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Devletlerin Dış isler· 
' 

Ba l 

Bugün _Ceneyre' de 
...... ı ........ ıiil ... ~-------------------------------

To 
A l m anlar, üç gündenheri (Ren) hav-

zasıııa müteınadiyen asker tay-
yare ve top gö deriyorlar 

Lokaı·ııo misaknıı imzalamış olan devletlerin Dış 
işler bakanları bugnrı Cenevı·e'de bir toplantı )'3· 

pıyorlaı·. 1'1. Flaııdeu, Eden'le hu usi konuşacak 
büyük önem verilmektedir. 

Bir Alınnn hnrh tayynrf! i 
Istanbul 11 (Özel) - Ceoev· ler ve Uluslar kurumu kon· 

re' den b ber veriliyor: seyinde ileri sürecekleri iı· 
Lokarno paktını imzalamış tekleri tesbit edeceklerdir. 

olan devletler dış işleri ba· lngiliz Dış işler bakanı Eden 
k nları, bugUn yapacakları ile Fransız Dış işler bakanı 
hususi bir topl nhda Ren M. FJinden arasında vuku· 
ıınea'elesini müzaker" edecek- bul cak hususi konuşmalara 

-----~· .... '4 ...... -----

Viliyet umumi meclisi 
dün toplandı 
------·--ilbay bir sövlevle cel eyi açtı. 

l~ncümenler seçimi yapıldı 

hba,,. p 1 V J azı Gnleç 

1 al Yet umumi meclisi dün 
at ond .. 

Otuz . ortte lopl11omıştır. 
haı bır za, toplantı da 
F81~r bulnouyordu. llb y 
şu ~ Gül~ç. k(jrsüye g leıek 

Ylevı verdi: 
- Say G ın arkada lar · 

"\"eQ ' 
ter ağuetoı lçeılelnde muh· 

Uı, 1~, •elet lrn Gımer l hım 
b.ı Trakya gtn 1 mOfet• 

ti ilgine ıoylol Ozerloe vliôye 
tlnfz ullllğlor. rıyln oluodam. 

Bu ıoyln ınüoa ebet\ ile siz 

fzmlr'liledo mublt>rem vr. bü · 

yok mecll!lolv.ln bovkınlık va 

ztrealnl Oıerlme elmı~ bulunu 

yorum. Bundan mOftt>blrlm 

bu v zlfem hoyaıımın en gQzf:I 

doklkolırı olarak eldnle brralınr 
geçmiş olacokıır. luboamed .. n 

ve eocOmen mOtalr.asındon "il 
yetin vaziyetini oolıyacalmoız 

Bonuo üıtrlnde lıızla ellz eöy 
leınr~e IOzom gOrmlyorum. 

YalDIZ bir noktayı nazara azeı 

mek isterim; 

--Vll yete geldiğim zaman hı~ 
lenmıv çok gfizel ve fnydalı 
teler içinde yOrOmekte olan 
köylillerlmlzl bazı yOklerden 
bıf lfletmtğl ve vozlfderluden 

bazılarım vllAyete almayı mu · 

vafık gôrdOm. K öylft1erlmlz ta 

. Oeıamı 4 11ca ahifede • 

lstanbul, 11 ( Radyo ) -
Fransa'da eski muharipler 
birliği halk bir beyanname 
neşretmiş ve Almanya'nrn 
son hareketinden sonra eski 
muhariplerin, h r hususta 
bükümetle beraber yürü· 
meie azmetmiş olduklarını 

bHdirmişlerdir. 

istanbul, 11 ( Radyo ) -
Berlio g zeteJeri, V crs y 
muahedesi leyhine şiddetli 
neşriyat yapmakta devam 
ediyorlar. 

Fransız başbakanı M. Al
ber Saro'oun dün parlamen· 
toda verdiği söylev, Berlin 
matbuatında derin akisler 
yapmıştır. 

Londra, 1 O ( Radyo ) -
Taymiı gazetesi; büyük Bri· 
tanya'nm; Fransa ile Alman
ya'yı bir uzlaşmaya vardır
mak için çalışacağını ve bunu 
bir vazife telftkki ettiiini 
yazıyor. Biltün lngiliz gaze
teleri; ayni mütalea da bu· 
lunarak bir harbın önüne 
geçilmeğe çalışılacağını ha· 
ber veriyorlar. 
-Devamı 4 ı1nrli mhiflde-

---··---
Nafi Atuf 

ikinci konferansını 
verdi 

Erzurum saylavı Nafi Atuf 
Kansu, dün gece Halkevinde 
(istiklal) mevzulu ikinci kon
feransını vermiştir. Bu kon· 
fearnsı da bilyük bir alaka 
ile dinlenmiştir. 

Tork lokılAbını ve İtirk 
htlklı\llol tam bir vuzah 
ve ırabıtle canlrındırcın hat1 

bin 80zlerl 110rekll slkışlıırla 

kıuşılıomıe, latf kldl lzllğlo ne 

d,.mek olcfu~uou Oç bocuk yıl 

sQrea ksra ıtOnlerde çok iyi 

anlamış olan lımlr'lller 1 O 1orı 
9~W g"Ct'elode son uz bf r 81' 

vinç \C h p ·can içinde yaşa 

ınıel11rdır. Naf l Atuf Kanııuouo 
vtrdlAI bıı ikinci konferan ıo 
lzmtr'de yıı~atlığı eoo uz heye 

can, bnynk devrim parılmlzto 
tertlb etclğl konferanelırıo bQ 

ıOo yordda f<ÖDCillerl lokılAb 
•e lıılkldl ıteştle yeniden yak 
mağa Mr fır11ı vı-rmfo olma· 

1 

sına karşı hteleoen teşekkOrfio 

- Devamı dörda11cü sahi/ede -

ispanya 
Haı·iciye nazırı Ce· 
nevre'ye gidiyor 

Madrit 10 (Radyo) - is
panya Hariciye bakanı ka
binenin dünkülkararı Uzerinc 
Ispanya'yı temsil için Cenev· 
re'ye gidecektir . 

ispanya, Uluslar sosyetesi· 

ne karşı taahhüt ettij1 siya· 

seti sonuna kadar takip ede
cektir. 

- ---t-•-+·--

Afrika har· 
hı devam 

ediyor 
----t•-+·---

Habeş 'lcr, Aınba-Ala-
ji'de ltalyau ilerJeyi· 
ini durdurdukların• 

bildiri yoı·lar 

Kont Ciuuo tayyare inde 
lstanbul, 11 (Özel) - Dün 

Asmara'dan gelen ve barbın 
durduiuoa dair olan haber· 
lerin uydurma olduğu anla· 
şılmıştır. ltalyan'Jarın bir 

Devcmıı dilrdnncıi sahifede-

ma 
• 

üş,ge ecek 
1a g"diyor 

Mossolini, Gömbuşle konuşacağı 
nıeseleler hakkıuda azıı·lar nıe -
Jisiııe şinıdideıı 1nalô111at vernıiş 

Gömbnş, lu olini ile bir arada 
lstanbul 11 (Özel)- Macar lunacağı Budapeştc'den ha· 

Başbakanı general Gömbüş'ün ber veriliyor . 
gelecek hafta iptidaJarmda Mussolini, bu konuşmalar 

hakkında Nazırlar meclisine 
Roma'ya giderek Mussolini şimdiden malümat vermiş 
ile önemli konuımalarda bu- bulunuyor. 

