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Son Dakika 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

Yeni Aıır matbaasında basılmıfbr. 

olmuş 
................................................................................................................................................................................................................................................................. , ...... ... 
Bir ~~stalık Saraydaki toplanbdan sonra isilere · 

.' ~.~~~~lisi~~~~!~t~:. dün mühleti biten bir oltimatom verildi 
ıiısme anonim mektup yolhyan 
vatandaş!arı, İmza ve sarih 
adreslerini bildirmeğe davet 
eden bir bildirim neşretti. 

Ubay, buna neden lüzum 
gördüğ~nü iyzah ediyor: Bugün
lerde, ımzasız ve adressiz ola
rak mektub yolhyanları:ı say!sı 
artmış .• 

Fakat asiler bakanlıkları _boşaltmadılar .Görüşmeler akim kaldı 
Filo kumandanları Tokyoda büyük konferans halinde toplandı 

Şüphe edilemez ki, bu mek
tuplar, çeşid çeşid şikayetler 
hatta ihbarlarla doludur. Mem~ 
Jeketin yüksek menfaatını il"i
lendiren işlerde, yurddaşla ın 
uyanı~ bir hassasiyet göster
melerı ne kadar şuurlu bir ha
reketse, şikayet ve ihbarları
nın doğruluğunu meydana 
koymak hususundaki mesul -
yetlerini idrAk etmiverek 
gizle~meğe çalıımaları v e 
kendı kuruntularına resmiğ 
makamlan alet etmeje çahş
malan da o nisbette tirenç bir 
fuurıuzluğun alim etidir. 

Bu bakımdan Fazlı Güleçin 
bildirimi, ıinei zihniyetlerle ,. 
mücadeleye azmetmit bulunan 
bir idare Amirinin ahlAksal ih-

1 tarabı tatıyor; anonim mek· 
hlplann aepete ahlmaktan 
~lna deteri olmadığını gös
terıyor. 

Tirkiye fibi ıon atrın en biiyilk 
Wallbmı yapan bir memleket 
rejimlerin moral cephcıini çü
rlten aJııkanhldara aeyirei ka
lamaz. Butln hlll içimizde, eski 

·rejimlerin poıası halinde yaşayan 
htanlar Yardır. Bunlar, gazete-

1 lelere, yükaek makamlar iıgal 
eden zevata anonim mektuplar 
yollayarak zaman zaman köpli
ren kinlerine, ihtiraslarma yol 
açmak iaterler. Hele gazetelere 
hergün bu kabil mektuplar 
ıelir. Altlarında ya hiç imza 
yoktur. Yahut ta şu garib ka-, 
Jıt vardır: "imza saklıdır,, 

imzayı kendine saklıyan ano
nim muhbir nelerden bahıet
mez. Bu herzelere sütunlanmız
da yer vermek gafletinde bu
hınaak başımıza gelmiyecek 
beli kalmaz... ihbarının, şika
yetinin doğruluğuna inanan 
adam, imzasını saklamağa te
uuül etmiyen adamdır. Şe
refli bir iş yaptığımı kani ola
rak kendini ortaya atar. Ano
nim mektublar arkasında sakla-
nanlar ise yarın müfteri mevkiine 
düşmekten korkanlardır. Çün
l<ü böylelerinin vicdanlan müs
terih değildir. Yalanlarının er
geç meydana çıkacağını bilir
ler. Bugünkü rejim riya ile, 
yalancıhkla mücadele etmeğe 
mecburdur. Çünkü inkılabın 
yarathğı eserler ancak temiz 
hava içinde gelişebilirler. 

Saltanat devrinin anonim 
Jurnalcıları lttihadcıJar devrin
de de yaşamıştı. Fakat cumhu
riyet devrinde yaşamıyacaktır. 

Ruh doktorlarına sorunuz : 
Anonim mektuplan yollayanla
nn çoğu hasta, dejenere in
ı~nla:dır. Bazıları için yalan 
s~ylemek nasıl önüne geçilmez 
hır hastalıksa, anonim mektub 
yolJamak ta "Mythomanie nin 
bir şeklidir, bir hastalıktır. 
"Mythoman,, hayalinde uydur
duğu şeylerle genel menfaat
leri gözetmek mevkiinde olan
ları aldatmaktan zevk alır. Bu 
hastalık saridir de ... 

1293 inkılabından beri, bu 
memleket "Mythoman,.ların ri-
yaklr zümrenin ellerinden ne· 
ler çekmiştir ? Bugün artık 
bana imkin yoktur. Fazlı GU
ı..m biJclirimi, imzau~ mektup 

I okyoda amitat:er ı·e generaller saraydall (lkarkm . 
1 K . - .................................. ••••••••: AsJL!R HALA MAHSURM1 u: 

Sll bakanı genera av~.'ı . Şanghay, 88 (Ö.R)- 5 ""' 
ma ıaraya giderek göruş· HenUz teeyyUd etml- ~ Tokyo, 2~ (Ô.R). - ~8: 
mü9ttır. bl h b ö • kamn katlınden'ben, cınaycti 

Tokyo, 28 ( Ö.R) Bu sabah yen r. 8 kerde il Jra i itlemit olan biler onun evinde 
aaat 8 de ~okyo ıokaklan 1934 Jldna 8 ar a- • kapah ka.lmıflifthr. 8İllmn• 

Manruridt'kı Japon ordu/an baş bomboıdu. Bununla beraber ponyantn SU ballanlı- etrafı bir ulrer kordoDile •· 
kumanilaı11 general Hun10 hiçbir tarafda uilerden iz gö- lını idare eden gene- nlaut olmakla beraber, içeri-

- Tokyo, 28 (Ö.R) - Kabine r61müyordu. ral Arakl bugUn askeri deki Aıileri çıkarmak lçia hit· 
fevkalade konseyi bu sabah YENi KABiNE NASIL : dlktatörlUk Hin etml•- bir tqebbüa yapdmamııbr. 
ıaat 10 de imparatorun sara- OLACAK? E tir. Diğer hir takım lailer ~ 
yında toplanmıştır. Zannedildi- Tokyo 28 (Ô.R) - Gazete- ··~i;~t ... b~:;~;;;kt;;~ .... B~;~;i~·· bakanlığım itıalleri altında 
ğine göre, hükümet prtsı.z ve lerin bildirdiklerine ğöre yeni beraber gazeteler yeni kabine- tutmaya dOYım ediyorlar". Sa-
vadeaiz teslim olmıyacak asi- kurulacak kabine bir ulusal ye riyasete davet edilecek olan hah bakan memurlara bır ta-
lere karşı şiddetli tedbirler birlik bük6meti olacak ve ha- bu ıahıın iımi hakkında tim- mim ncpederek ife devamla-
alacaktır. tında birinci derecede bir şah· dilik biç. birtey bildirmiyorlar. - Sona "/ l1ıd ıay/ada - O. Afaki 

·······•··········•·•······························•·•••····••·························•··•·······•··• ..................................................................................................................... ... 

Türk - lngiliz 
T ecimel anlaşması hak
kında Avam K. bir soru 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:·~·İ~ğüii"'fi~a~·a·i9nei;;:;ir·~ustefarı mU,kUllerl ~ 
~ ortadan kaldırmak için IUzumlu .suruı-:n te~llf- : 
: lerln hUkOmetlmlze arzedlldlğlnl söyledı : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••• .. ••k~dar devam edecektir. Bu 

B. / aık Kmtofflu 
Londra 28 (A.A) - Avam 

kamarası~da sorulan bir suale 
yazılı olarak verdiğ.i ~ir c.evap
ta B. Burgin demıştır kı: 

- Türkiye i)e lngiltere 
arasındaki ticaret anlaşması 
tarafeynden biri feshedinceye 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·;~iİ~yanlara telaş ve zah_?Jet• 
!erinin pek beyhude oldugunu 
anlatabilirse ne mutlu •• 

t;aevke1. ._~:n 

anlaımanın tatbikatında görü
len başlıca müşküller hakkın· 
da TUrkiyedeki lngiliz ticaret 
oduı nazarı dikkatimizi cel· 
betmiıtir. 

Bir müddetten beri tetkik 
edilmekte olan bu müşkülleri 
ortadan kaldırmak için Jil
:ıumlu gfüülen t~klifJer Türk 
hükumetine arıedilmiştir. 

Ticaret odasının ileri sürdüğü 
yeni fikirler bir anlaşma için 
yeniden müzakere olursa o va
kıt nazarı dikkate alınacaktır. 

btanbul, 28 (Özel) - Ağır 
demir sanayii hakkında tedki
kat yapmak üzere Ekonomi 
bakanlığı müsteşarı Faik 
Kurdoğlu ile Sümerbank genel 
direktörü Nurullah Esad bugün 
Londraya hareket etmişlerdir. 
Oradaki incelemeler bittikten 
ıonra B. Faik Kurdoğlu Parise 
geçerek cenubi Amerika dev
letleri mümessilleriyle müzake· 
relere başlıyacakbr. 

lıtanbul. 28 (Özel) - Ve
killer heyeti hergün mllntaı.am 
bir ıurette toplanarak blidç• 
mi\zakerelerine devam etmek· 
tedir. 

Aks um mıntakasında 
Habeşler bir zafer kazanarak birkaç 

bin Italyanı yok etmişler . ................................................................... . 
General Grazyani yeni bir taarruza hazırlanmış 

Londra 28 ( A.A ) - Roy
ter bildiriyor : Habefler Ak-
ıum mıntakasında yeni bir mu
vaffakıyet kazandıklannı iddia 
etmektedirler. 

Bu hususta verilen ha
berlere göre, Habef 
kılaları Aksum mıntaka
sında bir ilaç bin kl,lllk 
bir llalyan kolunu bir 
kaç gUn evvel hemen 
tamamen yok etmı,. 
lerdlr. 

Eritre kaynaklarından bildi
rildiğine g"Öre, ltalyanlar Buia 

ovasından geçmekte olan mü
nakale yollarını mükemmelleş· 

tirmişler ve oralarda müstah
kem mevkiler kurmuşlardır. Bu 
istihkamlar ltalyanlann yeni 

bir hareketlerini kolaylaştıra
cağı gibi muhtemel bir Habeş 
taarruzunun da 6nüne geçile-

bilecektir. Ayni zamanda Ital
yanlar Amba Alajı kervan 
yollamıı tutmakta, Raı Seyyum 
•• Raı Kaua ordulannı cenubu 
ıarbideld iç •• fena yollar 
ft8ltuUe kentlilerille IAaua e-

Amba Aradam 'da 111/unmağa çalışa" mart 23 jukası K. diik dö fistaria 
len levazımı tedarik etmeğe mantarda Makallede cenuba 
mecbur kılmıtlard11. ilerilemiş olan Italyan kı· 

TEMBlliNDE 
Diter taraftan Tembien mın

takaıımn ıimalinde me•ki alan 
bir ltalyan farkuı Ru Seyyum 
Ye Raı JCaua 

lalarının yollarmı kesmei• 
matuf olan her türlü muhte· 
mel hareketlerini kontrol altın• 
da bulundurmaktadır. 



&ahfta 2 Y~NI A51R 

C. H. P. 
Genyönkurulun 

kararlan 

ı ŞBBIR &ABllRLBRi 
" . 

Bor a Haberleri 
DUn Borsada 

Yapdan Satıtlat 
~ 

uzum 

Ankara, 27 (A.A) - Bugün 
haftalık toplubmu yapan C. 
H. P. Genylnkurula. parti iç 
ifleriyle meşgul olmut ve ay
rıca aşağıdaki kararları ver
miştir: 

1 - Tllrk fokdlbının beye
canını yaıatacak bir delerde 
kurulacak olan Ankarada açı
lacak devrim müzesi için önce-
den yapılması icab eden itler 
üzerinde çahşmıftır. 

2 - Parti sinema işlerinin 

t
enişliği ve sinemadan ve pro

eksiyonlu konferanslardan 
alkevlerinin faydalanmalan ve 

kültür filmlerinin temini işleri 
programa sokulmuştur. 

3 - Soyadı kanununun za
manı kıaaldığından parti örgüt
leri ile balkevi yurddaşların 
soyadı almaları işlerini kolay
lqbracak ve bu yolda gidiıe 
hız verecek tarzda çalışacak
lardır. 

icra vekilleri 
heyetinde 

Ankara, 27 ( A.A ) - icra 
vekilleri heyeti bugün başvekil 
ismet lnönünün reialiği albnda 
toplanarak muhtelif İfler üze· 
rinde g6rllpıelenle bulunmuş 
ve bu itlere aid kararlar ver
miştir. 

Akın piyesi 
Halkevlerinin açılma yald6-

ıümü gecesi, Halkevi gösterit 
kolu tarafından temsil edilen 
( Akın ) piyesi, gösterilen umu
mi arzu üzerine 1 Mart 936 
pazar günü akşamı saat 20 de 
ikinci defa olarak temıil edi
lecektir. ( Akın ) dan başka 
monoloğJar da yapdacaktı. Da
-.etiye yoktur. latiyen bütün 
yurtdaşJar gelebilirler. Haber 
aldığımıza göre ( Akın ) piye
si gelecek hafta ilk mektepler 
son sınıf talebesi için de tem
sil edilecektir. 

ödenıişte bir hadise 
Ödemişin Burgaz köyünde 

Abdullah oğlu Mehmeclin ço-
banı Kayar oğullanndan topal 
oğlu 16 yaşında Salih tabanca 
kurşunile yaralanarak ölmüştür. 
Vak'anm sebebi hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

Talebeler 
Kazımın hareke
tini tel'in ettiler 
Erkek Muallim mektehiade 

bütün talebe mektebın konfe
rans salonunda toplanarak 
mektepten tardedilmiı olan ve 
mektebin müdür muavinini öl
dürmeye teşebbüs ederek bi
çakla ya;-alıyan Kazımın hare
ketini tel'in etmişlerdir. Birçok 
muallim ve talebeler knrsliden 
sör. söyliyerek bu hareketin 
çirkinliğini tebarüz ettiımiş
lerdir. ... . . . ... . 
Meyva ve sebze 

Kooperatifinin yllhk 
toplantısı oldu 

lzmir ve civan sebze ve 
meyva satıf kooperatifinin yıl

lık toplanb.tı balkevinde Ziraat 
bankası müdürii Atkı, Türkofis 
müdürü Ziya, Ticaret odası 
katibi umumiai Mehmed Ali, 
vilayet idare heyeti azasından 
bay Rahminin qtirlk.lerile ya
pılmışbr. Toplanbda koopera

tifin teşkilitlanması ve muhite 
daha nafi olması keıtirilmiftir. 

Kooperatif idare heyetine 
Buca şarbayı Nazım, Narbde
reden Remzi, Balçuvadan Hu

lüsi ve Osman, Örnek köythı
den Hasan Celil ve Cumaova-

smdan lbrahim Receb seçil
mişlerdir. 

Mürakibliklere Ziraat ban
kası kredi şefi Behçet ve is
tihbarat tefi Celil seçilmifler
dir. Muvaffak olmalannı dileriz. 

•••••••••••• 
8. Nacinin muhakemesi 

Osmanlı bankasından sahte 
çekle bir tüccar oamma 4500 
lira para alan Kupdası eski 
evkaf memuru Nacinin muha
kemesi ağırcezada bitmiftir. 
Bugnn karar tefhim edilecek
tir. 

