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1ı.ı Mısır - İnsdliz ihtilifı 
'tt . Yan .. H b ~ 

"Y•nl a eş harbı patladıktan sonra Mısırda kıyamlar 
~er· er oldu. Mısır Darülfünun talebesinin grev ve nü
~. 'leı ~•bıta ile bir mücadele halinde göünlerce devam 
~eketı n.ıbayet f ngiltere bu isyanları kıyamları bastırdı. Bu 
~' do~rı? . bu kaynaşmaların hedefi, doğrudan doğn:ya 
~ lllfiJt 'Y•ad~ Mısırın istiklale kavuşma arzusundan ibaret-
'derek e~e hukumeti yeni; bir ittifak muahedesi aktini va
~~•ker l u isyanları bastırdı ve derhal hazırlıklara hatta 
lilıı •·ke e

1
rede başladı, lngiltere müzakerelerde Mısırda lz

'1tl.ı - ere · · t ,'"tr b rının bulunması hususunda ısrar ediyordu. Mı-
e İdile u kayda ve bu teklife kayıtsız şartsız itiraz etmek-
s r. . o, d 

~e t6re e:a ~ngiltere yeni bir teklifte bulunmuştur. Bu tek
t ltre 1(

1 h~gıltere Mısır Harbiye nezaaetile birlikte çalışmak 
'elit, P.t a •rede bir askeri heyet bulundurmayı teklif etmek
~tdlr:s;ı.ı~~ın bu ~eklifi kabul edecekleri kuvvetle umul
~ dıb u ıtıbarle lngiJtere - Mısır ihtilafi bir müddet 

a ortadan kalkmış demektir.i 

#\LMANY A A. VRUPA YI 
00 

i> ARÇALIY ACAKMIŞ ! 
Aı~••OO••-----
C\ illan Birkaç senedenberi Almanya, 
~.. yanın 'ı kendisine karşı tehlikenin 
·~U R d Sovyet Rusya tarafından ge· 

