. 
Jessienin mekteh hayatı parlak 
geçmiştir. Konservatuvardan 
uçuncü mükafatı alarak çık· 
mıştı. 1923 te Palas Teatr'in 
bir revüsünde mütevazi bir rol 
deruhte etmişti. Bu ilk rolden 
sonradır ki Jt!ssİe muvaffak 
olmak için yalnız kendi cesa
retinden başka bir şeye daya

hükmetmiştir. 

Jı•s;ıe Mdthevvs 

Şarlot Revü için artistler seçi· 
lirken Jessie de namzetler ara
sındaydı. Günlerce ve sabırsız
lıkla bekledi. 

Her gün tiyatroya ğider pro· 
vaların yapılması için saatlarca 

ayakta beklerdi. Jessie birgün 
sabırsızlanarak patrona ses· 
lendi: 

- Nediye böyle ayakta bek
leyoruz? Kararınızı veriniz. Ye
meğe gideceğim. 

Diğer kızlar bu dik kafalıya 
saştılar. Patronun kızacağını 

sandılar; Revüyü tertip eden 
Andre Şarlo kızmadı: 

- Matmazel yemeğe gide
bilirsin iz. Sizi revüye kabnl 
ellik cevabını verdi. 

Jel ıie Gertdue Lawranoceln 

Yıldızdan vefa umulur mu? 
············································································~······························· 

R. Kolman diyor ki: Kelebek bile ko
kusunu unuttuğu çiçeği aramazmış. 
Ben kelebekten daha vefalı mıyım?,, 

·········-----------Geçen hafta Londra sinema
larında gösterilen "Monte Kar· 
loda bir soygun,, filmi, meş
hur "Gönüllü kahraman,. ın 
adı etrafında yeni bazı dedi-

münekkidi, konuşmalarını şöyle 
anlatıyor: 

- Ronald Kolmani, çok sev
diği loş ve güneşsiz odasında 
ziyaret ettim. Esasen haberi 

tiplerle meşgul olmanızdır. Joan 
Bennett Vilmayı andırdığı için 
onunla birlikte film çeviriyor· 
sun uz. 

Kolman, çatık kaşlarını ka• 
bil olduğu kadar dış görünilşile 
tanzim ederek cevap verdi: 

- Bu tamamen yalan sayı• 

lamaz. Ben hayatımda daiına 
kumrallardan hoşlandım. Joaıı 
Bennet'le beraber oynamaıPı 

Goldvin stüdyosunun bir tek• 
lifile oldu. Esasen bU 
filme başlarken elimizde ba• 
zırlanmış bir senaryo bile 
yoktu. Şöylece, hazırlanmadaP 
filme başlayıverdik. 

- Sözü değiştirdiniz, dediın• 
Vilma'dan bahsediyordunuz. 

- Vilma.. Evet.. Evet iyi 
bir kızdı.Hollyvood,onun kadar 
rolünü, filmdeki şahsiyetini 
bcnemsememiş bir yıldız tanı· 
mış değildir. Belki de tanuııı
yacaktır, bile .. 

Bana sorarlarsa Bennctti'iıı 
Vilma'ya en ufak benzeyiş 

- noktası bile yoktur. Esaseıı 

sizin söylemek istediğinizi an· 
lıyorum. Benim Bennet il~ 
aramda en ufak bir alaka bile 
yok. onun artistliğine aşıkım .. • 

Marlent Dietriclı 'in Oary Cooper'le birlikte "Şeh ~et .. filmi11i bitırdiği Hepsi bu kadar. 
malumdur. Bu filmin rejislJrlüğiinü Ernest Luhitsth yapmıştır. iki san'at- - Vilma'yı unuttunuz, ftl 
lı:!ır bu /ilme aid ola11 bir parçayı tetkik ediyorlar... halde .. 

kodulara şebebiyet verdi. "Mon- olduğu için beni bekleyordu. Büyük sanatkar gülerek 
te Karlo'da bir soygun" filmi- Ayakta, · bir ayağını koltuğa sözünü bitirdi: 
ni Ronald Kolman ve Hollyvo- dayamıştı.Başı elleri arasında idi: Çocuksunuz sız.. Dedi. 
odun kumral ilahi Joan Bennet -~~ ---~~--~~-
çevirmişlerdir. :;;' 

Esasen dedikodulara sebihi- ;"; 
yet veren nokta da Ronald :;;j~ 
Kolmanın Joan Bennet'le yap· ~'~-
tığı kombinezondur. Hayatında ':;'':, 
daima kumral ve kumralları se· ' ' 
ven Ronald Kolınan, bundan 
dört yıl evel Vilma Banky ile 
arasında geçen ufak bir hadi· 
secikten sonra Vilma ile darıl· 

mış, bir- daha onunla yüzyüze 
gelmemeğe yemin etmişti. 

929 yılında Vilma ile Kolman 
arasınd:: "Küskün Rahibe., fil. 
mi çevrilirken başlıyan gönül 
alakası tam dört yıl Hollivodu -
işgal ederek yalnız bu iki yıl- -
dızın adının ağızlarda dolaş-

masına sebebiyet vermişti. · 
Vilmanın Kolmanla, Kolmanın 

Vilma ile seviştikleri muhak
kaktı. Onlar, tıpkı romanlık · 
kahramanlar gibi "Pol Evirjini,, 
kahramanları gibi sevişiyorlardı. 
Herkeı evlenmelerini bekli
yordu. 

Vilma ile Kolmanın ayrılma· 
ları da tıpkı tanışmaları gibi 
küçük bir uhebe istinad etti. 
Ayrıldıktan sonra Kolman tarik 
dünyalar gibi sabo.eye ve dün- . 
yaya küserek bir köşeye çe· 
kildi, adını unutturdu. 

.• 

Vilma da Ko!mandan:.bıncını 
almak için derhal evlendi." Ve , 
kolmanın tabiriyle u Saadeti -
renksiz bir yuvada " arayıp 
buldu. 

* • • 

/(./adet Kolba eli so11 filmi ala11 "E~lenmek isterim., /ilmüıde m bılyiiJ 
muvafjakıyetleıitufı>n birini daha kaza111n1şlır. Bıı Ji/md~ Klodef l(o/betİfl 

"Monte Karloda bir soygun,, 
filmini çevirdikten sonra Ronald 
Kolman'la görüşen bir sinema 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dublürii oldu. 1926 da Prens 
Dö Gal tiyatrosunun revüsüne 
girdi. Ve asıl muvaffakıyeti de 
bu tarihten sonra başladı. 

1931 de Adelfi tiyatrosunda 
başrolleri görüyordu. Ayni ta· 
rihte Sonnie Hale ile evlendi. 

" iyi yoldaşlar 11 
11 Priest-

ley 11 
11 Torontolu adam 11 "13 

cuma,,, " Viyana valsı ., " Ev
eregreen ,, " First a gir) ., 
filmlerinde lngilterenin en kud
retli bir yıldızı olarak tanındı. 

parlö11eri Robert Young'tır. 