Dolandıncllık 

Hükümet caddesinde Langa
zala Ali oğlu Salibin yanına 
sokulan tanımadığı bir kimse 

Belediye encUmenl kendisini inhisarlar idaresine 
Belediye daimi encümeni kavas yaptıracağını söyleyerek 

dün Şarbay Dr. Behçet Uz'un 250 kuruşunu almıştır. Zabıta-
baıkanlığında toplanmışhr. ca bu adam aranmaktadir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Antalo mıntakasında GIRMIR MINT AKASINDA 
yaijan yağmurlar sebe· Alnotanın takriben 200 kilo-
blle kısmen de her iki metre ,imali 4arkisinde kiin 
tarafın son çarpışm,.lar Ginnir mevkii ,iddetli bir ıu
sonunda yorgun bulun· rette bombardıoıan edilmiştir. 
malarından dolayı ,ım- Bu bombardımandan çıkarılan 
dlllk bir sUkOn hUkUm- manaya göre Sebelli nehri bo· 
ferma bulunmaktadır. yunca hareket etmekte olan 

GRAÇYANI TAARRUZA ltalyan kolu yakında Ra" Des-
HAZIRLANIYOR tanın mağlübiyetinden sonra 

Girminin cenubunda tabıid 
Adis - Ababada sanıldığına edilmiş olan Deccaz Beyneme-

göre, cenubu şarkide ltalyan led kıtalannı dağıtmağa teşeb-
tayyarelerinin faaliyeti ceneral büa edecektir. 
Graçyaninio yeni bir taarru- . ŞiDDETLi BiR ÇETE HARBi 
zuna başlangıç tetkil etmek- Bir kaç ~ündenberi Beyne-
tedir. meled müfrezeleri ile ltalyan 

ITALYANLARIN YENi kıt'aları arasında Dolbad dağ-
HEDEFLERi ları eteklerinde şiddetli bir çe-

Gayri resmi surette bildi
rildiğine göre Italyan tayyare-

Jeri Erga-Alen üzerinde uçuş
lar yapmış isede hiçbir bomba 
atmamışlardır. Bunlann bu mev-

kide bulunuşu ltalyan kuman· 
danlığının Sidamo eyaletinde 
Alnota istikametine doğru yeni 
bir taarruzda bulunmayı dü
şünmekte olduğuna delil ola
rak gösterilmektedir. Alnota 
Adisababadan kuş bakışı ile 
250 kilometre mesafede ve bü
yük göller mıntakasmdan Adis
Ababaya giden şimal yolu üze
rinde mühim bir iltisak nokta
a1nda bulunmaktadır. 

te harbı devam etmektedir. 
Habeş muharibleri Sebelli 

nehri vadi.inde büyük bir faa
liyet ıöstermektedir. 

HARB FACIALRI 
Dessie, 28 (A.A) - Royter 

bildiriyor: 
Şimal cebhesi ile V aldia 

arasındaki büyük yolun ltal
yanlar tarafından bombar-
dımanı esnasında KotLoyaya 
mıntakasmda kolları arasında 

bir gün evvel doğan çocuğu 

ile bir anne gerek kendisinin 
gerek çocuğunun hayatını ça
lılar arasına saklanarak kurtar
mak isterken bir '8rapnel par
cası ile CSlmüsttir. 

-.-.-.ı. - - • ..,..._.__ 

Fiat 

j .. Kültür direktörlüğünün bildirimi 

Oğretmenler arasında iş Y 

Döviz . . -
rine dı ilrdau altın 
«retirtiJ bil c k 

Çu. Cinsi 
207 M J Taranto 
107 Portakal o. 

77 Alyoti bi • 
52 Y 1 Talat 

37 T Pebas 

13 16. ~ 
12 25 13 .,, 
12 50 14 
14 2s ıs 
il t1 ~ 
ıs so t3 ~ 
13 so 14 ! beraberliği kurulacak 

Muallimlerin çalışma birlikle
rindeki işbirlik ve beraberliği
nin tabii bir icabı olarak mual
limlerden bazılannın kendilik
lerinden veyahut yapılan tav
siye'erle birbirlerinin sınıflarına 
gidip yarım gtın, bir glln tat
bikatta bulunduklan ve bu be
raberlikten kendi amıflanna da 
çok defa değerli tecrübelerden 
ahnmıı anemli görgüler getir
dikleri, talebenin bunlardan 
çok istifade ettikleri görülmllf· 
tür. 

Kiiltiir direktörlüğünden blUlln 
mektepler bat 6ğretmeolikle
rioe gander.ilen bir bildirimde 
qağıdaki tavsiyelerde bulu
nulmuttur: 

Ayni muf iğretmeni arka· 
datlann kendi ağretim ve ter• 

biye itlerini daha iyi ve daha 
ileri bap.rılarla yürütmeleri için 
bu itleri baıbqa beraber dü
ıünüp tasarlamak ve bunun 
yanında bu elbirliği eaerini iş 

alanında da görmek için kul
landıkları bu kuvvet ve zama· 
nın değerine olan inanım dola
yısile arkadaşlann kendi içle-
rinden gelen bu giriımelerine 
karıı sevincim bliytik ve iç
tendir • 

Her zaman vazifelerini daha 
iyi yapmak için arkadaşlık 

duygusuna dayanmasını bilen, 
birbirlerine yardıl, birbirlerine 
muallimlik ve öğrencilik yap
mak gibi yUksek İf ederini cid
diyetle ve ıuurla içinde yaıa
tan bu arkadatlan ve gittikleri 
11mfJan bana da bildirmelerini 
dilerim. 

Bir otomobil kazası 

Otomobilde bulunan yol
culardan ikisi yaralıdır 

llün sabah Karşıyakada So· 
ğukkuyuda bir otomobil kazası 
olmuştur. Kaza şu suretle vu· 
ku bulmuştur : 

Menemen belediyesinde mu
kayyed 44 numarab otomobil 
şoför Cemalin idaresinde lzmire 
yolcu getiriyordu. Soğukkuyu
daki virajda şoför otomobili 
iyi idare edememiş ve bu yüz
den otomobil sarı Hasanm du-

Ağırcezada: 

vanna çarparak laamen parça
lanmı:şbr. Otomobilde bulunan 

yolculardan Serdar oğlu Şakir 
ile kardeşi Orhan hafif surette 

yaralanmıılardır. Soför ehliyet
namesizdi. Muavini Kemal de 
kaza esnasında otomobili bıra
karak kaçDUf, biJAhare yaka

lanmışbr. Kaza tahkikatına za
bıtaca devam ediliyor. 

Suçlu, Çiğli civarındaki 
kamyon kazasını anlattı 

sağmı takip eden bostan yüklü 
üç araba gı>rdük bir müddet 
bunların arkasından yol aldım. 
Bir virajda ileri geçmeğe karar 
verdim. ve otoblisü yolun soluna 
alarak sürmeye bqladım.En ar
kadaki karpuz ara.basını geçtim 
Ortadaki arabanın yananda ile · 
rilerken karşıdan ansızın bir 
kamyon çıktı, hızlı geliyordu. 
Etimle İfaret ettim. Çünkü oto
bUsli durdurup geri çekecek 
veziyette değildim . Fak at 
kamyoncu da bana durmamı 
işaret ediyordu . Otobüs 
ve kamyon birbirine temas ede
rek geçtiler. Aıker iki araba 

Türk paraımın kıymetini 
koruma kakkındaki 11 numa-
ralı kararnamenin 39 unca 
maddesine bir fıkra eklenmesi 
Bakanlar meclisince kabul 
edilmiştir. Eklenen bu fıkraya 
göre 39 uncu maddede yazılı 
döviz yerine dııardan altın 
getirilmesi de caiz olacakbr. 

Yalnız altın getirmek isti
yenler altmlann dı'8rdao ge
tirilmekte olduğunu ilgili ma
kamlara tasdik ettirecekler ve 
bilahara alhnlan Merkez ban
kasına resmi rayiç üzerinden 
satmağa mecbur olacaklardır. 
1 l numaralı kararnamenin 
gerek 39 uncu madde.tinde, 
gerek diğer maddelerinde ih
racat dövizleri hakkındaki 
bllkümler altanlar hakkında da 
cari olacakbr. 

Yeni sekiz nahiye 
Elizize bağla Palo kaza11 

merkezinin Kovancılar, Bea.rllle 
bağlı Genç kazası merkezinin 
Kupur köyüne nakli · ve Genç 

kazasında yayla, Diyarbeki

rin Lice kazasında Hezan,Çer
mik kazasında Çünküı, Yağın, 

Kulp kazasında Bahamdan, 
Cikse Silvan kazasında Batnık 

Ergani Osmaniye kazasında 
Y engetil adlan ile 8 nahiye 
kurulması bakanlar meclisince 
kabul edilmiştir. 

•••••••• 
Zabıta haberleri: 

Esrar 
Mezarlık başında 20 gram 

esrar satarken görülen sabı
kalı Mehmed oğlu Ahmed tu
tulmuştur. 

Kanunsuzdur 
Mersinlide oturan Kuabalı 

Sait ktzı Fatma oturduğu em
vali metriike evininin ankazım 
Bayburtlu Ziya oğlu MeYlüde 
satbğtndan hakkında tahkika
ta başlanmıştır. 

Sarkıntı ilk 
Mersinlide oturan Mehmed 

kızı ve Mustafa kansı 28 yaş
larında Fatmaya sarkıohhk 

eden arabacı Hüseyin oğlu 
Mehmed Sırrı tutulmuştur. 

Bıçak aratdırma 

20 B tikçi Z bi. 
17 P Klark 
14 Vitel 
9 S Emin 

14 '50 14 ~ 
14 14 .,, 
12 50 12 tJ 7 Ş Bencuya 

548 Yekün 
494933 Eski satı 
495481 Umumi satış 

Zeytinyağı 

Kilo Ahcı 

178950 Ea. ıa. Muh. 31 
40000 pri. " " 24 

Zahire 

Fiat -" 
37,, 
24 

Çu. Alıcı Fiat 
410 Buğday 6 75 6 2l 
30 balye pamuk 31 41 

348 K palamut 280 67S 

Para Piyasası 
28-2-1936 

Alıt 
Mark 50 10 
lsterlin 619 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 80 70 
Belga 21 12 
İtalyan lireti 9 95 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 8S 12 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satıf 
50 so 

621 
8 30 

80 40 
21 37 

9 91 
41 12 
85 JO 
s 'ti 

23 7S 

iki suçlunun 
cezası affedildi 
Adam öldürmekten 12 seti' 

alh ay hapis cezasana mabkill' 
Gönenin Akçapınar köyüod,
Şaban oğlu Niyazinin ve y;.I 
adam öldürmekten 15 sene al" 
hapse mahküm ve Manisa b•

1 

pisbanesinde mahpus lbrab' 
oğlu Şerefin hastalıkları do1'

1 

yısiyle geri kalan cezaları ~
kanlar meclisince affedilmiftil• .. . ..... 
Fotoğraf sergisi 

Basm genel direktörlüğü u
rafından hazırlanmış olan fotoi" 
raf serğisi önümüzdeki cum~ 
tesi günü saat 15,30 da seri' 
evinde lç bakan vekili B. C.
lal Bayar tarafından açılacaktı"• 

Finans bakanlığı 
müşavir avukatlığı 
Finanıı bakanlığı mü.fafİ' 

avukatlığına gümrük ve iallİ" 
sarlar müşavirliği birinci 1118" 
meyyizi irfan tayin edilmiştir· 

• •••••••••••••••••••• Kemerde Ömer oğlu Ali. 
Ahmed oğlu Enver, Muatafa . Gayrimiibadil 
Cemal ve lbrabimde birer bı- k ca) 
çak, Salih oğlu Şevket ve Os- Emlaki sahşa çı arıla 
man oğlu lbrabimde birer sus- Yakında milli emlak müdll" 
talı çakı, Ömer ogv lu Mehmed lüğü tarafından mühim ıuilı" 

darda Yunanlı emlikı sataf' 
de de birer ustra ve lbrabim çıkanlacaktır. Listede Yunad" 
Salihde bir tabanca bulunarak lılara ait bağ, bahçe ve tarı." 

Çiğli civarında alb yedi ay 
evvel bir kamyon ve otobüs 
kazası olmuştu. Bu kaza neti
cesinde otoblisOn çamurluğu 
&zerinde ayakta durak jandar
ma neferi Ahmed ezilerek öl
müş; şoför lbrahimin kolu 
kırılmış ve otobüsün~ diğer 
yoltulanndan olup bir kolunu 
dıpn sarkıtmıf .olan arke
oloji ta1ebesinden Ekremin 
de ko~u zedelenmişti. Bu 
mühim kazaya sebebiyet ve
rmek suçundan maznun ola
rak otobüs şoförü Alman 
Mehmetle kamyon şoförü 

lbrabimin muhakemelerine ağır 
cezada başlanmııtır. 

Maznun Alman Mehmed de
miştir ki: 

arasında ezildi ve bir az sonra 
yere düterek öldü. Kamyon 
şoförü lbrabimin de kolu tam 
bu sırada kırılma~. Yine oto· 
büste bulunan fen memuru Ek
remio de bava almak için dı
şara Çlkardığı ıol kolu zedelen
miş. Bunda benim kabahatim 

lar da vardır. ı alınmııtır. 

. ELHAMRA - Altmit iki numarah oto
büs yolcu ile dolu idi. İz. 
mire geliyordu~. Yol üze
rinde ~ir jandarma mavzerini 
salhyarak durmamızı işaret 
dti, durduk, Otobüs içinde 
yer yoktu çamurluğun üzerine 
bindi ve sağ :..olunu şoförün 
oturduğu · yerdeki camekana 
soktu. Bu zaziyette Çiğliye 

kadar gelmek istiyordu. Bir 
kaza olabilir düşüncesile iti
raz ettim. Hatta içerdeki yol
culardan biri oturduğu yerden 
kendi çocuğunu kucağına 

alarak jandarme ıçm yer 
açtığı halde o çamurluk üze
Tinde gitmekte ısrar ediyotdu 
ve hatta: 

- Sen karı~ma otobüsU sür! 
dedi. Bu suretle yol almağa 
başladık bir mOddet sonra iz
mire 2itmekte olan ve yohın 

yoktur. Kamyon virajda ansızın 
karşımıza çıkmışhr. 

Bundan sonra diğer maznun 
şoför lbrahim dinlendi ve şo
för Alman Mehmedin yolun 
soluna geçmemiş olsaydı kaza
nın vukubulmıyacağını ve vak'a 
yerinde viraj olmayıp düz yol 
bulunduğunu söyledi. Daha 
sonra keşif raporu okundu. 
Bunda kazaya şoför Alman 
Mehmedin tedbirsizliğinin se
bebiyet verdiğini ve kazanın 
vukubulduğu yerde viraj ol
madığı zikrediliyordu. 

Mahkemece otobüste bulu
nan şoför Tevfik isminde biri-
sinin ve karpuz yüklü üç araba 
sahibinin de getirilerek din-
lenmeler ine karar verilmiştir. 

TELEFON 2873 
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28 şubat 936 cuma akşamı 7 den itibaren 
Yepyeni iki büyük filnı birden 

Bir Aşk Böyle Bitti 
Paula Vessely - Villy F orst 

VE 

Buhran Bitti 
Alhert Prejean Danielle Darrieux 
Bu şaheser programdan herkesin istifade edebilmesi iç.io 

saat yediden itibaren birinci mevki 25 kuruştur. 
Seanslara f.dlkkat : 
Saat 3 de Bir Atk Böyle Bitti 5 de Buhran Bitti 

,, 7 " il .. 9 " " il 

Paramund Jurnalda : En son dünya haberleri 
Gayet lilnçlü canlt reaimler. 
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lkinci Aleksandr'ın sarayında 
büyük bir balo verilmişti ... 

Rus sarayında verilen büyük 
balonun inanılmaz haşmeti 
bütün Avrupa saraylarında 
verilen balolara faik bulunu
yordu. 

imparatorluğu Çin sınırların
dan Iran sınırlanna, Hind ka
pılarına kadar uzanan hiiküm
darı Şarka mahsus bir debdebe 
çevrelemişti.Çerkes muhafızler 
fÜmüş kakmalı erguvanı renk
üniformalarını geymişlerdi. 

ikinci Katerina tarafından 
zaptını müteakıp saraya so-
kulan zenci hizmetçiler baş
larında deve kuşu tüyün-

den tuğlar taşıyorlardı. Beyaz 
elbiseli muhafız şövalyelerin 

kasketlerinde sırma işlemeli 
kartallar vardı. Baloya davetli 

bulunan Rus aristokratlarının 
ıarndüklerin, prenslerin göğüs~ 
lerini süsleyen kıymettar taş· 
larla işlenmiş nişanlar, kadın-
ların fazla açık tuvaletleriyle 
arzettikleri enfes manzara bin-

b~r. gec~ m~sallarında olduğu 
gıbı gozlerı kamaıtıran bir 
llem yaıatıyordu. Bütün bu 
fecri büyük Sen Corç galeri
sinin nihayetinde mukaddes iki 
varlık gibi yer almış olan im-
parator ve imparatoriçaya ula
ııyordu. 