~· .. ···--------
Kamutay toplanıyor 

~-----~·--..-----~ 8Utçe ve yeni yol vergisi ka11uıı 
layıhalaı·ı müzakere edilecek 

Ankara, 11 (Özel) - Kamutay, bugün 20 günlük bir 
tatilden sonra ilk toplaııtısını yapacaktır. Bugünlerde, bütçe 
kanun Jayıbası ile yeni yol vergisi kanun liiyıbası meclise 
arzolunacak ve müzakere edilecektir. Maliye Vekili Fuad 
Ağralı'nın bütçe banunu layıhasının müzakeresi sıro ında 
izahat vermesi muhtemeldir. 

~----------......... ~~---aıı .. ----~~-----~ 
Anıerika asaıısörcilleriniıı gre,1i llüyUyoı-

san ör mn tohdiınlcrinin grC\ 
lstanbul, 11 (Radyo) - Nevyork'tan ba· 

bcr verildiğine göre, asansör müıtahdimle· 

rioin ilin etlikleri grev, Şikago'ya da sirayet 
etmiş ve bu yüzden birçok büyilk binaların 
asansörleri hareketsiz kalmıştır. Greve işti· 
rak eden yeni mUstahdemin, 25 bin kişidir. 
A ansör mü tabdemini birliği başkana de· 

ilfirı ettikleri ehirlcrden ikogo 
miştir ki: 

- istediklerimiz olmazsa, bütün şehirler• 
deki asan ör memurları işlerini terkedecck· 

lerdir. . Bu takdi:de Amerika'da faaliyet 
hakkında tek bir nsansör kalmıyacakhr. 

Diin tevkif olunan l 95 kişiden b şka bir 
çok müşevvikler daha yak lanmıthr, 

• 



(Ulusal Birlik) 11 Mart 

.--H-iro--H-i---to ___ K_...,..;-myonların hanlara inmekten yasat 

1 japonya'oın 125 inci 

imparatoruder edilmeleri, evkafa da dokundu 
Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL 1 Japonya imparatoru Hiro - } 

.,..~. Hito Japonya'nın 125 inci E k 1:. • 1 b h J •d J k k ı• .. ~ -69- - al imparatorudur. 1927 yılı ilk v aıa aı azı an arın varı at ' arı ço e s 
Emniyet direktörii, hafiyenin ha- Kanunun 25 inde tahta geç- miştir. Vaziyet An karaya bildirildi 

miştir. Bu zat ayoi zamanda dl 
reketİnİ takdirle kaşı}amıştı.. bir dağcıdır. Japon impara- Evkafa aid bazı hanların göre, evkaf idaresinin en mes'ele hakkında allk• 

Piyedoş, hayrete şayan bir 
•oğukkanhhkla cevap verdi: 

- Tahmininizde aldan· 
madınız direktörüm. Evet, 
bu adamı evvelemirde ka
çırmıştım. Lakin gene yak · 
ladım. Herifin ikametgahını 
ve kendisini, gördüğünüz 
mektub zarfına yazılı adres· 
ten buldum. 

Emniyet direktörü, Piye· 
doş'un sözlerini dikkatle din· 
!edikten sonra: 

Demek oluyorki bu 
adam müsyü "Dojanti" dir 
ha? 

Diye sordu: 
Piyedoş hemen cevab 

verdi: 
- Evet direktörüm, bu 

cüzdan kendisiniodir. itiraf 
etti. Yalnız kadının fotoğ
rafını gösterdiğim zaman 
nazarı dikkati celbedecek 
derecede , heyecan gösterdi. 

Emniyet direktörü süku
netle dedi ki: 

- Evini tarassud altına 
aldıj'ını:zı ümid etmek iste
rım. 

Piyedoş, sevincini sakla· 
mıyarak cevab Terdi: 

- Ben, sizin muhtemel 
addeylediğiniz tedbirden daha 

iyi bir şey yaptım. Herifi 
buraya kadar gelip sizi gör
meğe ikna ettim. 

Direktör, hayret içinde 
sordu: 

- Nasıl, nasıl? Herifi bu· 
raya getirdin mi dedin? 

- Evet öbür odada mu

hafaza altında emrinizi bek· 
liyor. 

Piyedoo'un verdiği müj
de, Emniyet direktörünün çok 

hoşuna gitmişti. Odanın 

içinde 

sonra: 
bir iki gezindikten 

Piyedoş • Dedi · bu 
sefer hakikaten iyi bir iş 
yapmağa muvaffak oldun. 
Bu işi yalnız kendi başınamı 
g6rdün? 

Diye sordu. 
Piyedoş, emniyet direktö· 

rünün iltifatına mazhar ol· 
doğundan dolayı tarif edil· 
mez bir sevinç duyuyordu. 
Bir liibza düşündükten sonra 
direktörün sualine şu cevabı 
verdi: 

- Yalnız başıma. Mllsyil 
Tolbiyak'ın bu işten zerre 
kadar haberi yok. Kendisi
ne müracaata lüzum görme· 
dim. 

Emniyet direktörü 
sordu: 

- Pek ali herifi 
yakaladın? 

tekrar 

nasıl 

- Sooderece mülayim ha
reket ettim. Asayiş memuru 
olduğumu bildirmedim. Ken
disini Madam (Lö Kont) un 
(Boloni) ormanındaki sayfi· 
yesinde buldum. Madamın 
kızile yakında evleniyormuş. 
Hepsi zengin adamlar. Eve 
kabul edilmek için bir hile 
düşündüm. Cüzdanı sokakta 
bulduğumu ve zarfın üze
rindeki adresten evi bularak 
cüzdanı Müsyüye teslim et
mek istediğimi bildirdim. 
Eve g-irmeğe muvaffak ol-

duldan sonra planımın tat
bikatına giriştim. Evveli, 
cüzdanın içindekileri birer 
birer teslim etmek istedim. 
Banknotları sayarken, fotoğ
rafta meydana çıktı. Ben 
bundan haberdar değilmişim 
gibi davrandım ve resmi gö· 
rünce planın ikinci safhasına 
geçerek, cüzdan ile muhte
viyatını komiserin nezdinde 
teslim edebileceğimi beyan 
ederek özür diledim. 

Delikanlı bir müddet te· 
reddüd etti, fakat sonradan 
arkam sıra gelmej'e razı 
oldu. Nişanlısı bu akşam 
kendisini bekler. Biçare kız
cağız. Kendisine baıka bir 
zevç arasa iyi olur. 

Emniyet direktörü, Piye-

doşun söylediklerini dikkat· 
Je dinledi ve sonra: 

- Herif - dedi • suçlu 
farzedilecek olursa senin 

arkan sıra gelmeğe razı ol

ması, cidden hayrete şayan· 
dır. 

