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S bibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDI NÜZHET 

Adres : lım i r ikinci Beyler Sok ğı 

ULUSAL e 

lzmirde: çıkar, ... akşamcı siy sal gazetedir 

lıalya 

Hüktirııcti, Aruavntluğa ye· 
niden bazı zabitler gönder
miştir. 

Fiatı (100) Para 

Vaziyet Salaha Doğru Gidiyo 
= Ai~an murahhasl~rı bu akşam Ber- 1 

linden Londraya hareket ediyorlar 
Ronıa 

Seyabatı etrafın· 

da muhtelif 

Polonyada Yahudi aleyh· 
tarlığı devam ediyor 

·-··-·-----( Poletik ) şehrindeki Yahudilerden Deleğasyoıı, yarın toplanacak olan Uluslar ı;oos- tef sirlcr 
yeteSİ kon eyinde hazn• bulauacaktn• lstaobul 18 (Ô•el) _ Ma· 

&dl 1Lv a m 0• •0 o R.n- t carist n başbakanı general 
~ lYJ lk Ü ifil g @l m \QJ ©} ~ 0 \W.I ~ C3.) Gömbüş'ün, Perşembe günü Vi-

bazllaı·ının evleri yakılmıştıı· 

lıüJ<umet tedabir aldı 

lstanbul 18 (Özel) - Ber
lin 'den haber veriliyor: 

(Von Ribendirob) başkan 
lıiı ltında bulunan Alman 
delegasyonu, bu akşam tay
yare ile Londra'ya hareket 
edecek ve y rıo Sen Ceymi 
aarayıDda toplanacak olan 
Uluslar Sosyetesi konseyin 
de hazır bulunacaktır. 

Alm o · delegasyonunda 
skeri müşavirler de vardır. 

lstanbul, 18 (Özel) - İn
giltere kralı 8 inci Edvard'ın 
Fransız dış bakana M. Flan· 
den lile Belçika başbakanı 
M. Vanzelandı kabul ederek 
bir s at kadar konuşması, 

Londra iya al çevenlerinde 
önemle kar9ılanmıştır. Bu 
kabul esnasında lngiltere 
krahnın, ulbun mubıf zası 
Hızumundan b bsettij'i söy
leniyor. 

lstaobul, 18 (Özel) - Lon-

8 nci F:dvoı·d 

dra'd n bildirildiğine göre, 
(Ren) mes'ele inden hi ıl 
olan ierginlik, dündenberi 
t sirini k ybetmeğe başla · yetin salah doğru yiirümeğe 
mışhr. Umumi k naat, vazi- başladığı merkezindedir. --------. -~-----
ispanya komünistleı~i 

Grenod ş lırindeki m · 
ğazaları yağma tınişl :.r 

------·--1 artiler orasında vul ubuları biı· ar-- bedede 32 ki 

Bu hnk 
lst nb 1 ll M. Azana 

rid'd u' )8 (Özel) - Mad · 
en lın 

göre I an ıon haberlere 
' ıpan ' . gı ttik ya nın ıç durumu 

ed' Çe fenalafmakta devam 
'Yor. G 

tnuhte) 'f renad kasabasında 
\'uk 1 

partiler arasında 
de =:r el~n kanlı bir arbe· 
Jıolll ıceaınde 32 kifi yara-

ııtır. 8 d 
tın iıt'f u esna a fıraat-
lcr b' 

1 
•de eden Komllnist· 

' ırçok ~ 
Cllıtı IDaiazılara hU· 
'fY•yı ede!ek bulabildikleri 

Y•ıma etmiılerdir. 

i ya ı a 1a11 111 ıştır 
lstanbul 18 (Özel) - Mad 

rid 'den haber verildiğine göre 
hükumetin emrile yeniden 100 
kişi sürgün edilmiştir. Bun
lar, Cebelüttıırık yoluyla dış 
memleketlere çıkarılmıştır. 

Azana kabinesinin yakın 
da istifaya mecbur kalacağı 
söyleniyor . 

Istanbul 18 (Ôzel) - Mad-

rid 'den bildiriliyor: Dün top· 

lanan bakanlar kurulu, bü· 

tün lspanya'da örfi idarenin 
bir müddet daha devam et
tirilmesine karar vermiştir. 

Kamutay gurubu 
Dün öğleden sonra 

toplandı 
Ankara, 17 ( A.A ) - C. 

H. Partisi kamutay iurubu 
idare heyeti başkanlığından 
C. H. partisi kamutay iuru
bu öileden sonra Hasan 
Saka'nın baıkanhtında top· 
landı. Dıt işleri Bakanı ve· 
kili Şnkıii Saracotlu i~nel 

t . ııa 
clurum hakkında par ıy• • 
bıt verdi. 