1 
USy& a leceğini söylemektedir. Fa-

" lbİ~ ! • kat devletler arasmda sulh 
lı•ear T münasebetlerini tanzim ede· 

l ,~Ya~ gazetesi, Al- cek paktlar imzası mevzuu-
--~ Yhın1e çok şiddetli bahsolduğu zaman, ayni Al-
~~~ neıretmittir. Ma- manya, Sovyet Rusya bah-

: 1 M. Radek diyor sinde biç bir şey söylmemek-
.. ~ tedir. 
re~~11Ya, Fransa ile İn- Bu, şunu ispat etmektedir 

"at, , •n Ve Fransa ile ltal- ki, Almanya Sovyet Rusya ya 
' ~ '•ları01 açmak ıçın karşı ellerini bağlamak itte-

, relen· b memekte ve Sovyet Rusya-•ıaa ı yaptığı gi i 
~tlt ı.•~atıda şulh zimini nın komşusu bir devletin 

· l'inı ya 1 • • hududları yolile Sovyet Rus-tre Pma arı ıçın 
'Ptıiı ,_"e İtalya üzerine yaya karşı hareket serbesti-
,~ '«zy'kl sini muhafaza arzusunda bu-la ..,.1 

1 eri fazlalaştır-
~1-.ı •""•tnıaktır lunmaktadır. 

aıı ' Alman tabiyeti, şarkı ve 
t•)retıe .e~peryalizminin garbı ayrı ayrı mağlub et-
ll:ı~'laff '!~ın şimdiye ka- mek için, bunların birbirin-

e"1t... il( olmadıgw l söy-ç ... den ayrılmasını istihdaf ey-
e 611kn 1 lemektedir. Almanya, Alman 
· -~ri Al ngiltere bidayet- tabi yesin in arzu ettiği bir 
t~b~'Pa ~•nya üzerine te- nizam tahtında Avrupanın 

•rler c:a biitün hakiki muhtelif kısımlarını birbiri 
~l11:ı,ll e llıulıalefet etmiştir. arkasına rametmek için, Av-

il k Y•nın 
''•'-t manevralarının rupanın parçalanmasını iste-

" tri t'k , teklif 
1 1

• noktası, Al- mektedir. Sulhun tarsinini 
,, lı.ld, lennde Sovyet hakiki surette arzu eden 

)dill d,h.'Dda en ufak bir herkes, M. Hitlerin bu oyu-
... ~ bulunmamasıdır. nunun manasını anlamalıdır. 

1 
.............. .. ......................... . 

~ • • '!_~LK Tl~~:~.~.l .. STIYOR 

:•rın mutlak surette bir 
'it c. ~atroya ihtiyacı vardır 
'~~ ••rınıi 'Pta iz 

1
. ~önderdiği bir 

,~ ll11ı, t mırın büyük bir 
lıa~ll enıaa ediyor. Bu 
it), k llıUlıinı kısımla;ını 
~6~1 °Yuyoruz: . ı ln. . ... urıyem' . .. b .. Qıird ızın goz e-

~ı,~ll et' ne yazık ki bir 
ttlteı 1Yatromuz yok. 

b._ ~enıleket !her ne
V le lılıallsusta ihmal edil
. '~tile 'f da edilmektedir. 

~ ""'i ~rd müsamere-
t \t),f 1 ' tında senenin •l, •tııanı ., .. 1 t ~enı· arında müsa-

. 'r d •r ve tiyatro 
'd e b· . i~i ıraz olsun tat-

~"'i• ~1 •e susuzlukları 
"""il llrdu, 
t~e Cemiyet namla

• bq lllGıamereler 

iyice hazırlanır ve başta Said 
Kaya olduğu halde onun ar
kadaşları bize san'at kokulu 
eserler temsil ederler ve 
halka iyi bir gece yaşatır
lardı. 

Fakat ne yazık ki bu İş 
günden güne inkişaf edece
ğine gündeu güne söndü. 
Bugün arasıra verilen kulüp 
müsameref er tatmin etmiyor. 
Çünkü onlar mektepler için 
yazılmış:birer perdelik piyes
lerdir. 

Ne yazık ki İzmir gençli
ğinin her zaman için sevdiği 
ve lsanatına hürmet ettiği 
Kaya, bir çok teşekküllerin 
temsiller için yalvarmalarını 

Sonu 4 DncGde ~ 

, 

Gizli Celsede Neler Konuştular ? 
~~----------------------------~••oo .. ------

JA /manya ve Lokarno me-
selesi fenalaşıyor . . 

fngiltere ile Fransa Almanyaya karşı ittihaz 
olunacak harekette henüz ittifak edememişler 

~- - - -
ALMANYA BILMELTDJR KI FRANSA HARBA DA AZIR 

GİZLİ CELSE 
Cenevre, 10 (A.

A) - 13 ler ko
mitesi dün saat 
16 dan 18 e kadar · 
gizli bir toplantı 
yapılacakrır. Komi
te B. Edenin tek
lifleri üzerine her 
!kıside l 925 anlaı
masınin mümzisi o
lan ltalya ile Ha
beşistanı zehirli 
gaz istimaline der
hal nihayet veı il-
meğe davet etmeği 
hararlaşbrmıştır. 

Bu tabah saat 11 de on
ilçler bir toplantı yapacak
lardır. Komitenin 21 nisana 
kadaf toplantiları teliir et
mesi ihtimali vardır. İtalya 
sulh müzakerelerine iştirake 
karar verdiği takdirde B. 
De Laaarage bu onbir gün
lük muhlet esnasında mü
zakeratı takip knecektir. 
ALWANY A VE LOKARNO 
MESELESİ FENALAŞIYOR 

İstanbul 11 (Özel) - Ce
nevr<'den gelen haberlere 
göre İngiltere ile Fransa Al
manvaya karşı ittihaz oluna_. 
cak harekete henüz ittifak 
edememişlerdir. İngiltere "bu 
gün bizim için mühim olan 
Habeş meselesidir,, derken 
Fransa da "bugün bizim 
için mühim olan Ren mese
lesidir,, cevabını veriyorlar. 

Bununla beraber Fransa 
Almanya.<a karşı biç müaid 
davranmak taraftarı olmadığı 
halde İngiltere ise Almanya-

ya karşı zecri tedbirlere ı 
tevessül edilmemesi mecra· 
sında yürümektedir. Zecri 
tedbirlerin asıl ltalyaya karşı 
olmasını istemektediy. 

Fransa Loddrada toplanan 
toplanan üç devlet erkanı 
harbiyelerioin işe başlama· 
sıoda ne kadar acele ediyorsa 
İngiltere de bunun o kadar 
geri kalması siyasasını güdü
yor. 
ALMAMY A BİLMELİDiR Kİ 

FRANSA HARBA DA 
HAZIRDIR 

İstanbul 11 (Özel)- Fran· 
sanın verdiği yirmi beş mad
delik planı münasebetile 
Fransız gazeteleri tefsirler 
yapıyorlar. Peti Jurnal gaze
tesi bu planı kat'i görmiyor 
11 Ya hep yabud biç,, diyor 
ve Uluslar sosyetesinin emri 
altına en büyük devletin 
kuvvetine üstün kuvvetli bir 
ordu vererek tecavüz eden
leri akıllandıracağı, başkal-

.............................. ·······~··· .. ··········· 
İSKELETLER 
KUYUSU 

Dün anın bütün dillcl'İne 

terceme edilen ve heyecan 

arıyanlar çin sesli sessiz 
olarak sineması çekilen bu 

macera ve dehşet romanı 
((PAZARTESl»nden itiba
ren (Halkın Sesi) nde tefri
kaya başlanıyor. 

( Bizim Hiç Bir Düşmanımız 
Yaşamıyacaktır!) 

Prensibini kabul eden ve en müthiş kuvvet ve teşkilatlara 
teşkilatlara rağmen dediğini yapan bu telhiş ve ölüm saçıcı 
komitenin, korkunç ve insanlara uykusunu kaçırtan tüyler 
ürpertici sergüzeştlerini okuyanlar, bu kitabı terceme eden
ler gibi şimdiye kadar bu derece merak verici insana he
yecandan nefes aldırmıyacak kadar harıkulade maceralar 
okumadıklarını itiraf edeceklerd;r. 

iSKELETLER KUYUSU 

dıranların silahlarını almağı 

tavsiye ediyor. Zira bu gidiş 
umumi bir harb gidişi oldu
ğuna göre böyle bir barba 
bu asir tahammül edemez. 
Diyerek sözi\nü kesiyor. 

Figaro gazeteside : Cenev
re konseyinde Lokarnocu 
devletlerin açık siyaset güd
melerini istıyor ve diyor ki : 

Şimdiki Fransenın İngilte
den de ltalyadan da şikayete 
hakkı vardır. Bunlardan, İtal
ya - Ren meselesini, Habeş 
işini bağhyarak itirazlı bir 
tavır takınıyor. İngiltere ise 
Almanya ile müzakereye is-