- Düşüncelisiniz Kolman, 
dedim. 

- Bilakis, dedi. Çok mem· 
nun ve neş'eliyim. 

- Yeni filminiz 1 
- Ne tuhaf, herkes bir 

mevsimde üç, beş film çevirir· 
ken b.eu;mki göze batıyor. 

Onda ne fevkaladelik görü
yorsunuz? 

-· Fevkaladeliği şurada ki 
siz bu filminizi Joan Bennett 
benziyen, Vilmayı hatırlatan 

ile çevirdiniz. Bundan çıkarı· 
lan mina, sizin Vilmanın hatı
ruma t>ağlı kalarak, Vilmaya 

1 
Kelebek bile, kokusunu unut• 
tuğu çiçeği aramazmış. Beli 
kelebekten daha mı vefalıyıJJJ 

acaba? • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Acele satılık 
Alsancak Mesudiye cadde• 

sinde 41 numaralı ev satılıktır· 
Yedi oda ve sair müştemilatı 
havidir. Geniş bahçesi vardır· 
Ev kargirdir. Azimet dolayısile 
ehven fiyata verilecektir. tfer 
türlü konforil içinde bulunaıı 
bu evi satın almak istiyenler 
içindekilere müracaat etmelidir· 

s-3 s. s-6 
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Yazan : Tokdll Ayşe ve s;;:dra::d~.? çı~ıbl kalabalkğı seyreldedrke: Sengapur-Hongkong-P ort Öarvinde • 
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U~. 101~. G~. 1 "ın ve fatıına arkadan yetiştiler lr ıs I am muse esi ••. 
mmu u su - , . .....,,-.- ~ ___ ,.... 

_ Senin re yın kocanın re- kadını meclis sonunda evine 

Muhammed dışarı çıktı. Bir yindeo sonra gelir.. selimetçe götür, bunun yara-
toplu kalabahk zaten mescide Döndü: larına hurma yapraklarından ~ 
U~sotğu"rubgeliyorl~rdı. Oheıtralatrıaor:~ - Bililb.gitÜbhabeer Mgoe.tdiı·,·~ sarfsaıntmlaar .. bu muba . d' ,v• ı . aşı penşao, Abdullah ın eyy , . . vereyı ın. - 1.; ı,.n içind• bi< kod•• ,.,.ı.. B~ do AJiy• ,.>;-du ..,.ıu lo•iş nl•uk lci. Ay,.nin b•· - • 
Aliye nahiyesinde yahudilerııı ne a toplasın getirsin, yoksa şını uzatıp söylendiği pence- i ·.-... 

h 
vars . . d d akaret ettiği kadındı. bir sai, bır elçı kat, re en o a başını uzatmıştı : 

M 1 ka yanıııa k b 0 l · B b O k uhammedin ayak arına - A" 
1
• e ulaşsınlar, a ı enın - a a.. adın bugün 

• ı ıyey · · b · 1 b b Panarak, hüngür hüngür ag a- b" "k.lerinden bır veya bırkaç enım e era er kalsın! Onun 
uyu 1 · 1 d b ıııağa başladı: . k" ... ayak olanlar ge sın er. te avi vt ra atına bakacag· un • 

. b ışı OD K d - Kaynuka yabudilerı ıze Bilal: a ın ağır ağırilerleyip Fat-
hiyauet ettiler. _ Eııırek ya seydil maoın ellerini tuttu ve öptü: 

Muhammed kadını ellerirden Nidasını yarı içeride, yan - Allah seni babana, baba· 
tutub kaldırdı ve sordu: d nda söyleyerek hızla koştu. nı sana bağışlasın, Çok teşek- ·--~ ... /. • 

- Anlat! hatuncuk ne oldu? 1~ililin gitmesiyle bir an sü· kür ederim, fakat beni bırnkın, 7 · 

Ayşe ve Sude odalarından ku"t büküın sürdü ve a. rkasın- kocam ticarelteılir, çocuklarıııı 
k b 

d 

ken al li 1 k ldıl 1 No v· J lfon.~!ıo11t(1tn götünıi.•ii 
çı ı kalabalığı seyre er dan geçen dakik ar yı.ne m .. ya oııı a ar .. on arın yanına . yes ıner umal gazete- k 

1 
. '--d · ·· ler ve d d 'd · sıne Lo d d 0 ayca bir fikir verebilir. Ma- Brı'tanya polı0tikacılnın' ın go"ı· 

... mın bu hafuıi görıııuŞ kaşaya ıney an ver ı. gı eyım.. . . n ra an yazılıyor: la ... 

k 

na S ya adaları, çok tehlikeli ka- 1 
Ofıııutlardı. OmmÜ Giilsüın ve _ Bunlar zaten ötedenberi \ - Seninle beraber ben de ıngapor müstahkem mevkii-

11 
erini açmıştır. Fatıma arkadan yetiştiler. Mu· b'w• çeka"'iyorlar.. giderim ve sizde yatarız... nio yeniden tahkim ve tevsii ~ab.arl, aldaldarın terekküp etmiş lngiltere, dünya . barbındıuı 
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bu dört kadının arasuıda kadldı. ağır geliyor. . . \ güzel kızı! yıl müddetin son yılı da bitti cekleri bir tek kanal vardır ki Japon donanmasına da karşı F,ı~, bu -·~ """"''' " . Mübob•" ,.,.,..,, m"a.ı.u Ku ••• mo"ldo '°"'"' .,,. Y odi yd, biç dm~d..; n do S~gap .. un ""' bo,uod• . kny•bikuk şddl.. tobkim 
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Geride kalaıı kalabalı~ ıı- syoounu gözümün önünde alma~ ' 1 kafasını dikerek: Bu yeni milstahkem mevkiie dünyanm en zengin çinko m•- etrafında dört mil murab!>aın-raklad. ı. - Essiı.m aleyküm Muham- biç değilse, 1200 milyon şiling• denleri bulunmaktadır'. " dan fazla orman keıi(~1ek dü· 

dan 

rahat edeıneın. b tı A k :z itil · t• B ·· ı. ' 

A 

d 1 arcanmış r. nca ' bu masra- Görülüyor ki, Siııgapor, arzın e mış ır. ugun ' 'iu orman· 

• • • • •• : .. • • • • • • • : • 1
1

• _ Uykunu çok seversin y• me · , , f ki h lıg"ın · d b. 1r b' ı M<diooli ~.d.,.." ll•di" l>iy• ,.ı;m '""· b•pd bi,. m, • •• "' ••"'•••• al•m,. ha•inolorilo ço«U..iş bi• bol· '"m •, " "'' """ erkeğin ug-radığı feliketİ bü- şe, bozma ruhatını.. d den irkildile. Hatta .:Abdullah yacağı bir ölçüyü bulmuş oldu· dedir. Bu hazinelerin kapıları yer altı istihkamları v~L tayyare 

t M 

h _ Hayır, uyku bana t.im i " ğunu, biç kimse tenkı·d edemez. · k meydanları, ima\atanel•;r ve ta· 
ün tafsilatile dinliyeo u am- • ışan bin Üb~y bile, dik dik yUı.Uoe ç ıse, şar ın "demir pençesi ne "' 

mod, m~ı·, "'"''" • ,..,_, •. Şu kam"• P" • bakhl••· ••"· lnglli• dipfom .. ı••ln ,.ı.;b •'••• '"""'· • bil b•.t. ~h•m"' ,. ... çok 
- Git! Dodi. E•bobo <'~d hi< baoi a.dO. Ayş• p""'ho.,;" ' Slngapo'" '" kumlli ı,;, k•• Eğ" logil•~ bu k°"'k '•· '""' .. bifi,.tto ""'"''" 