Piyedoş, direktörün yü
züne hayretle baktı ve: 

- Herif suçlu farzedile· 
cek olursa mı dediniz? Ben 

bu hususta kanaat hasıl 

ettim. Kendisinin sakalından, 

paltosundan, eldivenlerinden 

ve nihayet sesinden, beni 

Aryalet sokağında aldatan 

adam olduiunu tanıdım. 
- Öyle ise, od~ ~seni gö

rünce tanımıştır. 

- Asla, Aryalet sokaiının 
başında nöbet beklediğim 
gece ben başka elbise giy· 
miştim. 

· - Pek iyi, herşey yolunda 
yapılmıştır. Git de herifi 
buraya getir! Artık iyi bir 

mükafata istihkak kesbettin. 
Zira bugün senin için de 
benim için de gayet iyi bir 
iş gördük. 

Piyedoş, bir dakika dü
şündükten sonra emniyet 
direktörüne dedi ki: 

- Müsyü Tolbiyak, her 
ne kadar bana iyi bir müka
fat yani bin frank vadetmiş 
ise de, sizin de ayrıca bir 
bahşiş vermeniz lazımdır. 

Emniyet direktörü, Piye· 
doş'un bu sözü üzerine ııü· 
lümsedi ve: 

-Arkası var -

torluk ailesi içinde ilk defa varidatı, son zamanlarda çok zarar gören hanları, yüksek makamlarla kooıJf' 
olarak mukaddes Fuji - Ya- hayli eksilmiştir. Bunun se- Kemeraltı ve Mezarhkbaşı cağı söyleniyor. ıf 
ma daiına çıkmııtır. Seya· bebi, kaoıyonlarla otomobil- taraflarındadır. Evkaf direk- Yaptığımız tetkikaU•0 

bati de pek ıever. 1912 yı- lerio hanlardan kaldmlma· törlüğü, bu vaziyetin· tema- ladığımıza nazaran, gere 
lında Saltanat naibi ilin olun• sıdır. ıt disi halinde hanların büsbii- mülhakattan gelen "e. 
dugv u zaman dünyayı dolaş· Yapılan tetkı"kat n tı·cesı·n· · lıY e • tün boı kalacağından en· rekse lzmir dahilinde ıı 0 mağa çıkmış, bu müaasebetle de tahakkuk eden bu vazi- •)le' dişe etmektedir. Bu sebeple kamyonlarla otomobı <l't 
Fransaya da ııelerek eski yet, evkaf direktörlüğünce b ' 
harp meydanlarını ziyaret alakadar makamlara bildi- kamyonların tekrar hanlara eskisi gibi hanlara ser e.: :ı 
etmiştir. rilrniştir. Haber aldığımıza inmeleri için serbest bıra- inmelerine müsaade ed• ıe 

______ • ._ .... ~.....,. kılması evkafça iltizam olun· yecek, kazaların önilPe ·b•' 

1 · ıı h •• k A t • • maktadır. çilmesi ve çarşıdaki i~ddi~ 
))gl ere U Uffie Illll Dün Ankara'ya gitmiş olan mm kalkması için ş•0\~ 

b B h t U ' b · t d v • t" ·ı · cek şar ay e ce z un u vazıye egış m mıye 

neşrettiği beyaz kitap Sarı -------·-· -· ar y_ ag"' dı 
Beyaz kitap iki kısımdır. hükume- ____ _ 

tin silahlanmaktan maksadı ve Viyan rasathanesi, hu karın, <-enup r flV 

gayesi bildirilmektedir ğirlarile Alrikadan gelen kumlarla 
karış1k olduğunu bildiriyor 

lngiltere hükumeti Milli ı 
müdafaarın yeniden teşkili 
hakkında bir beyaz kitap 
çıkarmıştır. Gelen mütemmim 
haberlere göre bu kitapta 
başlıca iki kısım bulunuyor. 
Birinci kısımda milli müda
faanın tarihinden bahsedil· 
medikte, ikincisinde hükü· 
metin maksadı ve gayesi 
bildirilmektedir. 

Beyaz kitabın gösterdiii 
başlıca yenilikler şunlardır: 

hava filosu yapılacaktır. 
Yeni programa göre tay

yare kuvvetleri birinci hatta 
olmak üzere binyedi yüzellli 
ünite olacaktır. Bahriye kuv· 
veli ile çalışan tayyareler 
bu hesaba dahil değildir. 

Bundan başka Britanya 
hükumeti sevkülceyş yollari 
muhafaza etmek için daha 
12 filo vücuda getirmeyi tek
lif etmiştir. Büyük bir mik
tarda genç pilot yetiştirilecek 
ve bunlardan hava kuvvet-
lerinde kullanılacaktır. Hava 
hücumuna karşı memleketin 
müdafaasına ne yolda iştirak 
edeceklerini öğrenmek için, 
iç bakanı, bütün mahalli hü-

Styride yağan "Sarı kar" yağmuru,, yağmıştı. sıı~ 
birçok meraklıların ve sey- sebebi de sayısız -;e dd 
yabların oraya gidip hadiseyi küçük şekeli nebati oıd ,,~ 
yakından tetkik etmelerine ciklerin tahammür e 1~, sebep olmuştur. Viyana rengini değiştirmiş 0 

merkez rasathanesi, bu ka- idi. ~ 
rın, cenup rüzgirlarile Afrika Volkanik havaJide 

1
or 

büyük sahrasında gelen yağmurları eksik olıs>~f 
kumlarla karışık bulundu- Çamur yağmuru, taf dl 
ğuou ve bunun için renginin muru, çekirge yağoı0'~tı 
sarı olduğunu bildirmiştir. olan şeylerdendir. ~··~•I 

Bu gibi hadiseler pek na- bunlar bir takım bot ıtı f 
dir değildir. Geçen son lara yol açmışsa da .. bılb'" 
teşrinde Dinan havalisine de tabii hadiseler oldui'0 

üç gün mütemadiyen "Kan kesçe anlaşılmıştır. .......... _.. -- ' 
15 hin franga cennet· 

Deniz silihları - Londra 
muahedesi 1936 yılı son Ki· 
nunun 31 iade biteceğinden 
iki yeni zırhlı yaptırmaya 
lüzum vardır. Yeniden 70 
kruvazör yapılmalıdır. Bun· 
lardan beti 1936 da bitmiş 
olmalıdır. Torpito muhriple· 
rini ve denizaltı remilerini 
değiştirmeHdir. Y eai bir tay· 
yare remiıi yapılacak, bah
riye efradı arttırılacaktır. 

Smişktir." • • Ed d Vana - Van adas;;:.·a-·hiç bekar giti 
e ızıncı ~ var ·ıelf 

Ne kadar maaş alacak mez. Buraya gelmek istiyen aı 
· · h h · · · d 1 sr''1 

kümetlerden malumat iste· 

, Piyade - lngiltere 'de or· 
du~un teşekklllü yirmi ta
bura indirilmişti. Şimdi daha 
dört tabur teşkil etmek li
zımgeliyor. Bundan başka 
yeni silihlar ve yeni malze
me ile orduyu kuvvetlendir
mek icabediyor. Hukômet 
kara ordusu için herşeyi 
yapacaktır. 

