
BiR iT AL YAN SEYYAR 
KOLU MACLÜP OLMUŞ 

Londra 1 ( A.A) - Royter 
Ajansının harp muhabirinden : 

Somali cephesinde ltal7anlu 
ıon muzaffariyetlerinden fay
dalanmağa devaoı ediyorlar. 

SOn Dakjka 
Haberleri beşinci 

sahif ededir 

• 

Fakat Habeş kaynağından &Rıaü Iİtllwsillt# /-"/"* '1•/anan ltal)an um11rni llarargô/11 

çıkan bir telgrafa gare, ltal- geçmemektedir. 1 Garbdan ve şimalden gönderi-
yaalarm aeyyar koll•nDÔan bi· -ıtaly~ G6ller mıata1'a- len takviye kunetleri vanıaıı· 
ri bir mağl6biyet geçirmiıtir. MDa inmek lzere fhaali prl>I br. Bu ...... tı. Ru Deabl fi'• 

Şimal cephesinde yalnız mu- m..Uumdall a.t lllailelufae dmunun mevcuda, ltalyaa taar
tat müsademe ve bomhardıman- lalam etmek lllerlene ene) ruıunun bidayetiadekinden tim• 
lar kaydedilmifti. betwel muazzam mfahimmat Ye di daha fazladır. 

Mououa 31 (A.A) - Ste- yiyecek celbetmeleri lbımchr. Ras Destanm yerine harbiye 
fani ajansından: Bu iıe yutun uzunluğu dolayı- bakanı Raı Molugettanm geti• 

Ecnebi ateıemi)iterleri limana ıile mühim emniyet tertibabna rileceği ısrarla a6ylenmektectir1 

l O 
zt•ani zjyaret ettikten sonra cepheye lbtiyaç g6ıterir. Ras Deıta kuvvetleri me'fzİ• 

.__.- h kumandanı gener.a '
0 

J D h k t . l d" RAS ESTA ORDUSU Sol ctp t .
1 

. tir Bu muharebeye e· are e etmıı er ır. D lerini bırakarak Dolo'ya inmekle 

clr 
l (A.A) - Royter J edi mıMt • MakoDDenin kıtaab iT AL YANLARIN HEDEFi TOPLANMIŞTIR büyük bir tabye hatuı itle· 

Loo 8
' dak" muba· caz ac Ad' Ab b 31 ı A ) . Adil-Aba 1 • tirlk e~· M ıs - e a , .A - Bundan hatka bu mmtaka- miıtir. Çlinkü dlb Ye çıplak 

·~·.-~:~ ·yor: lf ()aha doğuda Decaz Mac ltalyan kuvvetlerinin NegeUi mn fevkallde anzah olduj'u da arazide mot6rl6 ltalyan kunet• 
bırı :: bildirildiğine g&re, Abebadmn~ vek Decdalan:~ mıntakaundaki ileri barekltı g6z&nlbıde tutulmalıdır. Ru Jeri kartııında icabeden ıOntle 

Bu: kolu Somali cep- Beyenmeredin uh;pleri de sonuna gclmittir. ltalyanlann Deatanın kumandanbklan ile hareket eclememittir. 
bir it yan k ında ce- dairi Habeı ubmu ebeye giriı- Mardera istikametinde yaptık- irtibatlanm kavbetmit olan Neaellideki ltalyan kuvvetJeri 

. d Uadera ya ın ltal anlarla m ar lan taa zla k .:ı b" . . ı • be11n e bir muharebeden . Y. • rru r e,.. ma ıyetinı mlfrezeJeri de toplaamıılarclır. motirl& aç bin kifidir. 
reyaa eden .. ecbur miftit· ..... ••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
90ara geri çekilmewe m ......... .......................... • • • ............................ b ••t ........... Deniz: u Ç,!~!~ ....... !ç•n 
2 M;iy~; .. iOOb~ liralık fev~d~~~e 
bl. r

1
tahsisat lifl~~~! .. ~~bul 

···;····:···---·- karanmız lngiltere ve 
. k vetlerını arttırma 

Denız uv d büyük bir alaka uyandırdı ~ 
Fransa a olarak deniz kuvveuen.wn 

YAVUZ Drli11aı•tımız • iha-
Ô l ) - yapılmasına daır kanun liy 

iSTANBUL 1 (f zeb k _ 11 bütçe encümenince kabul 
·ıı· üda aa a an 

1935 yılı mı ı m. a acak edildi. 
hğı deniz bütçeıın~e b" ~rabk Hiikümet bu liyibanı~ ~azırb 
fısla 2 milyon 10 ın lanmasındaki sebepler• ıysa 

b · t konmuuıa. · · caba fevka1'de .ta sıaa . . teahhOd ederken, aiyul vazıyet ıy 
1936 ıene11ne geçıcı . 

herhangi bir harekete geçme
ğe hazır olmaıı, b&yle bir Ta
ziyet tahaulll ederae ihtiyaç 
lıiueclilecek levazimin timdi· 
den depo -edilmelİIÜn aararii 
sirlldliiiDil kaydetmektedir. 

Pariı 1 (Ô.R) - Gazeteler 
Kamutayın, ar11uluaal aİJtalUla 
buglakO d....-u içiade T•Jd
yenin deniz kuvvetlerini arbr
mak Ozere 2 milyon 100 bin 
lirabk yeni tahsisata vermesini 
ehemmiyetle kaydetmektedirler. 

Londra 1 ( Ö. R ) - Ttırki
kiyenin deniz kuvvetlerini ar
tırmak Ozere kabul ettiği f ev
kalide tabıiKBtı ıöz gelişi eden 
raıeteler, Akdeniz güven
liği itinde Tllrkiyenin kendisine 
dtııen vazifeyi yapmak için ai
datı bu tedbirin iıahetinde itti
fak etmelıtedirler. The Peaple 
gazeteli TBrkiyeain yeni bir 
•ffı barb gemisi yapbncaj'IDı 
10maktadır. 

1 Saltanata doğru 
Avusturya, K. antantla 
muvaıi yürüyecektir -·-·-·-Böyle bir · anlaşma, Avrupa 
güvenliği için zaruriğ görülüyor 

Aışıduk Ollo 

Loadra, 1 (Ô.R) - Avuı
buya Viı Şansölyesi prens 
Stahremberg Pariıe hareket 
etmek üzere Pertenbe günü 
Londradan aynlacakbr. Prenıin 
Pariıten önce mi, yokıa daha 
ıonra mı Brükaele utnyacağı 
bilinmemekle beraber Brtlk
ıel aeyahabnın bu ziyaretinin 
.... ıayeai, timdild prtlar için-

de AVU1turyada Habıburilan• 
aaltanabnı iadeye haurlamak 
için yapılacak bir harektin tat
bik imkinı olmadığını ve zarar-

• larlnı A'1idilk Othona bildir
meli olacaktır. 

SALTANAT MUVAFFAK 
OLUR MU? 

Prens Londraya geldiğinde 

Habsburg aaltanatın1n iadeıl 
için kurulacak bir niyabetin 
muvaffakıyet ihtimalleri bak· 

k1nda mütereddid bulunmakta 
idi. Ancak lngiliz devlet adam
lariyle yaptığı g6rliımeler bay
le bir hareketin imklnıızhjı 
hakkında kendisine kat'i ka
kanaat vermiıtir. 

Zira b6yle bir niıbet, A vuı
turyan1n kllç6k antant ile an
lqmaja doiru iatikamet alo 

- Ul/ın çnübıiz -



&anıta 2 
• 

lstırab 
••• 

Ancak devlet eli 
ile giderilebilir 
- Baştarafı / ncl sayfada -

tedbir de ancak bu İf üzerine 
devletin elini koymasife müm
kündür. DeYJet bütçesile bu 
bataklıklaruı kurutulmasından 
başka çare tasavvur edemeyiz. 
Devlet bunu mahalli bir iş sa
yar Ye hiıtçeıile bu işi üzerine 
alamaz ise nihayet yine devlet 
elile bu ş~re mahsus bir vergi 
ihdası düşünülebilir. 

Meseli bina vergisine, ku
r utma amelesi karşılığını üç 
beş senede itfa edecek mu
vakkat mamam bir kesir ilave 
olunabilir. Devlet elile batak
lıklar kurutulur ve devlet elile 
bu para halktan toplanır. Hal
kmuz bu Yergiyi de seve seve 
Yerir-. Çünkü tahammülün üs
tüne çıkan izbrabın ağırlıiı: 
herhangi yeni bir mükellefiye
tin ağırlığının çok üstündedir. 
Mahalli idarelerin yapacakları 

iş bu meseleyi her ne bahasına 
olursa olsun devlete mal et
meğe çalışmakbr. 
~ak.k.ı C>cakosıu. • Borsa Haberleri 

DUn Borsada ~ 

~tlar' 
uzam 

Çu. Aha Fiat 
61 Koo ittihadı 12 so ıs 
20 S Snleymano 11 11 

81 Yekİİll 
490119 Eski sabş 
490200 Umumi aabt 

Zahire 
Çu. Cinai Fiat 

1400 Pamuk çekir 2 75 2 75 
236 Palamut k 650 650 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
siyasasının muvaffakıyetini teh-
likeye götürecektir. Başbakan 

. Sehuschnig tarafından Prağ 
seyahabnda esaslan kurulan 
bir siyasaya Prens Stahremberg 
ilk önce muhalefet göstermişti. 

INGIL TERE SALTANATA 
MUHALiFTiR 

Ancak Londrada yapbğı 
mülakatlar lngilterenin Avus
turya ile küçük antant ara· 
sında bu yakmhğa, orta 
Avrupada güvenliğin ku-
nılmaaı için büyük bir ehem-
miyet verdiğini göstermiştir. 
Bu halde, bu siyasaya aykırı 
düşen Habsburgların saltanab 
iade fikrini Prensin terketme-
sine sebep olmuştur. 

. HABERLER DO~RU 
DEGIL MI? 

Londra 1 (Ö.R) - Yakında 
Parise hareket edecek olan 
Prens " Stahrenberg ,. sabah 
gazetelerini okurken kendisi 
hakkında verilen meraklı ha
berlerden çok eğlenmiştir. Bu 
haberlerde Prensin dün akşam 
Brüksele giderek Artidük Otto 

• : ile Hababarglana saltanab ia
de meselesi hakkında göriif
tüğii bildirilmekte idi: Hakikat 
şudur ki Avusturya vis şam61ye-
sinin Arşidükle gizli göriifme
leri hakkındaki telgraflar ta-
mamiyle hayalidir. Prens dün 
akşam Londrada bazı lngiliz 
ve Avusturyalı dostlarını ka· 
bul etmiş, sonra birçok ziya-
retler yapmıştır. Bunun için 
şuraya buraya gittiğine dair 
olan haberleri eğlenerek oku
muştur. 

PRENS LONDRADA 
BULUNUYORDU 

Prensin yakmlarından birisi 
sabah demiştir ki: 

- Prensin alibhıi (yani-
başka yerde olduğu iddia 
edilen saatta Londrada bulun· 
duğu) mubakkakbr. Londrada 
olduğu için tabii başka yerde 
bulunamazdı. Bu gibi haberle
rin nasıl çıkarıldığı şaşılmağa 
değer, zira dün öğleden sonra 
herkes prensi Londra sokak
Jarmda görebilmiş va akşam 
dostlara da geç vakıt kendisin
den ayrılmışlardır." 

YEHt ASIR -· 2!. Şubat cı.'G 
eaı 1 

....__ 

- -

ŞEHİR B.&DBRLBRİ 
i KÖŞEMDEN j 
Böyle mi, değil mi? ' 

Karantina 
Ocağında 
çalışmalar 

C. H. P. birinci Karantina 
ocağında muhitin seçilmiş aile 
kızlarmdan ve gençlerinden 
yeni bir operet heyeti çahş

mağa başlamışbr. 
Zengin orkestra ile şubatın 

9-10 akşamı (Mahdum bey ev
ı leniyor) opereti teJMil edile

cektir. ..... ,,,. ·~ 

Polis konferansları 
lzmir polislerinin ' mesleki 

bilgilerini arbrmak iÇin şimdi
ye kadar verilmiş olan ders ve 
konferanslardan ne derece isti
fade edildiği anlaştlri:ıak üzere 
Emniyet direktörlüğü bazı s~
aller tertib etmiş ve polislere 
vermiştir. Polisler bu suallere 
yazı ile cevab verecekler ve 
bu ce•ablar Emniyet müdürü· 
B. Feyzi Akkor'un başkanla
ğıoda toplanacak bir komisyon 
tarafından tedkik olunacaktır. 

•••••• il • 

Kızılayın 
yardımları 
ikinci Kanun 936 ayı içinde 

K.tnlay kurumu dispanserinde 
(193) hasta çocuk muayene 
edilerek, iliçlan da parasız ve
rilmiştir. 

Altı ilk okuldaki fakir tale· 
belerden (120) talebeye kırta-
siye dağıblmış, ve muhtelif 
faydah kitaplar hediye edilmiş
tir • 

Jtttı••·~ 

Beraet ettiler 
Kaçakçıhk yapmakla suçlu 

Kuşadası eski belediye reisi 
bay Fuad ile kainpederi Ka
zımın bugün lzmir ihtisas mah-
kemesinde yapılan Jlluhakeme 
sonunda suçu saliit olmadığın
dan her ikisinin beraetine ka· 
rar verilmiştir. 

.. . . ...... 1 

Evlennıe 
lr:mir Müstahkem Mevki ko

mutanı general Kerameddinin 
baldızları kerimesi bayan Se
mahatle piyade subaylanndan 
bay Eşrefin akidleri şubatın 
üçüncü pazartesi günü icra edi-
lecektir. Tarafeyne saadetler 
dileriz. 

Karşıyaka 
kızılay kongresi 

Ekseriyet olmadığından do
layı toplanamıyao Karşıyaka 

Kızılay kongresinin bugün saat 
on birde Karflyaka parti eV:in-
de toplanacağı haber ahnmıı
tır. 

Şubat maaşlari 
verildi 

Resmi daireler memurlarının 
dün ıubat peşin maaşlara def· 
terdarhkça dağttılnuşbr. 

iŞÇi 
Federasyonu 

kongresi 
C.H.P. himayesindeki işçi ve 

esnaf federasyonu yıllık kong .. 
resi 15 Şubatta federasyon bi-
nasında toplanacakbr. Umumi 
kongrede okunmak üzere fe
<lerasyoo genel bürosu şefliği 
tarafından bir rapor hazırlan
mıştır. Aldığımız malumata gôre 
federasyon bir yıl içinde üye· 
lerinden 11,800 kişiye muhtelif 
şekilde yardım etmiştir. 

Bayındırlık bakanlığının bir bildirimi Burnovada 
Aziz üstad Hüseyin Rahmi 

nin " Gol yabani ,. sini oku· 
mıyan hemen hemen yok gibi· 
dir. Bir zamanlar ben de oku· 
muşdum, hem tekrar tekrar .. 
Orada bir cin, peri suali var· 
dır: Resmi dairelerin yaptıra

cakları inşaat üçe ayrıldıı 
Dün Dahiliye vekiletinden 

vilayete gelen bir bildirimde 
279<J numarah kanunun ikinci 
ve dördüncü maddeleri muci
bince 1936 yılanda yaptmlacak 
inşaatın Nafia vekaleti bütçe
sinde açllacak bir fasılda top
lanacağı bildirilmiştir. 

inşaat tab.sisab üç. kısma ay
rılacaktır. 

1 - Yeniden yapılacak veya 
i.fave edilecek binalara aid tah
sisat, 

2 - Mevcud bınaların esaslı 
tamirine- aid tahsisat, 

3 - Mevcut binalarin adi 
surette tamirine ait tahsisat. 

Üç numarada gösterilen adi 

tamir işleri tahsis~ ~imdiye 

kadar olduğu gibi lıer vekalet 
veya idarenin kendi bütçesinde 
kalacaktır. 

Adi · tamir tahsisatı keşif be
delleri iki yüz elli lirayı geç
miyen sı~a, badana, dam ak-
tarmaıu gibi binanın es-
ki vaziyetini değiştirmiyen 
diğer işlere sarfedilecek para
lardan ibarettir. 