Lokı.rno misakını imzala- yana 'y iıfeleceği ve orada 
mış olan devletler delegeleri, · Avusturya başbakanı Şuşoing 
dün gece hususi bazı konuş- ile konuştuktan sonra Buda · 
mılarda bulunmuşlardır. peştc'ye döneceği ve cumar-

Londra, 17 (A.A) - Ber- tesi sabahı tekrar Viyana-
lin'den gelen bir telgr fa dan geçerek Şuşniag ile be-
göre Alman hükümeti Lon- raber Roma 'ya hareket cde-
dra görüşmelerine iştiraki ceği söyleniyor. 
esııı itibarile kabul ettiğini Roma ıeyabatı , muhtelif 
lngiliz elçisine bildirilmiştir. şekillerde tefıir olunuyor. 

-------.-..~ .... ~------
ir ~ok harp gen1ilerin-

vor ovn'dn Rci icumur orayı 

de Dl.ermi bile yok.muş! lstaobul, 18 (Ô.el)- Po· tik. şehrindeki Yahudiler· 
- Jonya'oın her tarafında sön- den birçoğunun evleri ya-

• b y L ılmış, 6 kişi öldürülmüş ve 
Deniz bakanı muaviniııin Avam ka- mez ir ahudi aıeyhdarlığı 19 kişi de ağu surette ya-

• büküm Urmektedir. Hüku- ralanmıştır. 
lli31"3Stllda Vel'dig,_ İ jzahat umumi metçe ahnan şiddetli ted· Hükümet, şiddetli teda-

birlere rağmen, dün 11 Pole- bire tevessül etmiıtir. 

efkar (lzeı·inde fena tesir yaptı 

Bir İngiliz zırhlı ı 
lstanbul 18 (Özel) - Lon· çok harp gemilerinde mermi 

,dra'dan haber verildiğine göre, bile bulunmadığına dair söy-
lngiliz deniz bakanı muavi · Jediği sözler, muhalif parti-
nin in lngiliz donanmasının 1 • "dd ti' h" 1 

erın şı e ı ucum arına 
noksanları hakkında verdiii k B ld · k 
• h t L d • fk• apı açmıştır. a vın a· 
ıza a , on ra umumı e arı 

üzerinde fena tesir uyandır· bioesi bu yüzden ağır itham· 
mıştır. Bakan muavininin bir larla k rşılaımış bulunuyor. 

~-~-----~····· ...... -----~-~~ 
Çocuklarımız 
Yardım görüyor 

Ankara, 17 (A.A) - Çe· 
cuk eıirgeme kurumu genel 
merkezi 16-2-936 tarihinden 
16-3-936 tarihine kadar 4671 
çocuj'a yardım etmiftir. Bun
lardan 315 haata çocuk ve 
anne genel merkezin poliki· 
liniklerincıle bakılmıt ve aa
iıtılmıştır. Ayrıca dif bakım 
evindede 681 çocuj'un diıleri 
bakılmıı ve aaiıtılmııtır. 1915 
çocuk ve anne wenel merke
zin banyelarında yıkanmııtır. 
-Devamı 4 arıca ıahifid"-