Mühim bir toplantıınız olacak! Bu sıra AyşePİn babasıdya?,- - Senin ünerine olsun dedi. olarak oynadığı oyun o kadar kat evrensel miiua ve mahiyeti vardır. • ' 
Bila" I yelyepı'rdek koştu. !arına sokuldu. Mubamme gu- büyüktür ki, bu yüksek masrafı olan adaya sahihse, bunu ı·te• Bu vaziyete göre, Si.ngapor, 

Ç
ünkü .essam aleyküm, linet b·ı k t k ·k b ' 1 d · b .......... .... ,..,.;o..ı. ,,.,k, . ..... """'" ..... ..;;.... • •• • •• " ... m.. '"''' ..... bi< ı.k ........... ,. ... "" .. andu , .... 

..,,_ ..ı..ba "'"' ........ _Bok dodi k•- hod~ Singap""·"'" ı••"'• c;.ı,,ı . ı....~nd... uk b• ••~• doğil, y.U.~ 
dag-ıttı. k • t ı'yor Onu uyu- ifade eden bir bitabdı.. lüttarık adı veriliyor. Fakat 1.u sürec k b' b •"""'' u,. . . . M.ı...nmod A"'Y' tomkin An•yu.duo• Siogapnm t•• ' " mn ... Mf' do Mescı'clin aofasında barıoaıı pıag-a davet ettim gıtıoıyoMr. b d. dö dü ad, bu küçük adanın Asya min eden adamın adı, Stam- karşı koyabilecek bir ·duruma 

veren bir bakıp ya u ıye n : denizle · d d 
ve Mubammedı·n.· Bunlar ceıı- _ Varsın dursun ya u- L .. rın e oyna ığı büyük f d R ff girmiştir. · - Aleyküm selim·· inet ol t or a les'dir. Bu zat 19 uncu 

t

. d' D diı1i b med 1 Onun bayatı senın r u am manasiyle ifade ede- Adanın şark t · fı d k' 
"' " ilk ..ı.ıol•ri "· ' •· •• • do •I•• nbuu. mlyu.. "'"' ""ıboğooodo HiodOlando "" ' • ' Yarı çıplak muhacı·r lslaınların h yatına baglı.. " ucunda bulunan Sangi'de, topçu a F k t - Sorıu var - Uzun 11 k. S serguzeşt peş·ınde dolaşırken k . 

d 1

. k Abd il h a a şu · .. yı ar var ı, ingapor, d O • ;~;.;ki ile bi• - u r - p.ki n • .• ................................. d d 1 1 ı,· .. ., 90 ••• "· ,.;, bnyuu" 
ruldu. • .... G ........ a ...... z·····e"t ... e ....... C ......... 1 .... e .. r: .unyanın en büyük ticaret ·ıev. ~ . ızmetine geçmiş ve uzanıp giden dag-ıar ~ t d·ı 1 1 d b 

ı erısıoın ne olacag" ını o~nced • ~ap e ı • 

b

• ıman arın an iri olmuş, yakın e k 1 1 
. Ortaya gelen kadın, k_iıo ı· ki kesfırdı·· ,· s·ın a .. • n mez a e er haline sokulmuştur. 

li k L:ı.4 şar a uzak şark arasında bil- g g poru hukum B d b r açıncı defa vak' ayı 1116 ye tin arzusu b·ı·f' . _ e- ura a ulunan uzun. menzilU 

ett

. M d Eb b k·re yük bir kapı halini almıştır. ı a ına ışgal t 1 ı k·ı •. ub•m•• • • • 1 • " ., ... • •• • _, ... ıık bU 
döndu··.· Süveyş kanalı, Aden ve Hı·n· e mış r. da· · t ı 

d 
d

. F k b ıreyı a eş a tına alabilecek 

- Fikrin nedir Abdullah: a bh • ZU ıstan üzerinden geçerek Sin- a at, ~.ş ~n yıl. geçtikten ve bu suretle, dünyanın d- t 

M d f 

·ı r· e ce esın e u n gapur'a varan ve oradan da sonrıı, bu somurgenın, hakika- k t .d - or 
- usevileri bir e a çag - ıgr . 1 . k ten şarki Asya hazinelerı·nı·n '..asına gı en denız yolunu, rıb hadise ha kında tazıninat ı şı~a ıs ti amelinde, Japonya, anahtarı oldug" u 1 ld duşman donanmasına kapatacalı 

istiyelim. b • t• ptJ ar Çıoe, yahut ta cenup istika- an aşı ı. kudrettedir. 
Ömer atıldı: ı•r gezın ) ya metinde Ayusturalya ve yeni Burası, son zamanlara kadar ff h b Onların gururunu yük- • -~!_=::~---:-=:-=--:- z.e.la .. nda giden yolun, dünyanın zayıf bir şekilde tahk. d·ı 1 ." ar olduğu takdirde - " • } k b k miş bir h ld .d. Oıkm e ı • ngıltere, Singapor' dan, Japon· 

sel mekte manii yok. Habeşler sari hastalıg" a manı o ma uyu devletleri için ehemmi- taki k ta e 1 ı. . yanus• yanın orta ve garbi Asya Av-
H.m .. "°''"' Y•ti bod.ı. •• h'"P"' bi• u"' ••••"•~ "d., Al 

0

k ·ı .' 

Onlara klllnç

la mukabele 1 "I • • k yor]ar ölçüdedir. gibi bü il kt 1 J rupa ve rı a ı e olan tıcare· 
l'çı'n o" u erını ya ı y me e o an aponya tini de h 1 f 1 • 

dm ol, yl• Y •in" Siug•pn.d•u ,.,,. .~'. •• • ~'.'. ••• ~::.~ •• • .'.'.~.'!~'.~:·•• >;, "" k ld ;.,: ' ' U ug<• .. uk 

Ali, Muhammede doğru iler- lngiliı. vapurları, tanrının günü Nev york·t···a··············K· .. ····o·· ·n·····d .... ı.·"ı"i .. s ........ . 
liyerek: 8.000.000.000 şiling kıymetin-

- izin ver, biz onların had- de mal taşımaktadırlar. 
dini bildirelim ! Haritaya bir göz gezdirmek 