Bir ve iki numarada göste· 
rilen yeniden inşa ve esaslı 
tamir işlerine aid tahsisat 936 
mali yılandan itibaren Nafia 
V ekileti bütçec.ıinde açılacak 
bir fasılda ayrı ayrı gösterilmek 
suretile toplanacakhr. =· ..... ·-

Bulgurca çiftliğinde 
köylüleri~ bir şikiyeti 
istikrarsızlık üretmeni zarara sokacak 
Bulgurca çiftliğindeki üretmen
lerden beş altı kişi dün matba
all)ıza gelerek 60 küsur imzala 
şikayetnameyi bize verdiler. 

Şikayetnameden ve köyJüle
rin anlattıklarından öğrendigi

mize göre Avuoduk zadelere 
ait bu çiftlik iflas masası ta
rafmdan bay Hüseyin adında 

bir zata kiraya verilmiştir.Müı· 
tecir parça parça bu araziyi köy 
lülere kiralamaktadır. 

Bu defa müstecirle köylü
lerden beş on kişinin arası açıl· 
mış bir çok ihbarlarla resmi 
makamlar da işe karışhrılmış
br. Köylülerin bir kısmı arazi
nin hükümet elile kendi erine 
tevziini istemişlerdir. Üretmen
lerin hepısioi toprak sahibi yap
mak Cumhuriyet rejimi için 
bir ülkü olduğuna göre bu di
leğe iştirak etmemek imkan
sızdır. 

Y almz arazi Devlet elile köy
lüye dağılıncaya kadar da en 
kilçüğümüzden en büyüğüne 

kadar kanunda bak mefhumu
na riayetkar olmamız zarureti 
vardır. Bize bildirildiğine göre 
hatta getirilen şikiyetnamede 
dellahn da imzası bulunduğuna 
göre nahiye müdürü köylüye 
milstecirin çiftlikte alakası 
kalm~dığmı ve' her kesin ara
ziyi istediği gibi sürmesini yay
mışhr. Müstecir ise elindeki 
kontui-at mucibince köylülere 
botbehod hareketin mes'uliyet
lerini hatırlatmakta, hakkmı 
kanun yollariyle tanıttarmağa 
çalışmaktadır. Bugün müstecir 
bu hakkı aramasa bile yarın .. 

iflas masasının hotbehod eki
len tarlalara el koyması gayet 
tabiidir. 

Bu istikrarsızlıktan zarar 
görecek şüphesiz yine köylüler 
olacaklar. Bu keımekeşio önü
ne geçmek için idariğ adliğ 
müdahalelerle intizamın iade
sine zaruret vardır. Diğer yol
dan da çiftliğin köylüye dağı
blmasını kanuniğ yollarla araş
tırmak ve temin eylemek bir 
vazifedir. Bu noktayı böyle te· 
barüz ettirdikten sonra alınmış 
imzalı şikayetnameyi aynen 
yazıyoruz: 

"Biz yıllardan beri Bulgurca 
çiftliği arazisini ekmekle haya
tımızı kazanıyoruz. Bu defa 
müstec;r ile köyümüzün beş on 
kişisi a asında çıkan bir ihtilaf 
yüzünden zarara uğrayacak bir 
vaziyete düştük. 

Nahiye müdürü dellal bağır
tarak " müstecirin çiftlikte ala
kası kalmadığım,.bizlere yaymış

tır. Diğer taraf tan müstecir kon
tura tosuna dayanarak bize mu· 
kavele yapmadan arazi süremiw 
yeceğimizi tebliğ ediyor. Hangi 
tarafın kulu olacağımızı şaşardık. 
Bu şaşkınlığın ekim işlerimizi za
rara uğratacağı fÜphesizdir. 
Alikadarlano bu ~ bir soaı 

vermelerini yalnrmz.,, 
(ALTMIŞ KÜSUR. iMZA) 

Sovyet konsolosu 
lstanbulda bulunmakta olan 

Sovyet Ruşya tebrimiz general 
konsolosu M. Trentiy~ ,_Ipnire 

, döom;~tür. 

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 sinemanm yarath· 
ğı ikinci büyük sinema operası şimdiye kadar görülmemiş 
bir muvaffakiyet kazanacaktır. 

Aynca : Paramunt jurnal ( yeni dlinya havadiılsri ) . ' . . -

-·· Köy işlerine önem 
veriliyor 

Bomoyanm bütün köy muh
tarları Kamunbay Şefik Erolun 
başkanlığında toplanarak Mart
tan Hazirana kadar sürecek 
ol? - mütemmim bütçenin nasıl 
yapılacağı hakkında konuşma
]"·· yapmışlardır. 

Bu toplantıda ayni zamanda 
zirai asayiş ve benzerleri, köy 
işleri ve müşterek köy ihtiyaç· 
lan ve 6aşarma çareleri etra· 
fında da uzun boylu görüşül
müştür. 

Bornova ve köylerinde müs
takbel ipekçilik için ilk adım 
dünkü toplatıda atılmış ve bu 
sene iç ., ova köylerinin boş · 

yerlerine ve hendek kenarları
na dört bin dut fidanı dikilmesi 
karar !aşhnlmışbr. 

Kamunbay Şefik köylüyü kal
kındıracak olan bu hayırh te
şebbüsü başarmak için ziraat 
mektebi mü.dürü a.ğaç Uzmanı 
bay Hilmi ve iplikçilik uzmanı 
ile sık sık temu etmektedir. 

••••••••• 
Zabıta haberleri: 

Şeytan miuareaiue çıkan cüce 
miitzzin ne Qkur? 
Aklıma nereden esdi bilmi· 

yorum. Kendi kendime he· 
men de buna benzer bir sual 
sordum: 

- Bir deli mi kırk akılhyı 
delirtir, kırk akıllı mı bir de· 
liyi akıllandınr? 

Şimdi siz olun da çıkın bu· 
nun alhndan J. 

Ben kendi kedime ne cevap 
verdim bili v or musunuz! Kırk 
akıllıyı dedim bir deli zivana· 
lanndan çıkarır. 

Bir sepet veya bir çuval 
sağlam meyvenin içine bir çil· 
rük meyve ahn, arasındao 
çok geçmez hepsi de çürümeye 
başlar. Gördünüz mü delilini.. 

Delilerle uğraşan akıl dok
torlanmn hallerine bir bakınız 
[Aman gücenecek sevdiklerioı 
olmasın, zira bu yanm akıll• 
galiba onlara muhtacım!] Hep" 
sinde de bir tuhaflık görüfüı, 

Hele bunların içinde Mazhar 
Osman biz boıboğaı gazete
ciJerin ağzında çilrümez bir,. .. 
kız olmuştur. 

Sokakta bağırm•• Burası böyle.. Gel gelelinı 
Keçeciler caddesinde Ahmet hayat cephe.sindeki tecellileriPe 

oğlu Süleyman sarhoş olup ba- aman neler g6riirüz1 nelere 
ğırdığındao hakkında 2eregi şahid olur ve dinleriz. 
yapılllllfbr. Misal mi ararsımz : Kıyamet 
Boya fırçaları çallumıt kadar. 

Basmahanede kundura bo- Hiç dedikoduyu sevmezsiniz, 
yacalığl yapan Hasan oğlu hatta nefret edersiniı, likio 
Ömerin dört tane boya fırça- tali sizi dedikoducuların arasın• 
sını çalan Selinikli Ali oğlu atmıştır. (stemiye istemiye oo· 
Mehmet ile Selioikli Yaşar ları dinlerken sarar mı sizi de 
oğlu lbrahim yakalanmışlardır. bi.r dedikoculuk, hiç bilmiyere" 

Kad111 yaralanır mı? mfikemmel bir dedikoducıı 
Mersinlide manda çayınnda olursunuz. 

Ömer oğlu Hüseyin çavuş .ile · Kadın yüzüne bakmakta" 
lbrahim kızı Ayşe araJannda _ utanıyorsunuz, erkek yüzüpe 
bir para meselesioden çıkan bakmakta günah duyuyorsunutı 
kavga sonunda Hüseyin bıçakla böyle mi böyle.. Hadi bakahf1l 
Ayşeyi arkasından ağır surette sizi hovarda meşrebler içinde 
yaralıyarak kaçtığından aran- çok değil bir ay yaşamağ_' 
mağa başlaomışbr. mahkum ! edelimt onlann tabı· 

SarhoflUk rince; kabak çiçeği gibi aç~l-
mak uzun zamana bağlı değıl

lkiçeşmelik caddesinde kah- · dir, eski halinizi unotursunoı· 
veci Nezir oğlu Süleymanın Bilmem size şu hikiyeyi aP" 
kahvesine sarhoş olarak giden latbm mı, düşünüyorum da ao· 
Mustafa oğlu Mahmut 200 ku- latmadım gibi geliyor : 
IUf kıymetindeki tavlayı ~m- Softanın birisini habrtJl1 

rukla vurup karmaL la beraber . kıramıyacağı bir dostu iç-· 
bağırıp çağırdığından yakalan- kili bir sohbete götürüyor, 
mı~hr. ' hocamız künah olmasın diye? 

Yaralanma Yalnız mezelerden alıyor? H0
" 

Dün gece saat 17 de Tepecik canın aa dişi sızlıyormuş, sob" 
Sürmeli sokağında Nazlanan betin ortasında; dişimi feryadıo 
umumi evinde oturan Abdul- basmış. Aman dişim, aman ~= 
ı h la şimf diye avurdunu tutan mou-: 
a zı Salime diğer adı Lüt- akpmdanberi rakı içirmekte~ 

fiye sokağa çıktığı sırada önü- bütün ısrarlara dayanirkeo; 
ne geçen Tosun oğla Mustafa . _ Hocanı şu rakıyı a~• 
falçeta biçağı ile sol kalçasın- al da sazlıyan elitinin llstiiode 
dan hafif surette yaraladığan- biraz tutl Geçer, sara tftkirÜ" 
dan yakalanmışbr. 

Yankaslclllk 
Dün saat 9 da Alsancak 

ltalyao hastahanesi önünde 
hastasını çıkarmak için bekli· 
yen Habib oğlu dokumacı Ah
medin yaoına sokulan ve gös
terilen fotoğraflarda geçmişi 
bozuklardan Mehmed ve Talib 
olduk.lan teşhis edilen iki 
adam, 36 lira parasmı yanke
sicilik suretile çalıp yangınhk
lar içioo doğru kaçbklan şi
ki yet edildiğinden araşbrmaya 
başlanmıştır. 
Parmaklarını raırmu; 
Dün Alsancakta Şehir gazi

nosu karşısındaki barakada 
oturan Zeki kazı Halide bara· 
kası önündeki arsaya serdiği 

çamaşırları Mehmed oğlu Said 
çalmakta iken görülerek yaka
landığından sağ elininin iki par
mağmdan ısırıp kaçmış ise de 
kovalanarak tekrar yakalanmış
tır. 

ver. 
Teklifine naz etmesine r•i 

men dayanamamıf, tavsiyeleri 
tutmuş, bakmış ki; sızı yo 
oldu, hoca; tüküreyim derke, 
yutkunmuş; ne dersiniz? 
saniye içinde kursağı kaı•P 
kulaklan ısınan hocanın bu b 
hoşuna gidince. arkadaf11 

dürtmüş: 
- Bir kadeh datıa versene 

Dişimin sızım dindi.reyim •. 
Hocanın istediği bir kadeb 

sohbetin sonuna kadar tefi 
ve teselsül etmiş, gitmiş... . 

Daha misal mi istiyeceksill1 
.. 

Yok artık! Varan kendiniz dil 
şünün gayri! 

TOKDIL 

Havaya ilah atrna" 
Halkapınarda Kuruçay rJJ' 

ballesinde oturan ve seYY' 
kitap sabcılığı yapan MebrJJe 
oğlu Ahmed sebepsiz olat' 
üç el silih attığından ya~' 
la!lmıştır. 
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Sayı:79 
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Edebi Roman F k t ·mdı· 

s~·~·i .. d~·i;~·~eviy8ord.u:~ :ş~ı!1ızı 
• u ın 
ınanıyoruın. l 1 yarattı 

1. fi ısım- _ 
bes ıyen ----·-- b size de büyük dos-

--... ' Hem en d k d .. ·b· eiinı j d' amma o tor a-
Bir müddet düşünur gı ı lerioi. tum der ım den başk:ı kimse-
haşına götürdü, sonra cep etle rıhr!. O bend t olma dedi .. 

hayr k- .. k osu · 
karıştırdı. Doktor nin uçu . ııe diyeyim? .. 
b 

u k. ınına sıze 
akıyordu? f kardı. ı- e 1 ~ d ardım bekler gibi 

B- ··k b'r zar çı A nesın en Y • d 
uyu çe ı dedi bir n O dalgın, işitmıyor u 

Bunlar işte bunlar . baktı. 
' rla sııe . 

zaman büyük bir guru Bu da san~~.... r . kaldırdı sevinçle 
· gösterdiğim planlar.. . fa- ı<uçuk, e 101 

ınuvaffakıyetimin belgesdı!. "ıyet birden: B ldum bu'dum, hani 
. b" " nıe en oı u , 

icat madamkı ır başka -: · büyiik dostuma baba) 
kondakçısı,, olmaktan Bana da eskı~en Annemin babasının 
yararhğı olmıyacak... derchnı.. . Siz de benim 
ı·· k Ieketınde ... 
nıumu yo .. dav· ıneın Çocuk bu 

D 
. doktorun b olursunuz .. 

emır genç. eden bep- ba am .. alını 'bi tatlı 
ranmasıha vakıt verrn. bir 50• buluşun zevk~nı ş gı 
sını parçaladı ve genış yumuşak sesıyl~~ diye tekrar-

lukla: .. d'" "·u· nüz - Baba, ba 
ı ~ k aor ug 

- Bana ayı to k"ı J yordu. h J 
ı ~ . . . tmakla san 1 • d · bir eyccan a 
akaplardan hırını a in- Denıır erın · 
h fifl d' Bundan sonra " u kaldırıb bağrına 

a e ım. b ınutfo çocugun . . . ~. bu ke· 

sanhğa, milJetime d~~üsü ile ba$tı.b!!t~.:e::ıı:!:ttı!:utturmuş 
bir hizmet etm~k başlıya· lime u u 
falışacağım. y enıden yeniden yaratmıştı.. b 

ff k Olursam onu .. 1 b"ır !Juluş u ... 
cağım eğer mu va 3 

0 
_ Ne guzc .. 

huluşl~rım Kayaya babasını Ne tatlı çnğırı~!. Bir ::~:n so~!~ 
son armaganı olsun. · . tekrar et yavrum.. ' 

di 
. •0 .. ılerı ,,e 1 ak1 fnl at. .. 

Suna mühen sın "' . k _ ban o 01 ... 
k t'' etı ar S aya baktı .. 

hareketinin açık a ıy 1 uoAnnen bırakır mı, bu se-
müteesir o - _ .

7 Şıtında şaşırmış, d'" en bir . Jaşnıak ister mı. 
Dlt1ştu. Kaya yere uş •incı pay b kırsın değil mi? 

Anne ıra 
resime bakarak: 

1 
. nne? - son gücü de kırıl-

-Abu benim deği ını"a kar· Sunanın d'". adama 
ttıgı En son sev ıgı 

Doktor çocuğun uza mıştı. k · ·0 elini uıath. 
k t) deme ıç.ı 

tonu alarak ha tr. . v f to· (eve orulduın, hayat ar-
. ·ıd aldıgı 0 Çok y Demır Şcnı en J'ne - B den ara-kt n e ı buldunı. en 

gra.flar;n yine do oru. . e.. kadaşıın~. .. o··nce yavrumuz 
• v • • •• •• bazınesın ozu · 

gcçtıgım gorunc~ ibi hay· dığın s O küçük ellera 
el uzatılmış bir hasıs g mutluladı. nun bmıı kutlu uf• 
kırdı.. ı,;rt,.~on baya 

- Onu veriniz dokt~~·-- Bu sun D~ınir .. ~ğildi dudaklarını 
daha belki göreıniyeckegbı?'·aoı· Demır aklarına doku-

k"" U ır doktorun parm 
rtizel yavrunun uç k görıne· . purken sordu: . . 
tnını oJsun ban ço - Söyle şıındı inanıyor 
YİnizJ. diıleri ara-· ? 