En güzel kokular, pırıltılar, 
binlerce mumun aynalanndan 
akseden alevleri, albn, elmas 
ve giranbaha taılar meıberi 
araamda ytirüyen Katya lmpa-

ratoru karşılamak istememişti. 
Niçin iradesine hakim olama
mış, zaaf gö~termişti? Tieplov
kadayken kanının sesine sa
dıktı. Gasıplara karşı içinde 
derin bir kin vardı. Ya şimdi? 
Evet şimdi bu kini ne olmuştu? 

Kalbini yokladığı zaman Ça
rı sevdiğini anlıyordu. Niçin 
Çarın mantosundan o büyüle-
yici kumaş parçasını kesmişti? 
Katya imparator için ne ola
biJirdi? Bir eğlence... Bir oyun
cak... Bir heves ... 

Fakat Kalyanın bundan da
ha fazlasına değeri vardı. im-

parator da bunu görecek ve 
anlıyacaktı. içinde şimdi büyük 
bir arzu vardı : Bu alaydan ay

rılmak, kendisini takdim ede
cek olan yengesinin yanından 
uzaklaımak... Y eogesinin söz
lerini dütünüyordu : 

- Rusyanın üç milyon genç 
kızı seni kıskanacaklar Katya .. 

- Köpeğimle mazurka oy
nıyacağım, demişti. 

Katya için bu söz çok mani
dardı. Köpeği,.. Sanki ikinci 
Aleksandrla da köpeğinle oy
nadığı gibi oynamıyor muydu? 

Rus marşı baıladı. Bu marş 
tamamen dini bir marştı. 

Katya birkaç dakika sonra 
imparatorun önünde diz çöker
cesine eğileceğini dtışündü. Sa-

bırsızlanıyordu. Kafasını kal
dırdı. Bu haliyle manialar önün
de sevkcdilen halis kan bir 
kısrağı andırıyordu. Hiç gör-

ratordan baıka kimseyi gör- mediti JmparllltoriçClbiı elini 
miyordu. öpmesi de iycap edecekti. Sa-

Dudaklarını ısırdı. Buraya rayın büyük teşrifat müşirinin 
ne yapmağa gelmişti? O da sesi duyuldu: 
çıplak gerdanlara kablan bir - Katerin Mibailovna ... Del-
fazla gerdan, durmadan sürük- goruki prensesi ... 
lenen, akan binlerce insan ara- imparator önünde eğilen 
ıında, sayısız yıldızlar içinde genç kmn reveransına sürek-
kaybolan bir yıldız değil midi? lice bir baı eğmesiyle muka-

Göz kamaştıran davetliler bele etti. Mavi staneden elbi-
nehri tahtın ilk kademesi sesi içinde Katya, imparatorun 
önünden geçiyordu. Onun da mavi şeytanı ilahi bir güzellik 
sırası gelmişti. Şimdi Impa- taşıyordu. Şeffaf bir el daha 
rator ve lmparatoriçanın önün- doğrusu bir elin gölgesi uzan-
den geçecek, saray müşiri onun dı. Kalya yüzünü bir gölgeyi 
da ismini haykıracaktı. Rusya andıran ımparatoriçaya kal-
sarayı... Romanoflar ... Bu da- dırdı. 
kikada gözleri önünde eski İmparatoriça F eodorovna sön-
batıraları canlandı. Vaktiyle meye yaklaşan gözleriyle bir 
Çar ikinci Pıyerın bedbaht ni- dakika bu genç çehreye, on 
fanlısı Katerin Dolgorukinin yedi yaşının bütün parlaklığını 
hayatı hakkında gizlice oku- taşıyan ışıklı gözlere baktı. 
doğu şeyleri hatırladı. Hayal- imparatoriçe dudaklarını eJle-
ler serisi birbirini takib etti. rine konduran bu genç kızın 
Doğrular ve eğriler, Romanof- karanlıklar1 mahk6m eden gü-
lar ve Dolgorikiler geçid resmi neşin doğuşunu andırdığını 
yapıyorlardı. Tieplovka şato- biliyordu. 
sunda küçük bir kızken impa- Bıtmedi -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kovyet Rusya paktına 
Fransız Saylavlar Odasınd~ aleyhde 
rey veren grublar hangileridir? 

~~-------------· . 
Paris, 28 ( A.A ) _ Saylavlar kurulunda 350 rey ile tasdik 

olunan Fransız _ Sovyet paktı aleyhinde rey veren 164 saylav 
aşağıdaki grublara mensub bulunmaktadırlar: 

1 - lşbirliğı grubu, 
2 - Radikal sosyalist, 

19 - Solcenah c:umurcusu, 
S - Alsas saylavı, 

18 - Solcenah radikal, 
8 - Katolik Em. demokrat, 
9 - Çiftçi müstakil grubu, 

12 - Radikal cumurcu, 
29 - Tardiö merkez cumurcu grubu, 
37 - Cumurcu birlik grubu, 
15 - Müstakil saylav, 
22 Saylav mezun bulunmakta idi. 
41 Sulav da müstenkif kabaıab. 

Son Telgraf Haberleri 
Amasya' da F edakir müfettiş öldü 

• •• 

B N• . • J ) h } k Çarşaflar kalkıyoı • ıyazJ yo CU arın ayt arını urtar• Amasya, 28 (Özel) - Bele· 

k 1 d k d 
• h diye meclisi, çarşafların tama-

ma yo un a en 1 aya tına kıymıştır men kaldır~'masına söz birliğile 
karar verdı. Bu karar derhal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ISTANBUL 28 ( Özel ) - Tramvay kazası atmış ve facıanın önüne geçmek istemişti. tatbik edilecektir. 
esnasında yaralanan tramvay şirketi enıpektör- 8. Niyazi eski bir muallimdir. Ölümü, talebe- Meksiko' da 
lerinden Bay Niyazi bu sabah, tedavi edilmekte leri ve şirketteki arkadaşları arasında büyük 
olduğu hastanede öldü. Bay Niyazinin bacak- Meksiko, 28 ( Ö.R > - Cu· larının kesilmesi sırf fedağarlığı neticesinde bir teessür uyandırmıştır. Adliye hadisenin 
olmuştur. Bu fedakar memur, tramvayda bulu- tahkikatına devam ediyor. Bugün de Sirkeci- mur başkanı, " Yaldızlı g6m-
nan yolcuların hayatlarını korumak üzere pal- de bir tramvay kazası oldu. Tramvay yoldan Jek birliği ,, nin ilgasını em-
tosunu ve ceketini çıkararak raylar üzerine çıkmışsa da nüfusça zayiat yoktur. retmiştir. .. Eıen .. Kr·aıi"·vor·gr ......... ci;;y·;ı···;·;;ı~i ............. .. 
Dün müessif bir otom o- devam ediyor 

bil kazası geçirdi 
ISTANBUL 28 (Özel) - Atioadan gelen bir telgraf haberine 

nazaran Yunan Kralı Y orginin bindiği otomobil, bir tramvayla 
çarpışmıştır. Müsademe hafif geçmiş, Krala bir şey o'mamışbr. 
Otomobilin çamurlukları parçalanmıştır. Tramvayda da maddi 
zarar vardır. 

Sovyet hükiimetinin 
yüksek hareketi 

Moskova, 28 (Ö,R) - Akademi azasından ölümü münasebetilc 
Stalin,mütevaffanın ailesine bir tazıyet telgrafı gönderdi.Rusyanın 
muhtelif şehirlerindeki alimler, Pavlofun cenaze töreninde hazır 
bulunacaklardır. 

Paylofun hatırasını ebedileştirmek için Moskovanın en mutena 
yerlerinden birine Büyük ölünün bir heykeli dikilecektir. Hüku
met, Pavlofun dul karısına bin ruble maaş bağlamıştır. 

Kurunu vüstai bir müessese 

lngiltere, aşar vergisini 
kaldırmağa karar verdi 

Londra, 28 (Ö.R) - Hükumet tarafından lağvına karar 
verilen Aşar vergisi asırlardan beri devam eden Kurünu vüstai 
bir müessese idi. Dini sebef>lerle kurulmuş olan bu kühne 
vergi usulü öteden beri en şiddetli protestoları tahrik ettiğ nden 
hükumet nihayet bunun kat'i olarak ilgasına karar vermi~tir. 
Ancak bu ilga heman yapılmıyacak ve iık defa olarak yergi 
nisbeti son derece azaltıldıktan sonra altmış senede hiçe 
indirilecektir. 

Görüşmeler pazartesi günüdür 

Mısır kapitülasyonların 
~lgasını istiyecek 

Londra, 28 (Ö.R) - ''Tımes,, gazetesınin Kahire ayları bil
diriyor: 

lngiltere ile Mısır arasında 2 martta açılacak müzakerelerde 
Mısırı temsil edecek olan delegeler,görüşrnelerin Sudan hakkın
daki süd tertibat sahasını aşarak diğer mese1elere yayılacağını 
ummaktadırlar. Bunların fikrince, Mısır için en mühim mesele 
kapitülasyonların ilgasıdır. Bu uğurda Mısır büyük ta viıata ha
zırdır. 1930 da Nuhas paşa - Henderson arasında imzalanmq 
olan muahede projesi ile lngiltere, diğer ilgili devletlerin kapi
tülasyonların ilgasına rızasını elde etmek için sadece Mı1tra yar
dım vaadında bulunuyordu.Şimdi zannedildiğine göre, bu nokta 
da Mısır ve lngiliı delegasyonları arasında bir anlaşma olursa, 
yeni imza edilecek muahede ile kapitü asyonların ilgası için 
daha kat'i tedbirler alınacaktır. 

Asiler amiral Kinogayı 
sokakta öldürdüler 
Japon imparatorunun 
hastalandığı bildiriliyor 

Londra, 28 ( Radyo ) - Şangbaydan alınan bir telgraf 
haberine nazaran asi kuvvetler Tokyoda yeni cinayetler 
serisinin tatbikine devam etmeğe başlamışlardır. Amiral 
Kinoğa, bu akşam saat beşte imparator sarayına gitmek 
üzere beraberindeki muhafızlarla birJikte Tokyo sokakla
rından geçerken, bir otelin alt katından atılan kurşunlar 
altında can vermiştir .. 

Bu sırada hadiseye vaz'ıyet etmek Uz~re koşuşan asker
lerden de üç kişi yaralanmış, bunlardan biri olmüştilr. 

Bu hadise, asilerin cinayetlerine devam edecekleri hissini 
uyandırmıştır. 
Şanghay, 28 (Radyo) - Tokyodan alınan bir habere göre, 

son hldiseler Qzerine Japo:ı imoaratoru Mıkado 
hastalaıımışt•r. 

Bakanlar C. yolunda 
T. Rüştü Arasın Cenevre konuşma
larında bulunamıyacağı zannediliyor 

Cenevre, 28 (Ö.R) - Önü- \ 
müzdeki pazartesi günü Ce
nevrede Portekiz delegesi B. 
de Vascoucellos'un başkanlığı 
altında toplanacak olan onsekiz
ler komitesi adıle tanınmış 

berkiteler komisyonuna birçok 
dışişleri bal<an arının iştirak 

edecekleri muhakkak sayılı

yor. Şimdiden büyük Britanya 
dışişleri bakanı 8. Eden, Fran
sa dışişleri bakanı 8. Laval 
S. S. C. B. Dış işleri halk 

komiseri B. Litvinof ve Roman
ya dış işleri bakanı B. Titü
leskon':ln toplantıda buluna
cakları temin ediliyor: 

Türkiye dış işleri bakanı 8. 
Tevfik Rüştii Aras Belgradda 
Balkan antantı konseyine baş· 
kanhk edeceğinden Cenevreye 
gelip gelemiyeceği belli değil
dir. Lehistan dış işleri bakanı 
B. Bech ise Brüksele resmi 
bir ziyaret yapacağından ayni 
tarihe te adüf eden toplantıda 

bulunamıyacak ve Lehistaı 
Cenevredeki daimi mjmessı. 
onun yerine memleketini temsil 
edecektir. 

Paris, 28 (Ô.R) - Başlıc .. 
dışişleri bakanlıkları toplanacak 
18 ler komitasi hazırlıklariyje 

meşf.J'ul olmaktadırlar. Pazartesi 
günü Cenevrede lngihz dış iş
leri bakanı B. Eden iJe bulu
şacak oJan 8. FJanden sabah 
lngiliz büyük elçisi Sir George 
CJarkı kabul etmiştir. 

Paraguvay 
Hükumetinin 

yeni şekli 
Vaşington, 28 ( Ö.R ) - B. 

Veli dış ışleri bllkanlığında Bre
:ıılya, Şili ve Pero elçilerile 
yeni Paraguvay hükümetin n 
teşekkülii hakkında görüşmüş
tür. Dö:t devlet, bir karar ve
recekleri zaman, birlikte hare-

TAYYARE Sineması TELEFON 
a1a1 

-
kete karar vermişlerdir. Yeni 
Paraguvay hükumeti Buenos -
Ayreste hazırlanan Bolivya -
Paraguvay suih muahedesini 
tasdik etmedikçe tanımıyacak
br. Bu hükümetin başında bu· 
lunan albay F ranco, temin edil· BUGÜN senenin büyük ve heyecanlı iki fiJmi 

1- SEVEN KADIN Fransızca sözlü 

John BOLES ve Ann HARDJNG'in temsil ettikleri heyecanlı bir aşk macerası 

2 -AŞK KADRiLi "s:1ı~an:: " 
şarkılı 

MAGDA SCHNEIDER'in çok scülünçlü şarkılı eğlenceli komedisi 
~zz~7..7.7ZZZZZZZZ2Z7JTL~f'ZY.7.Z).21iAW m 

DiKKAT : Bayram do1ayısile bu iki büyük filim yalnız beş gün gösterilecektir. 
Ayrıca : FOKS Türkçe sözlü dünya haberleri 
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SEANS SAATLARI: 

Hergün 15-17,52-21,25 Seven Kadın 16,14-19,45 Aık Kadrili E Her seans sonunda her 
Cumartesi ve pazar günleri : E semte otobüs Karııyaka-

13 te Aşk Kadrili ilave edilir : ava ur temin edilmi tir 

diğine göre eski kabinenin dış 
sıyasasına devam edecektir. 
M~~sika şimdiden yeni hükü
metı tasdik etmiştir. 

Nazi ııotasına kar~ı
lık haz11·Ja11ıyor 
Berne 28 ( Ö. R ) - Fede

ral konseyi, lsviçredeki Nazi 
cemiyetlerinin dağıtılması hak
kında lsviçre hükümeti tara
fından verilen karan protesto 
için Almanyanın gönderdiği no
taya verilecek cevabı hazırla
mak üzere bu sabah toplan-
mııtır. 



....... !\ 

T emoçinin Rüyası 
Türk tarihinden şanlı sahifeler ~ 

~"'w ·an s ;gzrn ••~nl 
" Böl em say ıaı: ıe 

Salanga suyu boyunda iki ordu 
karşılaşmış gıbiydi ------.-. -.. 

Cebe: 
- Haydi delikanlılar sol ta· 

rafıma geçiniz... ileri... Emrini 
verdi. Abnı dağa sürdü. 

Kafile çayırlığın ortasına 
geldiği vakıt ovaların mızrak
tan giSzükmez olduğunu gördü. 
Binlerce cegiver ufak bir te· 
penin çevresine dizilmiflerdi. 
Tepenin orta yerine dokuz ak 
tuğlu bir bayrak, onun da ya· 
mna kara tuğlu bir bayrak 
dikilmiıti. Tam bu sırada Cen
giz Han ( Temoçin ) göründü. 
Albnda kw bir at vardı. Te
moçinin ardında zırhlar içinde 
kaybolmuş gibi duran böğürcü, 
yanında Gökçe bulunuyordu. 
Temoçin atlılara fU sözleri 
siyledi: 

- Ey yavuz kabileler, ye
nilmiı, kimsesiz kalmıt oldu
ğum zamanlarda siz beni bı
rakmadınız. O açık alınlarınızı 
göklere kaldırdınız. Ey elmas 
gibi temiz yürekli kabileler, 
ıizler ki beni tek bırakmamak 
içia koıup gelmipiniz, iıterim 
ki sizler yer yhthıde yqıyan
lardan hepsinden yüce, bep
linden merd, hepsinden ileri 
oluınıı. 