Bu coşuş hepsine sirayet etti Singaporun bu büyük ehemmi: Serbest bir liman M 
" EbobokMn fik•i Y"Y" ko!d•. yoli n..t lraundoğo h•kkmd• ağliip oldu 
içtima bir heyecan kaynağı ..................................... ...... kuruluyor olmuştu. ~"""" bnlund ... ~n. fakot p,.ı,, 30 ( Ô.R) - y_., 

Mnhammod ,yoğ• kalkb, ,.. ,...ı.,m """'~' Fmn•• bn· N .. ,,.,k, 30 (Ö.R)- HökO· ".'•moru ''"'' •doo " Jn....,.J 
hadet parmag-ıoı kaldırıp: . lunmadığını hildinnişlerdir. N dıyor ki: "Kondilis mag" lilp ol~ 

1 

~azetecilerin ziyaret ettik- met evyork şehrinin Staffield. ' mu t V 
- Durun 1 dedi, durun len bölgede ltalyan müstah- de bir serbest liman tesis et- . ş. ur. eoizelosun partisi 

S d d

·kk tle nısbıg· bi k · k .,ıe, koril i « • • k- _,.,.,ı H•b•~••i• tut· m"lno •'"""' olmişti•. Bu ' ' """' ,., •• .,. dinl-oğo .b•şladJa•·· lulda" Amb• Amd• "Amb• limm ••P"''"' gWn•Ok "'mi •• d• Vooı .. ı~ inol•••""'• 
- W. d.fa EbnbakUia tok· A..oi topd.,indon koum., '"mok•i•I• moll•""' "'"••bi- çokilmi,ouktfr. Şu ~ldo ik• 

lifini yerine getirelim. bir vadi ile ayrılmış olup bu lecekler ve yine ayni şekilde mutedil partinin, yani Sofulisin 

Tam bu sırada mescide peP- vadide Habe•ler toprak tab- ı k b k ı Y a ara diğer memleketlere aş an iğındaki liberal parti ilt 

çeresi olan Ayşeoin odasından Dessu'de gazrleriler kampı yalarda tutunmakta ve ancak nakledebileceklerdir. Lim Çaldarisin başkanlığındaki halk Ayşe haykırdı : ki B Tigre cebbesi, 30 (Ô.R) - lugetanın oğdlunun 1d5 S_oldo. ~l- düşman yakın mesafeye gel- işlerinde Amerikalılardan baaş~ parti,inin birleşmesi kuvvetli 

- Ya Muhammed hıra a-
1 1 

e yabancı 5 gazeteci nun bom bar ımanın a 0 ügü- digı" · zaman ateş açmaktadırlar. k k b

0 

k 

b A

l ta yan V k k d' . . d 
1 

a imse kullanılmıyacaktır. ır e seriyet unsurlarını temin 

amın; yalnız insanlara ve • t bille bir gezinti yapara nu ve en ısının e yara an• Gazeteciler ltalyan hattına B d d bT 1 h b 1 k t o omo d • . d" b' A 1 un "n başka serbest mınta- e e ı ır. Böylece kuvvetli bir 

a mı itenlere yapı aca av- d k. 1·ıen' Italyan ıgını ve şım ı ır vrupa ı geri döndükleri zaman Habec k d h b b"k" . . d. cebhe e ı en . . Y a a iç ir fabrika da kurul- .u u. metin malzemesi ele geçi-

sıyesioi... Onun gönlü teınız ır, ·ıerı·ndeo bir kaç kilometre Doktor tarafından tedavı edıl- hattında bir duman görmüşler- 1 fakat mütecavizler buna asla ınevzı k ld • .. • . 1 d' d' B H b 1 mıyacaktır. rı mı~ olabilir.,, .. t e kadar gitmişlerdir. Böy- me te o ugunu ogrenmış er ır. ır. u, a eş erin sari has- Vaşington, 30 (Ô.R) _ Cu- ........................................ . 

liyok değildi•, ha.t. •ço•I ~ •Y "•""' utnmobillo yol• Gmt«il•" bo h•b,.lori ' l•hk'"" mui olm•küm• öffi· 249.178.474 d•l••lok bi• in•• 
Diyerek pençe reden atladı, ece G l'k k d ve enle Haı....... ordusunu hi:ı: !erini yakmak> ı·ç'ın yaptık lan mur baş~anı R~zvelt kongre· iste. mi•tir. Tazmı·nat bonoları 

k kuld Mu takib ederek e ı oya a ar r r ~ - den eskı muharıplere aı·d taz- • 
· ocasınm . yanına ~o u. • v. arınışla.rdıı:. Burada Ras Mo" ,. metinde bir .\)ok Avrupalı sü-· odun ateşinin · dumanı idi. yazılı kıymetleri üzerindeO alarak: minatın ödenmesi i~in 2 milyar ödenecektir. ı 

•• Kllnunusanı ,._. ........ -· ·--
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Sahlfe a 

DUn Borsada , 
Yapılan Satışlar §; 
~. 

uzum 
Çu. Alıcı 
84 Y l Talat 
41 S Gomel 
36 H H Alyoti 

161 Yekün 
139731 Eski satış 

Fiat 
12 50 14 
ıı 2s ıı 25! 
13 25 15 

Acele satılık 
Veya 

kiralık dükkan 
Camcılar Alipaşa meyda

nında 5 numaralı diikkan 
acele satıl ı k veya kira!ıktı r. 
Talip e rın Ma~ i ye va ridat mü
meyyizi bay Züyyinc müra-
caatları . 1 - 5 
1 il 489892 Umumi satış 

1

. 
incir 

Ç
u. Alıcı Fi alo' ,,_ ___ ı:;aısıı_ıaıı ___ •I! 

243 M Alalof 7 05 9 25 · Az işitenlere mahsus 
Zahire ı l 

Çu. Cinsi Fiat Kulak a et eri 
45 M. Darı 5 75 5 75 j 
30 Susam 16 25 16 50 ı 
10 Akdarı 4 50 4 50. 
30 Bakla 5 62 5 62 · 

1 .~ ()0 Pamuk çekir 2 75 2 75 
788 Palamut k 340 625 
345 balye pamuk 41 50 42 

21 harar " 
pııİıİİıİİİİİ----~11 

Para Piyasası 
30-1-1936 

Alış Satış 

Mark 50 15 50 62 
İsterlin 620 50 623 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 80 60 80 20 
Belga 21 15 21 30 
İtalyan lireti 1 O 03 1 O OS 

, İsviçre Fran. 40 75 41 
Florin 8S ıs 85 37 
Kr. Çekoslo. 5 24 5 27 
Avstr. Şilini 23 37 23 87 

Yeni model 
Yeni çeşit 

Kulaktan geçme 
küçük düğme '. . 

model 

TİLKİLİKTE 
Yeni "lzmir., eczanesi 

... ~--ı--ıııım .......... 
Göz He~imi 

·MITATOREL 
Adres - Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 , 

ÇOCUK 
ft ·-------'111122.9)-

HASTALIKLARI 
,\1 ÜTEHASSISl 

Dr. Be~cet Uz 
Avrupa tetkik seyahatın

dan dönmüştür. Hastalarını 
her gün 11,30 dan saat on 
üçe kadar Beyler sokağın
daki kıliniğinde kabul et
mektedir. Telefon 3990 