tiyor. Fakat Almanya bilme
lidir ki eğer bu sulh teklif 
lerini kabul etmezse Fransız 
amansız bir harba girişmeğe 
hazırdır. 

MAHREM NOTADA ENVAR 
İstanbul 11 (Özel) -Fran

sız dış işleri bakanı İngiliz 
tışbakanma mahrem bir nota 
verdi. Bu notanın içindekileri 
Belçika başbakanına da söy· 
lendi. Bu notada Almanların 

- Sonu 4 üncüde -

Bir Dansöz 
500000 

Lira İstiyor 
Bir dansöz Amerikada 

mahkemeye müracasat ede· 
rek bir " Binicilik şirketin· 
den " 500000 lira zarar ve 
ziyan istemektedir. Bu dan-
söz beygire binmeği çok ıe· 
vermiş. Daima bir bincilik 
şirketine gider orade bey· 
gire binermiş .. 

Bir gün gene bu sporu 
yapmak için Mauej sabuma 
gitmiş. Dansöz her vakit 
bindiğ beyğir her nedense 
o gün huysuzlanmıf, tepİll• 
miye,- şahlanmıya baılamıf, 
dansöz beygiri zaptedememit 
ve nihayet üzerinden dllf
müş. Bu suküt neticeıinde 
kadının sol bacağı sakatlan• 

inıştır. 
Kadın birbuçuk ay tedavi 

altında kalmış ve iyileımit· 
tir. İyileşmiştir amma ıol 
bacağı sağ bacağından bir 
santim kısa kalmıs, ve baca· 
ğı cazibeni kaybetm~ıtir. 

Dansöz hasta yattıgı müd· 
det zarfında kazanacağı pa· 
r ... ları ve bundan sonrada 
vücudu cazibesini kaybede· 
ceği için binicilik tirketinden 
bu muazzam parayı istemek

tedir. ----.. ·-·----Beledive encümeni 
Belediy; daimi enclimeııi 

dün öğlenden sonra ıorbay· 
doktor Behçet Uz'un baıkan· 
lığında toplanmıı ve icap 
eden kararlan anmııtır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~--~--~-------0000 

Belediyenin kararı kat'idir 
lr:2I eçenlerde otobüs ve otomobil sab~blerinden ııra 
lh.!JI parası olarak füzulen 25 kuruş alındıgını ve Şarba· 

yımızın çok isabetli ve yerinde bir kararile bu sakim usa· 
lün kaldırıldığını yazmıştık. Pek çok alakadarları memnun 
ve minnettar eden bu karardan bir iki kişinin zarar g&r· 
mesi üzerine, isimlerini yazmağa lüzum görmediğimiz bir 
iki şahsın bu kararın muvakkat olduğunu propaganda ya· 
parak otobüs sahiblerinden imza toplamak üzere teıebbtııe 
giriştiklerini duyduk. 

Hiç bir zaman bir iki kişinin müstefit olması için binler· 
ce otobüs ve otomobil sahiplerinin zarar görmesi doğru de
gildir. Otobüs ve otomobil sahiplerinin gafil avlanmamalan 
için bu hususta belediye kararının kat'i ve devamlı oldu· 
ğunu halkımıza hatırlatırız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
.. - • ..... .. • 1 



Romanya 
Gazeteleri Avustur)1aya 

hücun1 ediyorlar 

Almanya 
1\1üstcmlikeJierin hep

sini n1i istiyor? 

:Beş kuru§ 
J{ızılcahaman1dl 

adan11 vurdll 

Osmanlı imparatorluğunun 
Kalbigihında Yazan:~.2~R.:'Ncls 

Bükreş 10 (Radyo)- Ga
zeteler alabildiklerine Avus
turyanın yaptıği emrivakii 
tenkid ediyorlar. ' Ezcümle 

Universul gazetesi diyor ki: İngiliz altınları karşısında, Alman mevki kumandanı casus doktoru 
ö1iin1den kurtardı 

Avusturya bu hareketile yeni 
ve tehlikeli bir durum ihdas 

Doktora: 
- Fazla dikkat lazımdır, 

dedim. Hıristiyan olduğun 
için vaziyetin naziktir. Not 
tutma, gevezelik etme. Müm- ı 

kün olduğu kadar nolarını 
İstanbula kadar aklında ge
tir. Casusluğun cezasını hele 
harp zamanında nedir? El
bette bilirsin. 

Sanki kendisine aksini 
yapmasını söylemiştim. Dok
tor, Malkarada ilk mektubu 
yazarken yakalandı. Biran 
için kurşuna dizildiğini bile 
duyduk. Fakat bir gün fstan
bulda beni görmeğe gelince, 
hayretten dondum kaldım. 
Gülerek: 

- Azdaha posta oo iki 
delik açtırıyorduk. Fakat 
İngiliz altınlarında keramet 
var. Bir miktarını Alman 
mevki kumandanına göste
rince, her iş yağ bal oldu. 
Nasıl oldu? Sormayınız, çün
kü ben bile hali bu işe şaş
maktayım.. Dedi. 

adamdı ! la anlaştı. 
işler yolunda demekti 1 Kuzguncuğa geldigimiz 
Kumral bıyıklı adam beni zaman Hakkı bana: 

görünce derin bir hayret - Bu uzak ve berbad 
içinde kaJdı; Yunan hükfı- köyü neden bu kadar sevi-
metinin lstanbul ateşemilte- yorsunuz? Diye sordu. 
rinin böyle bir işe karışaca- Bu suaJ, bo~ bir sual de-
ğını hiç ummuyordu! ğildi. Boğazda balıkçılık ol-

- Kuzğuncuğa giderek duktan sonra, Kuzguncuğun 
ağları alalım. Vakit geçiyor! uzaklığı ve berbad bir köy 
Dedim. olması mevzuu bahs ola· 

Bir kayığa ben, Hakkı ba- mazdı ! 
lıkçı bindik. Öteki kayığa Bereket ki Leyla beni ikaz 
da bir balıkçı, <,<::asusum ve etmişti; Hakkı beyin benimle 
kumru) bıyıklı zabıta memu • beraber balıkçılık arzusunun 
ru bindiler. mühim bir maksada mebni 

Kayıkta casusun, parula- olduğunu biliyordum. 
sını vererek bu kumral adam- 1 ( Arkası var) 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Sürülen Bu iş 
İhtiyat zabitleri ser- Uluslar konseyinde 

best bırakıldı Konuşulsun 
Sofya 10 - İçbakan ge- Londra 10 (Radyo) - Bay 

neral Sapof dün gazetecilere Edenin beyanatından sonra 
beyanatta bulunarak mülha- Alman meselesinin yalnız 

kata sürülmüş olan ihtiyat !..okarnocular tarafından de-
zabitlerinio paskalya müna- ğil Uluslar konseyinde mü-
sebetile serbest bırakılmaları zakere edilmesi hakkında 
emrini verdiği bildirilmiştir. muhalifler tarafından yapılan 

teklif üzerine bay ed.en ce-

etti. Avrupanın siyasal vazi
yetini değiştiren bu hareket 

karşısında ne Romanya ve 
ne de Romen müttefikleri 
olan küçük itilaf elleri bağ-

lı kalamıyacaklardır. Muahe
denameleriıı şayanı emniyet 
ve itimad şeyler olmadığına 

delalet eden bu gibi emri
vakiler karşısında bu hüku
metler kendi menfaatlerine 
ve Avrupa sulhunun muhtaç 
olduğu şekillere uygun ha-

reket etmeden olmıyacak
lardır. 

---·---
Amerika da 
l{arı boşanmaları 
Son zamanlarda Amerika· 

da karı boşanmaları çoğal
mıştır. Bu yüzden amerikada 
yangm ve hayat sigortaları 
boşanma sigortalarında var
dır. Bu sıgortalar gere erkek 

ve gerek kadını sigorta eder
ler. Fakat bunların mahke-

melerini sigorta şirk etinin 
kendi avukatı mübafaa eder. 

İngilizlerin 
Yeni kararla:rı 

vab vermiş : y it d 
" Bu uyanan yeni fikir er 8 lll 8 

hakkında bir meyil besledi- Radyo 
ğini fakat bunu Lokarnocu

Londra 10 (Radyo) - Ak-
ların hepsinin kabul etmesi Viyananın telsiz mütehas-

şam toplanan vekiller heyeti 
lazım geldiğini ,, söylemiştir. sislarından bir mühendis 

Londra 10 (Radyo) - Al