Kars'ta 
lkiynz ·hin lira serma· 

yeli biı· şirket te· 
i edildi 

Kara 17 (A.A) - Doğu 
ilimizin en önemli ihtiyaçla
rından biri olan yakacak 
meselesi ilbaylıiın ve Türk 
ofisin yüksek baıaralarile 
halledilmiştir. Ormanları ko 
rumak amacile olti, halkaya 
kömlir madenlerini iıletmek 
için sermayesi iki yüz bin 
lira olan bir anonim ıirket 
kurulmuıtur. 936 yılında 
Kara ve bavaliıi köyltriaı 

~~~~--... --·~···~----~-~~ 
Venizelos Cenevre'de 
Y . ' ·ı [tnaıııstan ı temsı 

etmek istiyordu? 
-·-· llastalanmadan ev'7el Kr&cla 

göııtlertliği n1ektub eheınnıi

yetli h>lakki edilnıiş 
lstanbul 18 (Özel) - Ati 

na'dan haber veriliyor: 
Paris'te bulunmakta olan 

M. Veni· elos, Alina'daki 
dostları vasıtasile Krala 
gönderdiği bir mektupta, si · 
yasal işlerden çekilmeğe ka · 
rar vermiş olmasına rağmen , 

münasib görüldüğü takdir · 
de Cenevre'de Yunanistan'ı 

Yugoslavya 
Turkiye, Yunanis

tan ve Romanya

daıı fikir or
maınış 

lstanbul, 18 ( Özel ) 
Btılirad'dan haber veriliyor: 

(Ren) mea'elesinde nasıl 
bir vaziyet alacakları hak
kında Yugusla vya bükümc
tinin, Türkiye, Yunanialan 
•e Romanya nezdinde teşeb
büsatta bulunarak fikir al
mak iatedij'ine dair olan 
haberler, alikadar mebıfilce 
yersiz görülmekte ve Yugos-
lavya'nın, müttefiklerinden 
böyle bir ıorsru sormadığı 
bildirilmektedir. 

varıncıya kadar maden kö· 
miirU yakacaktır. Bu fİrkc: 
tin kuruluşu balgedc büyük 
~ir 11viaç uyaadırmııtır. 

tem il etmeğe amade bulun
duiunu bildirmiştir. Kral, 
Venizelos'ua mcktabuou 

ehemmiyetle naz.arı dikkate 

almıı imiş. 

P ;,, 17 {A.A) - Zatilr· 

reeyc tutulmut olan Veniıe · 

loa' un sıhhi vaıiyeti çok 
vahimdir. Karısı ve büyük 

oafo yata;ının bat UCUDda 
beklemektetlir, • 
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(Ulual BlrHk) 18 Mart~ 
· .... ·-- . ..... . . . ·- . Bugünkü hadiseler, hep ltalya-Ha-

1 beşistan ihtilafından doğmuştur 
Ukranya 

l\ıluhalifbir koıııP' fM3«;3 l{ıZ~ 
e s o sosu o ceooeoew 05004 

lo Nakili: KAMf ORAL • 

E • . . . .:1.s- . . . . m1 lngilterenin~ muhteviyatını yakında ifşa etmek niye· 
mmyet dııc~torü, ~Lüt)om evın~e tinde bulunduğu (ko\'enans) ve teşriki mesai sistemi 

Cinai Roman meydana Ç1
ç 

karıldı 
Moskova'dan bildiriliY0'~ 
Ukranya içiıler bak•0

\ 

tarafından yeni bir koll'P I· 
teşebbüsü meydana çık•'1 • 
mıştır. Müteşebbisler bıflbıc. 

araştırmalar yapmaga karar verdi Paris'de çıkan (La'Frans Jacağı bilinmeksizin bfitftn tinden endişe ettiler. Zira 

- Öyle ise gitte beni elinizdedir. ltirafatta bulu· Milter) gazetesi; şu birkaç memleketin birbiri arkası bu böyle olduiu takdirde 
11şağıda bekle! nursanız hiçbir ıeye lüzum ay içinde geçen siyasal bi· sıra saTaşa sllrük)endiiine Ligue'ia bozgundan nasıl 

Dedı'. kalma•. diseleri toplayıb bir buliaa yavaş yavaş ıabit olmaktır . ., 

Lüi, Piyedoş çıkar çıkmaz 
emniyet direktöründen sordu: 

- Müsyil nereye gidiyo· 
ruz? Beni bir tarafamı r~
türeceksiniz? 

Emniyet direktörü hemen 
cevab verdi: 

- Yabancı bir yere git mi· 
yeceğiz, sizin kendi evioizel 

Lüi, ıaşkın bir halde di· 
rektörün yüzüne baktı ve 
sonra: 

- Ne demek? Benim ev· 
de ne yapac.ağız? 

Diye sordu: 
Emniyet direktörü bir kah· 

kaha kopardıktan sonra: 
- Ne demek olacak de· 

likanlı? Evinizde araıtırma· 