Kaya babasının . . u""ıüne ınusun .. terek: 
k ·• Jerını Y Suna fU · d 

aına aokulara goz v kabahati - Seni daima sevıyor u=. 
kal~ırdı, sank! !apt.~~edi: · . di inanıyorum. u 
tamır etmek ıçın soy - elleri fakat şkırn beliyen tılısımı 

d ha guz ı"nan aş ınıızı 
- Bundan 3 t mla 

B .. ··k dosu attı 
"Var bizde... uyu kart- yar ··· 

birlik kocaman re~i~le:ir çıtane .. 
blı:, size de verır" • :;;. ~iyasasından bir 

~~vyetlerin ~ftarı ha~e!~!.~~~~.~~~~ı 
IStıkraz yapa t bilyük efçilıg~ L dra piyasasında 

Ö R) Sovye da guya o-n 
Paris, 1 ( . -: B Eden arasın ında Rusyanın 

drada B Litvinof ıle · · rMltk zanıan h fi' · • 
· kti veya r- . kısmen a ı ıçın 

bir Sovyet· istikrazırıın "a b tar meselesın ." rdikleri haberi 

in . ptıgı orÇ telerıo ve 
gıltercye karşı ya_ dair bazı gaze . . Londrada ne böyle 

llaÜzakereler y.apıldıgına bir tebliğ neşr~tını.şt~~~ ınüzakerey girişil-
kat'i olarak yalaıılıyan d buna aıt hıç ne e 
bir teşebbfü; yapılmış, 

- Bitti -

ıniştir. 

Son 

Ankara da ...... 
7 

ütiiphaııe ın ~ınur

ları kur u açıldı 
Ankara, 31 (A.A) - ikinci 

Kanun ayı içinde yüksek tarım 
enstitüsü genel kitap sara) ırıda 
Ankara kütüphane mcınurforım 
yetişlırmek üı:ere Lir kütüpha
necilik kursu açılmıştır. 

Kursu enstitü rektörü Bay 
Profesör Dr. Falke'nin bir söy
levi ile açılmı:ı ve bundan son
ra kütüphane mütehassısı B. 
Dr. Tumınvoll ilk dersi.oi ver· 
mişt;r. 

I<urslarn 6 bayan ve 20 bay 
devam etmektedir. 3 ay ~üre· 
cek o~an bu kurs:arda, kütüp
hanecilık ilmiııin bütün incelik
leri göster lecek \'C modern 
bir kütüphanenin ta nifi için 
gereken bütiin esa lar öğreti

lecektir. 
Memlekette i mi bütün esas

lara riayet edilerek tasnif edi
len ) ük ek tarım enstitüsü 
kitapsarayı bize modern bir 
l.ütüphanenin ne d mek oldu
ğunu anlatacak biricik örnek

tir. 
Böyle modern bir kütüphane 

içinde yctiş~cek olan tütüp
hane memurları ileride kendi 
kütüphanelerini tasnif ederken 
böylece en iyi bir sistemi tat-
bik etmiş olacaklardır. 

Trakya a . 
kızılay hastane eri ı 

Ankara, 1 (A.A) - Yurdu
muza gelen ve gelecek olan 
göçmenlerin sıhhi durumlarım 
ıslah için Kızılay cemiyeti ta
rafından Trakyada açılmasına 
karar verilen dört hastaneden 
Keşandaki 30 yataklı '1a!i.li\ııc· 
n n bütün h xırhkları .ıkmal 

edilmiş ve ha tan 1 Şubat 936 
tarihinden itibaren işe b:ışla-

mışhr. 

Italya 
K. bakanlığı müs
teşarı Berlinde 
P . 1 (AA) - Maten 
arıs, · 

gazetesinin Berlinden h=b~r 
aldığına göre Italya kul~ur 
bakanlığı müsteşarı Berlıne 

imiş ve dış bakanı tarafm-
ge oı· . dan kabul edilmiştir. ımpı-yadlarda i12acakt.r. 

Numaralı Italyan 
tebliği 

Roma, 1 ( Ô.R) - 112 nu
maralı resmiğ tebliğdir: Mare
şal Badoglio telgrafla bildiri· 

yor: 
Ne Somali, ne Eritre cephe-

lerinde mühim hiçbir şey ol

mamıştır. 

Deniz 
Koufcransı da•1ıldı 

Londra 1 ( Ö. R) - Deniz 
konferansı, deniz kuvvetlerine 
dair projeyi kabul ettikten 
sonra, celselerini gayri muay
yen bir tarihe kadar talik etti. 

s ıttne • _, 

Telgraf Haberleri 
lngiliz muhaliflerine göre 

Petrol birgitesi şimdiye 
kadar kurulmalı idi 

ır / 011 Sı11111011 

Londra, 1 (Ö.R) - muhalif abeslik siyasası olabilir. Petrol 
liberal partisi başkanı B. Archi- ambargosunun tatbiki elı:emdir. 
bold Sinelair, Nevkastlde net- Bu ambargo hatla çoktanberi 
kunda ltalyaya Jrnrşı petrol başlamış olmalıydı . ,, 
berkite inin tatbil<ini miistncel Roma, 1 (Ö.R) - Mussolini· 
bir iş olarak gösterirken şun- nin ilhamiylc yazdığı makalede 
lan da ila\•e tıni tir: · "Popolo d'ltalya,, şunu da ilave 

"Baı.ıları Mu olininin petrol ediyor: 
b\:•l.~ a.luuu t.'-:.U ••• '""'ı .. ; ı .... ~ ... 
sebcb telnl iri edeceğini ileri 
sürer k ltalyaya karşı ancak 
tesir iz berkitelcrİ• tatbiki ile 
iktifa edilme ini i temektedir
ler. Fakat bu cekilde tatbik 
edilen bir mü t rek güvenlik 
siyasası ancak müşterek bir 

' .. 

nv•~ ;o~Ut,. hUt'<U cı..uıh•~w 

nun menfaatlerine aygı gös
tcrmeğe hazırdır. iki memle
ketin, lngillere ve ltalyanm 
menfaatlerini harmonize etmek 
(ahenkleştirmek) için Londra 
il bir anlaş~a yapmağ da 
hazır bulunmaktadır. 

hastanesi umune 
Haydarpaşa'da 

hasta desi 
kurulan Nümune 

törenle açıldı 
lstanbul, 1 (Özel) - Haydarpaşa'da yeni kurulan 120 yataklı 

Nümune hastane ·i bugün açılmıştlr. İlbay muavini Hüdai kı a 
bir nutukla müe seseyi açmıştır. Hastane n abiye marazından 
başka büHin branşları mühtevıdir. Va pazartesinden itibaren 
f aliyete bilfiil geçecektir. 

B. Flandin'in görüşmeleri 
Paris, 1 (Ö.R) - B. Flandin sabah Sovyet dışişleri halk ko

miseri B. Litvinof ile Pars büyük elçisi B. Potemkin'i kabul 
etmiş ve 40 dakika görüşmiiştür. Bundan onra B. FJandin Yu
goslavya elçisi B. Pur:ç'i kabul etmiştir. Öğleden sonra dışişleri 
bakanı, Portekiz dışişleri bakanı B. Monteiroy'u kabul etmiştir. 

Hukukçu talebeler 
llabe.--- da' asını . ·o y«·tt· ind:. nıiidafaa 

•tlt•n proft•'"'(jriin dt•r iıu~ girnıedilPr 
Paris, 1 (Ö.R) - Habeş davasını Uluslar sosyetesinde müda

faa etmiş olan profe ör Gaston Jeıe tarafından bu sabah Hukuk 
fakültesinde verilecek olan ders Faşist talebenin nümayişi hase-
bile verilememiştir. Diğer dersler muntazamcn verilmiş ve nümayiş 

olmamıştır. 
Bu hadise üz.erine ulusal öğretim bakanı B. Guernut Paris 

üniversite i rektörü B. Charl ty ile bukuk f külte i dovayeni 
B. Aliksi kabul etmiş ve yeni hadi eler hakkında görüşmüştür. 
Hiç bir tebliğ n r.edilmenıi tir. 

. 

B. Yıldız 
2100 metreden 

atladı 

/Jaı Ol/ } ıl z 
ANKARA 1 (Özel) - Sov· 

yet uzmanı B. Anahim, Türk 
kuşu üyelerinden paraşütçü ba
yan Yıldız Uçmanın 2100 met
reden atlıyarak normal şartlar 
a tında mükemm len yere in· 
diğini, yakında bu derecenin 
fevkinde yeni bir rekor yapa· 

cağım öylemişt r. 

Sefaret 
Otomobilleri 
hızh gitmeyecek 

Ankara, 1 (Öı.el) Resmi da· 
irelerle sef retlere ait otomo· 
bıllerın uray nız.amlarının go · 
tereceği sürat derecesini aş· 
m maları va bunların da diğer 
otomobiller gibi plaka taşıma
lara muvafık körülmüştür. iç 
bakanlık, otomobillerin sür'ah 
hakkında bir nizamname hazır

Jiyacaklır. 

Aydın 
Nüfus direktörü 

Ankara, 1 (Özel) - Aydın 
vilayeti niifus direktörlüğüne 
e ki ni'ıfus memurlarından bay 
Mehmed Sa'ih tayin edilmiştir. 

Everest 
Tepesine çıkacak 

heyet 
Londra, 1 (Ö.R) - Everest 

tepe ine çıkmak üzere hazırlık 
yapan hev t, bugün B. Lorin 
gin başkanlığında Londradan 
ayrıldı. 

Belçika da 
Ulusal müdafaa 

işleri 
Brüksel 1 (Ö.R) - Belçika 

işçi partisi kurulu ulusal mü
dafaa hakkında alınan tedbir
leri görüşmek üı:ere perşembe 
günü toplanacaktır. 

Ron1anya k alına 
EUze saraymda bir 
ziyafet keşide edildi 

tcnı t•n<•nın sa Pari , 1 ( Ö.R ) - Cumhur 
başkani B. Albert Lebrun Ro
manya krolı Karo! il şc:efine 
Elize arayında bir öğle şöleni 
vermiştir. Fransız ve Romen 
bir çok şah iyetler şölende ha
zır bulunmuşlenrdır. Şölen o
nundr dış işleri bakanı B. 
Flandın Ramanya dış işleri 
bak m B. Titulesko ile gö· 
rüsmüşmus ür. 

Bir aşk macerası - Yüksek bir ruh 
Heyecanlı • 

X 
" T.. kçe sözlü dünya haberlerı " 

AYRICA: FO ur 

tahlili - Enfes bir mevzu 

S ıar H«gün 15-17-19-21,15 cumarte i 13-15 tale
eaDS be cansı pa:ınr günü 13 de ilave ean ı ., .. ------------· 
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Ampir stüdyosunda beni gördükleri 
za·man şaşırmıştılar 

Polis anlamadığım birkaç 
söz s6yledi. Sonra beni büyük 
antrpo kapısına kadar getire
rek kapıyı açb. 

- Haydi defol dedi. 
-Memnuniyetle polis efendi. 
Böylece kurtulmuı, yeniden 

hürriyetime kavuşmuştum. 
Kurteneye gelince apartma

nıma çıkbm. kapı açıktı. Banyo 
salonunda ıtık vardı. Ben bole 
per girmez ııık söndürüldü. 
Ve bir adam üzerime atıldı. 

Fakat o kadar seri davran-
1D1fhm ki fiddetli bir yumru
ğumu çenesine yeyen herif 
yere yıkılmııtı. Işığı açtım.Mü
tearrizi hayretle görd6m. Yerde 
inliyen, yiizii kan içinde t'lan 
bu adam Lee Gilkristten baş
kau dejildi. 

Leeyi apartmanımdaki kü
çük odaya hapsettim; ve ra
hatça yatağıma yatarak uykuya 
daldım. Ertesi sabah saat on da 
Leeyi kitlediğim odadan çıkar• 
dun. Kendine gelmişti. Beni 
görünce şaşkınlıiı bir kat daha 
arttı. 

- Lee dedim seni şimdi 
tevkif ettirebilirdim.Fakat bay
le yapmıyacağım. NeY - yorku 
derhal terkedeceksin. Bir daha 
seni görmek istemiyorum. 

Lee bir söz bile söylemedi. 
Şapkasını alarak dairemden 
çıkh. 

Onu takip ettim. Otelin ho
ıunaaKı garsonıara yuKseK ses 
41e Leeyi ,ıöstererek : 

- Jıte bir haydut daha de
dim. Bir daha buraya sokmaz
amız. 

Lee gözden kaybolduktan 
az sonra ben de bir taksiye 
binerek Ampir stüdyoıuna 
gittim. 

Durben kapıda bekliyordu. 
Beni görünce ideta sevinmişti. 

- Danny seni sağ salim 
görebildiğim cidden memnu· 
num dedi. Gece başına bir fe· 
liket gelir diye çok korkmuı
tum. 

- Hiç te öyle görünmiyor
sunuz dostum. 

- Danny elektrik sandal
yesine oturacağınız giln bile 
b<iyJe alaydan vaı:geçmiyecek
siniz sanırım. 

- Siz papasım olduktan 
sonra elhette ki alay edeceğim. 

- Husmanın öldilrüldilğünü 

haber aldınız mı? 
- Her zaman olduğu gibi 

bu hadisede de cinayet ye-
. rinde bulunuyordum. ·. 
' : Dur-ben do!aşmağa ba,ladı. 
Nezaketli ve mütebessim va
ziyetini bırakmıfb. Enditeli gö
rünüyordu. 

- Bir türlü anlamıyorum 

Danny. Bu iş nasıl oldu? Dar
rov Husmanı nasıl öldürdü? 

- Yani haydut Meyeri de
mek istiyorsunuz. 

- Husman olmuş Meyer ol
muı .. Bir farkı mı var? Şina
tovn'da bu cinayeti de işleyen 
Darrovdur. Telsiz tecrübele;ini 
orada yapıyordu. Darrovun 
dairesini gördünüz mü? 

- Burada yalnız iki oda 
g6rebildim. 

- Şu halde hepsini göre
mediniz. Darrow siz gelmezden 
tam bir çeyrek saat önce 
Husman üzerine ateş etmişti. 

Sizi de öldllrmek, sonra cina
yetin Huaman tarafından yapıl
dığı zebabmı vermek istiyordu. 
Buna mnaffak olamayınca 
gizli kapıdan kaçmıfbr. Ora· 
dan biitiln konuştuklannıu 
duymuş, hatta polisin geldiğini, 
tahkikata ne suretle idare etti· 
ğini biJe takib etmişt;r. Hatta 
poliııleri cinayet yerine çağıran 
da kendisi olduğunu duyarsam 
biç şaşmıyacağım. 

- Ô yle... Norris bu sarn 
biliyor mu? 

- Evet .• Fakat o keşifleri
nin tatbikinden baıka birıeyle 
alakadar değildir. Saabma bak
tım. Sonra J)urben'e 4edim ki: 

- Biz D. stüdyosundayız. 
Halbuki, Bandi kelimesinde 
Qlduğu gibi B. stüdyosuna çı
kalım. 

Darbeni kolundan yakahya
rak yukarı kattaki stüdyoya 
çıkardım. Darrov ve Norris 
orada idiler. Sırtlarmı kapıya 
vermİf, kontifuyorlardı. Anaı
zm d6ndüler. 

Çehrelerine dikkat ettim. 
Şaıkınbklarım ifade eden bir 
hal vardı yüzlerinde.. Kendi
lerini çabuk toplıyarak yanı
mıza geldiler. Ellerini uzatblar. 

- Haydi dostlarım diye 
haykırdım. MecJisi biraz ben 
canlandıracağım. 

Her üçü de tabiiğ bir insi
yakla yaklaşhlar. 

- Oturunuz ve dddiğ ko
nuşalim dedim. Norris bir kol
tuğa yerleşti. 

- Sonu var -
•••••••••••• 

Sonya Heni 
Kayak t•mplyonasını 

kazandı 

Berlin 1 (Royter bildiriyor)
Norveçli Sonya Heni, onuncu 
defa olarak kadınlar arasmda 
dünya kayak (Skating) şampi
yonasana kazanmıştır. Kendisine 
bu münasebetle Norveç hüku-· 
meti tarafından altın bir kupa 
hediye edilecektir. 

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 S 1 H H A T 

E V 1 N D E tedavi ederler 

SIHHAT EViNiN ::ı:~~a:~:::::i e:e s~:~: 
rakkiyatma göre hazırlaumışhr. 
HASTAHANE Ucretl,rl : iki liradan başlar. Hususi 
odalar dört liradan altı liraya !~adardır. 