man murahhası Fon Ribent
rop ile bay Edenin son mü
lakatında Almayadan sordu
ğu birçok suallere cevap 
vermek için Berlinde uzun 
uzadıya müzakerelete ihtiyaç 
olmadığını Royter ajansı bil
diriyor. Gene Royterin ver
diğine göre İngiltere diğer 
sualler arasında Almanyadan 
şunları da sormuştur: 

Almanya kendisinden alı

nan müstemlikelerin hepsini 
mi istiyor? Yoksa onların bir 
kısmı ile mi iktifa edecek? 
Almanyanın Avusturya, Lit
vanya ve ÇekosJavakya ile 
yapılacak olan ademi teca
vöz ve mukabil emniyet mu
ahedeleri karşısında Alman
yanın nazar noktası ne ola
caktır? 

Muallimler pa
rasız uçacak 

Sofya 10 (Özel) - Bulga
ristan iki hususi uçak istas
yonu tesis ediyor. Bunlardan 
biri Haziranın on beşinde 
biri da} irmisnde açılacaktır. 
Bu istasyonlar sırf uçmak 

istiyen n .. uailimler içindir. Mu
allimler tatil günlerinde uça
bilmeleri için kültür bakan
lığına bir arzuhal ile müra · 
caat edeceklerdir. Fafat bu 
arzuhale uçaktan müleessir 
olmayacakla• ına dair doktor 
şehadetnamesi de iğnelenmiş 
olacaktır. Bu uçmalar yalnız 
tatillere mahsustur. 

Yanek isminde bir casu
sumuz vardı. Geliboludan 
bize çok hizmetler yapmıştı. 
Bu adamcağız da Lülebor
gazd e müşkil bir vazife es
aasında yakalandı, kurşuna 
dizilmekten kurtulamadı ,hal
buki karısı ve üç çocuğu da 
vardı. 

Hitlerin tekliflerini yeniden 
tedkik ederek müzzkereye Alman mevcelerin yerin dipine ka- K d 1 ) 

.ı;:;~ değer bir şskilde olduklarını }-> ı dar nüfuz ettiğini meydana a ın ar ne er 
Cumartesi günü saat 6,30 kararlaştırdılar. ar amcntosu ne za- çıkarmıştır. Bu güne kadar k ) ? 

da Arnavudköy iskel.sinde Bununla beraber Alman- ınan açılacak? biitün alimlerin inkar ettik- ODUŞUr ar 
hazır idim. Yediye kadar tarla anlaşamadığı takdirde Berlin 10 (Radyo) - Al- leri bir hidisdir. Zamanımızda kadınların 
Hakkının gelmesini bekledim. Fransa ve Belçika ile bera- man parlamentosuna 740 İlk tecrube Karenti made- en ziyade hangi mevzular 

Jstanbulda bir randevuda ber harekste, Almanya tara- saylav seçilmiştir. Bunların nir.de üçyüz metre derinlikte üzerinde konuştuklarını an-
yarım veya bir saat bekle· fıudan silahlı bir hücum vakı arasında Hitler partisinden yapılmıştır. Bütün Avrupa lamak için Amerikada bir 
mek harıkulade bir şey de- olursa Fransayı müdafaaya 24 üncü Kolagya da s~çil- istasyonlarının neşriyatını anket yapılmıştır. Neticede 
ğildir. Hakkı beyin sadece karar verdı. miştir. almak kebil olmuştur.· onyedi ile yirmi fyaş arasın-
yarım saat kalması şükrana daki kadınların yalnız dört ............................................................................. 
layıktır! ı G c y: • mevzu üzerinde konuştukları 
Doğru veya yalan bilmi- i. o·· zu·· Mu·· ZE ARPAN AZILAR i. anlaşılmıştır: Erkekltr, tuva· 

yorum. Fakat tophane mü- let sinema ve mektep· 
şirliği zamanında Zeki [Pa- : ' ı Yirmiden otuza kadar 
şa)yı, İstanbula gelmiş olan •••••••••••••••••••••• .. •••• .... •••• .. ••O.. .. •••••••• .. •••••••• .. ••.......... olan kadınların konuştuları 

Lu .. ks l,.ı·brı·tten le bir teşebbüse_ giriş.men. in cektir. bir Fransız generalı resmi ~ _ mevzular genişliyerek onbeşi 
b f faydası oJmıy acagı netıcesıne Maamafih Ziraat vekaleti t k d ~ d 

ir ziya ete davet ettiğini, V •ıd• I uulma ta ır. tBunlar an ba· 
Zeki paşanın ziynfete tam 8Z geÇI 1 • varılmıştır. ormanlarımız hakkındaki ye- zileri tayyarecilik, hava şera-

Şirketin kibrit sarfiyatında 
bir buçuk saat tcahhurla ra ibri t şirketi, lüks kib· ni proğramın tatbikine baş- iti, riyazet, gelecek harp 

d geçen seneye nısbetle yüzde 
gel iğini söylerler! rit çıkarmaktan vaz- )ayınca şirketin çöp ihtiyacı asri güzel sanatlar ve şir-

H kk ·k· • . · ç k 20 l''k 25 kadar fazlalık kaydedil- l t bl a ı, yanına ı ı :memur geçmıştır. ün ü çop u yerli ağaçlarla temin edile- ey em e ... 
alacağı yer de bir memur lüks bir kibrit defterinin an- miştir. Son zamanlarda kadınlar 

Kzilcahamaın (Ô~ 
Bağviran köyünden 
Kemal ayni köyden 
oğlu Mehmed tar• 
ağır surette yarafaJJ 

Kavganın sebebi 5 
1 

tur. Mehmet, l{eaı' 
kuruşa bir ayakkabı 
ettirmiş. fakat 15 )cur 
miştir. Kemal daha ~ 
isteyince de kızmış, 1 baldırından ve kO 
bıçakla vurmuştur· 
tedavi altına alınınıŞı 

med yakalanarak ~· ıı 
kanuni takibata baŞ 8 

tır. 

Askerİik 
Şubesinde 

rkli ~ 1 - Konya Geoı. t 
zabit ihzari mektebıııe 1 
kayıt ve kabuluna baş~ 
ve Mayıs 936 sonun• 
devam edecektir. e 

2 - Doğumları 333 ~ 
( askeri yoklamaları ~~ 
mış ) olanlardan ve 

1 
1
f 

l 3 4 5 . i sıll 
un , , ınc ayıa 
bitirmiş olanlar ( k 1,) 

d·ı ,e,. 
cukları tercih e ı e 
necuktır. I 

k bU 3 - Kayıt ve a ol• 
ları 18. 19 yaşında ııade 

A - Mektep Ş" .. b 
mesi ( tahsil gördU~il ~ 
vesikası olmıyanlar 1111 

alınır. ) 
• • • .;e 

B - Kendısının . 
• . . .. tıibl 

sının suışuhret sa JI' b 
dıklarına dair mah~o~ol 
metten alınacak 
hüsnühal kağıdı. e 

C - Bir seneyi g 
miş aşı kağıdı. ..fıaf 

D - F otograf h nu 

danı. "k ı 
E - Gedikli kuçu ,rtr 

b' e ~·, 
hazırlama ınekte ın Jıı ;ıt 
istediklerine dair pul ıı' 

H - istekli 18 yaŞ' ~ 
d 
.. cıeoı 

tirmiş ise ken ıs1.n. del> 
memiş ise kendısın ,,~b 

velişinden a hnacak t . 

senedi. "eli!l 
F -Talebenin 

kim olacağı. be1 
K -Sıhhat raporu 

sıhhiyeden. ·~• 
1 - İki adet "es• 

toğrafı. klJyıt 

Ş . k b l k ceğinden hariçten mal getirt-
almıştı; bu da bizim istedi- cak 50 paraya satılabileceği- ır et u yı ibrit çöpleri arasında konuşulmıyan mev-

A meğe lüzom kalmıyacaktır. t 
ğimiz *** paşanın adamı, şiş- . ni, kutu ile çıkarılan kibrit- için vrupadan 4000 metre şöyledir: Bebekler, cinsiyet, men müracaa 

4- İsteklilerded ys~ 
kabul şartlatını taŞ'5;.,e ıe 
İzmir askerlik şube ıeıs>' 

et 
man, iri ve kumral bıyıklı 1 )er 60 paraya satılırken böy- mikab kavak ağacı getirte- ( AKŞAM ) briç ve ev idaresi. ilan olunur. 
e.nma..-ı .... 111)11 ....................................... ._ ....... ıim .... llB!liS'ı!!Pımmllam!J!llİmm!!D~&mlinaımııiia.am~~~J[Klrmc~~lill!!E'SiEB-.S<Zllll,,_~e~b~ 

İZMJ• RLJ• du. geçimi bu yüzdendi ar- lükle bir ' doktor buldular. İrfanın da gözlerinden oku- )aşıyordu. Sırtın~ P 6" ı' 