Jarda bulunacağız. Arzum, 
bu araştırmaları sizin müva
cebenizde yapmakht. Bundan 
dolayı size beraberce götür
meğe mecburum. 

Evinizde yapacağımız araş· 
tırmalarda şayed sizin ma
sumiyetinizi isbat edebilecek 
derecede bir vesika bulursak, 
derhal sizi serbest bıraka
cağımı şimdiden vadedebi· 
lirim. 

Evinizde yapılacak araı
hrmalar, sizin ıeref ve bay· 
siyetiniıe zerre kadar halel 
vermiyecek surette olacaktır. 
Memurlarımızdan birisine ne 
yolda talimat verdiğimi kendi 
kulafınızla İ§İltiniz, buradan 
bir ara~aya binecek ve 
kimsenin haberi olmadan 
evinize gideceiiz. Eviniz· 
deki kapıcı bile işin iç yü
züaden balıterdar olmıyacak
tır. Zira sızın ıerefiniz 
düıünülerek ona iÖre ted
birler alınmıştır. 

Emniyet direktörlerinin 
bu sözleri, Lüi'ye itimad 
telkin ediyor, işin içinden 
kolayca çıkabileceii kanaa
tini veriyordu, bu sebeble 
emniyet direktörüne: 

- lbtiyatkarane tedbirle
rinizden ve benim şerefimi 
düşündüiiinüzden dolayı arzı 
teşekkür ederim. Bununla 
beraber evim4ieki eıyayı ve 
şahsıma ait kağıtları karış
brdıktan sonra bu gibi ted· 
birler liizumsuzdur. Bahusus 
araıtırmalardan sonra beni 

tevkif edecek olursanız bu 

tedbirler neye yarar? Dedi. 

Emniyet direktörü, Lüinin 
yüzüne dikkatle baktı ve 
müteessir görünüyormuı iİbi: 

- Fakat ne yapalım müs
yü; evinizde araştırmalarda 

bulunmak zarureti kat'i ve 
elzemtlir. Bu araştırmalar 
yapılmazsa adli tahkikata 
başlamanrn imkanı yoktur. 
Sizde takdir ederseniz. Biraz 

evvel bana hukuk fakültesini 
ikmal ettiğinizi söylememiş· 
mi idiniz? Maahaza bütün 
bunlara siz sebebiyet vermiş 
oluyorsunuz zira sordukla· 
rıma cevab vermediniz, her 
şeyi inkar ettiniz. Eğer doi· 
rusunu söylemiş olsaydınız. 
Evinizde araştırmalarda bu
lunmak ihtiyacı kalmazdı. 

Hattı şu ana kadar her şey 

• kurtulaqağını düşünüyorlardı. 
Dedi·. çıkardıktan sonra, bütün bu Diyor. 

k' e Troçkistlerden ve es ı ., 

h d Bazı deTletler ve bilhassa 
Lüi, hiddetle önüne bak· i iıelerin, ltalya - Habeş lngiltere, kendi muvazzaf Yaz Rus'iardan mürekkepli' 

k•' Bunların maksadı fırk• 0• tı ve sonra: ihtilafından çıktığını ileri ordular1 sayesinde daima ha· 
- Sizin sorduklarınıza sürüyor. zırdır; halbuki diğer devlet-

vereceğim cevap, masum ol· 
duj'umu tekrar etmekten 
baıka birşey olamaz, ben 
sizin sorduklarınızdan hiçbir 
şey bilmiyorum. Müttehim 
olduğumu isbat etmek te 
size aiddir. 

Diyerek cevap verdi. 
Emniyet direktörü, Lüinin 

itirafatta bulunmamak husu
sundaki inadından vaz geç
mek istemediiini artık kal'i 
surette anlamıştı. Bunun için 
ayağa kallitı ve masasının 
çekmecelerini kilitledikten 
sonra Lüi'ye hilaDen: 

- Beni takip ~iniz müsyü! 

Dedi ve kendisi de odadau 
çıktı . 

Zaptiye nezaretinde çalı· 

şan memurlar, her gün bin 
bir çeşid kimselerin nezarete 

ielib ıittiklerini görmeie 
ahşmıı olduklanndan, (Lüi) 

nin emniyet direktörünün 

arkasından iiltij'i, biç kim

senin nazarıdikkatini celbet

memişti. Emniyet direktörü 

seri adımlarlarla koridorlar-
dan ıeçti ve merdivenlerden . . 
inerek, nezaretin avlusunda 
kendisini bekliy ~n arabaya 
doj'ru teveccüh etti. 

Dünyayı dllzeltmek için ler için iki ill üç hafta 
lazım olduiu söylenen kol· sllren bir seferberlik tlevresi 
lektif sisteme karar kılıyor elzemdir. Görülüyor ki bu 