SON derece temizlik, mükemmel bakım ve şefkat 
SIHHAT EViNiN vasfıdır: 

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

s. 4-5 15 - 26 (78) 

YENi A81R 

Harp ihtimaline karşı 
Afrikada lngiliz - Italyan süel hazır

lıkları gittikçe genişleyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fölkişer Beobabter gazetesi· 
ne Kahireden yazılıyor : 

Libya çölünüa garbma düşen 
tekmil yarası, Mısırda "askeri 
mmtaka" diye ilin edildiği ve 
umumun seyriseferine kapan
dığı gündenberi, o sahadaki 
askeri hareketler hakkında bir 
fikir edinmek te güç bir şekil 
aldı. 

Ancak, ltalya Bingazisinden, 
askeriğ kontrol altmda yasak 
mmtakadan geçen yolcu 'arın 
ve muvakkat mezuniyetle ge
len subayların anlatbklarıi:dan, 
bu arada, askerlerin Kahire'de 
banyoları yapılmak üzere gön
derdikleri otoğraflardan ve 
Mısır Sü b~kanhğma gelen 
gizli raporlardan anlaş•l ı ror ki 
Cöldeki lngiliz-Mısır seferber
liği var hız1a inkişaf etmekte
dir. 

nın en esasla bir üuülhareke 
noktası haline sokulmuştur. 

Bundan dört ay evveline ka
dar küçllk bir kaplıca kasabası 
olan bu yer, bugiin bir harb 
karargahı halini afmıştır. 

Haftada bir defa Hollanda-

Buradaki lngiliz maha· 
filleri ltalyanlann Libya-
daki kuvvetlerini 65,000 kifi 
tahmin ediyorlar. Bu kuvvetler, 
bugünlerde bazı üniteleri Bin· 
gaziye getirilmiş olan mot6r· 
leştirilmiş bir farka ile takviye 

Hususiyle, lngilizler geniş 

ölçüde' tertibat almaktadırlar; 

Çiinki, Mısır mahfellerinde 
askeri bir çarpıtmanın her' 
tirli ciddi ihtimali göz &rıiin
de bulundurulmaktadır. 

jngiliz ordusundall bir mü/reze 
Hindistan ha•• seferinin yapıl- edilecektir. 
dtğı tayyare meydanı lngiliz 1 ltalyanlana Libyada 1200 
ordusunun bava merkezi ol- tayyareleri ve bOyClk bir kısmı 
muştur. çöllln içablanna glSre tertib 

5aylendiğine g6re, kasaba- edilmit 800 taoklan oldatu 

Herhangi bir ini baskın ihti
mali göz önünde bulundurula
rak, Libya çölünde, BmgJzi 
sanmndan Nil nehrine kadar 
uzanan birbirine muvazi iki 
müdafaa hattı tertib edilmittir. 

nın garp tarafında çok kuvvet~ tahmin ediliyor. 
li miidafaa şiperleai tesis edil- Katt olarak bilinen tudar ki, 
miştir. Ayni zamanda, tekmil ltalyanlar Melfa valıuında 
motörlli kıtaların üssiilhareke Yarabub'da yeni yeni çetme 

Bu hatlardan biri, sahil bo• 
yunu takib eteketmdir. 

Bu hatbn merkezi, ltalya .. 

noktası vaziyetine girmiı olan 
kasaba, tayyare h&cumlanna 
karıı geoit 6lçlde tahkim edil· 
mittir. 

ikinci mlldafaa battı, sahil 

/ta/yan ordnunda11 bir müfreze 
Mısır sınıra üzerindeki Sollum hattan-. muvazi olarak dört 
kasabasıdır. Sollum'un garp yüz kifometre geriden geçmek· 
tarafında bulunan dağ kuvvetli te •e Mersa Matruh iiç yüz el· 
surette tahkim edilmiştir. ltal- li kilometre cenubu garbisinde· 
yan toraklan boyunca giden ki Siva vahaaiyle Umba Seghir 
sınır da dikenli tel manialariyle vahası üzerinden, Kahirenin 
kapanmışbr. Ktiçük ve tabiiğ takriben yiiz kilometre şimali 
bir liman olan Sollum'da kara garbisindeki vidii Matrun'a 
ordusunu takv;ye etmek ilzere varmaktadır. 
iki lngiliz kruvazörü bu- lnriliz kaynaklarından haber 
lunmaktadır. alındığma göre, bu batta, on 

Çol yolu Sollum'un şarkından ikiden atağa olmamak üzere 
a..hiJ boyunca ve çöl mıntıka- bir çok müdafaa noktalan ha· 
sımn garbında en bliyük şehir zırlanmıştar. 
olan Mersa Matrub üzerinden ltalyanlaran bu bat üzerinde 
geçerek lskenderiyeye varmak- yapacakları bir ileri hareketi, 
tadar. hiç şüphesiz ki, sahil boyu 

Bu hattın bir an evvel 1 t - hattında yapılacak olan bir 
riJmesi jçin bugünkü günde ileri hareketinden çok daha b&-
burada, çal mıntakaJarından yük zorluklarla karşılqacakhr. 
toplanmıı ve hayallerinden bile Ancak, ltalyanlar burada, sahil 
geçirmedikleri çCSlde ekmek boyunu baştanbaşa atet altına 
parası kazanan binlerce bedevi alabilecek mevkide olan lagiliz 
çalışıyor. . zırblılannm yan ateılerine ma• 

Bu yol üzerinde ve ıimdilik, ruz kalmıyacaklardır. 
Mersa Matruh'un takriben 100 ltalyanlara geline, onlar da 
kilometre şarkında bulunan Fu- bazarhklannı bitirmek üzere· 
kaya kadar işlemekte olan ve dirler. Mısır sınırlarına 150 
Fukadan daha ilerilere doğru kilometre yaklaımıı olan yeni 
bitirilmesi için (en çok dört Tr;..blus ve Bingazi otomobil 
ayda bitirilecektir) var kuvve- yolunun bitirilmesi için, 2000 
tiyle çalışan demiryolunda Mer· işçi gece gündüz çahşmekta-
sa Matruh'un garbana doğru dır. 
alabildiğine askeri malzeme, Burada bergün beş kilometre 
erzak ve asker taşınıyor. uzunluğunda muvakkat tarzda 

Mersa Matruh kasabası, çöl- yollar yapılmakta olduğu sCSy-

ve kuyular açmıılar ve bu ye
re bilyiik alçücle aıker yığ· 

mıtlardır. 
Yarabab, Siya'aın ıimali gar• 

biıinde ve Akdeaiıin üç yh 
kilometre cenubunda balunaa 
bir yerdir. 

Bir Isveçlin'in anlathğına göre 
vaktiyle Graziani'nin a&nsiye 
'karşı bliyOk muvaffa'loyetler 
kazandıiı ve şimdi yeniden or
ganize edilmit olan t.ccia .avarl 
alavlanna takviye etmek için, 
Balbo, ne kadar hecin devesi 
varsa hepsini toplatmaktadar. 
Apaçık olan bir fey •arsa, 

o da her iki tarafın mnirliliği 
son dereceyi bulmuı olma•dır. 

Bütün teferr6atile haber ve· 
rilmiı olan ufak tefek sınır 
hldiselerini bugUnlerde Royter 
yalanladı. 

Ancak, hava okadar elek .. 
trikli bir hal aldı ki, en ufak 
bir hidise bile, çok kitti ne
ticeler doğurabilir. 

Bu havanın Arab halkına da 
ıirayet etmesi ve hususile bu• 
gfinlerde, lngiliz mahfillerinde 
6iç görillmemit bir ilç&yü bu
lan ainir buukl11j'anu çoğalt
mamak için, M1811da çakan ga• 
zetelerin, askeri tedbir ve ha• 
zırbklan, kıtalann hareketleri 
gibi havadisleri yazmaları ya• 
sak edilmittir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1912 
istihkam sınıfı 

ça~ırıldı 
Roma, 1 (Ô.R)-Bugila 1912 

sımfına menıup hava ve utih
kim ihtiyat zabitleri silih altı
na çağınldı. ---..... ~---

Bir izah 
Gazetenizin 31-1-1936 tarih 

\fe 9155 sayılı nuahasında; evi
ne taarruz ettiğimiz kork11911 ile 
havaya sillh attığını slyliyen 
Ikiçeşmelikte Hasta sokağında 
oturan Nuh oğlu Arnavut Ab
dullah zabıtaya verdiği mali
matla hakkımızda iftira ettiğini 
ve vak'amn geçtiği 29-1-1936 
gecesi gerek ben ve gerekse 
eniştem Hidayet Güvel sabaha 
kadar vazifede bulunduğumu7.u 
muhterem gazetenizle tavziben 
yazılmasına dilerim. 

lzmirde Banka Komerçiyale 
ltalyana da 
Yuuf Çilli 

....... , ... 

Yazan: Eczacı Kemal Aklaş 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sizi tiksindirmeden, iğren· 
dirmeden söyliye:yim, sokaklara 
tilkürmek pek fena bir şey 
oluyor. Bazı yollarda görüyo

rum, burun çekmesi gibi baş
layan bir ses boğaz ile geniz
den kopardığı dolgun ve yu-
muşak bir bamuleyi o kadar 
ıgrenç bir şekilde farla· 
bp sokağa atıyor ki insanın 
övüreceği geliyor, MiJ~si al .. 
tüst oluyor, istemiyerek linet 
ediyor, umumi hıfzıssıhhaya 

muhalefet eden en iptidai ce
maat terbiyesine uymıyan bu 
kötii harekette bulunanlar.esef 
ile söylerim lzmirde eksik de
ğildir. Bizim şarbay doktor 
Behçet Uz bu işin dehşetli 
aleyhindedir. Evvelce Verem 
mücadele cemiyetinde senelerce 
beraber çahıtam, memleket hıf
zıssıhhası ve terbiye cephesin-
den Verem mücadele cemiyeti 
dilile bmir aokaklanna "yere 
ttlldlrmek terbiyeaizliktir,. cliJ• 
yazılar astı, levhalar koyd•, 
ttlldlrmek azaldı amma bitme· 
di .. 
Şu aabrlan yazarken mide· 

min bulandığını duyuyorum. 
Bahsı kapayalım Yere tiiklnnek 
terbiye ekaikliğidir burası 
blyle. .. Bu ekaiği nud tamam· 
liyaha, bütnn lzmirde bir kiti 
aokaldara t&kllrmekte israr 

etse mesele halledilmemiş olur. 
Belediye çavutları tilküren· 

lerden ceza alıyorlaı;mıf, cezı 

ile bir işin halledileceğine ina· 
namıyorum.. Ceza afmıyal1111 
demek te istemiyorum. Cezayı 
alahm, fakat tükürmek kaba· 
batini yapanl.,ra da öireleliDI 
ki yapbklan ayıpbr, günahtır. 
Sağlık cephesinden, terbiye 
cephesinden söyliyelim, gaze
telerle tempo tutalım,, bu işi 
halledelim. --

Türkofisin 
ZEYTINY AGI VE YUMURTA 

PiYASASI 
Zeytinyağı 30-1-36 fiyatları 

Hamburg borsası : Lampante. 
Levant yüzde S asitli 88 - 90 
RM. 
Manilya borsa11 : Lampaate, 

Levant yüzde 5 asitli 28S-281 
Fr. 

Fiyatlar : Sif, gümrük antr6 .. 
polannda 100 kilo içindir. Pi-
yua duriundur. 

Iatanbul borsasında ayni gDll 
RM. kapanlf fiyafı : 1.9760. 
Yumurta: Berlin piyasa" 

30-1-36 fiatJaıl 
Tiirkiye birici 45-50 gram 

rrab hk · _. 
" S0-55 " 8 !i-' 

" 55-60 " 8 '"' 
2 ci grub 45-50 

_. .. 
" 
" 

Polonya 

Balpr 

50-55 
_. .. 

SS-60 
_. 

" 
45-50 

_. 
" 50-SS 

_. 
" 

55-60 " 
_. 

60-65 --" 
65 gramd .. 

f ula _. 

45-50 gramlık--
50-55 " 

8 

55-60 " 
9 ,_, 

60-65 " 10 ı-' 
65 gramdan 

fazla 11 t-4 
Fiatlar : Berlinde bilôıP 

vergileri verilmiş, vagonla 
mak üzere yumurta başıO 
feniktir. 

Piyua sağlamdır. 
Istanbul borsasında ayni 

RM. kapanıı fiati: 1.9760. 



Loodra,1 (Ö. r
R.) - Rot•ter 
ajansı Adis-
Ab ,badan is
tihbar ediyor: 

- Habeşge· 
nel karargc1h1, 
harp başlayalı· 
danberi en bil· 
yük muhareb'!· . . ' nın şımaı cep· 
besinde o!du-
ğunu v~ 21 son 
kanunda baş· 
Lyan bu harbın 
tam ve büyük 
bir zaferle ne· 

. /. ,,. Sontali ar;krdeti harbe rşteıitıi de. /Jerabbtr dl!~ltdii~~~orlHar b 1 . .. 
/ıa/Jan ili • • ma ve ı ıgı, a ef enn mu-

hil· ajan ·111rfan. b' "kta d 'tral tice Je n diğini . 
Adis-Ababa büküıPetme 
dirmiştir. ba· 

Bu....;in sona eren bu '":
0 

5- o· ant• or-
rebede General ıyaın . . 

d 
ıı 28 T ecrınıev· 

usuna mensup ır • f k sının ta-
vel ,. adlı faşıst ır a . 

ld 
• ve tek bır 

mamen mahvo ugu l I 
kişinin kurtutnıadığı an aşı .. 
mışhr. _1 .. ltalyanlarıo zayiatı 3000 ° u· 
dür. Habeş zayiab 1200 kişi~ir. 
Habeşterin eline nO top, yuz· 
lerce mitralyöz, kamyonlar ve 
mühimmat geçmiştir. 

Adis - Ababa sokakları bal
km neş'eli türkülerile çınlıyor. 

RAS DESTA DEGIŞIYOR 
Adis - Ababa, 1 (A.A) -

Gayri resmi haber veriJdiğ~oe 
göre Ras Destanın yerıne 
Cenub cephesi komutanlığına 
bir başkası getirilecektir. 