tık.. Zavallı Leyla ölümle pençe- mak istiyordu. Halbuki İrfan elbise geçirmişt1 • 1b;se 

BİR KIZ Bülend şaşırdı.. leşe pençeJeşe yavrusunu oralı değildi bile. Bir kom· kollu ve dekolte e 
- Aman bir doktor, bir dünyaya getirdi. şu çocuğunu kucaklar gibi ! laya pek yaraştJll,~~oŞOO~ 

SEVDi• M '• ebe çağırayım diye çorab- Çocuk doğduktan sonra - Maşallah maşallah ..• Bülend, sağa so ~ıJ· "' 
döküntüleri tophY01ı,""'iŞ 11

1 }arını giyiyor, mantosunu sır- yarım saat kadar baygınlık Aman da ne cici! Diyordu. ~,,.... 1tv 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 67 

Leylfı kıvrana kıvrana nurtopu gibi bir 
oğlan doğurdu 

Bir otomobile atladı sürat· rısı tutmuştu. Zavallı genç 
le eve döndü. Bülendin pa- kadın sancılar içinde kıvra· 
rasını olduğu gibi çantasına nıyordu. İrfan işinden ayrıl-
yerleştirdikten sonra ev hal- dığı günden beri hiçbir ge-
kını uykudan uyandırdı. Bü- ceyi evinde geçirmiyordu. 
lendden aldığı yüz lirayı iade Gündüzleri öğleye kakar uyu-
ettt. yor, geceleri sabahlara ka-

- Artık lüzumu kalmadı.. dar kumar oynıyordu, Poker 
dört beş yüz lira kazandık! Bakara, Tavla, Barbut, .... 

Dedi. Ne bulursa onu oynıyordu. 
*** Klilhanbeyliği, kumarbazlığı 

Bülend gece yarısı acı bir ve belkide hilekarlığı saye-
ç.ığlıkla uyandı .. Leylanın ağ- sinde umumiyetle kazanıyor-

tına geçiriyordu. Doğru polis geçirdi. Kendine geldiği za- Ebe, ebe olalı bu kadar bir misafir gelede tilı ' 
k k ı k O man·. . alakasız bir baba ile haya- evde bir fevkal~d~ı"ord11

1'"'J' ara o una . oştu. na bir ebe ı ı s" 
buldular. - Verin yavrumu! tında ilk defa karşılaşıyordu. Bir hazır h k tır g J\SrŞ' 

Dedi. Nurtopu gibi bir Bülend, dogv umun heyecanı İrfan aynanın j~ 
Zavallı Leyla sancıların te- t ı d Alı 1 ogv lu olmuştu. Bülend kun- üstünde olduğu için İrfana, ıraş 0 uyor u. e1

" 5 
sirile soğuk terler döküyor L I" usunu b1a 

dagv ı elinde tutarak götür- Ley lanın nasıl sancılandığını, ey a yavr ., rııı9 P 
ve mütemadıyen: T k t k bag dıJ f ~ 

Ah d li B dü. Leyla yavrusunu aldı nasıl doğurduğunu uz n uza- e rar e rar "or l<' 
- me , A mel... unu İ Uyutmağa çalıŞ1ı dİ· 

sen yaptın bana... Beni bu göğsüne bastırdı. Yumurcak diye anlatıyor, rfan da bü- .. pıle t 
k b l fl . esnada kapı gu . 17'' 

hale sen getirdin!. viya viyak bağırıyordu. tün n a ara omuz verıyor- Bülende dönerek. de' <t) 
Diye inliyordu. Hastanın Leyla, Bülende: du. Kızcağız hararetli hara- _ Eyvah bit' 111aııl ~10 

bu hezeyan ve inlemeler sa- - Aman yarabbim ne retli anlatırken o, birdenbire: k h b ıacaz;· ) t-' arşı ma cu o ş~ .,1, 
atlarında İrfan iyi ki evde kadar da benziyor ... Doğru- - Bana bir kahve yapsa· Bir dakika durul,,rı ı 
yoktu. suya bu kadar benziyebilir!.. na ! Dedi.. mün sabunlarını ,~t 

Sancı bir buçuk saat de- Diyordu. Leyla, yatakta balsız uy- yayım !. de" 11 • 
vam etti. Çocuk bir türlü İrfan, iki saat sonra gel- kuya dalmıştı. Doğumun Bülend, pencere eıJ1 

doğmıyordu. Bir doktor ge- di.. Suratı asıktı. Ebe hanım yorgunluğunu dinlendiriyor- baktı : ·aıı g 
tirmekten başkaçare yoktu. çocuğun kondağını onun du.. - Evet ağab:>'~0şt~,) 
Bülend tekrar sokağa fırladı. eline verirken her babanın •** Dedi. Ve kapın kS5ı ' 
Polisin yardımı ile bin güç- bu anda duyacağı sevinci Leyla iyileşmişti. Evde do- ( Ar 



! 11 Nisan ,..1' ' .falkm Sııl t 
~ . 

~ aşra bakkal fi ı 'C' •d d • - · Nı v~ esna ar!nın ır erı ış macunui 
azarı dıkkatıne· · 

OTOMOBiL SAHIBLERI OKUSUN 
[ ZİNET ] Otomobil garajı 

açılmıştır lıın· 1 ır Şek ·ı ılbir Suı b ercı .er çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
l!ıüıteri) ~ ~n cıvaranda 1 numaraya naklettiğimden sayın 
larırnıa ~~lıd~ 1? . sıparışJarını yeni adresime vermelerini sayğı-

1 ırırnn. 

Güze] İzn1ir bisküvit fabrikası sahibi 
İstanbullu İsınail Hakkı 

Atelyem izde: 

~ ----------.. ·--------

-~~~~ı~~~~~ 
BUGÜN 

.\SRi SİNEMADA 
3 Büyük filn1 birden 

Telefon 
2394 

~ 
t•i 

i 
1 
~ Buk Cones ~ 

2 
Ka~ramanhk - Fedakarlık· Film~ ~ 

l - Maceralar Kralı 

.. Esır Melike - ~=~:~:· Musanın 1 
12 kısım büyük tarihi film ~ 

Dişleri fenni bir 
şekilde temizler, mu
hafaza eder. 

Sıhhi iktisadi ba-
kımdan herkesin kul-
)anacağı bir diş ma
cunudur. 

Büyük 
Tübü 

15 
Kurnştur 

M. Depo S. Ferid Şifa 
Eczanesidir 

~*:k:tc:t*~:k:t:k:k:A:1c!:k*:A::lc~:tc*1r.1'.>t 1'.*:k" 
~ ~ 

~ DOKTOR ~ 
ti A. Kemal ·To ay = 
tc Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~ hastalıklar n1ütehassı~1 >+ 
t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ın- ~ 
+c da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ 
tC akşam saat 6 ya kadar hastalarım kabul eder. )+ 
~ Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair « 
JJ tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- +< 
"i'\ •• +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )+ 
+(sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >+ 
~ ~ 
tC~'$~,.C:>$'$:W::\C~'lC~~!'JC)$)!Cl$~~~JAC)$J$JLC~;+ 

Hasan Basri el1' ise fabrikası 
Mablli müracaat fabrika şubesi Arasta kar.şısı Alia Paşa 

caddesi No. 31 Tele. 00000 

f oTo -E GE ·H · , 

~ı.,.1 3 - Çıulak Kadın 1 Bedeli Nakdi Efradına 
S .. Constans Remi tarafından temsil edilmiş bü· [t] Askeri elbiselerinizi sağlam temiz ve ucuz olmak üzere 
'Dtı--- , yü!c aşk filmi 1 ancak HvSAN BASRl elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 

liULfYE: Büyükler 15 küçükler 10 kuruştur. Fiatlarımız son derece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 
(+ müesseseye uğramadan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa-

-~~~~~~~~ tınız iktizasındandır. 

~~:lcbt~~~:t:lc1ot:klbt~:k~~~lt.1c~:t:lc:A::ldt8~:t***~~ 

El~~~l~~hane sine~~3 1 
BUGÜN = 

t~~ril~a~a ı :;oo sinemada birden göştcrilmekte olan, üç haf ta- ~ 
eı·ı lstanbul,u koşturan ınevsinıin en göz kanıaştırıcı zaferi ·~ 

8rodvay Melodi 1936 a 
~ ~ a 

~tı ~~son n1oda danslar - en yeni sarkılar - en n1eşhur orkestalar ~ 
~denceJi bir n1evzu - Hollivııdun en güzel kadınları. gözler ve ~ 
~ kulaklar için hakiki bir ziyafet. = 

c - SEANS SAATLERİ - '""""~ ff,. 
Uın te Pazar saat 13 de başlar 

n 3, 5, 7, 9,15 de ft 