T emoçin sCSziinü bitirince 
Aktuğa alarak Böğürcüye 
verdi. Gökçe de öteki KRratu
ğu alarak Temoçine verdi. 
T emoçin elindeki bayrağı ka
bilelere güstererek salladı: 

- Gök Mogol... Gök Mo
gol aealeri ovaları, dağları tit-
retti. 

Cet.e semcinden ykhde 
güneş doğmuş gibi gözleri pa
rıldıyarak geldi: 

- Atları dört nala kaldınn 
yavuzlanm. Böğürcünün bayta· 
ğına yetİfelim. Biz Böjiircü · 
niln ardından gideceğiz. Afe-
rin Gökçeye sözünün eri imiı. 
T emo~n bizi ön saflara koyda. 

Canbey hemen Cebenin ya
. tuna atıldı. Bayrağı kaparak 
llzengileri üzerinde doğruldu 
ve nirayı savurdu: 

- Savulun yiğitlerim, savu
lun ... Gök bayrak geliyor. 

Cengaverler sağa sola ayrı
lıyorlar. Gülerek yol veriyor
lardı. Bu kaf ıle il«ledikçe et
raftakiler onları uğurlayor ve 
önde gidişlerine kıskamyorlardı. 
Biraz sonra Cebenin adamları 

Böğürcünün yanına gelmişlerdi. 
Az aonra da Temoçin yağız 
atıyla geldi. Yanında kardeş· 

leri Kaaay Belklay vardı. T e
moçin Böğürcii ile konuştu. 
Ona günbatası çevrelerini gös· 
tererek atını trısa kaldırdı. 
Bütün alay tozu dumana kal· 
dırarak kızılotlu çayırlar ara
sında kotmağa baılamıfb. 

Bu yiğitler ordu uçuyor muy
dü? Yoksa riizgirlara mı ka
rışmıştı. Canbey yeryüzllode 
olduğunu unutuyordu sanki ... 
içinde öyle bir sevinç vardı ki 
her halinden belli idi. 

Kadınlar soruyorlardc : 
- Athlar böyle nereye? Dü

ğüne mi, derneğe mi? 
- Evet düğüne, demeğe ..• 

Bahadırbk demeğine... Türk 
derneğine ... Dünyayı kasıb ka· 
vuran kuvvetleri ezerek Tür
kün adına çok uzak ülkelere 
götürmek istiyorlardı. 

iLK KAVGA 
Ordu dört gün dört gece 

dinlenmeden ilerlemİftİ. Ara
aara yalnız bayvanlan otlatmak 
ve biraz soluk almak için eğ
leniyordu. Bu zorlu giditten 
hayvanlardan bir çoğu zaif 
dilşmüşlerdi Dördüncü günün 
akşammda Salanga suyu ba
tma vanlmıtlı. Orada Tavci
gutlar1n Temoçinın piştartanm 
basarak onlarla kavgaya tutuş
tukları anlaşıldı. Delikanlılar 

hemen onar kitifik takımlar 
halinde dağılarak kavga ma
halline uştular. Koca bahadır
lar mızraklanna &zengilere dik· 
mifler, oklannı ellerine almq
lar rtlzgir gibi uçuyorlardı. 
Alak ta bunların içindeydi . 
Canbeyi görünce aelimladı. 

Can bağırdı: 
- Tanrı seni korusun Alak. 

- Sonu var-
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Şamda kanlı nümayişler 

Talebenin hazırladığı 
nümayişte 20 kişi yaralı 
Şam, 28 (A.A)-Söylendiğine 

göre fevkalade komiser bay 
dö Martel Paristen grevin beş 
gün içinde bitirilmesi lizımgel· 
diğini ilin etmek için emir al
mıştır. 

Bu emre riayet edilmediği 

takdirde vadedilen umumi af 
ile F ransaz - Suriye muahedesi 

yapılmıyacaktır. 
Burada diin yeniden nümayit 

olmuş ve polis dairesi taşlan· 
mışbr. Nihayet asker kuvvet· 
lerinin yardımına başvurulma-

sına mecburiyet bisıl olmuı ve 
asker silah istimal ederek halk 
üzerine ateş etmiştir. 20 kiti 
yaralı vardır. Birçok nümayiı-
ça er tevkif edilmittir. 

SIHHATEVI -IZMIRIN biricik ve çok mükemmel 
hususi bir baıtahanesidir 

Cerrahi - Doğum - Kadın - Çocuk - iç - Kulak, Boğaz 
Burun ve Göz ha tahkları kabul eder. lmıirin bütün 
mütehassıs hekimleri haıtalannı S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ameliyathanesi ve doğum 
~alonu fennin en son te-

rakki yatma göre hazırlanmışhr. 
HASTAHANE Ucretlerl : iki liradan baılar. Huıuai 
odalar dört liradan alh liraya kadardır. 

SON derece temizlik, mUkemmel bakım ve şefkat 
Sll-IHAT EViNiN vasfıdır: 

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

s. 4-5 

ftNI A81R ........ t ... 

Faşizmin yarını ·var mı? 
Neler yazıyor 

Mussolini çekilirse gerçekten Ital Istanbul, 28 (Özel) -
Tan gazetesi yine Japon 
diseJeriyle meşgul olmakta 
vam ederek Japon siyase 
gllddüğii genişleme hede 
son senelerde mütemadiyeD 
kib edildiğini, fakat öldü 
devlet adamlannın bu poli · 
da dahil itidale taraftar a 
lar olduğunu kaydettikten 
ra imparatorun nlifuzunu 
lanarak isyancılan itidale 
ketmesi beklenebileceğini • 

yanın istikbali ne olacatır ? 
Birçok kimseler, bugünkü 

·günde Avrupada diktatözlük 
rejiminin MusoJini tarafından 
kurulduğuna ve eğer onun teh
did sistemi, Habeşistanda oy• 
nadığı kumar oyununun netice
sinde muvaftakiyele eritecek 
olursa, o zaman Avrupa sulhu 
hakkında beslenen son ümidin 
de suya düşeceğine kani bu
lunmaktadırlar Gene bunlar, 
Musolinin'.n bu kadar mal ve 
can bahasına ve ltalyaya büttin 
bir dünya diifmanhğını tophya
rak giriftiği sergüzeştin de 
değersiz olduğuna ve felaketle 
neticeleneceğine inanıyorlar. 

Buuunla beraber bir çoklan 
da şayE:t ltalyada Mussolini 
rejimi yıkılacak olursa bu mem
lekette ne olacak ? diye bir 
sual soruyor ve bir komünist 
ihtilali çıkacağına kanaat 
getiriyorlar. Bu kanaat, on 
üç yıl önce Mussolininin 
ltaJyayı ve ltalya ile birlik 
tarmış olduğu efsanesine pek 
benzemektedir. 

Başından Mussolini çekilirse, 
gerçekten, Italyanın istikbali 
ne oJacaktsr? 

Birçok şeyler mümkündiir. 
Bunlar içinde en az ihtimali 
olan bir komünist ihtilali çık· 
masıdar. itaJya Rusya değildir. 
Burası küçük endüstricilerin, 
ustalann, dükkan sahiplerinin, 
geliri az olan meslek adamla
rınm ve küçük toprak sabip
Jerinin memleketidir. ltalyada 
toprak vergisi veren 9,600,000 
nüfus vardır. Bütiın bu halkı 

kendi mülklerinden etmeğe 
kallufacak hir hükumetin aklı 
çabuk başına getirilir. 

Bundan başka ltalya, bütün 
ham maddeleri,ni ve yiyeceğin
den bir çoğunu dışardan ge
tirmek mecburiyetindedir. Eğer 
orada bir komünist rejimi ku· 
rulacak olursa o zaman dünya
nın bütün "kapitalist" leri ltal
yaya karşı boykota geçerler. 
ltalyan komünistleri, kendileri 
de burada bir ibtilil cıkarma
nın imkansız ve faydasız oldu
ğunu gayet iyi bilirler. Bundan 
bir kaç hafta evet Brükselde 
faşist düşmanı ltalyan sığıntı
ları bir toplanb yabmıılar, bun
da komünistler, ltalyada sıya
sal hürriyeti sağlamak şartiyle 
herhangi bir burjua rejiminin 
kurulmasına muhalif olmadıkla
rnn söylemişlerdir. 
Eğer ltalyada fatizm Diba· 

yet bulacak olW'sa on ilç yıl
dan beri bu rejimin yapmıf 
olduğu ekonomik ve manevi 
yıkıntılan diizeltmek çok mtit
bif bir vazife olacaktır. 

Bizim bu vaziyet karf1Sında 
mütaleamız şudur : Kırabn ve 
Vatikanın nezareti albnda or• 
du teflerindea, Mussoliniye 
bağlı olmayan fatiatlerden ve 
timdi her birisi bir tarafa abl
mlf bulunan barb - lnceai dip· 
lomatlardan bir koalisyon hli
kümeti kurulması muvafık ola
cakbr. Ba koalityon, resmi 
orduyu, polis kuvvetlerine, ki
liseye ve endtlstricifore daya-
nacakbr. 

Ba b&k6met, derhal Habet 
harbını durdurur, müeueseleri 
açıkça ıılah eder, memlekette 
mabdud ve makul bir ıiyaaal 
hfirriyet kurar ki bu suretle 
buhranın da &nüne ıeçiJmif 
olur. 

Bu koalisyon bir milddet 
için devam eder. Bunun ıürüp 
gideceği ıtıphelidir. Memleket
te bir defa saz ve buın btlr
riyeti yarablclıktan sonra bir 
çok ltalyaalar ı• mali 10ra· 
caklardır: 

1 

8. Musso:lııi 

- Bütün ıeref vazifelerini byanlar, daima Fafist rejimini 
ibm~l etmiş olan bir kıralı Italyan Milletine ve dllnya ıal-
baıta tutmanın faydası nedir? huna zarar verir bir rejim gfS-

Bir ltalya kralının vazifeli zile bakmıflzclır. 
bir birine karıı davranan par- Bu henglmede ltaı,.,. ba 
tilerin Ozerinde ana kanuna vaziyete sokmakta saç ortağı 
biinnet beslenmesini ıağlamak- olanlar da sorayorlar : 
'tı. Bugtinkü kral, ana kanunu - Mauoliniden monra ne 

ediyor. 
Son posta gazetesi de a 

meseleyi mevzuu bahsed 
Tokyo bldiselerinin yalnız 
yilk Okyanos kıyılannda d 
Avrupa liyuetinde de bl 
akisler doğuracağını ka 
diyor. 

Ymau Nadi Cumuri 
petrolun ıaodern hayat üze 
ki büyük ehemmiyetini te 
ileri ıürerek memleke · 
petrol endüstrisinin bir an e 
kurulmasında ısrar ediyor. 
Asım Us, Kurunda Suriy 

ki son hldiaeleri tahlil ede 
bu memleketteki rahatsı 
F ransızlann iddia ettiği 

nasyoliatlerin tazyiklerinden i 
ret olmadığını, Fransanm 
riyeyi muhtelif idare p 

larına ayırmasının yerli 
sır ile emniyat edemiy 
hariçtea getirdiği u, ... ., ..... 
meseli ermenileri yerli ha 
baıına sarmasının, vergil 
ağırbğuun ba rahatsızlıkta 
imiUer oldajunu ı6yliyor. 

••••• 
Rus gazetelerin· 

mütaleaları harap etmek yolunda Mussoli- gelecek ? 
niye suç ortağı olmuıtur.Artık Bunun cevabi .-dur: Moıkova, 28 (Ô.R) -
hiç bir ltalyan ona ve ondan - ltalya. zeteler, Fransız - Sovyet RDI 
sonra geleceklere kartı bir gG- Biz, ftalyaa miJletİllİD bayati- güvenlik paktının Fransız 
ven duygusu besliyemez. yetine, şuuruna ve vicdamna lavlar oc:lumda biiyük bir 

Kr ıh • k ı ı"namyoru•. M ....... JIDI' "den ÖD..... seriyetle tasdik edilişini a ga arf1 o an cereyan- • - - · 
ı 1. k · y k d bir ltalya va-... -,. oodan ....... ada puntlu harflerle kaydetıuıt 
ar ge ışece tir. u an a an- rua -- ve mlltalaa serdinden çe 
lathğımız şekilde kurulacak bir bir ltaJya olacakbr. 8iitla mil- mitlerdir. 
koalisyon kabinesi, ltalyao cum- Jetlerle birlikte muad ye bir Burada pakbn, ittifaka y 

huriyetine ulapcak bir köprll bir ltalya... bir ekıeriyetle tasdik ed' 
olacaktır. MU. Aakali, G. A. Borıue, Fran11Z uluanan Sovyet d 

Böylece Mazzini'nin rüyası, Miclıelc Kantarella, Guido Fer- lujana ne kadar büyük 

1 rando, Gaetano Salvemini, Lio- kıJ111et verdiğini göıtermeti 
umu doğundan daha erken ha• nello Venturi. bariJe çok pyanı ehemmi 
kikat haline gelebilir. 

Manceater Gardiyan' ela d&rtılmllftlr. 
Herhalde ltalya.n cumhuri- • • • • a 

yetçileri ferdi ve siyasal hnr- Çekoslovak dış sı·yasa riyeti ve temıili mlleıleseleri 

diriltmekte vazifelerini bitirmit 
olmıyacaklardır. Bunlar, mem• 
leketi yeni bir ekonomik ve 
sosyal nizam üzerinde yeniden 
kuracaklardar .. ,, 

Bu mektubta ltalyada o za
man tutulacak endiistri ve ta
rife sıyaaası hak km da izahat 
verildikten sonra denilmekte
dir ki : 

•.. Musolini ne olursa olsun, 
ebedi değildir. Er geç, Ital
yanlar, "ondan sonra ne ola
cak ? " suali ile karııkarııya 
kalacaklardar. 

On üç yıl içinde Ayrupanın 
ve Afrikanın bllttın muhafaza· 
kir kuvvetleri Musoliniye, ltal4 

yan milletini dileji pbi idare 
etmesi için muhtaç old11fu bl
tibı yardamlan eliraememiftir. 

1924 den 1934 yalına kadar 
lngiltere, keadisinin en eyi 
dostu idi. 1935 de Laval Mate
ottinin aldllriilmeainden sonra 
Çemberlayn'ın bqlayıp Hen
derıon'a, C. Saymen'e ve S. 
Hor' a yadigar barakhğı aiyaaa
yı taklid etmekten baıka bir 
ıey yapmadı. 

Şimdi, Muuolini kadar ln
giliz, Fran11z diplomatlan ile 
Amerikan bankerlerinin de 
meı'al olduğu bir trajedinin 
kurbanları olan ltalyan Milleti 
10ruyor: 

- Mauolini'den sonra ne 
olacak? 

..... Biz. bu mektuba imza-

B. Benes bugün yeni dış bakanını 
tayin emimamesini imzalayacak 

8. Benn~ 
Prag, 28 (Ô.R)-Umamiyetle 

iyi haber veren çnrenlenle 
bildirildiğine g6re ıimdiki hal
de dış işleri bakanfıjı vekilli· 
ğinde bulunan Bay Kamil Horta 
yarın resmi olarak dıı itleri 
bakanlığına asil sıfatile tayin 
edilecektir. Eski dıt ifleri 
bakanı bay Benesin Cumur 
başkanlığına seçilmesi üzerioe 
açık kalmıı olan dıt itleri ba
kanlığı ıimdjye kadar bqbakan 
B. Hodza tarafından idare 
edilmiıti. 

B. Kuıil Honıa Roma ve 

Berlinde Çekoslovakya el • 
lerinde bulunmuş ve 1926 
nelİDdenberi B. Beneale it 
liti yapllllfbr. Kendisi pa 
mento iyeli değildir. 