Tayyare - Britaoya kıyı· 
larını müdafaa etmek için 
tam ve asri bir sistem ta· 
kib edilecektir. lngilterenin 
cenubu şarkisinde büyük 
sanayi merkezlerinde daha 
şimdiden buna dair çalışma
lar başlamıştır. Memleketin 

merkezinde ve şimalinde de 
ayni çalışmalara başlanmış· 

tır. Yen iden dört yardımcı 

Bütün dünyanın meşruti 
krallıklarında olduğu gibi, 
loıiltere kralının tahsisatı 
parlamento tarafından tayin 
edilir. Şimdiki kralın tahsi
satı tabii babasınınki kadar 
olacak ve yarım milyon 
sterling lirasını bulacaktır. 
Bu suretle sekizinci Edvard 
Prens dö Gal iken aldığı 

paranın hemen de iki mislini 
alacaktır. Çünkü o zaman 
kendisine ancak ikiyüz elli 
bin sterling veriliyordu. Bu 
günkü meşruti krallar ara
sında en çok tahsisat alan 
lngiltere kralıdır. 

Umumi harpten önce Rus
ya Çarı ile Almanya impa
ratoru daha fazla alıyorlardı, 
amma şimdi zaman çok 
değişti. 

• • 1 1 
• 1 ı 

rın sı atının yerın e o ması ş . d 
Onbeş bin frank vermek· ğuna dair mükemmel bır bl 

le bütün bir aile cennete tor raporu ile muotaı•o;,tt 
yerJeşmiş oluyor. Son zaman- hüsnühal mazbata~• ~r•' 
larda cenubi Amerika de- recek ve onbeş bıo 
nizlerinden gelen en güzel verecektir. ;~li' 

Vana· Van adasıoıo J'I 
haber bu olmuştur. Hem çok güzeldir. Mey"al• ~1 
tacir hem sosyal inkılapçı ehli hayvanları vardır· . p' 
olan Moris Allar Tahiti ci· larında inci istiridyeler~,~ 
varında Vana-Van adasını çoktur. Bu bakıoıd•0 N' 
satın almış, buraya yüz aile mak gayet kolaydır· İf 
yerleştirmiştir. Ancak bu iki defa havaiye vaPll'eıı-' 
yerleştirmenin şartları var- mektedir. Bu ada ' 11 f 
dır. Bir defa hiçbir bekAr gibi bir yer oldui'uod• p' 
adaya kabul edilmez. Her dip yerleşen aiJe)e~·rlef 
aile, sıhhatini yerinde oldu· memnun görünmekte 

1 

._..... ..... - . e 
Esrarengiz bir hadıB 

,, 

Telefon Tayyare 
3151 

Sineması Telefon 
31sr 

1 Bir Fransız gencinin Rusya'da çekmeğe ~~ 
vaftak olduğu filmler, paketile yok 0~l 

Alsasli, bir Fransız genci, leri develope ediloıel<., -
geçenlerde Rusya'ya gitmiş, komşu bir şehirde b.1 f 
orada halk hayatını gösteren esseseye gönderJJliş~ıt·,, 
çok enteressan filmler çek- müessese filmleri tetk1~ l 
mişti. Fakat filmi alan genç rek mükemmel olduğll0• 
Sovyet sansöründen korktuğu dirmiş ve sonra oıüşte': 
için filmlerinden bir kısmını arzusu dairesinde de' .i 

iE5) n n fFir rİ ·n ~ a Bntno Izmir'Jilerin seve SC\' C seyretmekte oldukları 
lal~~~ U U a iki san'ut eseri. 

11CI · lk o lfilt n t o 
Karyoka kral ve kraliçesi Ginyc Hoperf ile ~red Af tairc ve yilzlerce 

gOzel kızın iştirakile yapılan harikalttr f ilmi 

K lk o 
·tef,; 

avdetinde huduttan çıkarken ettikten sonra posta 1 ııt' 

yanına almamı~, sanıörün dermiştir. Fakat b&J fbitı' 
müsadere edeceğinden en- gönderilen paket s• fı_ 
dişe ettiği filmleri dostu olan varmamış, postada 1';._ Tamamen renkli, dansla ve Ispanyolca şarkılı neş'e ve zeratet tilmi 

1 Ayrıca Torkçe sôzlO: Foks dilnya haberleri (Olimpiyad mftsabakalarmın ı 
heyecanlı sahneleri.) 

Sea·ns saatlaı·ı: KOKORACA 
18,37, 21,15. 

15-17,50, 20,38 KONTINANTAL 15,45, 

Ber seans sonunda her semte otobüs, Karşıyakaya varpur vardır -

bir diplomata vererek o va· ı A b a1'e 
1 

muştur ca a P t:O 
sıta ile gümrükten geçirmek ., suretle kaybolması ~ 
çaresini düşünmüştür. Filha- e 
kika bu filmler bir müddet casuslarının mes'feY ·ıj 
sonra diplomatik yoldan hu· 
dudu geçmiş, Alsasta gence 
teslim edilmiştir. Genç, film· 

olarak Komünist teşlı' 
vasıtasile bu vesik.1;1 
etmeleri neticesi JJl1 1 



•• 

e 

Sılılfel (Ulaıal ;;,B;.;.trl.ik~) ___________ ...__ ------......-----1_1_M_a!:!_.!'~ 

J ·ı· } v}arı Amerik gençlef:Olivier ve şOrekô· N. V. Fratelli Sperco 
ngı iZ say a Kavalyelik ederek ha 1 · ·1 d VV. ~ .... H. Van Vapur Acentası .--- _ · sı ""ımı e vapur 

Yalıuz iotihu ) dairelerl ile Londra arasında yatlarını kazanacaklar acentası Oer Zee ROY AL NEERLANDAIS 1 l KUMPANYASI 
eyahat ettikleri zaman tren ficreti vermez er Amerika'da sefalet çeken Cendeli Han. Birinci kor- & Co. " UL YSSES " vapuru eh 

lngiltere'de şimendifer üc- rağmen-kırk li~adan fazla talebeye yardım etmek için don. Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE yevm limanımızda ol~p 
retleri yüksektir. Parlamento bilet parası ve~ıy~rlardı. pek orijinal bir ajans teessüs THE ELLERMAN LINES LTD. "HERAKLEAıı vapuru 16 29-2-936 da ANVEf S, ROT· 
azalarının da parasız. olarak Son umu~i. rn.tıhapta ~er etmiştir. Baz.ı genç kadın· "FLAMINIAN,, vapuru 8 martta bekleniyor, 20 marta TERDAM, AMSTERDAM v~ 
seyahat hakkı ancak intihap ikisi de eskı ,ıntıbap daıre- lar, kocalarının vazife itiba- mart LIVERPOOL ve SVVEN- kadar ANVERS, ROTER· HAMBURG limanlarına h"~ 
daireleri ile Londra arasındcı !erinden meb ?5 _çıkama~ık: rile kendilerine refakat ede- DAM HAMBURG BRE reket edecektir. 
olan yola münhasırdır. Onun lan için başka ıntıbap daıresı memelerinden dolayı ya evde SEAdan gelip tahliyede bu- MEN' limanlarına ;~k ala~ 
i · · bur oldular lunacakbr. " HERMES " vapuru 9 
çın eski lngili:ı başbakanı aramaga mec _ · kalmaya, yahut yalnız çık- caktır. 
Makdonald ı·ıe og·lu Malkoln Nihayet son gunle. rde .Mak-. " TRANTIO " vapun 15 ANGOR martta BURGAS, VARNA 