ve sabık lngiliz dıı itler zaman itib1rile olan ahenk· 
bakanı Sir Samuel Hoar'ın sizlik zaruri olup lilettayin 
Avam kamarasında ki sözle· sokak adamının tasavvur et-
rini hatırlatarak diyor ki: tiii kollektif sanksiyoalar 

" Sir Samuel Hoar demiı- meıelesini, telif götürmiyen 
tir ki: halde içerisine vazediyor. 

Eğer kollektif ıiıtemin Bu itibarla M. Baldvin'in va-
hakiki ve müessir olması sıl olduiu netice şu oluyor: 
llzımsa, diier ulusların bize "Habeş işi bittiii zaman, 
faaliyetJerile sarih belıeler ulusların ve uluslar sosyete-
V'~rmeleri elzemdir.,, sinin bu davaları tetkik ede-

Filhakika lnci kAnun baılan· cekleri muhakkaktır.,, 
gıcında logiliz diplomatik Şimdiki miltküllerin neti· 
ajanları tarafından ağızları celerinden biri de mutlaka 
aranan Yunanistan, Türkiye, Covenant'ın ifta etmiye 
Yugoslavya, lngiliz donan- niyetlenen lngiltere tarafın· 
masına hOc•m edildiği tak- dan daha geçen yaz tetkik 
dirde yardıma hazır olduk- edilen Covent'ın bu yeniden 
!arını beyan ettikleri ribi ele alınması, esas itibarile 
Romanya'da bu memleket· paktı barış andlaşmalarıntlan 

lere, ıayed küçük itilaf mu· ayırmakta olacakmış ki esa· 
ahedelerile Balkan andlaf- sen bir kaç yıldanberi M. 
masına kasdettiii diğer dev- Mussolini, timdiki kara-aşa· 
letl~rin taarruzuna maruz hjın müsebbibi olan sanksi-
kalırlaraa. kendilerine mu- yonları ortadan kaldırmak 
avenette bulunacağını vade- ve belki de S. D. N. üyeleri 
diyordu. Fakat bu kabil olan devletler arasında bir 
yardımlar hiçte derhal temin mertebe silsilesi vücude 
edilemezlerdi. retirmek isteiindeydi. Bu 

Daha o zaman istifaaıaı dej'iıiklikler aayeaiode, in· 
vermiı bulunan Sir Samu- ıriliz hükumeti ayni zaman-
clin söylevine bir illve ol- da Almanya'nın Cenevre'ye 
mak ilzere M. Baldvin şöyle avdetioi de elde etmeyi iimid 
diyordu: ediyordu. Bundan maada, 

"Erer lngiltere, tek taraf Jı Locarno andlaımasının reviz· 
bir savaıa girecek olursa, yonu da muhtemeldi. 
batta diğer devletlerin ken- • * • 
diıine iltihak edebilmeleri S. D. N. de F tansız-
için geçecek olan battı e• lniilİZ teklifleri kuvvetli çal· 
kııa bir müddet zarfında kalanmalara ıebep oldu. Bu 
bile lngiltere namına beni mllnuebetle " Perfide Albi· 
endiıeye düıUren şey, bu oa,, dan bahsedildi ki bu da 
gibi l:.ir halde memleketi· pek haksız hirıey oldn. 
mızın i&stereceği akınla· Birçok .tevletlerin hissiyatı 

ltarış andlaımalarından doi· 

muı olanlar, iki büyük dev· 

letin, isterse Konseyin rıza· 

siyle olsun, yapmış oldukiarı 

tetebbüıten memnun değil· 

lerdi. Bu devletlerin ehem-

miyet verdikleri cihet, paktın 
çerçevesi dahilinde bütün 
devletlerin kat'iyen müsavi 
tutnlmaJarı cihetidir. 

rarlanna karşı gelmek. oı·bi 
nakalita zarar vermek id• 
ıeylerdi. Teşkilatın baı•0 • 

Baidanof isimli bir ıJ:J6b're 
dis bulunuyordu. Bu sıbe!·ı· 
40 kadar kimse tevkif e ~
miş ve şimdiden 20 ıi 111:,. 
kemeye verilmiştir. Mabf't
me aleni olarak Har1'0 

yapılacaktır. 

------------~-----~·~·~.-.----~~---------

Pi re gümrük memur)ar~· 
nın kaba bir muame)esl 

Amerika ticaret nazırının kar•~'' 

gördüğü hakaretten dolayı yere 

doşmüş ve bayılmıştır ~ 
Son poıta ile gelen Ati· murları bu kiiıclları •1111~., 

na gazetelerinde okunmuş- iatemişlerdir. Madam Joı;,~i 