EMiRNAME HAZIRLANDI 
Prai 28 (Ô.R) - Çek 

vakya b.,bakanı B. Hodza 
bakaalaiı genel sekreteri 
Grotamn dq itleri bakanlı" 
tayiai emirnamesini yarın C 
bur bqkam B. Benesin İDi 
1111a arzedecektir. Bay 
aain Cumhur başkanla" 
aeçimi üzerine B. Hodza 
bakanlıkla birlikte muvak 
olank dıtitleri bakanlaiını 
idare edecejiDİ bildirmi 
Son Paria ve Belgrad seya 
larmda bir Tuna ekonomik 
lqmumın ve kiiçük itilaf d 
ldlerile Roma protokol 
imza eden devletlerar asında 
yaklatmanın esasını kurmuş 
B. Hodza bundan böyle bü 
iayretini bu projenin tehak 
kuaa aarfettiği için dışi 
bakanlığında B. Beı\esin hal 
finin tayini zamanıoın geldi~· 
hükmetmittir senelerce 
bakanlığında B. Benesle iş b. 
liği etmit ve dıı baka 
genel ıeferberlijinde bulun .. 
olan B. Krota B. Benese 
llyık balef olarak bulunm 



1'ENI IR ~anne s 

sya şehrined 1 1 
.isyanın 
'.Diktatör 

Avrupaya yayılmasından endişe ediliyor il 
ceneral dört milyon kişiye kumanda ediyor 

Tokyo, 28 (Ô.R) - Asilerin 
teslim olmalan için papıl n 
görüşmeler akim kalmışhr. 
Gece geç vakıt bakanlnr a
raya giderek askeri liderlerle 
alınacak tedbirleri görü~müş
lerdtr. 

Asilere bir ültimatom gön
derilerek öğleye kadar teslim 
olmal n bildirilmi tir 

Deniz Bakanı Amiral Okuni 
yüksek deniz zabitlermi bir 
konferansa çağırmış ve vaı.i
yeti kendilerile görü müştür. 
Tokyo körfezine gelen birinci 
filoya mensup efr d, harekete 
hıızır bulunmaktadır. 

PRENSLER SARAYDA 
TOPLANDILAR 

Tokyo 28 ( Ö. R) - Asi
lere erilen mühlet bitmiş ve 
teslim olm mı lardır. Müddet 
bittikten yarım at ... onra şe
hirde sükünet hüküm ürüyor
du. imparatorun sarayında iki 
kardeş de dahil olduğu lı i-
de . se~iz _ Prens toplanarak 
vazıyetı gorüımfltlerdir. 

ÇINDE HEYECAN VARDIR 
Şanghay, 28 (Ô.R) - Çin 

Yüksek mahfelleri Tokyo hi
di elerinin şimali Çinde çok 
vahim akisler yapacağa kana-
hndadırlar. Yeni Japon hü

tinin siyasi rengi ne olursa 
olsun eskisinde ileri bir ar zi 
politika ı tekip edecaği aöyle

yor. 

Buranın iyi ber alan lagi-
liı m hfelleri de ym mUt la -
d dırlar. 

JAPONYA ÇINE 
TEMiNAT VERiYOR 

Tokyo, 28 (Ö.R) - Dı ba
kanlığm adına söz söylemeğe 
salahiyetli bir zat, son Japon 
hadiselerinin hükumetin dı 
iyasasında hiç bir değişiklik 
yapmıyacağına ve bu h"' dise
lerin bazı yabancı gazetelerin 
yazdıkları gibi hükümetin dış 
Mongolistanda Sovyetlere ve 
Çine karşı takib edeceği poli-

lu an bölgeden başka her yer· 
de tam bir oiz m büküm sür
mektedir. 

JAPON AT AŞEStNIN 
TEMINATI 

Pekin, 28 (Ô.R) - Japon 
ataşemilteri örfi idarenin bü
tün Japonyad değil, yalmz 
Tokyoda ilan edildiğini temin 
etmektedir. Ayni zabn iddi -
ına bakılırsa, Tokyod çıkan 

hareket Japonyanın Çine ve 
Sovyet Rusyayıı karşı siyasa· 
sını değiştirmiyeceklir. Kuan
tuag özel servisleri başkanı 

Çinin eıı gaıç gen.eratı Çane sue Uane 

general Dorahanın planının 
tatbikine deYam edilecektir. 

Barlkailarda Japon askoiui 
tikasınm memnuniyetsizlik yü- Bununla beraber Japonyanın 
zünden çıkmadığını, isyanın ıimali Çini ele geçirmek için 
yalmz dahili sebeblerJe vukua faaliyetini artıracağından kor-
geldiğini söylemiştir. kUlmaktadır. 

ASiLER MEVKiLERiNi JAPON SiY ASETININ ZAAFI 
MUHAFAZA EDiYORLAR Çin gazeteleri, Japon baş-
T okyo 28 (Ö.R)- işgal et- bakanlannm yarın öldürillmek 

tik~eri ye!Jeri bo~altmak vaad- tehdidine maruz bulunmalannın 
lennc ragmen isıler bu akşam . · · b · f 
mahalli saatJe 21,SO ye kadar Japon sıyasa~ı ıçın ır zaa 
buralannı hali tabliye etmemiş- kaynağı oldugu.nu k~ydctme~: 
Ierdi. tedirler. Pekuıdekı askerıg 

Tokyo 28 (Ö.R)- Tokyo as- mütehassısların fikrince, Tok-
keri valisi general Kaşı telsizle yoda 26 Şubat isyanını çıkaran 
şu tebliği neşretmiştir: Asiler Japon askerlerinin Mançuriye 
bala Magataşo da bir bölgeyi gitmek ilzere iken daha hare-
ellerinde tutmaktadırlar. Müda- ket etmeden mühimmat alma• 
f aa için müessir tedbirler alın- lan dikkate şayan gör· 
maktadır. Hükümet kuvvetleri- mektedirler. Zira müsaade 
nin manevi kuvveti gelmekte- ancak vapurlara bindirildikten 
dir. Asiler tarafındı.o tutulan sonra kendilerine mühimmat 
ve sıkı bir nezaret altında bu- verilmesini icabettirdi Bundan 

Ma11r.11ku başbaka11ının Tokyoyrı 
zirareti11tkn b11 mlibo 

isyaocıların hükümet servi -
ferinden yardım gördükleri neti 
cesi çıkanlmaktadır. Diğer ci
hetten Japon ateşe milteriııin 
emniyet verici beyanabna :r ğ
men, 3000 Komünistin Çinde 
Sarb nehrini geçerek Şanzi 
eyaletinin merkezini işgal et
mesi ne verdiği elıemmiyet dik
kati çekmektedir. Japon teşe 
milteri kızıllann bu ileri hare· 
keti durmadığı takdirde Hofey 
ve Çohar eyaletlerinde Japon 
himayesi albnda kurulan siy 1 
kurulun kızıllara karşı eyalet 

skerile g yretlerini birleştire
ceğini bildirmiştir. 

ECNEBIER EMNiYETTE 
J:'aris, 28 { Ô.R ) - Japon 

elçiliği şu tebliği neşretmiştir; 
Hadiseler esnasında Japon ve 
ecnebi tebaalarımn can ve mai

n orunmuştur. Diğer t raf. 
ton dışarıya mnbalegah h ber
lerin çıkmaması için bükümet 
liizımgclen ihtiyat tedbirleri 
almıştır. Bir polis raporuna 
göre, lngiliz gazetecisi Gerald 
Sunpson esassız haberler çı· 
kardığı için muvaklcat tevkif 
altına ahnmışhr. Örfi idare 
ilfmından sonr bütün muha
berat, ticari faaliyet nizam .al· 
tına girmiştir. Ahali norm 1 
hayata avdet etmiştir. 
JAPONYADA KARARSIZLIK 

Londr , 28 (Ô.R) - japon
da vaziyet kararsız ve kan ık 
olm kta devam ediyor. S nsör 
çok şiddetle tesirini göster
mekte ve dı an pek az haber 
sızmaktadır. Buraya gelen res
mi h berlere göre bugün öğ
leyin Tokyoda durum şöyle 
görülüyordu: 

Asilerin hepsi, işgaUeri altın
da bulunan umumi binalan 
tahliyeye razı olmamışlardır. 

Eğer buralannı boşaltmamakta 
ı rar ederlerse kuvvete müra
caat edilmesi lizımgelecektir. 

Şimdiye kadar asilere hiçbir 

ültimatom verilmemi~tir. Mü
zakerel~ devam etmektedir. 

Tokyo, 28 ( Ô.R) - Vekil 
ol rak başbakanlığı idare eden 
iç işleri bakanı Goto general 
Baron Araki ile uzun uzadıy 
görüştür. Bu general japooya
da hemen hemen askeri dikta
törliik kurmuş vaziyettedir. 

fSYAN OZAKAYA 
SIRA YET ETTi 

Şanghay, 28 (Ö.R) - Hu· 

Yazıhane nakli 
Girid hanındaki yazıhane· 

mizi Selanik Bankası üze
rinde 15 numaraya nakletti· 
ğimizden muhterem tficcar
larımızm yeni adresimize mU
racatlarını dileriz. 

GUmriik komisyoncusu 
ZEKi VE NEVZAT 
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de değildir. Uluslar sosyete- 1 
sinden ayrılan devletler ayni 
hekomonya rüyalan arkasında 
koşuyorlar. Bunlara karşı b -
rışçı ve demokrat devletlerin 
~özlerini açmalara ve kim eyi 
tehdid etmemekle beraber 
başk larının tehdidine de yolu 
k ••ayan kollektif güvenlik 
sistemini geliştirmeleri bir za
rurettir. 

Japon kızfoll tezakürat yapıyor 
sust bir kaynaktan bildirildi- DIKT ATÖR DÖRT MiL YON 
ğine göre Ozaka ehrinde s- ASKERE KUMANDA 
kerler isyan etmişler<\ir . Ja- EDiYOR 
pooyanm Şaogbay mümessili Paris, 28 (Ö.R) - Eski dıt 
bu haberi ;ddetle yalanl mt - işleri m üsteşan B. F rançoia de 
tır. Tessan Tulu~da çıkan " De-

ISYANIN KORKUNÇ 
HEDEFi 

Pariı 28 ( Ô. R ) - " Ec
laireur de Lest" g zete i ya
zıyor: Tokjo h diseleri sulhun 
ne kadar kınlm ğ maruz ol
duğu ve sağlamlaştırılması 
lüzumunu hahrlatır. Tokyoda 
yapılan kanb cioayctferin bir 
tek hedefi vardır. Japon nsl e-
ri kuvvetlerine öyle bir lrnd
ret vermek ki Jnpon ordusu 
her mukavemeti larsm, Çini 

tbetsin, Sovyct Rusyaya hü
cum et in, uzak şark kapıları
nı Avrupa devletlerine ve Ame
rikaya kap sın. 

ğer malünıab veriyor: 
Parlemantarizmin, devlet a -
raflannın kontrol altına abn
ması pren ibinin devletleri 
gözlerini manen hir dikta
törliık ilan etmiı olan 

general Arnşiye çevirmelidir
ler. Bu general Japonyanı 

sömürge alanında en geniş bir 
ekilde yapılmasını i.stiyen 4 

milyon kişilik bir muharib gru
bunun ba ındadır. 

BiR REJiM MESELESi 
Eğer erkim h rbiyeoin p ~nı 

galebe çalar veya askeriğ un· 

surl rm manc.vral n hakim 
olur imparatorluk, J ponya-

mn Çine hululünü, 'Uzak arkta 
Sovyet teşebbü erinin aka-

metini, Japon tefevvukun rtılı 
kimsenin başknldımıağa ce ret 

edememesini isteyen ve bunun 
için her şeyi yapmağa baıu 

olan sergüzeştçilerin elinde 
kalacaktır. Bn kadar tecavüz· 

kar bir durumun tehlikeler:' 
anlatmağ lüzum yoktur. Me· 
ele udur : Japonyada faıizm 

ve militarizm mi, yoksa m • 
ruti liber lizm mi galebe ~a· 
cakbr. Uzak şarkın mukadde· 
rah buna verilecek cc~abc 

Berlin ve Tokyo arasında 
bir anlaşmadan bahsedildi. Bu 
pek muhtemel olmamakla be
raber akla yatmıyacak bir şey 

f apon /ıJppılatt 
peche ,, gazetesinde Japonya 1 bağlıdır. Facia daha bitm 
işleri hakkanda u dikkate de- B tir. 

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

Beklenmiyen bir karar 
Italya, Cenevre toplan ıs 

den·z zlaşmas nı İm"'a 

•• nce 
• 
ıyor 

Londra, 28 (Ô.R) - Eden 
Grandi görüşmesinden sonra 
ltalyanların şimdiki şartlar için
de deniz andlaşmasını imzadan 
istinkaf ettikleri resmen bildi
rilmiştir. 

Deniz konferansı mahfilleri, 
bu istinkafın ltalyan delegas· 

yonunun konferansı terketmesi 
manaınna gelmediğini tahmin 
ediyorlar. 

ltalyanlar vaziyetlerinin les
bitini iki Martta toplanacak 

olan on sekizler kemitesinin 
kararlarına kadar tehir etmiş
lerdir. 

iyi habı-r alan mahfeller, bu 
istinkiifın kat'i olduğunu zan 
etmektedirler. 

FRANSADA ÜMIDSIZLIK 
Paris, 28 ( Ô. R ) - Deniz 

konferansının vardığı netice 
Fransız çevrenlerinde ümidsiz
lik uyandırmıştır. Italya hazır
lanan muahedeyi imza edemi
yeceğini bildirmiştir. Almanya, 
ancak diğer devletlerle tam 
mfisavat içinde bu muahedeye 

iştirak edebileceğini bildir-
miJtir. 

"Republik,, gazetesine göre, 
lngiltcre Almanyayı deniz 
konferansına davete taraftardır. 

Fakat Almanyanın iddial n 
çok yUksektir. Diğer taraftan, 
Alman deniz silahları mesele i 
ileri sürüldükçe, F ran a da ka
ra ve hava silahları meselesini 
orlayn koymaktadır. Çiinkü 
V crsay muahedesi askeri hü-

kümlerinin bozulmuş olması 
Fransayı düşündürüyor. Ameri
kaya gelince : Birleşik devletler 
kendilerini yakından alakadar 
etmiyen işlere karışmak istemi
yorlar. Görülüyor ki me ele 
arap saçı gibi karma karııık 
olmuştur. 

TEKNiK GÜÇLÜKLERi 
Paris, 28 (Ô.R) - "Petit 

Par:sien,, ga7.ete ine göre Lon
dra konferan ında günün en 
mühim hiidiscsi ltalyan ve In
gili:ı delegeleri arasında yapı
lan bir görilşmedir. Bu muha
vere konferansın hir çıkmaza 
girdiğini göstermektedir. Dün 

akşam neşredilen aşağıd ld 
res91i rapor bunu açıkça gö -
termektedir. 

"Bir takını teknik güçlükler 
\•e şekle ait güçlükler hisaile 
ltalya şimdilik muahedeyi im
zaya haur olmadığını bildir-
miştir. ,, 

Bu teblig, Italya hükumeti· 
nin konferans mesaisinin yeni 
bir nnlaşma hazırlamak üzere 
devamına kat'i bir kararla mu
halif olmadığını ve · imdiki 
muhalefetinin sadece elde mev
cut vesikanın in:ııasına ku ı 
olduğunu, vaziyette bir deği
şiklik olmadıkça Italyanın bunu 
imzaya raı.ı olmıyacağını gös
terir gibidir. -·-

Iskenderiyede 
Büyük bir yangın 

lskendcriye 20 ( Ö. R • -
Bu sabah saat 9 da Ingiliz an· 
trepolarında çıkan müthiş biı 
yangın lskenderiye doklannı 

mahvetmıştir. Zarar bir milyon 
liradan fazladır. 
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PARDAYANLAR 
- 98 - YAZAN : Mişel Zevako 

Daha ne istiyorsunuz ben daima 
sefaletin tadını tatıyorum. 