M d 1 k 
- t ı maya mecbur oluyorlar. işte " A " vapuru 3 KÖSTENCE ı · l 

akdonald lngiltere'nin şi- donal s oç,ya unıv.er~ı e ~rı mart LONDRA, HULL ve nisanda bekleniyor, ANVERS, ve ıman arı 
- l k b ld O ı bu ajans bir taşla iki kuş · · ··k ı kt ..... a ısmrnda olan malika- namına me us seçı 1• g u ANVERS'ten gelip tahliyede HAMBURG'dan yük çıka- ıçıo yu 

8 
aca ır. 

nelerine her defa gidişlerinde da Ross Cromortry kontlu- vuracak. Bu gibi kadınlara racakhr. " ORESTES u vapuru 9 bulunacak ayni zamanda 
heoı. baba ve hem oğlu g· undan meb'us çıktı . B.u dansta, gezintide talebesin- AMERICAN EXPORT LINE martta gdip 14 martla '- b HULL için yük alacaktır. 
l{a ınede nazır olmalarına defa baba He oğlunun mah- den birer kavalye verecek- "EXCHANGE,, vapuru 19 ANVERS, ROTTERDAM, 

Eski atlar 
kansleri intihap daireleri ile tir. Ancak her kavalye en " THURSO " vapuru 22 martta bekleniyor, BAL Ti- A~STERDAM ve HAM-
Londra arasında bulunduğu çok on en az altı dolar ve- martta LIVERPOOL ve MOR için yük olacaktır. BURG limanları için yUk 

Liyon şehri müzesinde, için şimdiden sonra şimen- rilmek şartile. Böylece sefa· SVVENSEA'dan gelip tab· JOHNSTON VV ARREN LI- alac ıktır . 
difer ücreti vermekten kur· Jette bulunan talebeye yar- )iyede bulunacak. NE - LIVERPUL .. HERMES ,, vapuru 23 şimdiki atların birkaç bin 

Yıl önceki ceddinin iskeleti 
bulunuyor. Bu iskelet daha 
Overny yanardağları faali
yette iken merkezi Masif
lerde yaşıyan atlar hakkında 
bir fikir verebilir. Bu hay
vanların bacakJari çok kuv
vetli ve adaleli, başı büyük 
idi. iskeletten anlaşıldığına 
göre o zamanki atlar yalnız 
koşu için kullanılıyorlardı. 

tutuyorlar. dım edilmiş lacakhr. THE GENERAL STEAM NA- " KENMORE " vapuru 22 martta gelip 28 martta AN-
llllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/ô,. VIGATION Co. L TD. martta bekleniyor, UVER- VERS, ROTTERDAM, AMS· 

~ 11 ALIMNIAN ,, vapuru 5 PUL ve ANVERS'ten yük 
- çıkardıktan soor BURGAS, TERDAM ve HAMBURG 

Ur m U= mart HAMBURG, BREMEN V ARNA ve tKÖSTENCE limanları için yük alacaktır. 
- ve ANVERS'ten gelip tah- SVENSKA ORIENT için yük al cakbr. 

~, 
- üL ava -

P 
• - liyede bulunacak. "Vapurlarrn isimleri, gel- LlNIEN 
ıyangosu . = Not: Vürut tarihleri ve me tarihleri ve navlun tari- " ERLAND " motörli 13 

_ vapurların İ!limleri üz.erine feleri hakkında bir taahhüde martta beklenmekte olup 

---------- üyük ----
-- Şim.diye kadar binleı·ce kişiyi 

zeu~in etnıiştiı·. 

d 
- · ·kı·kı d • ı· t gı·rı·şı"lmez. . " yükünün tahliyeden sonra _ egışı ı er en mes u ıye 

_ kabul edilmeı.. Birinci Kordon, telefon ROTTERDAM , COPEN------
Negusiya ----- 5 ini keşide J 1 Mart 936 dadir. 

--
- Büyük ikramiye: 35,000 L·radır _ 

DOKTOR 
AH Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassuıı 

• No. 2007 - 2008 HAGE, DATZIG, GDYNIA, 
GOTEBURG, OSLO ve IS-

'- alılık IDOlÖr KANDINAVYA limanlara 
için · yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

Bugün konuşulaD dillerin 
eskisi olmak üzere şimdiye 

kadar bask dili kabul edili
yordu. Son bir konferansta 
kaydedildiğine göre, "sahip 
efen i11 kelimesine bask'lar, 
Negusiya derlern.ıiş. Habeş 
İaıparatoruna verilen Negus 
ünvaniJe bu söz arasında 
pek büyük bir benzerlik var
dır. Kimbilir, belki de eski 
soylar Atlantid kıt'asından 
geçerek oralara kadar da
ğılmışlardır. 

--------
. 68 Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık - 'ı.inci Beyler Sok~ı 

1'elefo11 3452 

ikramiyelerle (20,000) liralık bir mü- = •-lli!'.illl•~----

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı nz kullanılmış bir 
~otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemiz.e müracaatları 
ilan olunur. 

" BULGhRESTI,, vapuru 
12 martta gelip ayni günde 
KÔSTENCE. SULINA, GA
LAS ve BRAILA limanlarına 
hareket edecektir. 

za 
M ilcelli hanesi 

Yeui Kavatlar çarşı ı 

34 

• : ..... <~··.: ... ' 

------
~ kafat vardır 

• 
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Mensucatı 
onim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: İz.mir'de Halkapmardadır 
Yt"rli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbn~, Değir· 
men, Geyik \'C Leylak Mnrkalarnu havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub mallan Avrupanm 
ayni tip mensucatına faiktir. 