(S=. 7)=(3=60:1)= ==· == Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

l\luza (fer .Eı·oğul 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Kırkağaç Asliye Mahkeme
sinden: 

Kırkağacın Zorağa mahalle
sinden Mehmet tarafından ayni 
mahalleden Seyit Ahmet da
madı Derviş aleyh ne açılan 
Kırkağaç Asliye Hukuk mah: 
kemesinin 936/16 Nu. sında 
mukayyet 357 lira 65 kuruş 
alacak davasının gıyaben icra 
kılman muhakemesi sonunda 
meblağı müddeaoihin 16-1-36 
tarihinde tahsiline karar veril
miş olmakla tarihi ilandan iti
baren IS gün zarfında turuku 
kanuniyeye müracaat edilme
diği takdirde hüküm iktisabı 
kat'iyet edeceği hukuk usul 
muhakemelari kanununun 141 
ve 407 nci maddelerine tevfi
kan tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

263 (150) 

• -Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
İkinci Beyler sokak fırın 

karşısı N o. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

•ı------n 
lzmlr belediyesinden: 
- Tamaşalılc sokağında ölü 

Esmaya aid 165 sayılı evin ha
rici köşe duvarları ile avlu 

duvarı ve dahili tavan kısmı 

tehlikeli bir vaziyet aldığından 

yıkılması encümenin 24-1-36 
günlü ve 105 sayılı kar arife 
onaylanmıştır. 

Kime intikal ettiği anlaşıla

mıyan bu evin 15 gün içinde 

tehlikesi varisleri tarafından 

giderilmediği takdirde Urayca 

yıktırılacağı ilan olunur. 
271 (148) 

- Yıllığı otuz altı lira be
deli muhammenle Namazgahta 

cadde üzerinde mezarlıktan 

metruk altı metroluk yol fazla
sının sergi olarak kullanılmak 

üzere baş sekreterlikteki şart

name veçhile açık artırma ile 

ihalesi 7-2-36 cuma gününe 
temdit edi lmiştir. 

iştirak için üç liralık muvak

kat teminat makbuzu ile söy
lenen günde ve saat 10 da 
komisymı.a gelinir. 212 (147) 

.............. sli'iiJ'AT····s·,~İ~k·y;ği"'''"''"''''"~ 

. . . . . . 
• . . . . . . 

Norveçyanın hıılis Morina balık yağıdır 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satış Yeri 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZllET . 
Sıhhat Eczanesi 

. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

~.A..~Z-c.J"~ 
Ö K S Ü R () ·~ S U R U B U 

En mua rı n i d öksürüklerle bronşit, astm, ve boğmaca öksiirü

ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye .,dici 

tesiri şayanı dikkattır 

İNGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu - lstanbul 

t$irket in :Unl<t•z v~ Fa in ı ka•ı: 1 zmınle il" l lrnpınudadı r 
Yeril Pamulfundan Al, 1 ayuare, Köpekbaş, Deflirmen, 

Geyik ve Lt>ylak Marl;alarını lıni lıer ııHı 11'.abot bezi 
1111111 •Yl~u •• 1-ıe olup malları Anupauııı ayni tıp nıeoMU· 

catıııa faıktır 

Telefon No. 2211 ve 306'7 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

( il 1) Per. 

Kavalah Hasan 
tıcaretbaneRin11 müracaat edınız 

ÇilllERTO 
Çubuk demir ve her ne; : çiçekli 

Çınt ve Levazımı sıhhiyeden Liivhalar ve bunların 
tefenüatı envaı banyolar ve teımosı/onlar ve her cins 
musluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular 
ve .ngiliz künkleri ve bunların te/enuatı vesaire ... 

Ftyatlar rekabet kabul etmez 
Yerli Çimentolar, Büt&n Markalar 

En Müsait Şeraiti• 
Mağazamızda Satıhr 

• 8Pmbeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl pa""lıyan dişler 

u n e. ıcey 1 a:mak 
i~i1 1 bi.- tL p 

~tAOYOLiN 
kf.fidir. 

Neden ı<ıye haikının •• 0 !eri mükemmel surette yıkaya· 
99 u Radyolin kullanıyor ? rak yemek artıklarının, içkinin 
J """daki mikrobları o;, 100 sigaranın husule getirdiği kir 
öldürmesi ylizünd, n mi ? Fia- tabakasını, lekeleri, kefeke de-
tının ucuzluğundan mı? Fev- diğimiz taşları söküp çıkarır, 
kalade teksif edilmesi dolayı- sonra da bunları mine tabaka-
sile iktisadi olduğundan mı ? sını çizip hırpalamadan şayanı 
Ağızda çok fazla köpürdüğü, hayret bir şekilde cilalar ve 
kokusu güzel olduğu için mi ? parlatır. 

Radyolinin bütün bunlardan işte Radyolinin kazandığı 
başka en mühim ve esaslı iki emsalsiz rağbete sebeb bu 
hususiyeti vardır. Evveli. diş- meziyetleridir. 

Sabah ve akşam günde iki defa olmak şartile siz dı 

BADYOLiN 
Kullanmıya başlayınız! 
111 

lzmirlilerin Sevgili ilacı 

KORiZOL KEMAL 
Grip, nezle, bronşit gibi hastalıklara karşı 
agız ve bur•nda yaşayan bütün mikropları 
anide öldüren çok cittig bir 

DEVADIR 
Şu mevsimde her evde her cepde bulunmalı..:" 

DEPOSU: 

. ._... 
Sobalarınız için halis 

·~zü~iili<l~k·k~ih·i~·~~<l~~·kü~.ü~iI~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~lngiliz : Antrasit komürü ~ 
.: .... i<ök"·····oö[i\'.ii\······BAHÇE········· 

Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-
kinyani magazasında bulacaksınız, Telefon 3937 

(3S08)-
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Fratelli Sperco W. F. H. Van Der LIMITET Kardeşler mobilyelerile süsleyiniz ... 
Vapur Acentesi Zee & Co. Vapur Acentesi 

AIS GORA vapuru 20 son CENDELI HAN BıRINCl 
ROYALE NEERLAND AN d beklenivor. 24 son ki- KORDON TEL. 2443 

Merkez: 
İzmir 

KUMPANYASI kanun k ad A~vers, Rotter-
GA NYMEDES vapuru 27·2· nuna Ha~burg ve Breınen THE ELLERMAN LINES LTD. 