~~~'Atfl:f:~'Pıt~~~~~~~~~~~~+c~~ . 

Fenni Arı kovanı sandığı
nı görmek ve almak istiyen
ler Şirket bulvarında ısmet 
Paşa Bedesteninde 12 o.uma
rah dükkana müracaat etme
leri illin olnnur. 

İsmet Paşa ve Fevzi Paşa bulvarları üzerindedir. Rahat• 
lık, emniyet, temizlik bol su mükemmel kırathanesi makine· 
lerin benzin, yağ ve sairesi içerden tedarik edilir. Garaj 
geceli gündüzlü açıktır. 
Görüşmek arzu edenler müdür İbrahime müracaat etsinler. 

İzmir defterdarlığından 
hısınm vergi borcundan ötürü tahsıli emval yasasına 

göre haciz edilen iki Çeşmelik caddesinde kain 68 ve 78 
say,Jı binalar tarih ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılığa çıkarıldığindan pey sürmek isteyenlerin defterdarlık 
Tahsilat ka lemine gelmeleri. 

27-1-6-11 (798) 

İzmir vilayeti defterdarlı
,?ından: 
Issısının vrrgi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

haciz edilen ismet Paşa mahallesinde birinci Sakarya so
kağında kain 11 sayılı han~ tarih ilandan itibaren 21 gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
Defterdarhk tahsılat kalemine gelmeleri. 

7-11-15-19 (896) 
ZE! 

• 
lzmir vilayeti defterdarlı-

2-ından: 
Issısmın vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına gö· 

re haczedilen İkinci Karataş tramvay caddesinde kain eski 
195 yeni 189 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir 
gün müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyanle· 
rin Defterda rlık tahsilat kalemine gelmeleri. 868 

4-9-11-15 

====== ===::::ım==-====- ~~ 

Alman Doktor Aoostelin 
Son icadı olan Sıhhi Ağızlıkla 

Sigaranın nikotinini kimilen çe
ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız
lıkları umum Avrupada sigara 

1 

içenleri memnun etmış ve rağbet 
· kazanmıştır. 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECiP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 Jzmir 

NECİP SADIK 
1\lağazasında binbir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam· 
baları motosiklet bisiklet gramafon ve plik 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip . Sa-
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

~Srel~~E~~~~~~t;.Er!li!Er!JSESE~ 

~ TA yy ARE: TE~i;f N [tj 
~ BU GuN R 
~ Anna Bella, Jan Morad, Jan Piyer Amont Şarl Vanel Iİi 
~ gibi yüksek Fransız sanatkarlarının büyük bir kudret JI 
~ ile temsil ettikleri şaheser film E 

1 Son Ucuş 1 
~ ' § ~ 
~ 
~ 
M 

Büyük bir aşk macarası, çok heyecanlı hava harblan 

AYRICA: 
FOKS ( Dünya ha vadisi eri ) 

( Türkçe sözlü ) 1 m--------~_=(=S=E~A~N=S--~S~A~A~T~L-A_R_I _)_=='""'" ______ _ 

~ Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15. 
E Cumartesi 13 - 15 - TAL EBEYE seansları 
rQ Pazar 13 te ilave seanslar vardır. 
EmS~SEE~SSEEEBmEmB• • 



... fürk 
Gecesi 

Şekrimiz Sovyet Konsolos
hanesine gelen malumata 
göre yarsnki Pazar günü 
akşamı Moskova radyosu 
Türk gecsi adiyle geniş bir 
program hazırlanmıştır. 1744 
metre mevcede yarın akşam 
Türkiye saatile saat 20 de 
verilecek olan bu konserde 
İzmiri ziyaret etmiş olan 
opera artistlerinin kaffesi 
teganni edeceklerdir. 

Sivrisinek isleri .. 
Sivri ve kara sinekler için 

tedbir almak üzere Karşıya
kada bir toplantı yapılacak
tır. 

Sütten Zehirlenn1işler 
Kemerde Umumhanelerde 

Bunarbaşılı ssütçü Mehme
din sattığı sütlerden Umum
hanede beş on kişinin zehir
lendiği görülmüş, hastaneye 
götürülerek hayatları kurta
rılmıştır. Süttçü hakkında 
tahkikat başlamıştır. 

Ga yrin1übadillerin 
işleri 

Gayrimübadillerin işleri 

yoluna girmektedir. Şehri
mize gelen Faik Nüzhet 
Törem bu mesele ile uğra
şıyor. Gayrimübadil bonoları 

azaldığı için bu bonoların 
da kıymetleri yükselmekte
dir. Çünkü hükumet bu bo
nolara para gözile bakmak
tadır. 

Atışlara bu
gün başlanıyor 

Atış talimlerine bugün kış
lanın iç meydanında saat 15 
te törenle başlanacaktır. 

Kayıt olanlar hu saatta 
atış meydanında bulunacak
lardır törne istiklalmarşı ile 
başlanacak ve nutuklar söy
lenecektir. 

İdman cemiyetleri İzmir 
bölgesinden: 

Bilumum spor kulüplerinin 
Atıcılık şübesine yazılan öye
leri ile bugün saat 15 te 
kışlanın iç meydenına gel
meleri. 

- '!l:?ı~---

Rüştü Aras 
Sofyadan geçerken 

Sofya 11 - Bulgar gaze
teleri Türkiye dış bakanı 
Doktor. Tevfik Rüştü Arasın 
geçen hafta Sofyadan geçeti
ği zaman Bulgar kralının 
mümessm, Bulgar başvekili 

ve şimendıfer genel müdürü 
tarfından karşılandığından 
bahsediyor ve Sof yadan iti
baren Rüştü Arasın emrine 
hususi bir vağon konulduğu
nu, başvekil tarafından Kös
teneç banyoya kadar teş'yi 
edildiğni uzun uzadıya yazı
yorlar. 

Baldızını 
l{urşuna Dizen Enişte 

Sofya - Tatar pazarcığın 
Vinogratçe köyünde iç gü
veği olan Velçef baldızı fs
pasa ile anlaşamadığından 

silahı alır, kıza üç kurşun 
yerlnştirip yere serdikten 
sonra keçmıştır. 

( Halkın Seıl J 

- l Askere davet 1 

Deniz srnıfına ayrılmış ve 
1 

her ne suretle olursa olsun 
şimdiye kl?dar askere celp 
ve sevk edilmemiş ve çağı-

Tevkif ı 
Ettiği kıza teca'' 

Eden polis 

Boğazlar meselesini 
·~~~~----~------------------------••••••OO••••••~----------------------------~ ·~-----

Resmen alakadar devletlerden aradık. Nota 
metni alakadarların eline vasıl olduğu anla

şıldıktan sonra neşrolunacaktır 
Ankara, 10 (A.A) - Baş Boğazlar mukavelesini ken-

vekaletten t&bJiğ edilmiştir: dilerile müzakere etmiş oldu-
Arsıulusal vaziyette husule ğu devletlere muracaata ka-

gelen hukuki, siyasi ve as- rar vermiştir. 
keri esash dekişmeler kar- Türkiye hariciye vekaleti 
şısında Boğazlar mukavele- buna dair olan notayı alaka-
sinio bugünkü halinin Türki- dar devletlere ve makamlara 
yenin emniyet ve müdafaası tebliğ edilmek üzere İcab 
için esasından değişmesi la- edenlere bildirilmiştir. Nota 
zim geldiğini müşahede eden metni alakadarların eline va-
Cumuriyet hükumeti vaktile sıl olduğu anlaşıldıktan sonra 

• neşrolunacaktır. O zamana 
kadar tahmine müstenit ve 

neşriyat ve tefsirat yapma
mak yüksek matbuatımızın 
taktirinden bekleriz. 