HABEŞLERE 
CEPHANE GELDi 

- Stefani 

Cibutiye 500 sand&k cephane ~ un d krl a topl vel mnlı -
. · Bunlar cephelere yozler al ı an ve ta ya ano 

gehıuştıt. b" 1 öl- d'kl · h b-'-= 
d·ı · t' Yakında 700 ın erce u ver ı en a '"-'• 

sevke ı mış tr. 

d k 
d h elecektir. lngiliz riilüoçtOr. 

san ı a a g .. HAKiKAT NE iMiŞ 

b 
'k 1 Habeşlere mutema• fa rı a an ...:.r mekte- Hakikat şudur ki : Bir fırka 

diyen cephane ye~.., ır Dorekeo buğazıoı.itgal ederek 

dirler. ROMANIN TEKZiBi hasmı mağlup etmi.ftir. ltalyan-
I laran gaybettikleri silAhlar 3 

Roma 1 (Ö.R) - Habeş erin topla birkaç mitralyöı:den iba-
.. "k bir zafer kaıaodıklan 

buykuk da Adı's-Ababadaa veri- rettir. duçar olduktan zayiat 
ha ıo . ise 106 numarala tebliğde bil-

b 
kat'i olarak tekzıb dirilenlerden fazla deg .. ildir. 

len ha er 
edilmektedir. Yan resmi çeven- Yani 25 zabit ölü ve 19 yarala 

d bildirildiğine göre ltal- ile ana vatan askerlerinden 
ler en . d .. dk 

1 
Tembıyeo e ugra 1 - 359 ölü ve yaralı ve yerli aa-

yao arın . h k 
1 b

ildirilen hezıınet a - kerlerden 310 ölü ve yaralıdan 
arı fı d 

k d 
Habeşler tara n an 

ıo a . l .
1 

tafsilat tamamıy e 
verı eo , 
hayalidir. Bildirilen vak -
alar olsa olsa 20-23 son kanun 

asında vapılmış olan harekete 
ar d .. d 
aittir. Bu hareket Lota agın a 

ibarettir. 
Roma, 1 ( Ô.R ) - 6 inci 

istihkam alayına mensub 6000 
asker sarki Afrikaya hareket 
etmek üzere Napoli'ye harekat 
etmişlerdir. Geçerken askerler 
halk tarafından alkışlanmış-

ve Dorekeo boğazında olmuştu. 
Fakat bir ltalvan farkasınan lardır. 

iiba po i i a ile uğ· 
raşılmadığını söyliyor 

Ordu şeflerinin hükiimet-;;zdinde 
teşebbüsü yalandır 

Ywıan askerleri 
Atina, 1 (A.A)- Havas mu- yekiiououo, antivenizelistler 

habirinden: Çaldarisin organı tarafından kaıamlan reyler-
olan Eletikone Melon gazetesi, den oldukça fazla olduğunu 
ordu teflerioin hükUınet nez- kaydediyor. Buna yine cu~ 
dinde uylavlar kurulunun fes- muriyetçi olan komünistlerin 
hini ve yeni ıeçim yapalması ve çiftçi partisinin reyleri de 
için buglin bir teşebbüs yapa- kablınca, son seçimde, yolsuz-
caklannı yazmıştır. loklara, aahte ıeçim cüzdanla-

SO BAKANININ SÖZLERi nna, tazyiklere rağmen cumhu-
Sn bakanı General Papagoı riyetin devrilmesine ve krallı-

bu şayialan katiyen tekzip et- ğan Jeniden kurulmasına muha-
~İf ve ordunun noJitika ile biç lif olan partilerin, kralcı partiM 
bır alaka11 olmadığını ı6ylcye- lerden 100 bin fula rey aldık· 
rek gazetecilerden orduyu ya- lan anlaşılmaktadır. 
z•lanna karıt brmamalarını rica ÇALDARISIN ALDJGI 
etmiştir. REYLER 

Bu haberi ne3reden gazete Bundan başka, B. Çaldarisio 
aleyhinde takibat yapılacaktır. Halk partisine verilen reylerin 

VENIZELISTLER bir çoğu da Cumhuriyet mü-
VAZiYETE HAKIMDlR cadelesinde bu rejim lehinde 

Atina, 1 (Ô,R) - "Anek- rey vermişlerdi. 
sartitos,, gazetesi, bükü.met Bu seçimde rejim meselesi 
kaynaklanndan alınan haber- ileri silrülmüş olmamakla bera-

er, e e e i en bu neticeler lere göre, son seçimde liberal b fd d ı 
ve kllçük cumuriyetçi partiler siyasal çevrenlerde derin bir 
tarafmdao kazanılan reyler tesir yapmıştır • ... . . 

Necaşinin bir mektubu 

Mecİ~;iğ'''It~lY~~··· .. ~~hirli 
gaz bombası kullanıyor 
d"~di~ Ababa, 1 (Ô.R) - Necaşi, Uluslar sosyetesine göoder
ıgı bır mektu9>da ltalyanlaran zehirli gaz bombalan kullanmeğa 

başladıklanm bildirmekte ve bu hareketi şiddetle proteato et
mekte~ir. ~ecaıinin mektubunda aynen şu cümleler vardm 

- Habeşıstana medeniyet ve fen getirdiklerini iddia edenlere 
böyle gayri. m~deniğ hareketlerin yakışmıyacağanı bir daha 
hatırlatmak ısterız. Gayri medeniğ Habeşistanda böyle k "\tü harb 
vasıtaları kullanılmadığı gibi esir düşen ltalyan neferlerine iyi 
muamela edilmekte ve onlarm yiyebileceği şekilde hususiğ ye
mekler hazırlanmaktadır. 

Japonya - Almanya ittifakı haberini 
Japonya tekzip ediyor 

Paris, 1 (A.A)- Japon büyük elçiliği, Almanya ile Ja n a 
~raıında .. tedafü~ bir itbfak halinde bir dostluk an po y ımıalandıgı?a daır Fransız gaı:etelerinde görülen havad~ 
olarak tekzıp etmektedir. 

Fransız Bir ölüm 
Sosyalist kongresi Akademi azası B. 

. toplandı Piyer öldü 
Parıs, l (Ô.R) - Sosyalist p . Ö 

partisinin seçim proğram n arıs, 1 ( .R) - Fransız 
tesbit edecek olan ulusal k 

1 ~ akademisi üyelerinden 8. Pierre 
gresi açılmıştır. LiderlerdenoB de Neulhac bir kalp ıektesin-
Ziromski partinin hemen eld~ den ölmüştür. Akademisyen 
edilmesini amaçlıyacağı tedbir- "Versayda 30 yıl,, adlı eseri 
ler arasında, madenler, nakliye dolııyisile Versay urayı tarann-
vasıtaları, sigortalar, bankalar dan kendisine verilen allan 
ve kredi müesseselerinin dev- madalyaya bir teşekkür mek-
letleştirilmesini teklif etmiştir. tubu yazmakta iken kalp sek-

•••••••••••••••••••••••• i t . .. 
1 A 

•11•••••• ........ esıne ugramışbr 
aşı ıyan merika rejimini mi,yok- · 
sa Moskovadaki komünist ha- Afgan dış bakanı 
vasını mı tercih eder iniz? Londra ı (AA)- D b•· 

H Ik b 'k' ı· ' · ış a u ı ız ı ı.orgud n bir kam B Eden Af · ta dıf 
tarafı tercih edecektir. bakam~ı kabul etı;;~:r. 

0 
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lngiliz stüdyolarında 

Yeni bir hakim tipi 
yaratan büyük bir film 

lak Raynlzaıd'ın re1isor/11g11 
altmda )apı/an (Bir yaz getesinin 
nıyası) /ilmi drafında çok şeyler 
yazılm~lır. BDtü11 dlinJ a mal bua
tında büyük ılgi ııyandıran, sinema 
mlinekkidlerini önemle işgal edm 
bu Jılnzden iki sahne; i sunuyoruz. 
Londra, (ikinci Kanun) -

Amerikada olduğu gibi lngil
terede de bu yıl en fazla alaka 
çeken filmlerden biri de "ha
kim Virjin,, dir. Hakim Virjin, 
Amerikanm şimal eyaletlerin- · 
den birinde, küçük bir köyde 
re•mi vaı.ife gören l>ir adam
dı. Bu zat her hadiseyi kanun 
,erçevelerinden ziyade kendi 
vicdanına, tabiat kanunlarına 
re bilhassa günün ve devrin 
dwıununa göre tahlil ve bük· 
mederdi. 

Onan verdiği kararlar, da
ima kendisinden daha yük.ek 
malakemeler tarafından bozu
hlrdu. 

Bir g&n adliye nazm sivil 
kıyafetle bu bakimin rüyet et· 
tiii bir davada bulundu. Kü
çük ve saf bir köy kızının itle
diği kötü hareketi tecziye et
mek icap ediyordu. Kanun 
h•u amirdi. Hikim, dava ev
radnndaki bütün şiddete rağ
men bu kız hakkında beraet 
karan verdi. 

Bu biiküm kanunsuz olmak
la beraber vicdani idi. Mütte
hemi tecziye etmek fayda ye· 
rine zarar verecekti. Adliye 
Nazıra bu hükmün isabeti kar-

ııssnda hüviyetini meydana ko
yuyor we adsız köyün bikimini 
derhal yüksek bir mevkie ge
tiriyer. 

Filmin yaşattığı espri, mev
ıuundan daha lnymetlidir. Film 
bu itibarla Londrada beğenil

miftır. 

1 Hollyvoodun tamnmış fiJim 
yaldız.larmdan PauJ Cananagh 
ve Edmon Gwen Londraya 
gelmişlerdir. Filim sttidy0Jar1nı 

gezeceklerdir. 
BiR CASUS FiLMi 

Fransı%lar tarahodan .. ikinci 
Büro" adh bir casus fılmi çev· 
rilmektedir. Bu filim genel 
aavaı yıllarmda cephelerde bi
yük bir rol oynıyan Alman ve 
Fransız casuslarmın heyecanla 
aavaımalanıı canlancbracakhr. 

.. EN BÜYÜK OYUN " 
Bu hafta Londra sinemala· 

nndan birinde ( Hayatta en 
b&ytik oyun ) aclh bir film g6ı
terilecektir. Bu film Cbeny 
Keaıton tarafından çenilmiftir. 
Ba filmin batlıca vufa etlen 

dirici olduğu kadar düoündü-• 
rücü oluşudur. Bütün safhalar,· 
hayalın içinden adeta kopya 
edilmiştir. lngiliı. gazeteleri, bu 
filmin provası münasebetile 
takdirkar cümleler kullanmış

lardır. 
ÇOK HAYALPEREST 

Meşhur sinema yıldızların
dan Grace Moore ve Lily Pons 
tarafından çevrilen "Çok Ha
yalperestim,, filmi bitmiştir. Bu 
filim, iki genç kız arasındaki 
aık rekabetini çok iyi bir şe-
kitde canlandırmaktadır. Bu 
filim iki hafta sonra lngiltere
de g&ster:lmeğe başlanacaknr. 
BiR YILDIZ INGIL TEREDEN 

AYRILACAK 
lngiliz sahnesinin tanınmış 

yıldızlanndan Diana Vinvard· 
8 Şubatta Londradan aynla
cakbr. Güzel sesiyle blltün 
Ingilterede kendini aratan Miss 
Dianamn Hollint'ta bir angaj
man yapbğı şayi olmuıtur. 

100 DEFA TEMSiL 
EDiLEN PiYES 

Londrada Globe tiyatrosunda 
99 defa temsil edilen Dodie 
Smitb'in .. Bir gün beni habr
hyacağınız. olur" trajedisi 7 ıu
batta ayni sahnede yOzüncü 
defa temsil edilecektir. Bu mü-
nasebetle bir suvare tertip ediJ
mittir. 

ÜÇÜNCÜ DOGUŞ 
Conrad Veidt, eşi Lily Pre

ger 'le lsviçreye gitmııtir. Ora
da, çewirmekte oldUj'u .,Üçün· 
eli defa doğuı" filminin son 
kısımlannı çevirecektir. 

SON FiLMLER 
lngiliz stüdyoTarmda çevril

mekte olan t;O sun filmler şun
lardn: Öksüzler adası, Günetli' 
adanan akşamı, basta bakıcı!ar 
ve Konan Doyl'un meıhur 
"Şarkıcı,. eseri., , ., 

Mübadil bonosu, banka 
biue senetleri ve bilumum 
hazine tahvilatı Ergani, Si
vas dahili istikrazı sabo ahr. 

Adres : iz.mir Kemar 
altı Hacı Hasan otelin
de 60 numarada Cavi
de müracaat. 
TELEFON : aeoa 

6-30 (107) S 7 Pa. Pe. S. 

ftltl JIUSIR 
zz:ııx -·- $3 <222 
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'' KIZILAY Balosu 
'' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Coşkun bir neş' e havası içinde 
sabahlara kadar devam etmiştir 

Baloda kristal bir kürenin üzerine ziya ile 
karikatürler yeni bir neş'e yaratmıştır 

Dün gece Hükümet konağı 
saf onlarında, " KIZILAY ,, ku
rumunun her yıl vermesi mu
tat olan senelik Kızılay balosu 
verildi ve sabahlara kadar coş· 
kun bir neş e içind~ vakıt ge
çirildi 

Gece saat yirmi birden iti· 
baren balonun davetlileri bü
kümet l<onağına gelmeğe baş· 
Jamıştı. Hükümet konağı saJon
ları renkli ışık!u içinde yanı
yordu. Ba1o !. hazırlıkları ve in· 
tizam ınükemme1di. Her tedbir 
düşünülmüş, hatta yangın teh
lükesine ka,.şı hlle hazırlık ter
tibata ahnmıştı. 

işlenen 
• 

Misafirler, hükümet konağı· 

nm cümle kap111mdan karşılan· 

makta ve yol göstericiler tara· 
fmdan yukarıdaki salonlara 
alınmakta idi. Salonlann şekli 

tamamen değ şmiş bulunuyor
du. Şark odası yerine geniş 

ve müferrah bir istirahat salo
nu meydana getirilmiı bulunu
yordu. "u yıl bilhassa deko
rasyon işleri, artistik. bir şekilde-

Oeçe11 J ılki Kızı/o; ba/osu11tıan bir i11tiba 
dans esnasmda gözleri çeliyordu. 
Renkli ziyalarm kristal kürenin 
üzerine akıetmesi hakikaten 
pirane bir manzara yarab· 
yordu ..• 

Saat ondan sonra ıehir bil
yükleri gelmeğe başlamıfb. n-. 
bay, Mitstahkem mevki komu
tanı salona girerlerken bando 
çalmağa başlıyordu .. 

Oe("Cell yılki Kızılay balosundan bır inti/Ja 
tanzim edilmişti. Salonun or- Danı ve sair numaralar saat 
tasında kristaldan yapıh bir on buçuktan sonra mlstema 
küre reflekte edildiği za- bir şekil yaratmışb. Bu durum 
man renkli ıııklar içinde saatlerce devam ederek baloda 
yanıyor, bu manzara bilhassa bulunanla11 cotkun bir nefeye 

SAADET 
Charles Boyer ile Gaby Morley'in 

çok beğenilen filmleri 
Bu hafta " Tay

yare ,, sineması lı
mirlilere-, ilci büyük 
san'atkirm el ele 
vererek sinema ile· 
lemine · hediye et
tikl~ri yüksl!k bir 
eseri gösteriyor. 

" Saadet " 
Bu yüksek filmde 

iki sene evYel gör
düğümüz. b Ü y ü k 
"' Harb " filminin 
kahramanı o!an Ch
arles Boyer i 1 e 
.. Demirhane Mü
dürü " filminde al· 
kış'adığımız yüksek 
san'atkir " Gaby 
Morley " beraber 
oynamaktad ı r J a r. 
Onlar, ilk defa hir· 
leşmiş oldukları bu filmi, eısiz 
bir eser yapmak için bütlin 

san' at kudretlerini göstermiıler 
ve hakikaten iftihar edilecek 
bir san'at barika91 meydana 
getirmiılerdir. 

Bilhassa senaryonun yaubşı 
ve filmin tanzimi üstadlar elin
den çıkmış olduğu için rejiıir 
temsili çok ıüç olan La eseri 
meydana çıkarabilmiftir. 

Filia \e cok derin bir uk ile 

beraber ince bir tahlili vardir. 
Bu noktadan filmin kıymeti 

bir misali daha yllkselmiştir. 
Filmin kısaca mevzuundan da 
bahsedelim. 

Bir gazete de karikatürist 
olan filip isminde bir genç, 
henüz Parise gelen ve parlak 
bir törenle kartılanan Klara 
Stoart isminde bir sinema 
yıldazım ıeviyor. Ba qk o ka· 
dar ...... ld... U.t cek 

gark etmiıtir. 
Saat tam 12 sularında yukan 

SAioniarda bir kaynatma oldu. 
Herkes fevkallde bir ıey g6re
ceğine zahipti. Netekim salo
nun ortasında, evvelce baur
lanan bir yerde memleketin 
ileri gelen zevabnın karikat6r
leri projeksyonla g6sterildi ve 
kahkahalar içinde, bu net' "li 
dakikalara yeni bir neı'e vesi
lesi baurladı. 

Cazbandın çaldığı mutena 
pa,rçlllardan başka, bilhassa 
Halflevine 111enıub genç mil· 
zisyenlerin Çigandan adapte 
edilen parçalan çalması b6yilk 
bir alaka ile karşılanmış ve 
gençler çok alkışlanmışbr. 

Baloda tertib edilen piyango 
çok zengindi. Bayan Mibıire 
AYDi Dotan'1n yiiksek alAka
lariyle tertib edilen piyango 
Kızılay kurumuna önemlice bir 
Yaridat temin etmiştir. Piyango 
iki şekilde idi. Biri buıuıiğ 
mahiyette idi. 150 lira kıyme
tinde bir 1eccade piyangoya 
konmuş ve bu seccade için 
200 bilet satılmıtbr. 

Aynca tertib edilen blylk
piyango da rağbet g&rmlfttlr. 
Balo ıabaha kadar deYam et
mİftİr. 