tur: memurlar1n bu buıu• r 

ltalyan bandıralı (Kaltiya) hareketlerine mani. ı~ıııı~e' 
vapurile Pire'ye gelen Ame· kalkıştıiından kendıııle 

8
.,,. 

merika Ekonomi bakanının murlar arasında bir 111 i"' .. ı,er .. 
zevcesi (jozefina), gümrük zaa çıkmııtır. BunuP u 1,rıi 
mrmurlaıınııı suii muamele· Yunan gfimriik meıııur ıf' 
sine uğramış ve gümrük mu· oyun kliıdlarını parçıl•~.,, 
ayen~ salonunda yapılmıştır. lar ve madamın sur• 
Hadise şöyle olmuıtur: atmıtlardır. dl' 

Madam jozefina, Yunanis· Bu fena muamelede" d0' 
tan'ın iÖrülmtie deier yer- layı madam Jozefin Y~':deıt 
ferini görmek üzere Nev; ıerek bayılmııtır. Hidı• ,.,,., '"' .. yorktan yola çıkmış ve on haberdar olan Amerı d•' 
iki ilin süren bir seyahat- Atina elçisi derhal alliı' bil 
tan sonra Pire'ye gelmiştir. olmuı ve ıümrüie ot0~0 

. tst· 1 
Madam Jozefinin zati eş- ve doktor iÖnderaaıt . •'' 

yası arasında iki deste müs- Bu hidise, Atin• .•1~11it 
tamel oyun kiiıdı bulundu- mabafilinde fena bır 
ğundan, Yunan gümrük me· uyandırmıttır. 

~----~~-----~·~·~·------~--------~-
Mançu ko Kasaplık. 

se'1"

1
' Hudutlarındaki Hayvanat 

Arabanın baıında hulunaa 
Piyedoş, clirektöriln geldiğini 
görünce hemen arabanın ka· 
pisını açtı. Piraı, arabacının 
yerine ieçmiş bulunuyordu. 
Emniyet direktörü, arabada 
evveli Lüi'ye yer verdi ve 
ondan sonra da kendisi bin

di. Piyedoş, bunların karşı

sında oturdu. Piyedoş, ara
banın nereye gideceğini daha 
evvel Piıaş'a haber vermiş 
bulunduğundan Emniyet di
rektörti arabada yerleıir 
yerleşmez Pigaş kırbacı sal· 
ladı. Arabayı çeken hayvan
lar, ıayet kuvvetli oJduğun
dan derhal dört nila kalk
tılar. Arabayı kuş gibi uçu· 
ruyorlardı. 

meldir.,, hep ayni kalmııtır. Bu dev· b"' ı · } Jd ·~ 
Gene Baldvin: "S. D. N.'in Jetler, Pakttan daima kendi ac ISe nası O ll • yatı haş)a~!d,~' 

nihai aanksiyonu gerçi mu· arazi tamamiyetlerioin ida-
kavemet gitürmez; fakat mesini ümid etmektedirler. 
hakikatte bu sanksiyon, an- Bu devletler birinci derececıle 
cak bir hamlede tatbik bir kefil olan lngilterenin, 
edilebilirse yürür. Aksi tak· geçen Eylilldenberi elinde 
dirde milthiş bir tehlike bat tuttuğu şu bir nevi manevi 

- Arkasıvm - göıterir: Bu da, nerey.! varı· hegemonyadan vaz geçece-

Telefon Tayyare 
3151 

Sineması~~ 3151 

Sayın lzmir balkandan gôrdnğü rağhet ve tevcccnhc kftçftk bir mukabele 

olmak f1zere bugnndeo itibaren nç gnn için teozilAth bir tarife tatbik edecektir 

Biriuci mevki 15, balkon 20 husuısi 25 kurusotur 
l 

Bu i~i fiir: rnj(ene lkG gEekıCaEa~tir 

Beyaz perdenin sevimli Gary Cooper ile Anna Sten 
tarafindan temsil edilen büyük aşk hikiyesi 

2=Aşk Ka<dıroOo 
IAGDA SCII~AIDER'iN Şarkılı kahkahalı enfes komedisi 

Yarından sonra ~-( A L l 8 A B A )·· 
ilaveten: Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seanslara hergün 15 te başlanır ve her seans sonunda her semte otobüs 
Karşıyaka'ya • vapur vardır. 

Mançuko Sovyet hududu
nun Navo-AleksiTe mevki· 
inde bir Japon·Mançuko müf· 
rezesinin Sovyet hududunu 
geçmesi auretile meydana 
gelen hidisenin tafsilAtı öi· 
renilmiştir. O gün 40 kişiden 
mürekkep bir Japon • Man
çuko müfrezesi saat 16.S de 
iki Sovyet nöbetçisi tarafın
dan gözetilen hudut hattını 

geçmişler ve bunu gören nö· 