3 
· k" ü daın, ··k alacakhr. THURSO vapuru 7 ikinci 

ikinci Beyler Sokak 
Nu. 102 

Ti. 3778 6 beklenmekte olup Y" un li anlarına yu 3 b tt 
R 

t 111 oROS vapuru şu a a kanunda Liverpool ve Svansea-
tahli.yeden sonra Anvers· 0 

- AN . 7 şubata kadar 

t d A d e Ham· beklenıyoRr tterdaııı, Hamburg dan gelip tahliyede buluna- Şube: 
er am - mater aın v 

b 
• · .. k ala· Anvers. 0 lı'manlarına yük cak. 

urg limanlan ıçın yu B en ve rem AD JUT ANT vapuru 8 ikinci 
An.kar:\ 

Anafartalar Cat! ' • i 
caktır. alacaktır._ " Eı<port Line k CERES vapuru 10-2-936 da Amerıca 2 kanunda be leniyor.Londra için 

MoUTH vapuru .'?· 
Kınacı Han 

Nu. 5 
gelip 15-2-936 tarihinde An- b ~~ bekleniyoı·. Nevyork ıçın yük alacakbr. 
vers-Rotterdam-Auısterdaııı ve ~kfiyecektir. THURSO vapuru 15 ikiaci 

Tel. 1426 

Hamburg limanlarına hareket yu Johnston Warren Lines kanunda bekleniyor. Liverpool 
Liverpool 

edecektir. ROMORE vapur? 18 son ve Glasgov için yük alacaktır. - . ---
SVENSKA ORIENT LJNE D d bekleniyor. Lıverpool· POLO vapuru 10 ikinci ka-

HEMLAND uıotörü S-2-936 kinun .. ka çıkarıp Burgas,Varna nunda Londra, Anver ve Hull· 
den beklenip ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

Doktor 
ı dan yu · · .. k lacaktır 

tarihinde beklenıııekte 0 up e K&stence ıçın yu a 1 A " (arın isimleri, ge me 
yükünü tahliyeden sonra n· Vap~ e navlun tarifeleri 
vers-Rotterdauı-Haıııburg- Co· ~::ı::da vbiç bir taahhüde gi-
penhage-Danzig-Gdynia • ~s~o .. 1 z: 
ve lakandinavya limanları ıçın "'N.'v: V/. f. Hanri Van Der 

yük alacakbr. Ze8e,J"~oKordon Telefon No. 
SERVlC MARİTtME RvuMAIN 2007":-ıoos 

PELES vapuru 6-2-936 da ~=~~--~~~-•, 
gelip 6-2-936 tarihinde Malta .ı DOKTOR 
Marsilya ve Barselone içın 

yük alacaktır. ~ 1 A 

1 

( 1 
Yolcu kabul eder. .. u usı re 

na~~nn~=~~a~ar:~~şi~~~~;~:: 
acentemiz mes'uliyet kabul et· 
ınez. 

Fazla tafsilat için ikinci J(or· 
donda Tahmil ye Tabliye binası 
arkasında 72-4 nuıııarada 
FRA TELLi Sperco yapur ~c~n
talığına müracaat edilıııesı rıca 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan uıada her gün 
tki · B ler d" tten sonra ncı ey 

or • da 81 numaralı uıua· 
sokagın · de hastalannı 

olunur. 

yenehanesın ( 3436 ) 
kabul eder. 

Telefon: 

"~ 
DAIMON 

. illeri kıruıız.ı etiket 
Yıldırım e.ektrık ulp dayanıklı piUerdir. 

B"t" d"" ca ~öhret b uıUŞ k U u un uoya T • • • kullanılaca p 
· fenerlert ıçııt . Bılumum cep 

1 
ldının pilleridır 

Daimon marka ı yı 1 Daı'mon ınarka • radyo arı 
Pille işliyen bütün dunyanın . 1 d' 

pilleri tercih etınıt er ır 
oı:;;n-r.rr.r..rr.a-/ZYZZ . da No. 28-9 Anadolu 

DEPOSU : fzmirde Suluhan ~ıvar!n Hu"•nli ticarethanesi l 
H - · r Huseyın • urdavat maı?azası Od .. mış 1 

' •• j 

J • z at mücadele ' zm1r· oorn va ıra 
istcsvonu direktörlüğünden; . • konulan Bornov• 

29-1-36 da 1259 lira keşifle açık ekııltmege. . talip çıkma-
z
. ollarıoıa tamınae 
ıraat mücadele utasyonunun su y 

dığından 10 gün daha u:ı:atılm~ştırd 1 • t onunda yapılacaktır. 
Eksiltme 7-2-36 da Ziraat ıııuca e e ~ atsy ııııtkbuzu ve bu iti 

1 k vakkat temına if steklilerin 94.44 uruş mu 
1 1 . şartnauıe, keş ve 

Yapabileceklerine dair berab·eı r g~. ~I~ erıoı::ur 266 (149) _ 
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. d "rülebı ecegı ı an · P an arıo ıstıısyon a go __ _ __ _ _ ::!!!!! ----

lzmir tlef terdarlığınd~!:ethanenin 
Mükellefin , Mevkii No. 

•an atı H" kilmet cadddesi SS 
ismi 

Hüseyin Avni veresesi 
Fırans Kupsi 

Eııılak simıkarı Y~miş çarşısı 
tüccar ve o-
misvoocu .. .. 

Nesim Nahum ve Av Tüccar 

34 

ram Eseeel Türkocağt 
R Z h 

Gazinocu • 4S ecep ü tü Beyler sokagı 
Mustafa Enver Doktor Hacı Mahıııut 87 
Giritli Mehmet Otelci " " 37 
Nevzat Eşref D~ktor _k il fi tarafından 931 tatvim 

Yukanda isimleri gösten.len m~ d eB erturak uıaliye şubesine 
senesi muamelatını mübeyyın lzıııır ~ . aş hhatını tayin ve tespit 
vermiş oldukları kazanç bey.annamesıı°ıo kı üzere kendileri aran
için defterleri üzerinde tetkıkat yapı ~a 1 nerede bulunduk
mış ise de terki ticaret ve. sanadt f etjış. 0ü~~rinde tetkikat yapı
lannıo bilinememesi hasebıyle e te.r .erık nun 41 inci uıad· 
ı ı k vergısı anunu amamıştır. 2395 sayı ı az~n.ç 15 "n zarfında defter ibraz ı· 
desi mucibince bu günden ıtıbaren d ~uf etmiş telekki olu· 
etmedikleri takdirde de~er ibral'n an 1j:C~ğ; ilan olunur. 
narak haklarında kanunı muaıııe e yap 

269 
(151) 

DUTCHE LEVAT LIN 
AQlLA vapuru 5 ikinci ka· 

nunda Hamburg ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak' 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purların isimleri ve nav'un üc
retlerinin değişikliklerinden uıe 
suliyet ka: ul edilmez. 

Tenviratınız:da yeni 

MET 

Kemal Sa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehaasıaı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi Ka.antina tramtl!J cad· 
desi No. 596 Tel. 2545 

çıkan çifte ispiralli 

LLU 
Lambalarım kullanınız. Bu marka emsallerine nisbeten 

bol ışıklı az sarfiyatlıdır. 