Kudüste sükiin 
Kud6ı 1 (Ô.R)- Durum iyi

lefli, ortahkta ılk6n hlkimdir. 
Şamda bir iki afak hldiae ol
mupa da banlar zabıta vak" uı 
luhjıadacbr. . ........................................ . 
fakir olan ayni umuda bir 
az da içtimai nizamlara muha .. 

lif olan bu genç, kendiıinin 
olmasına imkln g6rmediji bu 

kadının baıkalannın kollarında 
kalmaıına razi olmayor Ye onu 

61d&rmek içia iberine atet edi
yor. Kadıncağaı aiJr ıurette 

yarabyor. Oç ay haıtanede
yattıktan ıonra iyileıen KIAra 
kendisini vuran bu gencin bu 

hareketi aık ıaikasiyle yapb-_ 
tını iğreniyor. muhakemede 

genç, klçük bir ceza ile yakayı 
kurtar.yor Ye iki ıevdah bir-

lqiyorlar. Fakat bu birlqmede 
anliyorlar ki onlann yolları ayn 

ay11d1r. Bir arada meı'ud ol
malarına imkln yoklar. Hırçın 

ganç sevdiği kadından, göz
yaılanna rağmen aynlıyor.Ona: 

- Ben sana ıinamalarda 
randen vereceğim. Seni beyaz 
perdede göreceğim. Bu saadet 
bana kifi diyor. 

Bu ruhi hadiseyi filimde 
o kadar iyi bir surette tahlil 
etmişler ve vek 'ayı o kadar 
ıtızel canlanclırm11lardır ki, ıey· 
redenler film kahramaalarman 
..... celeriai bile anl• .. kta 

imi • 

Korku filmleri "e 
Boris Karloff 

Boris Karloff, bütün düny•Y1 

korkunç filmlerin zevk ve be· 
yecanım tattırmıştır. Bu artist· 
in şehrimizde bundan iki seoe 
evvel ( Frankenstein ) isminde 
bir filmi geçmişti. Bu büyük 
filmi birinci sımf sineınalat 
almağa ve müşterilerine gÖS" 
termeğe korktular. Halbuki b• 
film acunun büyük şehirlerinde 
en büyük sinemalarda göıte· 
riJdi. 

Bu tarz filmler ikinci suısf 
ıinemalarda çok beğenildi. O 
kadar ki sinemalarm müıte~ 
olmıyan aileler bile bu gİDI 
heyecanlı filmlere devama bat" 
)adılar. 

Boris KarJoff bundan ıootl 
yine bu janerde bir çok 
filmler yaph. (Hortlayan mUJll" 
ya, Kara Odanm Esrarı. 
Karakedi, karga) ismini al .. 
bu filmlerin ıon üçü şebrimİJ• 
de bu sene iÖsterilecektir• 
Bu sene gösterilecek mübİJll 
bir filmde Frankeştayn'ın nişan• 
Jısı) dır. 

Pek değerJi bir sanatkit 
olan Boris Karloff makyaj il• 
ıimasını değiıtirınek hususunda 
büyük bir meharet sahibidir. 
Bu, onun bafh başına bir bu• 
suaiyetidir. 

Heyecanb mevzular yarataD 
yijk•ek artistin filmlerine bD• 
tün dünyanın verdiği önemi• 
sırrı burada toplanıyor. 

Londr.ada (Gıaumout-Britisb) 
11\üesseaeai timdi ( Boris Kar• 
loff)a yeni bir film çevirtiyor. 

Bunun ismi ( Yaşasın haya-
let) olacakbr. Vak'a Mıs11d• 
ve frevunlann mezarlannda ge-
çecektir. 

Bakabm bu filmde F ranke,tayD 
ıanatkira bize ne yeniUkJer 
gösterecek ve bizi nasıl yeni 
heyecanlara sevkedecek!.. 

Beş~~~i·j·~;j;·~n pul 
kolleksiyonları 
Müteveffa lngiltere Krah 

Beşinci Corc'un pul koUek· 
siyonu yapmağa çok me• 
rakı olduğunu yazmışbk. ln-
giltere imparatorluğunda bir 
miıli daha bulunmıyaa 

bu kolleksiyonun dilny• 
ylizünde de batka eti yoktur 
denilebilir. Onun için mü• 
teveffa knbn kollikıiyonunud 
ne olacağı Avrupa gaıe· 
telerini çok menuJ edi: 
yor. Bu kollekıiyonun kıymeti 
otuz milyon frank, yani Türk 
parası ile iç milyon lira kadar 
tahmin olunuyor. Bu kolleksi· 
yon (600) albümden te9ekknl 
etmektedir. Bunların içindeki 
pulların aa1111 da 150 bini bul· 
maktadır. Bu kollekıiyonu baza 
mlimtaz simalar ziyaret edebil
miştir. Umuma g&sterilebilmek 
için de f.Jmi çevrilmiıtir. 811 
filmi çevirirken meıhur Frank 
Goden hem pullan çevirip 
göıtermittir. hem de pul-
lann en kıymetlileri hak• 
kında izahat vermiştir. Bir 
mliddet evvel bu filim Pariste 
hususi bir ıarette gösterilmir 
tir. Gelecek mayısın dokuzun· 
dan itibaren Neyyorkta bey• 
nelmilel pul aergisi açıhrken de 
16-terilecektir. 

Ceb· telefonu 
Nihayet cep telefonu icat 

edilmit denilecek dereceye 
gelmittir. Mastini isminde bir 
ltalyan mühendisi otomobillere 
yerleıtirilen bir alet yapmıtbr. 
Bu aletin pllğJ üzerinde bulunan 
bir numaraJI yerine getirmek 
bir dostunu çağlrmağa kafi 
gelebilmektedir. Bu ilet küçük 
boyda bir fotoğraf makinesine 
benzemektedir. 

Bir müddet sonra noksanları 
ikmal edilerek piyasaya çı
kanlacak olan bu ilet alelade 
telefon ıebekelerine bağlanarak 
her hangi bir abone ile konuşu· 
labilecektir.Rivayete göre bu ilet 
umumi hayata girerek herkes 
tarafından lmllamlmaia baıla· 
rmca aile hayatlan inkllip ıe-
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_ heyecanlı hır kaç yaprak 
İslam tarihinden •• Yazan : Tokdil ,, 

Bı;ıern sarısı: 26 
•• de derhal hu havaliyi terkediıı 

·· ıçın 
Y d ·rbaren üç gun . tinizi oralarda yaparsınız ... 
arın an ı ı din tıcare 

Ş d >J ru hicret e ' . "d m edil- ler bunlara yeni bir saha açı-
aına og bir sa.aıan eJtir~e~ın ıGa Jio his- yordu. 

- Her birisine bir kıyınen!ı 1 diği gör61ın~&nıaşytıırn. Esi:leri af- · · · · · · · · • ' 
· · vere uym · Muhammed devesinin üze-

biçeriz, necat fidyesını siyatanaıa rinde arkasından gelen esha-

izad ederiz. d .r.s fedeliın: bile görüşüp, gülüşerek koca 
H .. ad e eıner ' H--za: · b b.. ·· k b' k 1 b . - ayır ~z • ı. _.ad edil- ..- bdullah dedi. Senın un· bir kiirvam, uyu ır a a a-

zıra bunlar hamdır. ~hat dur· - A f'" var ki bu kadar lığı Meclineye doğru ilerleti-
dikten sonra yine ra da ne ne ;dafaa ediyorsun. yordu. Oradan buradan açılan 
rnazlar. . . a• hararetle ı;ıohbetler uzad•kça uzıyor, 

d tm yelun f Ô r· Atiye Medine arasındaki yeşil 
- Peki izi e ı tahlD·· ıne . ksa senin islimhğmdan vahavs şenJi ~ t: garkediyor, 

nırnızda ~sir olarak tu - Yo. t ek !azun? arkadan "animet yüklü dcve-
H ·ı . .. lclı . Ü be ını e ID o ·ı l b amze ı erı a:ı d .... 1 çi\n· ş P ullah hayktrdı: ler aheste, beste ı er eyor, ar-
- Bu da doğru ~f!' Mecli.. Abd ban böv'e hın dökmeden ko-

kü toplu olarak hepsını k b r- - Haşa .. 1 ~ uzadıkça uzadı layca muzafferiyeti.:: rahat ka-
nede yanımızda alakoy~~ ek M~oakatşa0a raddeye geldi ki lan ganimetlere kavuşan arap-

H oruşın haye • t Jar,' uzun yalellerle mütemadi-birlerine yine giı ~ mey- ve nalı •-L·a fikrini tasvıp e • 
1 ortala v ı ifsat etmelerane Abd Ja&Pr1..ı.unda kaldılar. Mu- yen yol alıyor ar. 

g kf r Bunun ınek ıo -a- Muhammed Öaneri ynnına 
dan vermek dem~ dı · o" ldür- lıamıned: d il h dedi çag· ırdı: 

• . . h . . bır en k" Ah u a ' ' en ıyısı epsını _ Pe ı .. _ ômer dedi, sana Hafasa-
. ld.n.rmiyelim, fakat uç da ··k k b" k" rnektir. bunlan a u d b I Medineyi nan Osman n yu se ır ım-

Ebubekir : . sürük· gün içindkl er Şam bavaliıine seyc; varacağım söylemiştim .. 
- Hepsıni de ıdama. tabrik terkedece er, Eğer üç gün - Evet! 

lenıek, başka kabilelerı hicret edbeceldyter.terketmezlerse - Kızın Hafasayı ben ala· 
'? .. de ura d" cek- cağım.. . etmez mı ıçıo k ü onlara one _ Sevine sevme ben de 

- Ne korkumuz var. idam bli m .. kılmçtan geçire· aı··e veri'Jorum. 
. di . ve bepsıoı .. f 

Ömer söze gır • de tır _ Kmn Ha asaya o gün 
- Hamzaaın ~e ~knaret ceğiz.P kı· va Muhammedi benim ~öylediğimi ~öyledin mi? 

Baze - - e ~ Ua baraka- - Evet y.a Resü.1, hatta iştirak ederim. )ara baktır. - Bütiin ına rını bunu anhyan kızım o zaman: 
ettiler. Ö!ilm baD fikri baıJaı1 caldardar. dl Baba ben Muhammedin karısı 

- Hepinizin _ Peki ya Muhamme · · olacağım demişti. 
idam etmek midir? _ Yanlarına ::bt .Jk't~; _ Öyle mi? Diye giilen Mu-

- Eveti d 'fe alacaklar d' hammed elile Osmant yanma 
E e k götürecekler ır. 

- vet erza çağırdı. 
- Evet _ Hay Hay· · · Osman devr.s.ni Muhammede 
- Evet • . . . . il . . kollannı yaklaştırdı : 

dullah· e ennı - Emriniz mi var? 
araaandao Ah k .. 'tümden kurtulduk- _ Osman Medineye vannca - Hayır. • 

Birçok evetlera• 
kuvvetle · çıkan bu: 

- Hayarl b. ObeyİD 
Cevabı Abdullab ~D r de· 

ağzından çıkmıştı. ayı berin 
• -L- Peygaın 

lbeııle ber~~ e dizlerine 
Yanına ilerledı v 

kapanıp öperek: medl. Yüksek 
- ya Mubam kötiilük 

ve temiz vicdaDIDle ıana . "J'ıkle 
d . a ıyı 

edenlere bile aıın 
1 

da 
. . Bun arı 

nıukabele etfuı. jttklek 
af edersen beın . heın 

· ' der 
ulviyetin tezahur e ' luruz 
b . ·k alınıt 0 ' 6ylece ıntı am elan mite-
hem de bunlar b~.deına size 
nebbih olu~lı1;r da b~ halt et• 
muti kalırlar. Ve bır 
llleı.ler. • ,. eder. 

k. teının 
- Bunu ım tleri 

Abdullah! Bunların hareke B' 
haddinden çok aşırıdır. b~~ 
d&şmanlarla uğraşmak me~ _ 
riyetinde iken başım~zd~ un 
laıın musibetleri belırdı. b,,lde 

- Bundap s~nra her . · . 
. · d emınım. 

ınutı kalacakların an 
K l b. bag· lantı enclilerini . esas l ır . 
ile bu itaata mecbur ed&~· 

- Bu zamana kadar ne er 
• · et etolmadı L.: .... biriaine rıay d k" 

• 
1 ~ k ima i 1 

ınediler. Daha ÇO • 
0 d ken 

le enditerine din teklıf e. erh b 
1 bız ar 

bana mağrur 0 ma . .~ (legiliı 
bilmeyen kureyşler gıbı 
diyo.rlardı. eder 

-Abdalhklanna delilet k: 
k l nnm ı 

Fakat size ço . !8 va i ben 
bunları · öldilrmeyıoız. Gerç 
islim olub o kavmin arasın~an 
. . d k adifenne sıze aynldım ıse e e 

. Her ne 
karşı merhametım var. . 
. . k bul ettir-
ıstersenız onlara a ffe· 

_ . w onları a mege çalışacagım, 

dinız.. ö dil· 
Muhammed ashaba d n • 

- Siz ne dersiniz? ~ 
- Biz fikrimizde musı .. rız· 

Çünkü bunlar haindir. 
k fikir verHepsi buna ya ın 

diler.. Muhammd: d il h 
- Görüyorsun ya! Ab u a ' 

'd mına ashbın hepsi de onların 1 a 
taraftar... Abdullah ashaba 
döndü: . 

- Kardeşler, dedi. Size sı· 
lahsız, mecalsiz teslim olanları 
öldi.:rmtk yakışır mı? Onl~r 
şimdi mukavetsizdir. bizim es!-

ı 

salhyara h ':rıere tebşir eder- bu muzafferiyetin. şerefine Y. a-lanoı ya u ı 

Pılan ıtüj?üne hır de benım; 
kea : d "ti"baren üç giln H f lds; Yana anı .. t Ômerin kızı a _asayı a m 

- .ı_ h & · bu bavabyı ~r- d b k m 
içinde acr ad • ru hicret edın, ve senin e cnım ım • 
kedin ~~~a 0

1!,.da yaparSIDIZ.. mü Gülsümü aldığın · aync~ 
ticar~bnaıı ora düğün ve ,eenlikler ediQ,fyı 

. ~ . · • şadedecektır. • 
~ • _ Sizin kızınızı bee mı lila-
• · · · ·' .. nden bile ka- cağım ya Muhammed 1 
Daha. erteBl gu eğe başhyan - Reıt mi ediyorsun ? 

file ka~ıle frie•yi terkedib _ Haşa, sevincimdtn şaşır-
Yahudıl:ller o;tasında, serabh dım. BelVi yanlış du~\lyor.u~ 
kazgın ç k Aliye'de ge- diye siz ~n teknr duymak 
ufukla.~:ıe~~=r:aziye gömliyor- i~in söyledun. . . . , 
çen gu ll . e sarıyorlardı. - Osman, Allah ikmıu mes -
Ja baya erın ·ı kt" 

r, .ı.ı parça parça ı er- ud edt>ce ır. d 
1 aatıra d · d n atla ı ve 

Da ga afi&I 1' itahi şark'.darın Osnıan evesın e . \ a. "k-
i en k e er 1 ·ı Muhammedin devesının ya 
;~lal veren tere_n:'::° ue;u~ lanna doğru yere kapandı. 
inleyib göklerden meue ün- - Soım Var -
yorlar ve açılıb, kapanan g 

NAZARI DiKKA'fg 
URAN Yag fabrikalarının 

T tbaıa sabunlan 
Marsilya, ç~maş~~· mu kokoıin, f ary•i 
Nefis zeytin yag anki de .bezit yağlan 

k ve koyu reD er 

:~iu.ooENT . ditBa~:c0;:tına, Turan, Hunma ~-~~let 
Verda, Rozmarı, ' aauumvı 

kremi güıeUik yağı 
ŞaıPpuan, Barenya ~ 

b 0 Traş krem• 
T raJ sa un ' rtut ve saire 
Tursil, eğe tozu, po ı zengin çe,ıtlerlnl 

Bilumum Bil "k Kardiçeli Han Ome~a 
Gcarethaaesi ittisalindekı 

s. KALOMENI 
evinde bulursunuz. 
Telefon: a7St 

···························-= .............. siiiiiAT· .. ·s;1ıkyağı a 

hcalis Morina balık yağıdır Norveç yanın 

ıki defa süzülmüştür 
Biricik Satıf Yeri 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZllET 
• 

• 

= Sıhhat ~.~~~.~:.~.~ ......... 
• •••••••••••••••••••••• • : ............... . 