belçileri geri çekilmeleri işa • 
retine karıı ateşle mukabele 
etmişlerdir . 

Bunun üzerine nöbetçilerin 
yardımına koıan IS kişilik 
bir Soyyet müfrezesi Japon· 
lar tarafından şiddetle ateşe 
tutulmuı ve hu arada Sovyet 
müfreze kumandtf nı Kotel
nikof ö)mf.iş, kumandan mua· 
vini ile diğer iki kişi yara
lanmııtır. Bu mBsadenıe 
Sovyet sınırının 2-3 kilometre 
içerisinde ve Sovyet toprak· 
larıntla olmuştur. Sovyet 
askerleri bu hldiscde o 
kadar dürüst davranmışlardır 
ki, Japon'lar geri çekilmeie 
başlayınca onlara karşı derhal ı 
ateıi kesmişler ve onları hu-

Pask~lya yaklaştıi1 tı•f 
Yunanistan'a kasaplık b•f 
van seykiyatı yenid•0 dol' 
lamıştır. Fakat Pirc:'Y:e d0' 
ru vapur olmadığı ıçıl.1 1 

1,o 
bir Yunan motörli ile ı6ıt' 
parça koyun Ye kuıU 
derilmiştir. 

'f tt ı~k - Sırp ~ 
'ficaret ve KterW 

anlaşması t ,, 
T. ar' ıl Türk· YugoMav ıc ··ôd' 

IÇlering anlaşınası, zııu d•~' 
bittiii için bir sene ,0tO 

uzatılmış ve uzatma ~lı i~ 
kolu ile uzlaşmaya b•~tef' 
liste üzerinde ufak ,şt•' 
bazı değişiklikler yapılıı> 

~,azıl 
ı, fi' 

Kavak kaynııı~ 

mı oldu f' 
lzmir maiyet memU'r,j•'' 

zıl, Kavak k ymakalll ,-' 
tayin edilmiştir. seııi~ 
kaymakamlığına da 

1 
ıo' 

kaymakamı Klmil n:k 
0 

/ 

muştur. ~f 
---------..ı·ıı'' dud çiziİsine iıo•. ,r 
kadar da ateşle talııP 
m mitlerdir. 
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Aziz (Bey) petrol ma· Ali Agah VV. F. H. \ ' an 81 I~imited vapur Vapur Acenta ı 
ihracatının mora· deninde yeui ondajlar Çocuk Hastalıkları ()er Zee ROYAL NEERLANDAIS 

Mütehassısı acen tası 
kabe nizamname· Batum r•"etelerintle okun- '"inci Beyler SokaAı .\ '. 68 & C KUMPANYASI 

ınuıtur: Telefon 3452 O. Cendeli Han. Birinci kor- " ORESTES ,, vapuru cJ-

Sİ tadi f edildi Bakifda Aziı Bey petrol ---------- DEUTSCHE LEVANTE LıNlE . don. Tel . 2443 yevm limanımızda olup yü-

Fındık ihracahnın muraka
besine dair olan niıamna· 
nıenin üçüncü maddesi, icra 
~ekilleri heyetince değ'işti
rlloıiş ve bu husust ki ka
rarname, lazım ıelenlere 
bildirilmiştir , Oeğiıtirilen 
IDaddeye göre, kontrol mua
nıeleıi, malan son ihraç 
iskelesinde yapılır ve mallar 
kontrol heyetleri tarafından 
nıühtirlenir. 

madeninde yeni ıondajlar •·---------- "HERAKLEA., vapuru 16 THE ELLERMAN LINES LTD. künü tahliye ettikten sonra 
yapılmış ve bunlardan 249 ÔbQrenler! Mul- martta bekleniyor, 20 marta "FLAMINIAN., vapuru 8 14 martta ANVERS, ROT-
numaralı sondaj boruıu 2100 laka (Okam~ntol) kadar ANVERS, ROTER- mart LIVERPOOL ve SVVEN- TERDAM ve HAMBURG 
metre derinliiinden ıınnde ~ DAM, HAMBURG ve BRE- SEAdan gelip tahliyede bu- limanları için yük alac ıklar. 
400 tea petrol ve 500,000 öksOrnk şekerle- /11.-1 MEN Jimanlarına yük ala- "HERCULES,, vapuru 21 

•'-i lunacaktır. 
metre mikAa sraz vermİftİr. rini tecrftbe edi· ~ caktır. martta beklenmekte olup yü-
Yerden çıkan petrol 90-100 ıiz.. ~ " ANGORA ,, vapuru 26 " TRANTIO " vapurı 15 künü tahliyeden sonra BU -

h t ı.k. de çıkmaktadır ~ martta bekleniy r, ANVERS, mart LONDRA, HULL ve ava aıy ın · •'-i GAS, V ARNA ve KÖS-
Bu kuyu derinlikte fiçlln- ~ HAMBURG'dan yük çıka- ANVERS'ten gelip tahliyede 

Cüdür. 
racaktır. b 1 k . d TENCE Jim nları için yük u unaca aynı zaman a 

AMERICAN EXPORT LINE HULL için ylik alacaktır. alacaktır. 