1"'elefon No. 2211 ve 3067 
Teldraf adresi: Bayrak lzrııir -lukn ( Okamr.ntol) , _il 111111111111111111111111111 llll lllllllllllllllll lllllllllll lllllllll llllllllllllllllllllllllllllll• 

ôk nrnk şekeri~- ~ ~ z niı .. y .. rı me sucatı§ 
-Ök8(lrenlcr! Mut· 

rini tccrOhe edı· ...-4 = · = 

~ lr··r o 1im şirketi~ lİZ •• 

- -- -
§ ızuıir Ynn l\lcrı ucah Tilrk A. ~· nin Hnlkn· = - -§ pmordnki kurnnş fabrikası rnnmulntmdno olan _ > § rnevsimlil· \ 'C kışlık, zarif kumu hırla, hnttoniyc, = 
§ şol H' yan çorapları, bu kerrc ) eni nçılnn Birinci 

§ kordonda Cumhurİ)Ct meydanı civurmda 186~

~ ~ uunıoradnki (~a.-k Halı 1,ürk Anoninı şir- = 
~ . ~ keti) muğoza ımln sutıhı~a.klo~ır . .MczkOr fabrika· _ 
~ = 

1 
... ınncl n• zerufct ıtıbarıl<· herke çe mnlum = = nın n... · = § olnu mumulutmı mulıtcrcuı mü,terilcrimize bir 

Ve Pnrj(•n ~ahnpııı § clcfo duba in\ iycyı bir vazife biliriz. 

= en nsın b .-. "'\ =- , 
il i r nı il s. """"' 

bil ek . >5-.. f"'1 § Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 
erı olduğu- ı...ı..J,., - ş k · ııu un =-§§ Şark balı Türk Auonim ir eh 

-.. Utuuıymız. 

K.uv,·eıli nıüshil ~ ~ Perakende satış yeri: Yeni manifaturacılarda 
i tiyeuler ş ~...,. =-=-- . K alettin Cac\. Sağır z.ade biraderler _ ..ıhap - wımar em -

•hh t Clrgnn ~ __ §_ Kuzu og· Ju -çarşısı Asım Rıza ve biraderleri --
lıapfaruu 1nruf ~ - -
ecz ~l"'ı - -

·ll clcpoluruıdon l-.J1 .J. §§ v . nifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. -ve := .ı enı ma _ 
<-'CUınelerden § Yünlü malJar pazarı F. Kandemiroğlu E: 

nra 10 lu r. ~I il l l ll l I il I 11111111111ili11111111ıı:ıı111111111111ilil11111111111111111111111111111111111111111 il l il• 

BAŞ DURAK 

H Al\1Dİ NüZHErr 
Sıh at Ezanesi 
Yalmz taze temiz \'C ucuz ililç ,.e tu· 

valet çeşitleri satar. 

ıhbat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağı \n 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmi.tÜt. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi NOzhet 

s·ı u-u-A
11111
T EzANESJ 

"PELES,. vapuru 20 mart
ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA, ve BARSE
LONE için yük alacaktır. . 

"ALBA JUL Y A11 vapuru 
16 nisan gelip 17 nisana 
doğru MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarible
rile oavlonlardaki değişiklik-
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilit 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye fİrketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentasına müra
caat edilmesi rica olunur . 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

eN~ 
...t 

o !l ıu ıı; 
i 



(Ulusal Birlik) 

Ot z Tabu ti u Ads 
Moris Löblanınf:ıı Meraklı RooıB1 

Japon' ar, ,3 çuri hudutlarında tahşidata devam• ,
1

.,
1
,i,m ,:;, ... ~ 

ediyorlar, bir Rus-japon harhı muhakkak diyorlar 
Hirota kabinesi, şiddetli harb turaftaı·ları olan geuerallar grubuna 
nıüuıaşatkar davra11mağa ve her istediklerini yapmağa karar vermiştir 

1 tanhul 11 (Özel) - Joponyo'mn , Mançuri hudut· 
larmtı nsker ~·ığmokta devam etme i, i\loskova çe\•en. 
lerini daşnndfirmeğc bo ,10011 tir. Hu ehcple Sovyet 
Hu ) o dn mu kahil tertibat almış \ ' C on hafta içinde 
Mançuri hudutlarına hayli asker ve mllhimmnt sevk 

eylemiştir. 

Tokyodan Avrupa gazetelerine \'erilen haberlere glire 
bir Rus-Japon lıarbı nıubukkak gôrilomektedir. 

Alukadar çcvenleı·, Hirota kaltinc iııio bfishfttihı yeni 

bir metot tuttuğunu \ 'C şiddetle harp taraf tarı olan 

generallerin biltOn i teklerini yerine getirmcAi kabul 
elliğini bildiriyorlar. ............... ______ _ 

Onüçl • • 
omıtesı 

Bugun toplan rak ce\1aplaı·ı tetkik 
edecek, Fransa zecri tedbirleri 

kaldırınak ını isliyor? 
lstanbul 11 (Özel) - Bu knbul edilir e, harbe niha· 

gün toplanacak olan on Uç· yel verilecektir. 
ler komitesi, ltalya ve Ha- Bir ıayiaya iÖre; Fransa 
beşi t n'ın cevaplarını tet- ltalya'ya karşı tatbik edil· 
kik edecektir. Komite, i[e• mekte olan zecri tedbirlerin 
len cevaplara iÖre, bir .pro· kaldmlmasını iıtiyecektir. 
je hazırlayacak ve konseyin lngiltere'nia bu teklife ne 
ta vibine arıeyliyecektir. suretle mukabele edeceği 
Eier bu proje iki tarafça merakl beklenmektedir. -------··-···---------

Yunan ordusu 
lstanbul, 11 (ÔzeJ) - Atin 'dan haber voriJiyor: Yunan 

ordusu, sureti kat'iyyede siyasal işlerden uzak kalmağa ve 
kr ho nrzusuno göre hareket etmeie karar vermiştir. 

Vilayet umumi mee· 
lisi dün toplandı 

- Baştaraf 1 inci sa/ıifedc -
momen mQ tabdll vaziyettedir. 
Kendilerine fazla vazife veri 

linet' ietlhs lleriolo faılılSI bu 

v d(elere tabela edtlmlo olur. 

Halbuki bir kıemıDI kendi lb 

ıtyaçlan içlo sorledlnce bo sar. 

f lyatteo memlekette umumi 

bayat ta m . ef it olur. Biz 
bugOo bunu ıecrnbe ettik. Köy 
işlerinde köylGnOn yOkll ha 

f lf ledl. Devletin aldığı tedbir 

ler saye iade mehsol de para 

elll. Köyl6 gentş lratlarla pi 

ya aya- ve de vlete olan borç 

!arını vermiş ve bundan vllı'! 

yetimizin lktıeadlyatı mfiııtefld 

olmuştur. Yeni büdcenıizle de 

kôyHlyü mOeterek işinden ha 

f if letmek ve köy varldotlsrıua 

tamamen kendi muhitlerine 

ha retmek ve onlara tım mA· 

ali ile yükseltmek gayemiz olo 

coktır. Bu mQn eebetle köylQ
nQn cemiyet lçfudekl mevkilnt 
tayin e ona karşı yardım hle 

J~rlot çok zım n evvel dnha 

bl rçok şeylerle birlikte işaret 

eden Boyok Ş flmlzfn buzu· 

runda bir kere daha e~lllr ve 
mecllefmlzlo açık bulunduğuna 

blldlrhlm. 

llbaym tiddetle alkışlanan 
nutkunu müteakip Sırrı hoca 
ikinci reisliğe, Mehmet Al· 

demir (Çeşme) ile Sami (Tire) 
sekreterliklere seçildiler. ŞQ 
rayı devlet kar n ile yeni· 
leoen Ödemiş intihabı maz· 
batası okundu. Yeni azalar 
Ekrem, Selim, Rağıp, Mu
harremve Hasanin üyelikleri 
tasvip olundu. Vefat eden 
Tire azası Hikmet ZilhtünUn 
hatırasına hürmeten bir da· 
kika süknt edildi. Vilayetin 
izabnamesi okunduktan onra 
bu nizamname Dzerinde tet· 

Paris'te 
Biı· kundura tabri· 

kası yandı 
lsl nbul 11 (Özel)- Paris'te 

bir kundura fabrikası yan· 
mışhr. Zarar yarım milyon 
Fransız frangı dereceıinde
dir. 