Yeni tenzilatlı fiyatlar 

Dehmeı Tev ik 
Elektrik, telefon ve malzemeleri deposu 

Ve Siemen• fabrikalan milmessili 
l'eftenıalcılar 77 - 79 Tel. 3233 

ALTIN DA ~LASI 
Eczacı başının 

büyük şaheseri 

Koku 
Ve 

kokuculuğun 
HARtKASı 
•••••••••••••••••••••••• 

Altın 
Damlasını 

YALNIZ 

o yapar 
Benzer isimli 

Takli ti erini 
Şiddetle red ediniı 

, Um.DEPO: 
• S. Ferit Şifa eczanesı 

ilin 
lzmir tramvay ve elektrik sos
yetesinden: 

Auıeliyat dolayısile cereyanın 1 Şubat 1936 da saat 8 den 
16 ya kadar Gündüz sokağında kesileceği sayın abonelerimizce ) 
bilinmek üzere ilin olunur· 

.... ·: lf:-il 

Tek, fakat kat~i çare 
.... .··, • . • ~ • , • • r • .~. ,. ~ 

Tecrübe edenler
den sorunuz! 
Baş, diş, adele ağrı-ı 

larile üşütmekten müte
vellid bütün ıstırablara karşı yegane müessir tedbi 

bir kaşe 

GBiPirt" 
almakhr. 

[ Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz l 

Genel istek üzerine (Tir
yaki) Harman çayını bu 
sene piyasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine müjde· 
!eriz:. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile baıka çeşit ye
mek babarlanmııı:ı, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, Göz:tepe papatya 
çiçeğini, İspartanın öz: gül 
ve çiçek suyunu firmamı:ı:ı 
taşıyan ambalajlarda belli 
batlı ıabcılarda da bulabi
lirıiniı. 

• 

NestJe •• Turan fabrikalannın tanınmıt çeıitlerini 

Kan ıüdll, Besi. Her boy dit macunu ve fırçalarını (Leylek) 
marka r~ıb~ ile (Nermin) saç boyalarını bizden araymı:ı:. 
Blltün Turkıyede tanınmış ve dcncnmit (Arti) kumat boya
larınıo genel ıahş yeri yalnız depomuzdur. 

Telefon : 3882 

lzmirliler lstaııbulda nerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirke~i.de ~smaniyeotelinde 
Her ıkı otelın müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini se•diren bay Omer LUt
fldlr. Bay Ömer Lütf" ı · · "d' . 1 zmır Askeri otelinin mücs-
aısı ır. Kırk bır senelik tec .. b 1· "d . . h k bil· ru e ı ı aresını er ea 

lır. _ Istan~ulda her iki otelde konaklıyacakJar kendi 
ev erıodekı rahab bulacaklardır. 

Bütiln bu fcvkalıidcliklcre ilivetcn fiatlar 
miltbiş ucuzdur 
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Almanyanın Rusyayı tehdit etmediğini anlatmak istedi 
--------------------------11111111----------"::;:,. _____________ _ 

15 yıla varmadan Alrrıanyanın Rusya ile uzlaşmış bulunacağını s ·· yledi. Fa
kat Rusya, Almanva ve Ja onvanın saldırıs niyeti beslediklerine kanidir 

ımıııı----------------------

H JAPONYA ATEŞLE OYNIYOR. MONGOLiST AN UZAK ŞARKIN ARNAVUTLUGUDUR,, 
' 

Berlin, 30 ( Ö.R ) - Alman 
Propaganda bakanı Dr. Goe
bels, Kolonya'da 30,000 dinle· 
leyici önünde ikinci söylevini 
de vermiştir. Propaganda ba
kanı B. Molotof'un geçen hafta 
verdiği söyleve temas ederek 
Almanya - Sovyet Rusya mü
nasebetlerinin hergün biraz 
daha gerginleşdiğini tebarüz 
ettirdikten sonra demiştir ki: 

- " Sovvetler hazırlanıyor. 

Bu hazırlık iddia edildiği gibi, 
yalnız tedafüi bir hazırlık şek
lini göstermiş olaaydı; Almanya 
için buna fazla bir ehemmiyet 
vermek icab etmiyebilirdi. An
cak görüyoruz ki Sovyet hazır
lığı Japonyaya olduğu kadar 
Alman müdafaasına karşı bir 
tehlike halini alıyor. 

Biz, ulusal müdafaamızı tak
viye ederek ve bileklerimize 
geçirilen zından halkalarını 
çözmeğe çalışarak kendi hu
dutlarımız içinde güvenliğimizi 
temin ederken başkalan ne
dense bundan kuşkulanıyorlar. 

SONU GELMIYEN 
HAZIRLIKLAR 

Almanyanın etrafı bir çok 
dn,manlarla çevrilidir. Bır ta· 
tarafta Fransanın hazırlığı, öte 
tarafta Rusyanıo, Japonyanın 

hazırlıkları alakamızı celbet
mekten hali kalmıyor. 
Şunu tebarüz ettirmek İcab 

ediyor ki bugün Almanyanın 
biç bir gizli hedefi yoktur. 
Biz yapacaklarımızı uzun, uzun 
tasarlıyarak ve zemin bazırlı
yarak ortaya çıkıyor, değiliz. 
Hedefimiz aydındır. Kuvvetli 
olmak ve kuvvetimizi ulusal 
davaların tahakkukunda kul
lanmak fikrindeyiz. 

TEHDiTTEN SONRA 
UZLAŞMA MI? 

Sovyet Rusyaoın ve Alman
yanın siyasal ınenfaatları, bir
leıik hareket etmekte toplanır
ken nedense böyle bir durum 
şimdiye kadar düşünülmemiş 
ve hazırlanmamıştır. Öyle zan
nediyorum ki, belki de on, on 
beş yıl sonra Almanya ile Sov
yetler arasında birleşik bare
kd durumu bazırlanlrsa Av
rupa siyasetinde yeni ve bam
başka bir devir açılacaktır: 

JAPONYA Y AA BiR IHT AR 
Japonyaya gelince; Alman

ya siyasası Japonya ile si
yasal meofaatlarını kombine 
etmek yolunu tutmuştur. Yal
nız bu başlangıç Japon devlet 
adamlarına fazla bir cesaret 
vermiş olmasın. Çünkü Japon
yanın gidişiyle Avrupanın men
faatları arasında bilhassa eko
nomsal bakımdan büyük bir 
ayrılık va ı dır.,, 

INGIL TEREYLE DOSTLUK 
Dr. Gocbcls bunclan sonra 

logiliz - Alınan yakınlığına te
mas ederek lagiliz siyasasının 
ıreçen yıldan başlıyan yakınlı
ğını ve B. Edenin Berlin gezi· 
sinde e. Hitlerle yaptığı te
masların buodıın sonra daha 
emin bir tarzda inkişaf imkan-

Uwk ~aıkuı amavııtlıııfıt 

BiR ALMAN GAZETE
SiNiN MÜT ALEASI 

Voelkiscber Beobachter gaze· 
tesi şu satırları yazıyor: 

oları M1uıgolist1111m lıaritası 

1-.---

1 

1 

.ı 
~ 

yetlerin silahlanmasında kendi 
ihtarlarının bir teyidini görmek
tedir. Rayş uyanık bulunmak 
ve müdafaa tedbirlerini almak 

A1ololof Stalfn ve Voroşilof arasında 

mecburiyetindedir. Zira riyakar 
barış sözlerine hiç bir inaJ!CI 
kalmamıştır. Uluslar sosyetesine 
dahil bulunan devletler silah
lanmaktan bir dakika geri kal
madıkları halde biz Cenevreye 
nasıl inanabiliriz? 