A vrupanın güvenliği 
Çekoslovakya Cumur başkanı Dr. 
Eduard BENE S'in bir makalesi.. 

lk11ro; 
Prag, 1 (Özel) - Moskova- ması hakikatini dikkatle takip 

da Revue " Za Roubejom " ediyoruz. 
gazetesinde Cumurbaşkanı Be· itte Çekoslovak hükômeti-
nea Avrupa güvenliği mesele- nin regiyonal blok siyasası ta-
sini anlatan dikkate değer bir kibinin sebebi de bu dlişünce-
yazı yaymttbr. Dr. Benes di- dir. Cumhuriyetimizin kliçük 
yor ki: aotanhn yarahlmastnda büyük 

Avrupaya bir türlü sükün bir hizmeti görülmüş ve bu 
şekildeki diğer devlet kurum-

vermiyen ve barıt yollarına en- larına da büyük bir yardımı 
geller koyan, harp aoounwı bir olmuştur. Bunlar1n en açık mi· 
çols. sarsıntdar1 güvenlik mese- aali Balkan antanb ile Balbk 
lesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Bu antaotıdır. Yine ayni esas-
mesele hallolm&dan Avrupanm lara dayanarak Çekoslo· 
d vakya cumhuriyeti, b6yOk 

aha eyi bir geleceğe erme- bir Avrupa barış cephesi ku-
sine imkan yoktur. Bu iddiamn rulması için yapılan konuşma-
hcrkesin kafasında yavaş va· larda da canlı bir rol almıthr. 
vaş yerleşmesinin bu yolda in- Bu konuşmalarm gayesi mub-
kar edilmez bir ilerleme ol- telif kuvvetler ara!lıuda muva-
duğu şüphesizdir. Mrsele çok zene t,.min etmek, yeni Av-
karaşılc o.duğundan haJJedilme- rupa nizamını yine yıkmak 

istiyen ve harptan evvelki sinin kolay olmadığım, Avrupa 
siyaset usulleriue avdet eden devletleri arasında uzayıp gi-

den ye beıtti.z hekleu e , so- kuvv~tlere karşı y.eni nizamı 
nuca ermemesi ıayam teessüf 
oları, güç müzakereler de 
kfıfı derece ispat etmeletcdir
ler. Çekoslovakya c!.Jm.uriycti 
Avrupa güvenlik meselesinin, 
harb sonu nhamrnın son bek
çisi saydığı, Ulus'ar Sosyetesi 
esasları ile sıkı sıkıya bağlı 

olduğuna jnanmaktadır. Bu 
esaslar :1alnız küçük devletle
rin müstakil varhğım korumakla 
kalmıyor, ayni zam.anda onla
rın biiyük devletler nisbetinde 
Avrupa siyasasmın inkişafına 

yardımcı olmalarını da temin 
ediyor. Uluslar Sosyetesi, ona 
mensub olan biı. ve bizim gibi 
diğer küçük devletlerin Avru
pa siyasasında aıüsavi hakları 

ile daimi hayatlarınt koruyan 
bir yerdir. Bunun için güvenlik 
itinin Uluslar Sosyetesinin ru
huna uygun olarak balledilme
aini isteriz. Çekoslovakya hü
kametin · n dış siyasasını ancak 
bu düşünce tespit etmekte
dir. istiklalimizi temin ettiği
miz günden beri Uluslar sos• 
yetesinin en ateşli taraftan 
olduğumuzu ilin ettik. Ve bu 
esasla dütüncelerden ilham 
alarak cemiyetin bütün tavsı· 
yelerine ve kanunlarına her ne 
şekilde olursa olsun tabi ola
cağız. Bizi doğrudan doğruya 
allkadar etmiyen ltalya - Ha
beıiıtan aolqmamazlığında da 
ayni şeyi düşünmekteyiz. 

Bu sözlerimizden bizinı, ulus
lar sosyetesini Çekoslovakya 
cumuriyetine yapılacak ber 
türlü tecavüze ve istiklilim,z.i 
sarsacak her hangi bir tehlikeye 
karşı onu koruyacak, yegane 
kadiri :mutlak bir taşekkül 

• zannettiğimize inanılmasın. Biz 
uluslar sosyetesinin canla ve 
kuvvetli olmasını istemekle be
raber güçlükler önünde gözle
rimizi kapayacak değiliz. Son 
hadiseler icabı olarak onun 
en ateşli far~ftarlarının bile, 
sosyete dıtanda da garanti ara· 

muhafaza etmektir. 
Çekoslovakya cqmuriyeti do

ğu paktınt yapmak için sarfe
dilen gayretleri de doğru bu
larak bu fikri hima)'e etmiştir. 
Tuna pakta için de teşvik 
edici bir noktai nazar gütmüş
tür. Bu fikirler daha ltalya 
Avrupaya karşı olan siyasası
nm istikametini değiştirmeden 
evvel kabul edilmişti. Her 
ne kadar bu planlann, ilk 
dütünüldüğü ve beklenildiği 
derecede, tamamlanması müm-
kün olmaması şayanı teessüf 
ise de Sovyet Üniyonu ile ya
pılan mütekabil yardım mua· 
hedesini bi!yük bir muvaffakı
yet olarak saymaktayız. Bu 
ragiyonal pakt yoludda ablan 
ilk adım idi. Biz h~r ııaman 
buna taraftar olacağız. Çünkü 
bunu l:\vrupa. barJşmın en bü
yük garantisi sayıyoruı. fler 
ne kadar ortaya çıkarılan dost-, 

................... 
Güınüş kupalı 

1 Z Mi R 

TAVLA ----···--· Şampiyonluğu müsabakası 

Al sancakla 

GÖKÇEN 
Kıraathanesinde başlıyor 

Hemen yazıhnız 
Şubatın birinci gününden 

itibaren müracaatlar ka
bul ediJmiyecektir. 

7 - 15 (81) H 3 
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luk ve yardım muahedeleri 
sistemi Avrupa baraıına des
tek olmak noktasından kiymet
Ji iseler de unutmamalıyız ki 
kendi güvenliğimizin ilk ve en 
önemli şartı kendi kuvvetimiz
dir. Ancak 'ıakiki bir kuvvete 
dayanan bir bilginin tesirli 
olabileceğini pekala anlayabi
liriz. Bunun içindir ki Çekos
lovakya cumuriyeti kendi mü
dafaası için çok lazım olan 
dikkat ve ihtimamı göster
mektedir. Biz ne yapbpı11 
bilerek ve biç yolumuzdan Pf· 
mıyarak bu gayeye doğru yii
rGye~iz. Bisi ba yoldan kimse 
çeviremez.. Devlet ve ulusumu
zun bir tecavnz kar1111ad• ton 
damla kamnı da yurdun ko
runması için seve ıeıre alata
cağ1na 1<imsenin ıftplıesi ol
masın. 

Tekrar kurduğumu& istikli
limizi elimize aldığımız gtin
denberi dıt siyuamız o kadar 
açık bir banf Iİyauaı olmllflur 
ki temiz ruhlu her insan Çe· 
koalOY&kya camariyetinin silahla 
kavvetJeı'İnin yalnaz yurdu ko
ruma ve barışı yaşatmak için 
kurulduğuıau kabul eder. Çe-
koslovakya cumuriyeli hiç ,. 
bir 'kimsenin tesiri altın-

da kalmadan bu siyaseti 
her şart altında ne babasma 
oluna olama ba .. rabUecektir. 
Biz genişlemek pl4nları lnıır
muyor, yabancı devletlerden 
toprak istemiyoruz. Bizim bütiin 
istediğimiz memleketimizin da
hili inkif8fı, sosyal ve ~.bual 
adalet alanlar1nda daha yü~sek 
bir dereceye ermesidir. Çekos
lovakya cumhuriyeti orta Av
rupada arsıulusal barış ve gü
venliğin yaşaması için kendpsine 
düşen vazifeyi pek iyi bildiği 
gibi, ileride İcab ederse, istik
lalini müdafaa etmesini de her 
zaman bilecektir. Çünkü bu
nunla, genel barış ve güve.,Jiie 
en bUyük yardımı yapbğupaza 
inanıyoruz. Memleketimiz. ancak 
bu şekilde orta Avrupa ve bü
tün Avrupanın barış içinde in
kişaf ve ilerlemesi için uhde
sine düten vazifeyi yapmış ola
caktır. 

VALNIZ 

eunes 
Pİld 



aahltea 

' . .. ~ Oıram-m -
/i. 4·0 İSTİFAD[LİDİQ 

OSRAM labor.ıtuvarlannın yeni 
meydana getirdikleri OSRAM 
M D " ampulleri fennin bir mu
cizesi telakki ediliyor. Çifte spi
ralli olan OSRAM " D ., lam
l,aları tabii sarfiyatla p<!k çok 
•şık verirler. Cereyandan lam 
rnanasile istifade etmek istiyenler 

OSRAM'D, 
ampullerini diğer lambalara ter
cih ;ıtmelidirler. Adi ucuz lam
balara nazaran yüzde 40 istifade-

lidirler. WNl\l~~~ 

• 

·~ö'ii'gü'id~k·k~i'b'i~··~~d~i;:'kö~'ü;ü~· 
~Sömikok : Antrasit kömürü ~ 
~ngiliz : Antrasit komürü ~ 
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KOK DOLMA BAHÇE 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre 
haciz edilen Ahmed ağa mahallesinde Ali paşa meydanında 

• kain eski 47 yeni 33 sayılı depo tarihi ilandan itibaren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek i ti yenlerin Defter
darlık tı;hsilat kalemine gelm•leri. 29-2-6 - 11 243 (133) 

i L · A N 
l:ımir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin Halkapınar

daki kumaş fabrikası mamulltından olan mevsimlik ve kışlık 
zarif kumaşlarla, battaniye, ıal ve yün çorapları, bu kerre 
yeni açılan birinci kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 
186 numaradaki (ŞARK HALI TÜRK ANONiM ŞiRKETi) 
mazasında satılmaktadır. Mezkür fabrikanın metanet ve 
ı.arafet itibarile herkesçe malüm olan mamiılitını muhterem 
müşterilerimıze bir defa daha taysiyeyi bir vazife biliriz. 

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

Perakende satış yeri : Yeni manifaturacılarda Mimar 
Kemalettin caddesi Sağırzade biraderler 

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

Yünlü mallar pazarı F. Kandemiro - ıu 

1 

DAIMON 
Marka ampüllü dört köşe cep fenerleri 

No. 4611 
O kadar küçüktür ki bir yelek cebinde bir bayanın 

çantasında her zaman bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır 
Ağırlığı otuz sekiz gramdır 

Yirminci asrın en son icat ettiği çok küçük cep feneridir 
'.////////LL/L////////////////L//////////.a'7.I'///////////. 

DEPOSU : lzmirde Suluban civarında No. 28-9 Anadolu 
Hıırdavat maı!'azası Ödemişli Hüseyin Hüsnü tirarethanesi 

•• 
Maliye Vekaletinden : 
E ki gümüş mecidiye ve aksamının beş Şubat bin dokuzyüz 

otuz altı tarihinden itibaren her hangi bir kıymetle mübadele 
vasıtası olarak kullanılmıyacağı ve kullanmak istiyenler 2257 
No. lu kanun ile tayin edilen şekilde cezalandırılacağı ilin olunur. 

2 - 4 - 5 292 ( 163 ) 

lzmir Liman işleri U. l\Cüdür .. 
lüğünden: 

Alaybey tersanesinde idarenin ihtiyacından fazla olarak mev
cud buluna'n müteaddid demir kanapelerin müzayede ile satıl
ması ve müzayedenin şubatın on ikisine kadar devam etmesi 
kararlaştırılmış olduğundan talib olanların şimdiden tersane 
ami•liğine ve ihale gününe müsadif 12 şubat 1936 tarihinde 
saat l '.l ye kadar lzmir liman işleri idaresindeki müdürler encü-
menine müracaat etmeleri iJan olunur. 303 (160) 

'tENI ASIR 2 ŞHbal t939 ~,....,~,. -·· -------...-.--=-----
Gayri menkul malların 

açık artırma lllnı 
Tire icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne ol
duğu: iki dukkin ve bir fırının 
yarısı. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevkii mahallesi sokağı numa
rası: Tire Yeni mahalle Çarşı 
kapıs• 54/2 54/3 r ' · ' 

Takdir olunan .... . Sekiz . 
yüz elli lira. 

Artırma yapılacağı yer gün 
saat: 27-2 ·936 Perşembe saat 
16 icra dairesi. 

1 - ! ~bu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 24-1-936 
ta rihin-l ~n itibaren 936/189 
numara i1e Tire icra dairesinin 
IT' n~yye" numarasında herkesin 
" öre bi '.,, e~ i i-; in a ç ı k iland3 
yazılı o'du~undan fazla malü
mat almak isteyenler işbu şart

na'T!e}'C ve 936 189 dosya nu
m~ ra s ı j!e memuriyctimize mü .. 
raca :ı t c' me 'idir. 

2 - A rtımıa•·a iştirak için · 
yukarıd o y azılı kıyrr etin "o 7.5 
nisbetincle pey akce~i veva 
maı; bir hankanın l em i n ~t mek
tubu tevdi edilecektir 124. 

3 - ipotek sahibi a 'acak
lılzrla alakadarların hir irtifak 
hakkı sahiplerinin ~ayri men
kul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masarife dair olan 
iddialarının işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
mü~biteleri l e birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder 
aksi halde hakları tapu sici l
lerile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından bark 
kalır. 

4 - Gösterilen günde artır
maya ıştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumatı anlamış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri, menkul üç defa bağır
dıktan sonr.ı en çok art
tırana 'bale edilir, ancak art
tırma bedeli muhammen kıy
metin yiizde yetmiş beşini 
bulmaz veya satış istiyenin ala
cağına rüçhanı olmak diğer 
a!acaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkulle 
temin edilmiş alacaklarını mec
muundan fazlaya çıl<mazsa en 
çok :ırttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma temJit 
ve on beşinci günü ayni saatta 
yapılacak arttırmada bedeli 
satış istiyenin alacağına rüc
banı olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan 
fazla çıkmak şarlile en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde e!lilmezse ihale 
yapılmaz ve satış bedeli düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesb olu
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmazsa 
veya bulunmazsa hemen onbeş 
gün müddetle artırmaya çıka
rılır en çok artırana ihale edi
lir iki ihale arasındaki fark 
geçen günler için yüzde beşten 
hesap olunarak faiz ve diğer 
zararlar ayrı hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce alıcı· 
dan tahsil olunur madde 133. 
Dükkan ve fırın yukarıda gös
terilen 27-2-936 terihinde Tire 
icra memurluğu odasında ilan 
ve gösterilen artırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilin 
olunur. 293 (164) 

lzmlı- Belediyesinden : 
- Metre murabbaı 200 ku

ruştan üç yüz seksen sekize 
elli metre murabbaı yedi yüz 
yetmiş yedi lira bedelı muham
menle 68 sayılı adanın iki 
sayılı arsası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile ve peşin pa
ra ile 18-2-936 salı günü saat 
onda açık artırma ile ihale 
edilecektir. lştirak için elli 
dokuz liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya Banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte komisyone gelinir. 

2-6-11-15 (159'1 
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ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
.\1 ÜTEHASSISl 

Cr. 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) (3601) ==== • Acele satılık 
Veya 

kiralık dükkan 
Camcılar Alipaşa meyda

nında 5 numaralı dükkan 
acele satılık veya kiralıktır. 
Talip'erin Maliye varidat mü
meyyizi bay Züyyine müra-
caatları. 1 - 5 

•ı••------
Çamaltı tuılası müdürlüğün~ 

den: 
8000 kilo saç levha 
5000 ., U. demıri 

4000 ,, Köşebent demiri 
600 ., Perçim çivisi 
200 ., Lama demiri 

1000 aded vida 
25 kilo Gres yağı 

100 ., Bilak boya 
15 ., Kreozot 

100 torba arslan marka çimento 
Yukarıda isimleri yazılı on 

çeşid malzemeden demir aksamı 
eb'at ve örneklerine göre pa
zarlıkla satın alınacaktır. Ta
lipleri 7-2-936 Cuma günü saat 
15 de Çamaltı tuzlasında mü
bayaat komisyonuna müracaat-
ları. 2-4 297 (162) 

Aleni teşekkür 
Suskripsyon zamanında satın 

aldığımız 177131140 Numaralı 
C. tertibi 1 O tane ikramiyeli 
'}o 5 faizli 1933 Erğani istikrazı 
tahvillerine 16-10-34 keşide

şinde ikramiye isabet ettiği 

halde farkına varmıyarak bun
ları lstanbul borsasında sattır
mıştık. 