Bir nokta şimdiden tasrih 
olunur ki hükumetin teşeb-

büsü şimdiye kadar takib 
ettiği esas siyasetinin usulle
rine tamamen mutabık bir 
mahiyettedir. 

000000000000000000000 OOOOOOOOOOıOOOOC>Oc:llOOOOC>OCIOOOOC:>oOOOOOOOOOO 

Parti grubunda İsmet 
• 
lnönünün izahatı 

Ankara 10 (A.A) - C. H. Partisi Kamutay grubu idare 
heyeti başkanlığından : 

C. H. Partisi Kamutay grubu bugün öğleden sonra Ha
san Sakanın başkanlığında tovlandı. Başbakan İsmet İnönü 
genel siyasal durum hakkında partiye izahat verdi. Başba
kın izahatları grubca müttefikan kabul ve tasvib olundu. 

Atatürk 
Kutladı ve san1in1i 

bir cevab aldı 
İstanbul 11 (Özel)- Yu

goslavya hükumet naibi prens 
Pol Kara Görgiyeviçi.1 do
ğan bir kız çocuğu münase
betile Atatürk tarafından 
bir tebrik telgrafı çekilmiş 
ve naib Pol tarafmdan kendi Resmen yalanlandırılıyor 

Ankara 10. (A.A) - Sabık Yunan başvekili Venizelosun namına ve karısı Prenses na-
dolayısile bir ecnebi gazatesinde intişar eden ve iyice dost mına olarak pek samimi bir 
ve müttefik Romanyanın kıymetli harciye nazırı bay Titüles- teşekkür telgrafı çekmiştir. 
konun ismini de karıştıran bir yazının İstanbul mabuatinde Fransa 
iktibas suretile neşredildiği görülmüştür; Anadolu ajansının 
Ankara resmi mahafilinde yaptığı tahkikata intişaren her · Gazeteleri l{üçük itilaf 
türlü asıl ve esastan ari olan bu yazının tekzibe sebeb de- için ne diyorlar 
ğer bir yeri olmadığını beyan eder. Paris 11 (Radyo) - Fran-

TrİaDO muahedesi de yırtılıyor s~ Agazete~e~i Küçük itilaf 
. . hukumdlerının Avusturyanın 

İstanbul 11 (Özel) - K. Antant mahfellerınde tahmın S J h d . 
d·1d·-· ·· A 'b' M . d 'IAhl en ermen mua e esme e ı ıgme gore vusturya gı ı acarıstanın a sı a anma- .. t d' ~ · · t · l'kt d · · · f . gos l.!r ıgı rıaye sız ı en o-

smı teşvık ıçın talya-Avusturya ve Macarıstan arasında 1 '"kAtl k b 1 t . l ayı su u a mu a e e e mı-
gizli bir anlaşma, vardır. Budapeşte bu teşebbüsünde talya- yeceklerini, günden güne 
nın müzaheretine dayanacaktı. bu··yu··mekt ı b' t' e o an asa ıye ın 

Macaristanın Askerlik Pro Jesi bir gün kendini gösterece-

lstanbul 11 (Özel) - Bodapeşteden alınan haberler Macar ğiui yazıyor. 
erkanı harbiyesinin geniş bir silahlanma projesi harzırıadı- Romanya 
ğını göste?mektedir. Macaristan mecburi askerlik kanunu 
çıkarmazdan önce Avusturyaca yapııan hareketin inkişafını Galeyanda 
beklemektedir. 

Yunanistan Almanya'ya 4 
Torpido Ismarladı 

ıstanbul 10 (Özel) - Yunan hükumeti donanmasını tak
viyeye karar vermiştir. Alman tersanelerine 4 tprp ' do si
par!ş etmiştir. 

Atinadan haber veriliyor : Yunan ordusu önümüzdeki 
çarşamba günü Epirde büyük manevralar yapacaktır. Bir 
hafta devam olan manevraları kral ikinci Y orgi ve harbiye 
nazırı general Metaksas da takihedeceklerdir. 
00000000000000000~ 

Bükreş 10 ::_Havas ajan· 
sın dan; 

Milli fırka ve genç liberal 
partisi liderleri hay Minça
nilo ve Beraytano Kamare
nisne takrir vererek biriciye 
komisyonunun alellacele top
lanmasını yaratılan yeni ar
sıulusal vaziyet hakkındaki 
kararını vermesini ve Roma
nın hattıhareketini tayin et
mesini istnmişlerdir. 

Almanya ve 1 Macaristana da Rusya varken 
Lokarno 

- Baş tarafı 1 incide -
19 Mart tekliflerine karşı 
takındıkları tavrı alınmasını 

lüzum kılındığı tedbirler hak
kında Fransız görüzlerini 
muhtevidir. Frnsızlara göre 
artık anlaşma devri geçmiş
tir. İngiltcrenin verdiği temı
nat mektubu ahkamının ya
pılması günü gelmiştir. 
FRANSAYI KUŞKULAN-

DlRAN NOKTALAR 
İstanbul 11 (Özel) - Fran

sanın lngiltereyc verdiği gizli 
notada Almanların istihkam 
meselesinden de bahsetmiştir. 
Berlin hükumeti nezdinde 
müşterek bir teşebbüs yapıl
masını istemiştir. · Fakat İn
giltere böyle bir teşebbüse 
taraftar görünmedif inden bu 
durum Frannayı bir kat da
ha asabileştirmektir. 

· ıazım imiş 
Sofya 10- Otro gazete

sinin Budapeşte muhabiri 
gazetesine bir telgraf veri
yor. Bu telgrafa göre Macar 
gazeteleri Macaristanın dahi 
askerleşmesi lüzumundan 
bahsederken "Biz Avustur
yaoın yaptığını yapmıyaca

ğız fakat bizim de askerleş
memiz lazımdır.,, D!ye evirip 
çevirip yazıyorlar. 

Gazetelerin 
Gazetesi 

Sof ya 1 l - Sof ya gaze
teleri Paskalya münasebetile 
çıkmıyacaldarından gazete
ciler cemiyeti gazeteler ga
zetesi adlı bir gazete çıka
racaklardır. Bu gazete re
simli ve büyük kıtada ola
caktır. 

Fransa korkn1az 
İstanbul ( Özel ) - Bay 

Heryo Depeş Dö Tolos ga
zetesinde bir makale neşre
diyor ve diyor ki : 

Uluslar sosyetesinin akibeti 
bugünkü meselenin üzerinde 
imtihan geçiriyor. Eeğer Fran 
sanın teklifi akim kalırsa 
küçük antat devletleri ayrı
lacaktır. Fakat Fransa bugün 
Rusyanın yaıdımı ile muvaf- 1 

fak olmak için daha çok 
şansa maliktir. 