Pardayan bu sözleri söyliye
rek şapkasile mantosunu kar
yolanın üzerine attJ. Kılınç 
kayıpnın tokasını çözdü.Kılmcı 
masanın üstüne koydu. Rahat 
rahat yemek yimek için ha
urlandı. 

Hanri dö Monmoransi bütün 
bu işleri gözden kaçırmamıştı. 

O da kılmcını çıkarıp karyo
lanın üzerine koyunca Parda
yan kendi kılıncmı ayni yere 
koymuştu. 

Paradayan sofraya oturup 
rahat nefes alarak toprak ten
cerenin kapağını açh. 

- Ohl Bu akşam nefis bir 
yemek yeyeceğim. Bu yemek
lere bayılırım. Dışarıda tok bir 
rüzgar eserken, çıtırdayan ate
şin yanında uzun bir yolculuk
sonra, böyle iyi yemekler nasıl 
arzu edilmez ... 

- Hiç bir şey yenilmediği 
ve yarı tok kalındığı zaman 
nasıl yatılacağı da akla gelmez 
mi? 

Pardayan gülmekten bayıldı. 
Kendi kendine düşündü: 

- .Amma tuhaf şey! Hiç geç
mİfİ babrlamıyor. Y okıa unuttu 
mu dersin? 
· Sonra yüksek sesle: 

- Pek güzel söylediniz. 
Hemen her geceyi yıldız alb 
miafirhanesinde geçirirdim. 
Buralarda böyle kebaplar yok .• 
Fakat böyle bir günü ele ge· 
çirince hemen de o gecelerin 
ac.&11.Dı çıkarmm. 

Hakikaten Pardayan böyle 
8171i7erek lokmaları çabukça
buk yutuyordu. Hanri de dü-
ıllnce içinde kendisine bakı
yordu. Hem de emniyet ver
mek için konuımak istiyordu. 

- Deminden beni kutlula
dınız. Ben de fİmdi ıizi kut· 
lulayayun. Sizi nasıl olur da 
unutabilirim. Eski Pardayansı
nız. Y aJnız elf>iseniz eskimiş._ 
Yama içinde ve delik detik, 
çiımelerinizin de giyilecek yeri 
kalmamıı... Hele siz hayvanı
nıza nisbetle biraz hallıcasımz. 
Sizi yolda böyle görenler be
hemehal, bir at hayaJi üzarine 
binerek dolaşan bir cadı zan 
ederler. A f •. Bu elbiseler ha
la benim verdiğim mi? 

Pardayan tepsideki böreğin 
son parçasını yuvarlarken va• 
vaı yavaş: 

- O eski meseleye geliyo
:uz galiba .. 

D ye düşündü. Ve alaylı bir 
tavırla söze başladı ve: 

- Daha ne istiyorsunuz ben 
daima sefaletin tadını tabyo
rum. Yeni bir ceket giymek 
süs İse. serseriler arasında ce-

. sur olanları ayırd etmek pek 

-
hayattan ayrılmak lazımgeli-
yordu. 

işte böyle düşünerek başımı 
alıp savuştum. 

- Fakat söylediğiniz zaman 
ben de Pariste bulunuyordum. 
Hatta bir gece sokakta birkaç 
haydudun tecavüzüne uğradım. 
Ölmek üzere iken tammadığım 
bir delikanhnm yardımile kur
tuldum ve en iyi atım olan 
Galaoru bu yiğite hediye et
tim. 

- Seni kurtaran herifi şey· 
tan alsın, kurtarmasa idi çok 
memnun olacaktım. 

Mareşal sustu. Bir kelime 
bile söylemedi. Karşısındakinin 
sert simasını gizli bir sevinçle 
inceleyordu ve herifin şu pe· · 
rişanlığmı gördükçe de sevinci 
artıyordu. Birdenbire söze baş
ladı: 

- Azizim Pardayan on altı 
seoedir görmediğimiz ve iki 

' saathr karşı karşıya bulundu
. ğumuz halde ihanetinize dair 

1 bir şey söylemedim. 
Deyince Pardayan: 
- Hah! işte işe başladık! 
Diye düşünerek göz ucuyla 

kılıncına bakb: 
- Bu nasıl şey? 
Sözünü mınldandı. 
Hanri bunun üze~in.e sessiz

liği muvafık buldu. Pardayan · 
elini alnına vurarak: 

- Aklıma geldi. Kendi or
manındaki bir geyiği öldüren 
fU çapkından bahsetmek isti
yorlar değil mi? Siz onu bir 
kestane dalına asmıştınız ..• 
Evet! Gözümibı önilade. .. Ben 
de siz gittikten sonra bu 
kepazeyi ağaçtan indirmİf ve 
kurtarmışbm. Hain kurtulur 
kurtulmaz teşekkür ederim bile 
demeden def oldu. Evet bu bir 
ihanetti. 

- Möşyö dö Pardayan bu 
kadannı bilmiyordum. .. 

- Evet, sızın söylediği
niz bu değil mi? Asılan 
adamlardan biri eksik biri 
ziyade olmuş, ne hükmü olabi
lir ? Müsaade edersin.iz değil 
mi ? Karnımı doyurduğum 
.zaman kıhncı belimde g8rmez 
ve bacaklarıma çarptığını his-. 
etmez isem adam akılJı ye· 
meği hazmedemem. Ne çare ki 
Bu da serserice bir iştir. 

Hanri Dö Monmoransı alay· 
vari ve zalimce bir a-ülümseme 
ile: 

- Şimdi maziyi hatırlamış 

olduğunuza inanıyorum. 
Pardayan tok bir tavurla: 
- Söylediklerinizi anlıyo

yorum. Marjansi vak'asmı ha
. br)atmak istiyorsunuz. 

Sözünü ağımdan çıkardı. 
Hanri Dö Monmaransi: 

YENi ASIR 

Ne sürat 
20 yalda yerine 

varan mektup 
ltıgiliz politika atlamlarmdan Mr. 

Tlıomas Hanis, bundan 20 yıl önce 
yazm say/iyede h11lunan eşi bayan 

Harris'e bir mektup göndermişti. Ba
;•an Haffis, mektubull J!Ôlldnildiği 

hafta ev de!jiştirnziş ı •e bu suretle 
mektup adtrisini bulamamıştı. 

/Jinnitzl!ham posta idaresi HJ/6 

yılmda postaya verilen mektubu, ad

resi11irı bulunamadığı kaydiyle gcren 
lıafta A-fr. Thomas Harris'e iade 
tlmiştir. 

Mr. Thomas mektubu gör/ince bii

yiilr bir heyecan i{lnde açmış; onda!l 

sonra da poşta müdürüne bir mektup 

giindermiştir, Diplomatm bil mekt11-

b11 nda şu cüm/.ekr vardır: 
- "Bundan sonra adresi bulun

nuyan nıektuplan iade etmek husu
!>ıında biraz acele etmenizi lememıi 

edetektim. Eğer 1916 yılmda bu mek
tubu bir kaplumbağaya teslim etmiş 

olsa,,dım; hu halde sizdm biraz 
daha makul ve çabul~ hareket etme

silu hikrek, IJU yıl Dnce llayata göz

lerini kapayan qı"mia eline getif e· 

cekti. Bannnla beraber, bnna haya
tımın en hararetli glİ!l/erini hatulat
tığınız irin size en iyi teşekkürlerimi 
bı"ldiriTim.,, 

Yeni bir film 
hıtlkballn hidlseleri 
lngilterenin ....... --~~ 

tanınmış mü-
verrih ve mu
harrirlerin d e n 
H. G. W ells ta
rahndan hazır
lanan "İstikba
lin hidiıeleri,, 
eseri filme alınmışbr. Filmin 
Londrada gösterildiği ilk gece. 
Wella'te hazar bulunmuştur. Bu 
filmde baş · rolil meşhur yıldız 
Sofi St. yapmı~ ve çok alkış
lanmıştır. 

Beynelmilel 
Ski-kayak müsabakaları 
Arsıulusal 

Ski-kayak fe
derasyonu ta
rafından tertib 
edilen kadınlar 
arasmda 3000 
metrelik kayak 
müsabaka s ı n ı 
Miss Evelyn 
Pinching is-
minde bir ln
giliz kızı ka
zandı. Bu mü· 
ıabakalar lnns-
bruck' da ıcra 

edilmıştir. Eve/in" Pinclıirıg 
Miss Evelyn Pioching Okı

ford üniversitesinden mezundur. 
19 yaşmdadır. Üniversitede 
iken sınkla irtifade 1.77 atla
makta idi. l 00 metrede rekoru 
11, üç adımda 12.65 metre idi. 

Not - Yukandaki rakam
lann sporculara bir örnek teş
kil etmesini temenni ederiz. 

Meşhur Golfcu · 
Sıksık kazalar geçiriyor 

l n gi liz le ri n 
methur golfçu
au Arşi Komp· 
son ayni zaman 
da iyi bir fut-
bolcudur . Bu 
~anınmış spor
cu futbol sa
hasında mü -
temadiyen yara 
}anmada da şöh 
ret kazanmıştır. Geçenlerde 
Londrada yapılan Ston Villa
Blakşir maçında yaralanan meş-. 
bur golfçu hastanede üç hafta 
kaldıktan ve ufak bir ameliyat 
geçirdikten sonra bu hafta iyi
Jeşek çıkmıştır. 

Hastanenin bu daimi ziya
retçisini sık sık gllnnek fırsa
tını kazanan hastane hemşire
lerinden biri Arşi K.ompsonu : 

- Yine buyurun, ~ekJinde 
selamlıyor. 

Zenci düşmanlığı 
Oklahomada altı zenci 

linç edlldl 
lngiliz g·azetelerindm bıri, Okla

homada cereyan eden acıklr bir hd
diseyi şöyle alllntıyor: 

''Dünyanm mu!ıteliJ yeılerbute ve 
bilhassa Oklahomada zencilerirı beyaz 
ırka karşı cephe aldıl,/arı gözkri 
çeliyor. iki Etct evrl Oklaho
mada, Ma11gunı kasabasmda altı 

zenci, lıir bir sebep vokktn ve 
kalpleri zerre kadar incinmeden be-· 
yaz blT kadınla altı yaşmdaki çocu· 
/unun ıizerinr vahşiyane bir hare
ketle. sa/dmfılar ı•e ikisini de ağır 

y11111rıık darbeleri altında yaraladılar. 
Altı yaşmdaki küçük /ob'wı yaıası 

bımumdadır. 

Halk bil vaziyet karşısında Eall
yana gtkrek altı zenciyi linç etmiştir.,, 

Not - İnEiliz gazetesi, beyaz ırka 
mensup iki ı"nsamn burunlarının ka
namasını vahşiyane bir lzarektt ola
rak kaydederken altı xencinin linç 
edilmesini, lıiç kıymeti olmıyan biı 
hareket Bibi karşılıyor. Oörü//i.;or il 
siyah ırk, en medeni ctmiyef/erde blü 
lztnüz bir kıJ•met i/ode dmek!m 
çok uzakflr. 

Kolay şöhret 
Bir ,arkı neler yapmıf? 

Bugün güzel 
ıesile ln~lte
rede bliyük bir 
san•atkir mer· 
tebesine çıkan 
Maryon Harris, 
kolay şöhreti· 
ni iyi bir tesa
dllfe medyundur. Maryon Har
ris ilk defa bundan bet yıl 

. 6nce Londrada bir kafe ıan· 
tanda lngilizlerin çok sevdiği 
meşhW' "Kanarye uib içinden 
prkısını dylerken bir alkıı 
kopmuş ve bu alkıılar onu 
timdiki 1Devkie kadar takib 
etmiıtir. 

Bugün, bile, falla bir ıan•at 
kıymeti ifade etmiyen kanarye 
ıarkısı lngilizleri ve bilhusa 
Londrahlan heyecana getirmek 
için kAfi bir aebebdir. 

Amba-Alagiyi almışlar 
ltalyan bayrağı, dün sabahtan beri 
Amba -Alagi dağında dalgalanıyor 

Roma 28 (ô R) - Mareşal ' "' . ... , ........... * ., •. """"'"·'~='"" ··-,,·~"'" · ~. ' ' • ., .. ' ~·· ' · · f'.,:·~ "' w · · . ~ ··::Y.-f9.'. ·>-ı:::c ili· :: . "">:"'.~ '~ • • 
w .. • ... . :.. ~ •• :.~~ '}!.='='~:' : .. ~::.~:: .. ~::: /~ ~-:-:?<.-'.}:) : ~:~ .. ~~ .. .3-!;: . ~.:; ·"~· . ;{:;~ ,. • • ·-~ ' ..... Badoabo 138 numaralı resmıg x<·:;;::,.i ,., ... <, ·;., "" ·':<°:-«--':·mıa->~:= · · ··~· ·' ,. •· 

• a ~.:· > .. ~:.?:::~?J.~··< ;::;.;,. . ~ .. · · ··~ .,, /.: ,. .:;.,. . : .. 
teb1ığinde diyor: ~ · . ~( .. ·~ =H~ . · · *"~"' ./' Jf;.~\.)-v,, .·. 

;!~~~::~=~~fü:nt~~?i§ ->,i.l.~1'ftl~'\, ~. il; j 
hır şey olınamışbr. ):fi~ / ' · · · '. 

ITALYAN TAARRUZU ~~:'.J~t,,, ' . 
BAŞL..\DJ 

Roma, 28 (Ö,R) - Askeri 
mahfeUer. yeni ltalyan ileri 
hareketinin dün sabah başla
dığını bildiriyorlar. Uçaklar bü
tün geçen bafta ·içinde Amba 
alağı bölgesini bombardumaiı 
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Hergün 
Birfık 

Yazan: Eczacı Kemal Akif/ 
••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Eldivenin zev 
Eldivenin zevkinden ba~ 

diyorum. si~aramn. m~ 
sinemanın salon oyunl~ 
daha bilmem nenin nenin 1""1-
kini hep biliriz de eldivctl 
zevkini söyleyince bir yadı~ 
ma olacak... Eldivende ne ıelıi 
vardır acanım denilecektir 
lirim. Eldiven ve zevkin~ 
bana da bahsedilince aeer 
acemi ben de baktım, Eldi•~ 
de zevk aramak olur .,,,,, 
dedim. Eldiven kullan1 
kostüm gibi, şapka ve aY 
kabı gibi mübrem ihtiy~~ 
arasına girmiş deiildir. r.; 
ven elleri souktan koruyao ..,_ 
şey iibi görünürse asıl kuı:J 
nılışı zevk içindir. Eldivend~ 
defa aristokrasi kokusa varu"'i 
eldiven elde iken zevkini.~ 
mez zevki kısadır,lfakat bu lllP'\ 

Jık tekrarlanarak günde bi , 
defa sizi telziz eder. Eldı 
nin zevki giymek de değil.' 
karmadır. Şöyle eJdı 
çıkcak bir yere gelmek e 
veni çıkarmağa kalkmak ~-M 
ma ıoyunub dökünmek ın~ 
smı taşıyan bir hareket 1 
hr. Onu şöyle ihmalkAr 
eda ile çıkarmak bir nevi 

soymak olur. ~ 
Dokanışında taze hassatİ 

duyan eller ıiı.e bir ı. , 
verir. Bu zevki tanımak ~ 
eldiven giyenlerden bir do• 
bu _noktainazarım ~CSylediği ~ 
derhal ayni zevkı duymuş 'l 

kabul etmiı olanlar sırı 
girdim.EldiYen elde lemsi ke 
duyguyu azaltan, nasıl diye 
ellere aağırhk veren b' 
oluyor. G&rlinütü ne de 
b&yümüş, biraz kabal bil 
parmaklarile bir incelik, k'j 
zarafet arz.etmekten uzak ~ 
hıma rağmen eldivende~.__.. 
soymak ze•ki eldivene tİrJ"'• 
kiler yetiıtirmektedir. _ _._ 

ispanyada 
Sükiin başladı 
Madrit, 28 (Ô.R) - MadJ'il: 

te işçiler ıenel birliği ofi~ 
yapılan bir toplanhda, Fra~..,. 
da mnlteci iken timdi lspall , 
ya dönmilş bulunan ıosy 
liderlerinden 8. Prieto ıöı 
mışbr. 8. Prieto 1934 ilk 
rininde çıkan ihtilalin ezilol 
üzerine Fransaya kaçmııh· , 

Hatip sol cenah partile · 
birliği olan halk cepb~ 
proğram1nı tenkit etmekle~ 
raber, bütün imza edenler t, 
rafından sadakatle tatbik 
lirse, Bu andın cumuriyete jJtı 
riye doğru büyük bir adi' 
atbra1..ttg1nı teslim etmiştir. 