Lehistan 
Kubinesi Ren mesele

sini tetkik etti 
Varıova 10 (Radyo)- Saat 

17,30 da kabine toplanmış 
ve Ren mes'elesi etrafında 
müzakerede bulunmuş ve ya
rın Cenevreye gidecek olan 
M. Bek'e talimat vermiştir. 

kikat yapılmak için, Ekrem 
(Ödemiş) Yusuf Ziya, Ömer 

Lütfü, Has.o, Mustafa Mü· 
nir ve Murad Çınardan mü
teşekkil bir hey' et seçildi, 

Bergama azası Fehmi, iz. 
mir auısı Maide Dirik ve 
doktor Asımın istifanameleri 
okundu ve yerlerine yedek 
azalarm çağmlması muvafık 
görüldü . 

Bayındır belediye muhase
beciliğine tayin edilen V aı
finin, memuriyeti azahi1na 
mani teşkil edemiyeceği hık 
kındaki arzuhali okundu 
avukat Ahmed Şükrü ve 
Kcmal'in kanuni izahları üze· 
rine bu dilek . reddedildi. 
Bundan sonra büdce, idare, 
ziraat, nafıa, sıhhat, maarif 
ve mazbata encümenleri se
çimi yapıldı. Cumur başka· 
nımız Atatürk ile Başbakan· 
lığa ve yüksek makamata 
tazimat telgraftan çekilmesi 
ittifakla kabul olundu ve 
cuma günü tekrar toplanıl

mak üzere celseye nihayet 
verildi. 

Haheş'ler soruyorlar 
----·-----

ltalyan tayyareleri Kızılhaç hastane· 
lerini bombardıman edecekler mi? 

Adiı·Ababa 10 (Radyo) -

Habeşistandaki kızılhaç de-

legesi M. Bravo; Cenevre 

hastaneleri bombardım1&na 
devam edip etmiyeceklerinin 
sorulmasını, zehirli i•z kul
lanıldıiı takdirde nasıl koru-

Kızılhıç merkezine müraca- nulacaiının da bildirilmesini 
atla ltalyan layyarelerinin istemiştir. 

------------·--·~·~·~--~---~--
Alnian'laı· 

ilç gOndenberi Ren 
havzasına top, tay· 
yare ve asker sev

kediyorlar 
-/Jaştarafı 1 inci salıif ed~-

Paris 10 (Radyo) - M. 
Eden'in Avam kamaraaında 
Ren met'elesi etrafındaki 

beyanatı Fransız siyasi ma· 
hafili tarafoıdan büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Lord Eden 'in sözlerinden 
lngilterenin Almanyayı mu 
ahedelere say1ıısızhkla ve 
itimada Uiyik olmamakla it· 
tilıam ettiği anlaşılmaktadu. 
Avam kamarasında bu beya· 
nat alkışlarla kabul, Franıa
nın memnuniyetini bUsbütUn 
arttırmıştır. 

Fransa'yı memnun eden 
ikinci nokta, Fransa . ve 
Belçik 'ya taarruz edecek
lerin karşısında lnriltere'nin 
bütün kuvvetile durıcn· 

ğın1n ıöyleamiş olmasıdır. 

Üçüncll mühim nokta da, 
lnıiltere'nin Avusturya is-

tiklalini müdafaa ve muha
fazaya azmettiği kararıdn. 
Ve Avu turya lehinde b5yle 
bir tıahbüd resmi olarak 
Iniiliz'ler tarafından illı. defa 
olarak yapılmııtrr. 

M. Eden Almanya'nın no
tasının dikkat ve basiretle 
tetkik ·edilece;ioi de söyle· 
miştir. 

Istanbul, 11 (Özel) - Ce· 
nevre'den haber verildiiine 
1ıöre, Almanya dıı işleri 

bakanı, uluslar sosyetesi genel 
aekreteri M. ( Aveno)e ) bir 
mektup göndermit ve Al
manya'nıu, uluslar kurumun
dan emin olmadıiını bildir
miştir. 

Almanya'nın, cumartesi 
gilnü toplanacak olan kon· 
seye mümessil gönderip göo
dermiyeceğini henüz bildir· 
memittir. 

lslanbul 11 (Radyo) -
Almanlar, Ren havzasına 
Pazartesindenberi külliyetli 
miktarda asker, tank, ağır 

toplarla ,bombardıman tay· 
yare) eri göndermektedir lor. 
Askeri nvkiyat üç glladen· 

Afrika harbı de-
vam ediyor 

-Başıarafl biriuci şahifcde

kash mahsusla bu haberi 
iıae ettikleri tahmin edil-
mektedir. • 

Dün ltaJyan tayyareleri 
şimal ve cenupta faaliyete 
geçmişler ve bazı Habeş 
kasabalarmı bombardıman 

etmişlerdir. Goçak havali· 
sindeki boaıbardıman çok 
şiddetli olmuş ve birçok 
Habeş köylüsü ölmüştür. 

Amba • Alaji cenubundaki 
vadide yerleşen Habeş kuv
vetleri, ltaJyan'Jarın ileri 
hareketini durdurmaia mu· 
vaffak olmuşlardır. Y aj'mur 
mevsimini müteakip Habeş· 
lerio bir taarruza geçecekleri 
söylenmektedir. Cenupta Ras 
Nasibu Fafan nehiri boyunca 
mevzi almış bulunmaktadır. 

~~---..-----~~-
afi Atuf ikinci kon· 
ierans1nı verdi 

-lJaşıarafı birinci 5ahifedt>
hlr ifadesini tıışımakta idi. De 
ğerll hatip ıözlerlut bitirdikten 

ııonr , parti beşk&oı Yozgat 
eoylavı A voi Doğan 'ıo ıt. 81ol 

fşlteo lzmlr'lller yeni bir tal'-~ 
htıyecsna kapıldılar. Parıl baş 
kamwız bılyOk devrim parti 

mlzlo tertlb eUlğl bu k oofe 
ranıılarıu memlekelttı yırsıtığ ı 

heyecomo ıoneuz oldoguou eöy 

lemle ve eözleıiol AtatOrk'Oo 

kurtardığı güzel İzmlr~ln kah 

raman evlAtlııraoı n konferao ıılan 

dinleme euretlle göıterdlğl bft 

ynk ligi lle tey ld etml11tlr. 