. Amerikayı 
Iranla ba rıştıraca,ğız 
İstanbul 10 (Özel) - Ame

rika hükumdti Irandaki tebe- 1 

asının konsoloslarımız taı a- 1 
fından himayesini hükümeti-

1 
mizden rica etmiştir. Ame
rikanın bu isteği kabul edil · 
miştir. 1 

rıldığı halde gelmiyerek ba
kayada kalmış olan erat 
316 doğumundan 330 dahil 
doğumuna kadar olan erat 
15 nisan 936 çarşanba gü
nünden itibaren müettep 
oldukları yerlere lsevkedile
ceklerdir. Bu doğumlu deniz 
eratın hemen şubeye müra
caat etmeleri ve bedel vere
ceklerin nihayat 15 nisan 
936 çarşamba günü akşa
mına kadar bedellerin vermiş 
olmaları ve bu günden sonra 
bedel alınmıyaeağı ve gel
miyenlerin yeni kanun !mü
cibince hapis cezasile ceza
landırılacakları ilan olunur. 

As. Ş. Rs. 
Yrb. 

YEDEK SUBAY YETİŞE
CEK KISA HiZMETLİLERE 

AİD 
- 1 Yedek subay yetişe

cek kısa hızmetlilerden 331 
doğumlu ve bunlarla mua-

. mele görenler ve daha ev
velki doğumlulardan olupta 
mühtelif sebeplerle geri kal

mış deniz fınıfıodan gayri 
s; ıflara ayrılmış olanlardan 

yalnız askeri ehliyetnamesi 
olmıyanlar 1 mayıs 936 ta-

rih.inde yedek subay okulu 
komutanlığı hilzarhk kıt'asın-

da bulunmak üzere sevke
dileceklerinden 24 nisan 
936 ğününde hüviyet cüzda

nı (nüfus tezkeresi) ve mek
tep şehadetnameleri beTa-

berJerinde olduğu halde şu
beye müracaatları. 

- 2 Tam vaktinde yedek 

subay okulu komutanlığı 
hazırlık kıt'asında bulunma-

yanlar hakkında kanuni mu
amelenin tatbik olunacağı 
ilan olunur. 

A.s Ş. R.s. 
Yrb. 

Zelzele 
Yeniden şiddetlendi. 
Halk çadırlardadır 
Kars 10 (A.A) - Geçen 

ayın onaltısındanberi Di,s:ur 

hududuna yakın Kötek ka
mununda ve köylerinde fa
sıllarla şiddetli ve sürekli 
zelzeleler olmaktadır. 

Zelzelenin yeraltı çökün
tülerinden ileri geldiği sanı-

lıyor. Bu bölgedeki evlerde 
yıkılmaıar ve çatlamalar ol-

muş ise de zelzelenin ver
diği zarar ehemmiyetsizdir. 

Halk hala çadırlarda ba
rınmaktadır. Kızılay tarafın-

dan her türlü yardımlar ya
pılma' tadır. 

Japonya 
Ordusu Acele Para 

İstiyor! 
Tokyo 11 - Havas ajan

sının bildirdiğine göre Japon 
ya erkanıh!\rbiyesi ordunun 

noksanlarını tamamlamak için 
iki milyar yen istemiştir. Bu 

tahsisatın hemen veri:mesi 
ve askerin silahlandırılması 

günün işi olarak gösterimek
tedir. Bu para ile Sovyet 
hududunda tahkimat dahi 
yapılacaktır. 

J ,ı 

Sofya - Otro ~ e 
sinde okunduğuna go~,t 
lislerden Vasil e ~rde 
Andon Boris bahçesııı ıı 
ce nişanlısı ile otur•tıf 
kızın yanına giderek :li~,r 
lara çıkışmışlar, ·dıet ~ 
korkub kaçmış polı~ta~ 
alarak karakola g~ r ı 
vesilesi ile sık ağaÇ 11 

\' 

sına sokmuşlar, orad•,.r 
kızı yakalamış, kıl b 

"ırı 
oturtmuş, kızın hail er~ 
ğırmasına kolak bile <J • 

. h . aııl 
mış, o va şıyane ~ 

doğru yörümekte ele~• ~ 
miş, bu çığlıklar oı a. a 0 
riye g~zen diğer ik1 pıı' 
kulağına varmış, k0!:e~ 
meslektaşlarını cürlJlU f 

halinde yakalamışlar,!• 
0 

kızla beraber karakO • r 
türmüşlerdi. Bugün 't:ed b 
iki yıl hapse ve 4 yı ~if \ 
ni haklardan rnabrU 
mahkum olmuştur. ,c , 

Halkın Sesi - - Bu ., . ti" 
rete göre bu ceza bıÇ d ç 

Y unanista~ır ~ 
i\lüteaddid gre\ 1· 
Atina 10 - AlınaJl ıı'! 

graf ajansından: y~ıı~e ~ 
nın bir çok yerlerlf\ti~I· 
miinistlerin tertib e \(tıt 
grevler ayaklanP18 ~ 
Bunların bu grevlerdellı l 

ıar ~ sadı bir çok kan~P bil d 
ğiştırebilmektir. Zı~a si>i ıa 
nunlar komünistlerın ~t• 
hareketlerini kısalt Ol~ jşı1' t 

Bu kanunların clegp•~ i' 
hakkında komün~s~ ,r•' l 
ile Venizelos partısı e'' 
da bir de anlaşma. :,. ~ 
olduğundan babsed•Y de ~ 
tekim Venizelistler ç•~ i 
kanunların tebdiline ~ 
yorlar. i 
JaponyanıJJ 
Çindeki aJJJ!, 

Tokyo 10 - Havas ıı ~ 
· sın• C sından: Domey a1an yo 

dirildiğine göre JaP011
811

,t 
bakanı bay Arto be)' 
de demiştir ki: dac; 

Japonyanın amacı 11oı' 
barışının uymasıdır. 1W111 ~ 
varmak için Japon>'.~11eıtı1' 
ile olan ilgilerini aut ıtıı!/ h 
l~zımdır ki bu suretle·ıe ~ ; 
ı A 'kıl l .At ~ 
ngiltere ve merı ts~'' ; 

münasebelterini de ... beri~ ~ ç 
edebilecektir. Çünk;fri~' ( 1 
den evvel şarki . al ~ • 
bir komünizmenin ış~ııetı l b 

tll1 A • hafazası ve Japon tıJI"' ~ 
iktıstıdi esaretten 1<ut ~ 
lazımdır. ,, ~ ~ 

• c-.-- ttO ~ 
Halk tiyıt ~ i 

istiyo~ e / ~ 
. cıd ~ ~ 

- Baştarafı 1 11
1 

1,e 1 ~ 
EV"ve eP ~ 

kabul etmiyor. 1'et. ,, ~ · 
nat duyğularile b~re iJJ'dı ~ 
bu güzide genciınıı ş ~ııs ~ ~ 
teşekküllerin nede bef,c1 l 
tiyatro toplantıların~~ te ~ 
den uzan kaloı8g ~el ~ l 
ediyor. . eı9ıe I 1 

itiraf edelim kı tO Jıl's'bl 
te her ne şekilde 0

1'eti ~ ~ 
sun bir tiyatro hare .. de ıl ~ 

•(<e" ı ı 
göstermek üzere 1 ıı;~ ~' e 

.. .. n çıı 1'0~.:ı ~ 
yıkılıyor ve bulu r. I.{, pr ! 
semeresiz kahY0 · 10~ ~ 
başta bir öğretme" 5,~ Said Kaya yok:. . ... ..,j~ e 

dıgw· f 
Aizler çok sev 1''' . · te 

Kayanın bu ışı 'p 
1 almasını istiyoruı· e; rJ~ 
İ FERiT S 