F ASID BiR DAiRE 
Londra ( ikinci kanun ) -

Economist gazetesi yazıyor: 
- Sovyetlere göre, Fransa 

ve lngiltere hükumetleri uluslar 
Sosyetesi paktını istemiye 
istemiye tutmakla milletler 
cemiyetinin kurduğu kollektif 
sistemi zaafa düşürmüşlerdir. 
Taarruz tehd"dine maruz bulu
nan memleketler, bundan böyle 
kendi kuvvetlerinden başka hiç 
bir kuvvete güvenemiyecekler
dir. Bundan şu mana çıkıyor ki 
her memleket kendi mali kud
retinin bahşettiği imkinlar da
hilinde silihlanmalıdır. M. Mo
lotof Sovyetler icra komitesin
deki diyevinde Sovyetler birli
ğinin teılihatını çoğaltmak mec
buriyetini duymakta olduğunu 

söylemiıtir. 

olan Çinden ve Habeşistandan 
sonra Sovyetler birliği bir ta
raftan Almanya ve diğer taraf· 
tan Japonyaoın tehdidi altında 
en korkunç tehlikelere maruz 
bulunmaktadır. M. Molotof söz
lerinde büyük bir açık kalplilik 
göstermiştir. Almanyaoın erge
lerine işaret etmiş, "japonyanın 
ateşle oynadığını,, söylemiştir. 

UZAK ŞARKIN 
ARNAVUDLUGU 

Mongolistan uzak şarkın 

Arnavudluğu sayılabilir. Onun 
uzak ve geri bir memleket 
oluşu başgöstermek tehdidini 
arzeden tehlükelere karşı bir 
garanti teşkil edemez. 

Almanlar ve Japonlar Molo
tofuo söylevinden istifade et
mekte gecikmiyeceklerdir. Bu
nu vesile tutarak silahlarını 
en son haddine çıkaracaklar
dır. Böylece fasid bir daireden 
çıkmağa imkan yok demektir. 

Süel bir taarruzun kurbanı 

Vaziyetten alınacak ders 
pek açıktır: "Uluslar sosyete
sini yürütmek gerektir. Yokıa 
dünya anarşi içinde boğula
caktır.,, Ooebels 11ulk111111 •triıkm 
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- Dünya kamoyu sadece 
ltalyan • Habeş ibtilifiyle meş
gul bulunurken Rusya silah
lanmaktan fariğ olmuyor. O 
daha şimdiden on milyon kişi
lik bir orduya, dünyanın en 
önemli bava filosuna sahiptir. 
Bütün bu kuvvetler büyük Sov
yetler cumhuriyetini müdafaaya 
münhasır olmayıp başka mem
leketlerde komünist karışıklık
lar çıkarmayı da istihdaf et
mekteı!ir. Kızıl orduya giren 
her neferin sadakat yemini ona 
bu yükleri yüklemiştir. Sovyet 
teslihatı Mareşal Tukaçevski
nin söylevinde zikredilen mil
letleri tehdit etmektedir. Çok 
zamandanberi kızıl tehlükeyi 
gören ve bu teblüke üzerine 
diğer milletlerin d~ nazarı 
dikkatını çeken Almanya Sov-

Habeşler şimalde ağır 
ağır ilerlemektedirler .. 

•• 

1 

,,.. • 
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Sıazal ccphcsinrle bv ..k'111.ZJ./JJ.. Jıo/JJ 

Adıs-Ababa, 29 (A.A) - Desta ile muhabere yeniden 
Şimal cephesinde şiddetli mu- tesis olunmuştur. 
harebeler devam etmektedir. ltalyanların ileri hareketi dur-

Habeş kuvvetleri ağır ağır muşa benz.eyor. 
ilerlemekte ve düşmana ağır ltalyan kuvvetlerinin Göller 
zayiat verdirmektedir. mintakasına kadar ilerledik-

°Cenup cephesinde vaziyet !eri haberleri kat'iyen esas-
açık değildir. Mamafih Ras sızdır. 

Avusturya federasfonu, lngiliz milli 
takımına bir maç teklif etti 

Londra - logiltere Avusturya ulusal futbol ekipleri arasında 
5 Mart tarihinde bir futbol maçı yapılması Avusturya federas
yonu tarafından teklif f'dilmiştir. Bu teklif incelenmektedir. 
Avusturya federasyonu, hasılatın yüzde otuz üçünün kendilerine 
bırakılmasını istemektedir, Teklif kabu: edilirse bu maç Loııdra 

Mısır bir nota aldı 
ltalya, meşru menfaatlerini müdafaa 

için harba sürükleniyormuş •. 
Kahire, 30 ( Ö.R ) - Mısır , 

tarafından ltalyaya karşı her- :·-,, f 1 
kitelerin tatbikini protesto et- "'" , :J 
mek üzere ltalya elçisi Mısır 
hükumetine yeni bir protesto 
notası vermiştir. 

Nota, Mısırın berkiteleri 
Kelloğg paktı esasına saygı 
göstererek tatbik ettiği iddia- ı , . 
sına cevaben, bu paktın akdı 
sırasında teati edilen notaların 
imza eden devlelleraeo 1ıiç bi
rinin mefl"ll müdafaa için barba 
müracaat hakkını selbetmemiş 
olduğunu hatırlatmakta ve )tal- • 
yanın da meşru menfaatlarını 
müdafaa için barba sürüklen
diğini iddia etmektedir. 

Kahire, 30 (A.A) - Kralın 
hususi kalem başkanı Ali Mahir 
paşanın bugün hem bütün par
tilere hem de kendisine karşı 
dostluk temayülü bulunan bir 
hükumet teşkilini teklif edeceği 
bildirilmektedir. 

Kahire, 30 (Ö.R) - Kabina 
buhranı nihayete ermektedir. 
Bır iı kabinaıı teıkili netice

k al tara· 

lskenderiye liına!llllda bir /11gitız lıarp grmısi 

fından parti • başkanlarile mü- sine bitaraf bir başkan etrafın· 
zakereye memur edilen kralın da bazı üyelerinin girmesine 
daire başkanı Ali Mahir paşa müsaade edeceklerdir. Bunlar 
görüşmelerinde muvaffak olmuş böylece kabinede muhtelif fikir 
gibidir. ve kanaatleri teınsil edeceklerse 

Zannedildiğine göre Nahas de şeflerin şahıslarını bir teab· 
paşanın Vafd partisile Mahmud hüd altına sokmuş olmıyacak• 
papoın liberal partisi ve müs- !ardır. Kral bugün kararıJIJ 
takil ulueal arti bir i• kabine- verecektir. 