Bundan sonra, meselel~ 
tam sosyalist kadroıunda ~ 
hal sureti vermek netice~ 
varmak için ulusa sftkill. 
muhafaza etmesini ve bu i 
saatmı beklemesini tavsiye et' 

güç olur. 
Dedi. Bu lastikli cümleyi 

mareşal istediği gibi anlayabi
lirdi. Bu sırada Pardayayan bir 

-. Sizi asacağım mı sandınız? etmişlerdir. 
AMBAALAGI ITALYAN

LARDA' 

. m~ti~ ,-
.... Ti;~·· ·~~ii;~···h~.k~k .. h~killl' 

bardak şarap içip dudaklariyle 
bıyıklarının ucunu yalayarak 
gö.ılerini kırptı ve Hanri DÖ 
Monmoransı de dineğini ma
saya dayadı ve birdenbire: 

- Ha J iyi ki aklıma geldi. 
Sizi görmediğim zamandan be
ri ne oldunuz? 

Dedi. Pardayan da : 
- iki sene kadar da Paris

te kaldım. 
- Niçin oradan ayrıldınız? 
- Pariste çok rahattım. 

Teşrini evvel gecesi bir soka
ğın köşesinde eski tanıdıkla
rımdan bir adamı gördüm. 
Eğer Pariste kalacak olursam 
ergeç bu adamla burun buru· 
na gelecC'ğimi düşündüm. O 
vakıt delicesine sevdikim şu 

-- So1111 Var -

·ispanyada 
Faşist merkezi 

Roma, 28 (Ô.R) - Resmen 
bildirildiğine göre ltalyan kıta~
ları Ambaalagiyi işgal etmiş
lerdir. 

· d INGILIZ BANKERi 
kapan ı . t ADIS-ABt\BAYA GiTTi 

Madrid, 28 (Ö.R) - Faşist . Londra, 28 (Ö.R) - Habeş 
partisinin merkezi ve şubeleri işlerinde ismi geçen banker 
emniyet direktörlüğü kararile Ritteks bu sabah tayyare ile 
kapatılmıştır. Adis-Ababaya hareket etmittir. 
VLZX'///'"J(:ZZ/A!i"i~'.XZnamtıi!E>:W Romaya uğrayarak Mussolini 

iş arıyor . ile görüşeceği de söylenmek-

İyi Ingilizce bilen ve Türk
çe yüksek tahsilli bir genç 

·~ iş aramaktad1r. Bu evsafta 
bir memura ihtiyacı olanların 
lzmir pusta kutusu numara S 384 e müracaatları rica olu

~ nur. 
1 3-3 S.6 
m s ........ .ıılSI 

tedir. 
1MPARATOR HASTA 
DE GILDIR 

Adis .. Ababa, 28 ( Ö.R )
Habeş hükumeti, imparatorun 
hasta veya yaralı olduğuna 
dair olan haberlerin tama
men uydurma olduğunu beyan 
etmektedir. 

ltalJ'all Somali askerleri 
139 NUMARALI TEBLIG ganda bakanı B. Dimo Alfiyer 

· Roma 28 \ Ö. R ) - 139 saat 18 de ecnebi gazete ay-
numaralı tebliğ : Birinci kolor- tarlarını davet ederek Mareşal 
du k•talan bugün Amba Ala- Badogliyonun son teblii"ini oku-
giyi işgal etmişlerdir. Sabah muş ve Alagi dağının zabte· 
saat 11 den beri ltalyan bay- dildiğini bildirmiştir. Romada 
rağı, geçen Habeş harbında büyük bir sevinç heyecanı 
~eneral Tocelli ile askerleri- vardır. Amba Alagi'nin zabb 
nm fedakirhğına sahne olan birkaç gündenberi beklenmek-
tepe fi.zerinde dalgalanmak- te idi. 8. Mussolini Mareşal 
tadır. Badoıliyoya tebrik telgrafı 

Rona!_, 28 _ (Ô.~) _::-_ ~"!>~•: ... ~ ç!_k!l!ıt!r. -· 

Jiğinden: 

Tirenin Cumuriyet mahalli' 
sinden Yeni şehirli MehrııJ 
kızı Ayşe, Süedanın ayna rıı•' 
halleden olup hilen ikametgibJ 
meçhul olan kocası Osman oi' 
lu Osman aleyhine açbğı bO' 
şanma davasının görülen mub~ 
kemesi sonunda müddialeybi' 
ilanen yapılan tebliğata rağrıı~ 
mahkemeye gelmediği ve bil' 
vekil de göndermediğinden bo' 
şanmalarına 27 - 11 • 935 t~ 
rihinde esas 410 ve karar- .3 
numara ile karar verilip da~•' 
lım11 ikametgahı meçhul oıdrı: 
ğundan kanuni müddet zarfıO 
da temyizi dava etmediği talı"' 
dirde verilen hüküm kat'iye 
kesbedeceği tebligat makaınJ 
kaim olmak üı.ere keyfiyet·· 
olunur, 524 (51 





Bayram ediyesi • 
1 

Her Zamanki Gibi 

Eczacıbaşı S. FERi~ 

OL NYA 
ES S 
PODRA 

LÜKS 

R inden 

intihap ediniz. 
Koku, zevk, sanat 

üzerine söz yoktur 

Di kat 
Eczacı başı 

S. ·erit 
Markası ve 

• e ı 

ECZANESi 
Hükumet sırası 

-
. 

RADYOLARININ 1936 modeli geldi 
ıu model cidden en meraklı Radyo ıneraklılarını hayrete düşürd~ ·. 
1936) TELEFUNKEN radyosunu gelip görünüz ve neşriyatını işidini~ 

Sesine, ahengine, yapısına hayran kalacaksınız 

f ı 

Daimon marka elektrik lambalari listesi 
Numarası Cinsi 
8038 40 Bir pilli kristal camlı ve ayarlıdır. Seksen metre 

mesafeyi gösterir. 

8651 iki küçük pille yanan lambaların en iyisidir. Ayar
lıdır. Yüz yirmi metre mesafeyi gösterir. Yuvarlak 
camlıdır. 

8638 40 Düz camlı iki pilli ve ayarlıdır mektepliler için en 
çok beğenilen bu fenerdir. 
lki büyük piJle yanan bu fener kristal ve düz 
camlıdır. Iki yüz elli metre mesafeyi gösterir. 
Bir piJli bilhassa mektepliler için imal edilmiş mu

936 modeli 
elefunken 

Radyosu musikiden anlıyanların 
RADYOSUDUR 

Bo la Biraderler ve Şsı. lzmir - Gazi BuJ,:ar• 

habere için işaretli alfabeli fenerdir . 
... ım1ıza ...... ~llli!Jl!'1IiJ!lilm~------ım11 .. cz::ı:mı..-ı .... czı~ı 

Umum deposu : lzmirde Suluhan civarında Ödemişli 
Pastil Antiseptik 
:K:.A.N9 Z-c.J:K: Hüseyin Hüsnü ticarethanesi 

lzmir]iler lstanhuldaııerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bri t otelinde 

s aniyeotelinde 
Her iki otelin müsteciri Türklerden en eski otelci 

olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Lütfi lzmir Askeri otelinin mües
sisidir. Kırk bir senelik tecrübeli idaresini herkes 
bilir. lstanbulda her iki otelde konakhyacaklar kendi 
evle!'indeki rahatı bu'.acaklardır. 

Bütün bu fevkaladeliklere ilaveten fidlar 
müthiş ucuzdur 

• e § 
Kilimciler çarşısında Su!uhandan miıfrez 18 numaralı kısımda 

kain üç mağaza ve antresinin bir senelik kirası açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

Arttırma 12 mart 1936 perşembe günü saat 15 de olacaktır. 
isteklilerin o gün bankamıza müraca;:.tları. 

27-29 

oyçe Oriy 
IJl~ESIJNEI~ BANK 

'l"' llP'!l9 lft\Jır:"!' • ....... ., .. ı 
..\1 EH J( !<.% I : B EHJ,I X 

Aimanyada 17:i Şubesi Mevcuttur 
~t·ı maye ve ılıtıyat ııkc;esı 

165,000,000 Haylı mark 
Ttirkıycdc Şnbercrı: lSTA~BUL vo IZ~llıt 

Mıı:ıırJn Şuholeri: I\AHfHE ve J J{ENDEHIYE 
Her tiirlii banka ınaaınel:ltrıı ifa vo kaimi e<lcr 
< Al.ıl\1ANYAJ>.\ t'PJnlrnt, ıJrnnrnt, tıdı ıl 'fe saire için 

eyaz dişler 
onun dişleridir, çünkü sabah akşam 

RADYOLIN kullanıyor 

LIN 
"T artr,, dediğimiz kir tabakasını eriterek dişleri göz kamaş

tıracak kadar temizler ve parlatır. Mikropları ağzı yakmadan, 

Teneffüs yollariyle geçen hastalıklara karşı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydalıdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 

zmir ve havaıis· imar ve inşa 
Türk ano im şi ketiııden: 

: diş etlerini tahriş etmeden öldürür. Diş eti hastalıklarına mani 
olur. Bütün bu meziyetlerinden başka fevkalade mütekasif oldu
ğundan iktisadidir. Fırçanın üzerine konacak ufacık bir parça 
ğazı ve dişleri temizJemeğe, nefesi tatlılaştırmnğa kafi gelir. 

a Şirketin umumi heyeti senelik adi içtimaı 30 mart pazartesi 
günü saat 10 da lzmirde Selanik bankası üstkatında No. 1 de 

• 

EDKAL iN 

kain merkezinde yabılacakhr. Toplantıya iştirak etmek istiyen 
hissedarların toplantı gününden en aşağı 10 gün evveline kadar 
hisselerini lzmir ve lstanbulda Selanik bankalarile şirket er· 
kezine tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları lazımdır. 

Konuşulacak işler şunlardır: 

1 - idare heyeti ve murakıb raporlarının okunması ve tasdiki. 
2 - 1935 birinci kanun nihayetinde biten hesab senesine aid 

planço ve kar ve zarar hesabı ile mevcudat listesinin okunması, 
ve tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 

3-Müddeti hitam bulan idare heyeti azasından ikisi için inti· 
hab yapılması. 

4 - Murakıb intihabı . 
5 - idare meclisi azaları hakkı huzurile mürakıb ücretinid 

tayini. 
6 - idare meclisi azalarının şirketle muamele yapma~a me· 

zun kılınmaları hususunda bir karar verilmesi. 
ehv.... .,euı ı llc 1U~<318'1 EH~J A J\K satılır. • (b-1) , _ 545 1520} 

' ' 
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1. v. Fratelli Sperco 
A 

. W. F. H. Van Der 
Vapur centesı Ztt & Co. 
ROY ALE NEERLANDAIS HELGA L. M. RUSS va~ 

KUMPANYASI puru 17 şubatta bekleniyor. 22 
ORESTES vapuru 28 ıubatta tubata kadar Anvera, Rotter-

bektenmekte olup y&klhıO tab- dam Hamburg ve Bremen li-
liye ettikten ıoora Burgaı manİarına yükliyecektir. 
Varna ve KGsteace limanlın ALAYA vapuru 2 martta 
için yük alacaktır. bekleniyor. 6 marta kadar An-

UL YSSES vapuru 22 tubatta ~erı, Rotterdam, Hamb~rg. ve 
gelip 29 şubatta Anvers, Rot- Bre men limanlarnıa yuklıye · 
terdam, Amsterdam ve Ham- cektir. 
burg fünanlar1 için yük ARMENT H. SCHULDT 
alacaktır. Hamburg 
SVEf'iSKA ORIENT LINE TROYBURG vapuru 25 şu-
VINGALAND motörü 20 b tta bekleniyor. Anvers, Rot-

teardam, Hamburg limanlarına şubatta Rotterdam-Copenba~e 
Danb.ig-Gdynia·Goteburg-Os- yükliyecektir. DELHAVS 

ı DEN NORSE MID 
lo ve skar.dinavya Jimanları 1 LlNJE (DS. AS) SPANSKE
için yük alacaktır. 

ERLAND motörü 28 ıubatta LINJE) OSLO 
gelip Rotterdam - Copenhage.. BANDEROS vapuru 4 mart-
Dantzig - Gdynia - Goteburg- ta bekleniyor.lskenderiye

1
.Hay-

"-1 ı · L Di ve Norveç ıman-
'-'INO ve skandına•ya 1 manian n, eppe • • 
için yük alacaktır. 1 lanna yiikliyEK~;ORT LINES 

SERVfC MARITıME ROUMAfN 

1 

AM~~~~S vapuru 28 şubatta 
ALBA jULIA vapuru 23 L-kle . Ne-ork ve Balti· 
b 

'

. 2 uc nıyor. ·ı 
şu a~ta ge ıp 4 f'lbatta Malta . . yak alacaktır. 
~.arsıl)a ve Banelona için •joh~on Warren Lines 
yuk alacaktır. Liverpool 

~ELEŞ vapuru 20 martta QUERNMORE va~ 23 
gelıp 21 martta Malta-Manilya batta bekleniyor. Liverpool 
ve Barselone için yik alacaktır : Anventea ytik çıkan~ Bur· 

Yolcu ve yük k&bal eder. gas. Vanaa ve Ka.tence liman-
llandaki hareket tarihlerile lanna ylk aJacakbr. 

navlunlardaki dejifildilderden Vapurlana imleri, şelaa~ 
acenta mes'uliyet kabal etmez. 1 tarihleri ve na~-L~el~ 

Faz.la tafsilit içia ikinci baklanda bi~ bir gau11uoe gı-
kordonda T alımil ve Talaliye rifilmez.. 
binası arkasında FRATEUJ N. V. W. F. Huri Van Der 
SPERCO acenteaine m&racaat Zee 6 Co. fon N 
edilmesi rica olunur. Birinci Kordon Tele o. 

Telefon: 2004-2005-2663 2007 .20()8 

Genel istek üzerine (Tir· 
yaki) Harman çayını bu 
sene p:yasaya çıkardık.Ku
tular 5 ve 10 kuruştur. 

Çay tiryakilerine aıüjde
leriz. 

Yerli malı ıhlamur ve 
salep ile baıka ç9fİt ye
mek baharlarımun, birinci 
kalite çamaşır ve badana 
çividini, G6atepe papatya 
çiçeğini, İspart~ öz gül 
ve çiçek suyunu firmamw 
taşıyan ambalajlarda belli 
başlı satıcılarda da balabi· 
lirsiniz. 

Nestle ve Turan Eabrikalannın tanıaaııı çeıitlerini 
Kars südü, Besi. Her boy dit macua• ve fırçalarnu (Leylek) 

marka rastık ile (Nernıin) ıaç boyalannı bizden ara~nız. 
Bütün Türk.iyede tanııımıt ve dene~~) kumq ya-

• - 1-·- dC.--UMIUI" taranın genel sabf yen Ja111ü r- .;~ 
Telefoa: ~ 

LAN 
Emlik ve Eytam Bankası 

1 
lda re Meclisinden : . . ı' 

. . . 79 cu maddesıae göre hiaedarlar 
Esas nazamnamemwn un rt 1936 urtesi günü saat J 

um~mi heyeti alelade olarak 
3o ~:zinde t:lanacapdan bisse

oabırde Ankarada Bankamıı mer d L-'- alarmı dileriz. 
.J _ _ la kA t ihte toplantı a uwuDID 
"'41" ramwn mez "' ar . ö kendi namlanna veya-

Yine nizamnamemu hükümlerıne ? r~, . · lan bialedarla-
h 1 z yırmı haaesı o 

ut baıkalarma veki eten en .a kil bulmaecak olanla-
rımızın bu toplantıya iıtiraklerı ve ve eten ktir. 
nn kendilerinin de hissedar bulan°?.al:d:::.. az beş gün önce 

Buna hakkı olanlann toplantı bguln . . nıakbuz karşılığında 
h' k 8 şu e enauze 

ısse senetlerini mer ez vey b kalanna vekilet vermek 
vererek giriş karh almalan ve b. aş - eklerini bı:ı ... ~amııdan 
. d ırer orn 
ısteyen hissedarlanmızın a k . be,. gün nce giriş 

ı ki · d ldorara yıne ,. 
a aca arı vekaletname~ . 0 i bulonmalan gerektir. 
kartıyle birlikte merkezımıı:e verm ş k • l . 