A vol Doğan, ıiirekll alkı@larla 

ıuk ıık kesUeo ootkonu bhl · 

rlrkeo Hılkevioi doldorın f z. 

rulrlllerln heyecana, bugünleri 

gOatereo Atatürk 'e karşa olan 
eareılmız ba8lılıklırıoı bir kere 

doha teyld edeo tezehGrlerl, 

son haddini hulwuotu. Kon(~ 

raos blıtlktcn soor. Balhvl 
gnsterlt kolu tarafından lettkl4l 

piyesi temeli edllmletlr 

beri dur01aksızın devam et· 
mektedir. 

Paris 10 (A.A)- Lokarno 
paktını imza eden devletler 
konferansında Franıa'n1n 

çok metin bir durum aldıtını 
R~yter muhabiri bildiriyor. 

. ikinci kısım: Miıcize taşı! · 
T b 1 · e altı -;-- b 'ht" k odi~ • anca . ses erı , y r · gın1, u ı ıyarın e 

1 
nm bu büyük mağarasında daha faik olduğuou da 
boğuldular, caniler, bu yay· hyor ve kabul ediY0~ 
hm ateş altında ihtiyarın Veronik yeniden b•Y11~ it 
vücudu delik deşik olarak ması, ibtiyarm alaylı söı 
öldüğüne hükmetmek isti· Vorskinin kuvvetini kır~ 
yorlardı . Fakat ihtiyar, ta· ta idi. 

b ~~ 
bancalar patladıkça gari Bunun için, yer yu 
tavurlarla sıçrayor, dönüyor, çıkmak, s f bava ~it•: 
adeta eksnnterik bir danı daha salim bir kafa ıled 
yapıyor ve hiçbir şey olma- şlinmek ihtiyacını şid t 

yordu: hissetti. 
bi~ 

- Bu mağara ne garib Mahud mağaraları kt 
bir yer, ne acibeler yeri de- birer ve süratle geçer 
ğiJ mi? burada sana neler kendi kendi ine: ~ 
yulturulmadı, neler zavallı - Veronik adam • ~ 
Vorski diyordu. ölmüşlD .. Evet öldliiü11e 

Vonki, tabancaların fişek- şüphe yok. Şu halde, e 
)erinin boşa)hlmış olduj'unu cehennemler mabJQku k• 
anladı ; fakat bunu kim ve nasıl oluyor da kar~ı~ 
nasıl yapabilmitti? Şimdiye canlı olarak bulunabilıYb 
kadar en bUyük bir gizlilik Diyordu. Yolda birdeO 
içinde devam eden bu işle- durdu. ol• 
rin bütün esrarına vakıf ve Arkasından gelmekte 
hatti bütün bu işlere bikim Konrad: ·,tl 
olan var demekti. - Siyleneceğioiz. 8',• 

Karşına çıkan bir şeytan, acele etseniz iyi ol•' 
iblisin bir vasıtası vardı, fa- Dedi. ,r 
kat bu kimdi? Vorski 1ıene yOrilOI 

V orski, hiçbir işe yara. başladı ive: .~ 
madıiındwn arhk inandığı - Konrad, fikriıııi ' ~· 
tabancasını yere att1. lbti· mak istiyormusun? BaP~,,r 

lırsa, ,bize gösterilen •-"' yara dikkatle baktı. Herifi J"' 
boj'mak iıtiyordu. Ayni ıa- nik değildi. Fakat bu 

11,ıf 
manda kadına da baktı. ıuz sihirbazlar her · ili' 
Kadın üzerine hücuma hazar muktedirler, herbaog~ oJI 
bir halde idi. kadıD1 Veronik'in ayoı 8'; 

V orski birden aeri döndü·, rak bize glisterebiJirf~rf•~ 
• kide.. Veronik'in ayn•: pedi 

iki cürüm ıerikini de çaj'ı· mumdan bir bebek id•· ~·-' 
rarak dehlize doj'ru ilerledi. _ Delimisiniz Allab•f 

Arkasından ihtiyarın: Haydi yürUtUnüzl yı 
- Hah hah! Şimdi de - Hayır, deli değili OJI f,ı 

kaçıyorsun. Mabut :taıı ben ronik araç Uzerind• c~ı° ~el' 
ne yapaçaiım şimdi? Fakat miştir. Bir daha verı 'oı• 
hele dur. Arkandadır. mucizeye inanırım • 111 _ , 

Diye bağ1rdığını duydu. Böylesine kat'iyen io• 0' 

_ 5 _ dım . ıoı' 

yer alta' kurban Fenerleri yanlarıod• 0 t•f' 
dığı için üç cinayet ~r ,,, 

salonunda davarlara çarparak uer e ,, 
1ıl•' Voraki hayahnda bir defa ;e çahşıyorlardı. Ay• 111ı' 

olsun korkmuı bir adam de· dan çılian sesler, m•i''. ıı 
•"'' kapılarından garip iildi. Bu suretle firar etmesi 

korktuiundan deiil, fa~ at 
yapacak bir iş bulamadıiı•- r 
dan ileri geliyordu. Birbiri 
arkası çıkan •e tabii olmıyan 

yapıyordu. 
Detıam~ 

Balo 
hldiseler, dimaimda adeta 
büyük teşevvlş husule 1ıe· 
tirmişti . ~ 

Voraki, büyü ve sihirbaz-
hğa inanad bir adamdı? 
Hangm kentlisini buraya 
sevkettiiini ve üzerincle bü
yük bir sıfat ve memuri· 
yet olduiunu kuvvetle sanı
yordu. Fakat ayni Hangin 
karşısına bir ihtiyar çıkardı· 

21 Marta kıııd• ,
1 ,t• 

14 Mart 936 cuııs:keııı 
günü akşamı mUst•. c•~ 
mevki orduevinde ver•1:,p 
olan balonun, bazı s• 9'Jb 
lerden dolayı 2 l Mart 1~1J 
günü akşamına bırak• O'~ 
müstahkem mevki • "~, 
tanhi1ndan bildiriloıiştı · 

( Bağ, Bahçe ve Çiflik sahipleriı~ 
Bütün dilnyaca tanımış SCHERING - KAHLB,4 111 

A . G. F1rmasmın bil'umum haıere mücadeleıi iliql•',o· 
dan ve lzmir Bornova Ziraat lastitilsU taraf1Ddao te' 
beleri yapıhp tavsiye olunan: 

A . - Meritol = Arsenik tozu 
1 

B. Ohstbaumkarbohnum= ilAçlarıoııı i' 
miştir ' o· 

C. - Abavıt= Pamuldardaki bastalıldara karşı ıJJ 
etsir olan ABA V iT 

ıLE . 
D. - Bağ Macunlarımız =Hiçbir şekilde r•~;,, 

bet kabul etmeyen bai macunlarımııda yoıd• 
Mnracaat muhali 
-------------------Birinci Kordon 120 numaralı yazıhanede .. .............................. ~ 