Tesadüfen Mark ez bankası 
eline ğeçen bu numaraların 

ikramiyeli olduğu görülerek 
keşide tarihinde bu tahvillerin 
kimin elinde bulunduğu araş
tırırılmış ve neticede ikramiye 
tutarı olan 1360 lirayı bize öde
miştir. 

Bu münasebetle Türkiye 
Cumhuriyet merkez Bankasına 
açıkça teşekkürü borç bifüiz. 

Şükrü Nafiz ve Mehmet 
Şanlı Kardeşler 

300 (161) 

!# 
ilKarahisar Maden Suy 

• TÜRKİYE 

HllALIAHMER CEMİYETi 
• 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi Telefon : 2067 

Balıkes r enci m~ninden : 
1 - Ayvalık - Burhaniye yolıınun O + 000 - 11+190 111'

1 

kilometreleri arasındaki kısmın tamiri kapalı zarf usuliyle on be~ 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu tamiratın keşif bedeli 15146 lira 94 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlard11: 
A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele örneği 
C - Fenni şartname ve nafia işleri şeraiti umumiyesi 
E - Keşif cetveli 
Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı encümeni daimi kaleıııile 

Nafia müdürlüğüne müracaatla görebilirler. .. 
3 - Eks0 ltme 6 şubat 936 tarihine rastlıyan perşembe güıı" 

saat on beşte vilayet makamında daimi encümende yapılacaktır· 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için bedeli keşfin . yüzde yed' 

buçuğu olan 1136 lira üç kuruş muvakkat teminat vermeleri ,,e 
bundan başka Nafia işlerile uğraştığına dair eksiltme günündell 
liakal sekiz gün evvel Balıkesir nafia müdürlüğünden vesi"' 
alanlar girebilirler. ·f 

6 - Usulüne tevfikan kapalı zarf içinde verilecek teklı 
mektupları, teminat mektup veya makbuzları ve vesaik ihale 
günü saat on dörde kadar vilayet daimi encümenine makbuı 
mukabilinde verilecektir. 

Saat on dörten sonra teklif zarfları kabul edilmiyecektir· 
21-25-29-2 (109) 170 

Cu--n ur Başkanlığı Filarmonilf 
Orl<.estrası Sef liirinden: 

" - c 
Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzer 

Piyano,Keman Viyol Viyolonsel Kontrbas Fülüt Obuva Klarııe1 • 
Fago, Korno, Trompet; Trombon: Tuba Alto, SaksafO~ 
Tenor Saksafon Akordiyon, Gaz Baterisi sazları çalanları~ 
7 - 3 - 36 Cumartesi günü saat 10 dan 17 ye kadar Istıınb"~ 
Galatasaray Lisesinde sinavları yapılacağından bu sazları Ç~ 
iyi bir surette çala bilan Artistlerin kendi Ens~ürümanları 1 e 
birlikte Siııav komisyonuna birer dilekçe ile başvurmaları. 142 

217 (129) ' 
25-27-30-2~5-10-15-20-25-26-28-1-2-3~4--
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(Avrupa bergiteler eteği üzerinde hızla yuvarlanıyor) 
--------------------------11111111-------------------....:..-----

B. Titülesko, Litvinof ve Kr a arol Fransız devlet adamlarile gör·· ştüler 
lngilter de . muhalef e~, zorlama t birlerinin şiddetlenmesini istiyor 

----------------------ııııını----------------------

Alman yanın Ren 
Paris 1 (Ö.R) - Londradan 

sonra Paris mühim arsıulusal 
görüşmelere yer oluyor. Birbiri 
ardınca B. Titülesko, litvinof 
ve Romanya kralı Karo! Fran-

Lilı'moj 

sız Pevlet adamlarile görüş
müşlerdir. Bulgaristan kralı 
Boris ili ile Rvusturya vis-şan
ai>lyesi Prens Stahrenbergin 
gelmeleri de beklenmektedir. 
Bu temaslar Avrupada sul
hun korunması için faydalı 
neticeler vereceklerdir. 

Paris, 1 (Ö.R) - Kral Ka
rol ve B. TitUlesco Cumur baş
kanı B. Lebrun'la Başbakan 
B. Sarraut ve dışişleri bakanı 
B. Flandin'i ziyaret etmişlerdir . 

ı 
B. Flandin ayrıca B. Litvinofla 
Amerikanın Paris büyük elçisi 
B. Strauss'ı da kabul etmiştir. 
DÜNYA SULHU TEHLiKEDE 

Paris 1 (Ö.R)- "Petit Jour
nal,. dünya sulhu bakımından 
bugün uygunsuzluğa sebeb olan 
iki unsur olduğunu yazıyor. 

Bir taraftan Almanyanın Ren 
bölgesini tekrar askerleştirmek 
niyeti, diğer taraftan Berlinin 
orta ve doğu Avrupa devletleri 
üzerinde artan nüfuzu. 

Bu iki unsur dolayı~iyle ltal
yan-Habeş anlaşmazlığı ikinci 
sıraya düşmüştür. 

INGILIZ MUHALiFLERiNiN 
ISTEGI 

Londra, 1 ( Ö,R ) - Avam 
kamarasında Liberal muhalefet 
başkanı B. Sinçlair: "Berkite
lerin ltalyaya karşı şiddetle 

tatbiki müstaceldir,, diyerek 
şöyle devam etmiştir: "Bazıları 
ltalyaya karşı petrol ambargo
sunu tatbik etmemek lazımgel
diğini iddia ederek buna sebeb 
olarak da B. Mussolininin bunu 
bir harh hareketi gibi karşıla

inası korkusunu ileri sürüyor
lar. Fakat bu faraziye doğru 
değildir.,, 
MUSSOLINININ BiR YAZISI 

Roma 1 (Ö.R) - Mussolini
nin gazetesi olan " Popolo 
d'ltalia,, Duçenin ilhamından 

çıktığı besbelli olan bir makale 
yazarak Avrupllnın bütün Üni
versitelilerine müracaat et
mekte ve şöyle demektedir. 

yadsüel bölgesini askerleştireceği haberi yalanlanıyor 

Mussoli11i 
"Avrupa, dibinde harp llğlnln seferberllöl de

olan bergiteler eteği Uze mektir. 
rinde gittikçe daha hız· " lfalya harp istemez 
la yuvarlanmaktadır.. ve harbın önUne geç
Harp ise gençllğln ve en mek mUmkUndUr. Son 
başta Unlvers:te genç- nutkunda B. Mussollnl 

ltalyanın bir lhtllAf aç. 
makta hiç bir men.laab 
olmadığını tasrih etml•
tlr. ltalyan - Habe, har
bı çevresi mahdut bir 
sömürge seferidir va öy
le kalmalıdır. ,. 

F ANSIZ ENDiŞELERi 
Paris, l (Ô.R)- Sarraut ka

binesinin siyasasını tefsir eden 
bir makalede "Journal,. diyor 
ki: "Durumları gayri tabii olan 
bazı devletler bubmık suda ba
lık avlamak istedikçe Avrupa 
siyasasında hiçbir değişiklik 

olamıyacaktır. Herşeyden önce 
ltalyan - Habeş meselesini 
halletmek elzemdir. 

"Homme Libre,, ' diyor ki: 
"Almanyadan gelen haberler, 
bu devletin komşusu olsun 
veya olmasın, bütün memle· 
ketleri rahatsız etmektedir. Bu 
daimi meselenin tedkikine dön
mek üzere Afrika ihtilafını 

çabuk halletmek elzemdir . ., 
ALMANLAR 

YALANLAYORLAR 
Berlin, l (Ö.R)- Vilhelms

trassenin yarı resmi gazetesi 
olan " Ko. Pö. Diplomatik ., 
yazıyor: "Almanyanın Ren böl
gesinin askerliğini bozmak niye
tinde olduğu hakkında Fransız 
gazetelerinin verdikleri muhtelif 
haberler uydurmadır.,, 

Ayni gazete bay · Sar-
raut'nun kabine beyanname
sini tefsir ederken ıöyle 

yazıyoruz: "B. Sarraut'nun nut
kunda kötü sanılara dayanan 
siyHanın menfi metotlanndan 
uzaklaştığı göze çarpmaktadır. 
Herhalde Fransız siyasası Al
manya ile daha iyi münasebet
ler temenni ediyor. Eğer kar-

Titıilesko 

tılıklı anlaşma eseri mütekabil 
iyi niyetlere dayanırsa biz de 
bundan daha başka bir şey 
istemez ve bu teşebbüsü ihti
razsız kiırşılanz. 

" Almanya sulh iradesini 
temin etmiştir. Bu bakımdan 
işaret etmek lazımdır ki, hu
kuk müsavatı hakkındaki Al
man istemleri hiçbir suretle bir 
karışıklık unsuru değil, bilaki• 
genel bir sulh teminatıdır. 

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

itimat, zafer sayılıyor 
Fransız kabinesi, bu hafta Fransız -
Sovyet paktının tasvibini ist:iyecek 
Paris, 1 (A.A) - Saro ka

kabinesinin elde ettiği ekse
riyet şu suretle dağılmaktadır: 

işçi birliğinden: 14 
S. F. İ. O Sosyalistlerin-

den: 96 ' 
Bütün Radikaller: 140 (cel

sede mevcud olmıyanlar müs
tesna olmak üzere) 

Sosyalis birliğı azası: 40 
Sol cenah Radikal mebusla

nyle, sol cenah müstakilleri ve 
bir kaç sol cenah cumuriyet
çileri ve münferid cumuriyet
çiler: 25 

Müstenkifler, Bütün merkez 
ve komünist grubları arasında 

dağılmaktadır. 
KABINA MUCiZELER 

VADETMEDI 
Paris, 1 ( Ô. R ) - Hükü

metin Saylavlar odasında ka
zandığı ınuvaffakiyet gazeteler 
tarafından dikkatle tefsir edil
mektedir. 

1- "Oeuvre" bu zaferin se
beblerini şöyle anlatıyor: 

"Sarraut kabinası mucizeler 
vadetmedi. Bununla beraber 
sade bazı teahhüdler aldı. 

Başta iç nizamı korumağı va-

••••••••• 
2 - Müşterek güvenliğin 

temin edileceğini söyledi. 
3 - Seçimin hürriyet ve 

hulüsla yapılacağını bildirdi. 
4 - Dış siyasanın uluslar 

sosyetesi paktına dayanacağını 
anlattı. Nihayet B. Sarraut 
Fransız-Rus ittifak muahede
sinin odanın tasdikine havale 
edileceğini söyledi.,. 

"Pelit Parisien,, de B. Sar
raut'nun seçim zaferini tahlil 
ederek diyor ki : 

"B. Saronun muvaffakıyetin
den bütün Fransızlar sevine
ceklerdir. Bu zafer nizam ve 
asayişi temin edecek, teahbüt
lere hürmet gösterecek ve dış 

siyasayı Cenevre paktına daya
yacaktır.,, 

Buna ekonomik kalkınmayı, 
frangın muhafazasını ve F ran
sanın kutsal haklarının korun• 
masını ilave edersek muvaffa
kıyetin sebeplerini anlamış olu
ruz. Her şeyin üstünde, başba
kanın sulh arzusunu hesaba 
katmak lazımgelir. 

B.BLUMUN DILEGINE CEVAB 
Paris 1 (Ô.R) - Saylavlar 

ce 

geniş bir itimad reyi vermesile 
neticelenen celsesinde, sosyalist 
lideri B.Blumuo iç siyasa hak· 
kında istediği teminata cevab 
olarak başbakan B. Albert 
Sarraut . hükümetin önümüz
deki saylavlar seçiminde tam 
bir bitaraflık gözeteceğini temin 
etmiş ve ulusun vereceği rey 
üzerinde müessir olabilecek 
hiç bir vaatte bulunmıyacağını, 
kimseyi iltimas etmiyeceğini 
söylemiştir. Başbakan buna ila
ve olarak, P. T. T. Bakanile 
yaptığı bir anlaşmaya dayana· 
rak, seçim esnasında devletin 
h.ütün radyo istasyonlarının is
tisnasız bütün partilerin emri
ne konulacağını da bildirmiştir. 
FRANKLİN BOILLON GÜN-

DEMiNi GERi ALDI 
Bu beyanat üzerine celse 

tatil edilmiş ve gruplar vazi
yetlerini tayin için müzakereye 
çekilmişlerdir. Saat 19 da celse 
yeniden açılmış ve muhtelif 
saylavlar ne i•in kabinenin 
lehinde veya ~ eyhinde rey 
vereceklerini anlatmışlardır. 

Komunist partisi adına B. Peri 
bu partinin hükümetin 
durumu"u güçleşdirmemek 

karışını acağını 

Pariste gizli müzakereler 
Fransız Dış bakanının T. R. Aras ve 

Litvinofla yapacağı görüşmeler .. 
Akdeniz güvenliği ve Tuna bölgesi işlerine Sovyet 

Rusya da müdahale mecburiyetindedir 
Paris, l (A.A) - Dün ak- bahseden Pöti Pariziyen diyur işlere ait olacaktır. Çiinkü bir 

şam buraya gelen B. Litvinof ki: çok taraflardan Rusyanın Tuna 
dış bakanı B. Flanden'le görü- lngiltere siyasasının aldığı meselesine karşı alikadarlık 
şecektir. yeni istikametin amili lngilte- göstermesi isteniyor. 

Doktor Tevfik Rüştü Arasla renin Alman tehlikesini daha NELER GÖRÜŞÜLDÜ 
Bulgar Kralının ve Yugoslav ziyade anlamış ve buna karşı Paris, l ( Ô. R ) - Havas 
naibinin ve Prens lstahrember- koymak için Sovyetlerin yar- ajansının bildirdiğine göre B.B. 
gin de gelmeleri bekleniyor. dımiyle kollektif emniyeti kuv- Litvinof ve Flandin arasındaki 
Bu zevatın da Saro ve Flan- vetlendirmeğe azmetmiş olma- görüşmenin mevzuu müşterek 
denle görüşmeleri muhtemeldir. sıdır. güvenlik teşkilatı idi. Rusya· 

Bu garüşmelı:rde orta Avru- AKDENiZ MESELESi Fnmıa paktının tasdiki mese-
pa ve Akdenizin karşılıklı yar- GÖRÜŞÜLECEK lesi de görüşülmüştür. 
dım meselelerinin müzakere " Eko de Pari,, de diyor ki: KRAL BORJS BEKLENiYOR 
edileceği söyleniyor. - Prens Pol, doktor Tevfik Paris, 1 (Ö.R) - Sovyet 

INGIL TERE ALMAN Rüştü Aras ve prens lstahrem- Rusya dış işleri halk komiseri 
TEHLÜKESINI ANLADI berg arasında yapılacak görüş- B. Litvinofun B. Flandin ile 

Paris, 1 (Ô.R) - Londrarla melerin merkezi Avrupa ve yapacağı görüşme mühim ola-
kralın cenazesi dolayisile top- Akdeniz meseleleri üzerinde caktır. Bulgar kralı Boris pa• 
lanmış olan Devlet adamları- yapılacağı tahmin ediliyor. zartesi günü Pariste beklen· 
nıµ yaptıkları görüşmelerden Litvinofun mütaleaları da bu mektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
söylemiş, B. Franklin Boillon 
kendi gündemini geri almıştır. 
Neticede aşağıdaki gündemin 
kabulü için itimad meselesini 
ileri sürmüştür. 

"Hükümetin beyanatını ka
bul •e ona itimad ederek her 
türlü ilaveyi reddeden oda gün· 

delik mesaisine geçer.,. 
Reyler tasnif edildikten sonra 

Başkan B. Bouisson tarafından 
netice ilan edilmiştir. Hükümet 
165 muhalife karşı 361 reyle 
ekseriyet kazanmıştır. Bu neti
cenin bildirilmesi hiç bir nü
mayişe ıebeb olmamıştır. 

Başkan salı günü intihabat 
sisteminin ıslahı meselesi üze· 
rinde müzakerat yapılacağını 

ve 11 şubat salı günü celsesi• 
nin de Fransız - Sovyet pak· 
tının tasdikine hasredileceğiııi 
bildirmiş ve celse saat 21 de 
tatil edilmiştir. 