Müzakere oJuoaca ış er. ı 
1 - idare meclisi rapoıu 

2 - Murakıpler raporu h b n tasdiki ve idare mec-
3 - Bilanço ve kir ve zarar esa ını 

lisinin ibrası 
4 - Murakıpların intihabı .. 

1 · · tayını S - Murakıplann ücret ennın 
5'l7 (516) 

t okulları sa-lzmir lise ve or a 
t 1 k misyonundan: ın a ma o el . e garc yaptırı-f • özel prtnam erın 

l'l.lllir Kız Jiıesiade eo~ı ve .fli d badana ve kornej onanmı 
lacak olan 43S lira bedeli keşıl S d 

11 
Kültür direktörlüğüade 

2-3-936 puarte~ günü saat hkl ~eritecektir. Şarbaame ve 
toplanacak ko1D1Syoada pazar ~ tiseaiae ve üsterme günü 
ketfi görnıek istiy~er h~.-~ k~svona müracaatlan. 1515) 
vllzde 7 buçuk temınat abuarue 

sanne • 

Oliver Ve Şü. 
LIMITET 

Vapur Acentesi 
CENÔEU HAN BıRtNct 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN UNES LTD. 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

FLAMINIAN vapuru 8 mart 
Liverpool ve S•ansea'dan ıe
lip tahliyede bu1unıcaktir. 

TRANTINO vapuru 15 mart
ta Londra, Hull ve Anversten 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için ylik alacakbr. 

THURSO vapuru 22 martta 
Liverpool ve Svamea'dan ge
lip tahlivede bulunacaktır. 

Deutch Levante Line 
A LlMNIAN vapuru 5 martta 

Hamburg, Bremen ve Anvers
ten gelip tahliyede bulunacak. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun k· 
retlerinin den-işikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 

Erkeklerle aramız bozuluyor 

Eczact Kemal Aktaş ne 
yapsa begenirsiniz ?le. 

Zümrüt damlası 
Kokmmu ( Muldilen ve F emiaen ) adıyla 

difİ koku olarak iki cim yapıyormut. 
erkek koku 

HiLAL 
Eczanesi 

Müşterilerinden BAYLAR 
galiba ( F eminen ) dişi ko
kaya 

BAYANLAR da Maskülen 

erkek kokuyu seveceklerdir. 
Zftmr 6t damlasının erkek 

kokusu piyasaya çıkmıştır. 
Feminen ( milennes) koku 

pek nazlıdır. 
Pek yakıoda genç. güzel, tirin ve neşeli kızımız lımirli 

amcalannın ellerini &pecektir. Belki bayramda, belki bay
ramdan sonra ..• 

-
-SAGLAM 

.. •• 
BUT UN . 

, 

KES KIN 
•• • 

TURKIYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRA Ş Bt ÇAGINI 

KULLAN\YOR 

izmir Cumhuriyet müddeiumu
miliğinden : 

Müddeiumumilik otomobifterin• 100 teneke benzin sahn a)ına
caflnd&n isteklilerin 28 2/936 cama günl saat lS de ml~dei .. 
mamilik daire.mdelri komiıyOll<la hazır bolunmalan. Y eaı A11r 
gazetelinia 27-2-936 ghlO ve 9178 numaralı nüshasile ilin edil
mifti Bazı kanlBl1 sebeplerle komisyon ha gün içtiına edememiı 
o1c1.ğuadan pazarldda saba aknm• glnüeO. 2-3-936 pazartesi 
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Çalışamıyor, 
"' ugramış 

dllflbuaüyor ki 
8RIPIN 

Bir iki kaşe 
Onu ba yaram 
bq a;n.ile ıi
nir atnlann
dan kartar
mağa klfi ge-

lecektir. 

devasız bir derd 
gibi meyustur 

GBlPl 
Blitia ağn, aıu ve sancalara derhal dindirir. Soğuk alguılak 

srripe, romatizmaya, baş ve di1 ağnlanna, nezleye, sinir, adele 
ve bel ağrılarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

METALLU 
Yeni çıkan çifte aplralh 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer li 

balara nauran sarfiyatbl 

yüıde yirmi daha kirb 
olursunuz 

M.TevfiksAYKE 
Elektrik, telefon ve malz 

meleri deposu Ve Sime 
fabrikaları milmeuili 
Peıtemalcalar 77 -

Tel. 3332 

Sobalarınız için halis 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iZonguldak krible maden kömürü~ 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ . . 
~ngiliz : Antrasit komürü ~ 

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

KOK DOLMA BAHÇE 
Kestane pa2annda Bardakçılar sokak No. 10-12 F. Per-

kin ani ma nasında buJacak11nız, Telefon 3937 
(3508)-

~-············~~~~-~~·····~~~~~~~i············· .. 
Norveçyanm h.Jiı Morina bahk yağıdır 

iki defa süzülmüştür 
Biricik Sabf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZl-IET 
Sıhhat Eczanesi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Pakt, her yerde allka uyandırdı 
Yalnız Alman_ya, tasdik haberini soğuk karşdadı 

lngilizce Deyli Meyi diyor ki: Almanya bu paktı, kendisini çember için 
alan bir unsur olarak telakki ediyor. Vahim hidiselerden ürkmelid. 

Pan., 28 ( O.R ) - Sol ce- J 
ula, pakbn tasdiki mlnuebe
tile .f>lylk memnuniyet içinde-
dir. Sailar hllA tereddücllerini 
bhar ediyorlar, 

Eko dö Pari diyor ki: 
- Sovyetler dlin bir mu

yaffakıyet kazandıJar. Fakat 
Fransanın içten gelen derin 
mwaffakıyetini allDlf Ayıla
mular. 

Komünist Hümante, tasdik
ten aşikir bir memnuniyet:e 
babaediyor. Er Novel, mecliste 
memleketiD maauam eberiye· 
tinin mütalauma 11111• bir ka
nr alındıfuu, anaalual emaiyet 
olmayınca devamlı bir hale var
manın imkimaz oldajaaa, ilk 
ince emniyet preulbiaia zafe .. 
rine doğru gidHcliiijilli JUIJor. 

ALI MECLiSiN KAR.ARI 
Ôvr, hemen buğin B. Flan• 

denin ili mediıiıı kar•nıp ıür
atle almak içia lyuclu bir 
Rportlr taJinini iati,-eiiai 
pzayor. 

llaten, arbk aöz ı,..mdır 
_,ot. 

Bükreı, 28 (Ô.R) - Fransız· 
Sovyet pakbnın tudilri burada 
.,S brplancb. H&klmet m6-
•aıileri bana Fra•IMP• aulh 
llteditine delil aaya1orlar. 

FRANSADA ASKERLiK 
MODDETI 

Pari•, 28 (Ô.R) - llanil
,. aaylavlanndan biri cmaa
riyet merkez partİ8İ .._ 
Fruuda ukerlik mlddetinin 
ld HDeJ• çakanlmuqal idiyen 
Wr projeyi Aylavlar odasma 
vermiftir. Projeyi teklif eden· 
ler, fimdi silah albnda bulunan 
ukerlerin de iki aeae silah 
albnda tutulmuanı iatemekte-
61er. Bu teklif, Fraaaz • Sov- ) 
Jet paktmın tasdiki, aebebile, 
Frananm Raayaya brp ylk
lencliti taahhldleri 7eriae ıe
tirebilmaıi malc•dma mataf 
•uJunmaktadır. 

PAKTIH ÖNEMi 
Paria 28 CÖ.R) - FraDSJı· 

Sovyet pakbnın bly&k bii ek· 
.eriyetle tudikli ıueteler ve 
bilhassa sol cenah gueteleri 
tarafından memnuniyetle kar11· 
laomlfbr ... Eare Nouvelle" ıa· 
zeteai, tasdikin ıeaif bir ml
aakqa aeticelİllİ oldajaau Ye 
palcbn bltüo umorlarmm bay· 
lece aydınJablcbğını kaydedi· 
yor: 

.. Odanm werdiii reJİD ual 
kıymeti baraclachr. Zira. ltla 
bltla ~ IPIJerek ve• 
rilmiftir. Bu pakt, Fnmız ulu
n) gtıvenliği için biriaci dere• 
cede bir ehemmiyeti haizdir. 
Taaclik lehindeki reyler çok 
aağlamdır." 

• Matin " gazeteai•e fire 
aaylavlar odasında pakim ka· 
.-daiı biiyük ekaeriyet Sena
tOda da kendini ıW~Jdir. 

PAKTIN ALllANYADA 
AKiSLERi 

Berlin, 28 (0Jl) - ~ 
pzeteleri F rama - S..,et Raı· 
-,. paldumi Franu a1lavlar •=ca ta 'I' ' ' .. ,. laarfh • ............. _ 

Paricle Pa11tek onda11 bır goliinliş 

teairlerden sakınmaktadır. Celse J kabul edilmiştir. O Çıkdıkdan 
aonundaki rey neticesi Berlinde 1 biraz sonra dışiıleri bakanı, 
akpm hemen haber ahnmıı ve ltalya elçisi B. Grandi ile gö· 
yayalmıp. Gazeteler bir taz- ri1şm~ür. Alman iank/arı bir ~lislufl nnasmda 

yak ıaahi1etinde l'&rülecek ma- Londra, 28 (Ô.R) - Alman- ba ban.ta herhangi bir tef· ' çember içine alan bir unaar 
airclt bulunmadan kaydetmek- olarak tellkki etmektedir. Di-

kaleler yazmaktan vazgeçmiı- yanın Madrid biiyük elçisi, ge· tedliler. Daily Mailiy gazetesi .. f b. k F 
lerdir. Bununla beraber Fran• çenlerde ölen Pariı biiyük el- ıer tara tan D'ÇO nDSJz me• 

h44••Jİ aleyhte olarak tefsir hafili b kt L-b • · k .iz Senatosunun •aylavlar oda- çisinin yerine tayin olunma.tar. k u pa ... ennı P ~· etme te ve pakbn Avrupa için d · .ı. 
ıını takip etmiy::ıi ve pak· DAIL ': MAiL PAKTIN ..:..ı..ı L!- lal k erin bir t*tkmnla Ye ademi 

' L k d ALEYHiNDEDiR ...._ı uiı- te 6 e teıkil ettiği memnuoı· vetJe AJl.r--:.ı--..1!-. bn k•t i olaraa 1 e ilemi- mllihazaamı ileri •ilrmektedir• , va w_.,-uuır 
yeceji umulmaktadır. Londra,. 27 (A.A) - Alman APfANY ANIN TELAKKiSi VARŞOVADAKI TEFSiR 

ALii.AN ELÇiSi EDEN'LE haber ahu biiroıundan: Bu psete diyor ki : .. Bu VU'fOV• 28 ( A.A ) -1- latia-
G0R.0Ş11) Sa.,_ gazeteleri Fr..._ • pakt Avrupada yeni bir buh- um bitin Iİyaıt ır.,l8r ta• 

Lelill'a, -~- Aim• S..,.t ,.kbmn taedjldae dair rama ...... nı koJaylafhra~ak- nt.dan te.kicl edilmekte o• 
ya elçisi, B. Edea tarafı-.cian haberi, tebarllz ettirmeden " br .. Almanya bu pakb kendisini Fransız - Sovyet pikbmn tu· ..... Frans·a·~ ....... sovyeüere·· .. ·ıaeCH ...... açiyor ...... 

Alman askeıleri bir gtçü rnmindt 
meselesinin Fransız end&atri»-- Te~U.ek için kredi a~a11nı 
ain iateğile ortaya çıkbimı istiyorlardı. 1928 den beri yee 
ve buna benzer kredi ıiıorta• Diden müzakere açmak için 
lannm diter memleketlerle fillen hiç bir tqebbla olma-
olan maameJelerde de tatbik IDlftİr. 
edildijini bildirmiftir. ALMANYAYI PAKTA 

RUS PAZARLARI ~CIRACKLAR 
F•r•ır• -· ı~ .. _. p.-_ 28 (ÖJl l - F"ı•, 

Masulı Alman askrrlerı 

Sovyet paktının tasdikinden re zahmeti olur. Buglnün zah-
tevinen.,Petit Provençol" gaze- metr de Almanyayı bir anlaş· 
teai timdi de Almanya ile bir maya •evk. etmek gayreti ol-
anlatmıya çalıtılımasını tavsiye mahdır. Gnçllkler çok blyllk· 
ediyor. tnr. Onun için bir aut bile 

Pakt •ulh yolunda bir mer- kaybetmeden çalıtılmahdır. Bay 
llaledir. Fakat aon bir mer- lece Fnnsa, Almanyaya el 
hale de;ilclir. ffldiaeler bant uzatarak ~ ~vyet. paktiJe ona 
ifçilerine d~nmek imklmnı kar_tı. ki!!' bır. nıyet be~leme-
baralrama • •~ k dilini fiilen ıabat etmif ola· 

---~z. l"UllRIDyaDlll en- calrbr 
~laden ı.. pakta sir· işı LAHEYE HA VALE 
__. laeW-elı ldfi M- ETMELi 

·--··· k•t• • 

diki haberiai veren yan ru 
ıazete Polaka diyor ki : 

- Bartu we LaYal'm 
pakt hakkındaki beyanab ha 
brlardacbr. Ba beyanata ıl 
paktm Fraua • Polonya ittif 
kı ile hiç bir al&ka1 yok 
Bu aebepten dolayı bu pa 
ro11m,_,. Wçbir teabhlt we 
m~eclir~ 

LOYD CORCA GÔ 
l..Gadn, 28 (Ô.R) - B • 
~. ıuetecilerin bir ao 
._ f1l cnalH vermiftir: 

- Fra11a1& • SoYyet pak 
nm Franm •ylnlar odUi 
btıa kadar bBytlk bir ekaeriye 
taadik edilİfİD.i haJfetle k 
11lamamak imkbı yoktur. 

Biz ba aeticeye baka 
iddia edebilir.s kl Fraaaa, 
ateften kaçmak için bqka 
atetin &zerine oturau11tur. V 
bu D9tice her teyden in 
S.,,etleri AYl'llpll aiyaaa 
............ r. 

SovyetJer unutuyorlar ki Af 
napanın atqi, kendi muhitinde 
pbahyu Sow,et muhitine 
... it defildir. Eier bir 
Avrupacla bir atq çıb 
oharu, Scwyetler M •tefi ... 
dlrmek için kendi varbldarmtl 
ltillui.. rejimlerini tehlikeye 
koymak mecburiyetinde kala• 
Caldardır. Bu tekil İle Avrupa 
harp çemberine Sowyet Rur 
yadan bqb japoayaya da 
drlk6yecektir. 

Baun laline ıeçmek içia 
her halde bir ıihir ilzam l'ele• 
cektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 
nutkunda paktın Lokarno 
aykırı olclap idclialanm Lahet 
A.....a...& · inine çık~ 
mata Lailr olduğu bakkuıdakf 
fıkrayı kaydederek diyor k. 
zaten Lobnao muahsedu1n• 
bitişik hakemlik protek 
lu ile l\lmanyacla hakem• 
baıvurmaya mecburdur. Eğer 
Almanya mayıı 1935 notamı 
al1lediii gibi Sovyet pakbnı 
Lokarnoya aykın olduğun 
iddiada ı1rar edene bu itira1• 
.lanma ne derece ,Yer& oldup• 
au ,Wermek için bitaraflıi' 
kim1e tarafmdaa iaklr e · 
miyen an..ıa.aJ cliwaa in 
"-•11 pbrmaktaa ~ 