Fındık ihraç iskeleleri; 
Gireson, Trabzon, Ordu, 
Rize, Ünye, Görele ve K t
ça liman) rıdar. 

ihraç iskelerinden mübtir· 
lü olarak lstanbul'a gönde
rilen ve orada herhangi bir 
ıebeple mühürü kaldırılan 
nıal, abibinin istekile, ni
lamnamenin hükümleri tat
bik edilmek ıurctile lstan
ltuJ Ticaret Odası tarafıD
dan yoklama edilerek tek
rar mühilrlenir. 

ihracat iıkelui olmıyan 
yerlerin fındık mıbıulü, ih
racat yapılan fskele ve U
manlardan birine gönderile
rek orada kontrol edilir. 

Dıı ülkelere çıkanlacak 
fındıkların kontrol i leri, bi
rinci derecede mahallt Tic -
retodaları tarafmdan srörüle
cektir. Borsa bulunan yerler
de fındık ahm satımı mutlak 
surette Borsada yapılac k
tır. Borsa idareleri, g rck 
kabuklu, gerek iç fındıldarın 
en çok yUıde ondan faıla 
karışık olanlarıa1n aatıJmasına 
iıio verilmiyecektir. 

ihraç olunan fındıkların, 
nizamnamede g6sterilen ka
Jitede olub olmadıklan, ma
halli ticaret odalarınc inh 
ve Türkofis merkezince me
muriyetleri tasdik edilen 
ekıperler tarafından kontrol 
edilecektir. EksperJerin ile· 
retleri, Türkofisçe tayin v 
ihracat odaJarınca tesviye 
tdilir. 

\T atandaşlıktan 
çıkarıldı 

U,nıer, Bulgal'İstan'da 
) hzelliliklerle teşriki 

DiJa,1er 
Seyhan umuru bnku· 

kiye mtıdürlOğO· 
ne atandı 

hmir umuru hukukiye 
müdürü Dili ver, Sey
han umuru hukukiye 
müdürlDğüne, Seyhan umuru 
hukukiye müdürü HiJmi de 
Edirne'ye tayin edilmiştir. 

Ali Rıza 
MücelJithanesi 

\' eui Ka\'ullar çarşısı 

o. 34 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Diıel) 

markala aı kullanılmıt bir 
..,otör satllıktır. Taliplerin 

\ '•• Pnrjen ~nhopıo 

eo ilstn11 bir mns

hil şekeri ol<l uğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mnahil 

istiyenler Şo1hap 

Sıhhat OrgQn 

haplarım Maruf e'O 
ecza depolarından ':f1 
\'e ec7.anelcrden 

araaanlar. 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur . 

Bağ, Bahçe ve Çiflik sahipleriue 
Bütün dünyaca tanımış SCHERING - KAHLBAUM 

A. G. Fırmasının bil'umum haıere mücadelesi iliçlarıo
dan ve lzmir Bornova Ziraat İnstitUsü tarafından tecrü
beleri yapılıp tavsiye olunan: 

A. Meritol = Arsenik tozu 

B. ()bstbaumkarbohnum= ilaçlarımız gel

miştir 

c. 

D. -

AbAvıt= Pamuklardaki hastalıklara karşı 
e1Sir olan ABA V iT 

iLE 

mü-

Bağ Macunlarımız =Hiçbir şekilde reka

bet kabul etmeyen bağ macunlarıinııda yoldadır 

IDracaat muhali 
Birinci Kordon 120 numaralı y;;ilianede 1 ,_ ~ 

•ıı 1111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııııııı ı ı ı ı 111111111111il1111111111111111111111111111111111 ıı • 
ilzn1ir yün mensucatı~ 
- -mesai etmiş = = 

Bulg riıtan'ın Aydoı ka· ~ru·· rk Anonim şirketi~ 
ıaba ı b ı· . ;! ...,,, k a a ısınden olub Bal- = = 

an harbında memleketimize SE=_ ızmir }'(111 len ucah TOrk A. ~· uin llolka- = 
Relen S l'h -
Ô 

61 og~lu hafız fıb.k 1 1 1 lher'io t k . ~ puıardol i kumaş o rı o ı nıanıu nhn< on o on = 
' c rar Bulaarıs- - k ı k ·r k 1 1 1 · hn'a g'tt'i' • ~ rne\' imlik \'C · ı ı , zarı uma~ nr n, >ntlnmye, -

liliklerl~ t~ 1 ~k~ orad yllıel- § al \'e yftu çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci -

hükOınetin ş~ı ı mesai ederek ~ kordonda Cumhuriyet nrnydnm ch·nrmdn 186. -

b 
ıç ve dış iyasa- - 'f k -sını oıacak ~- numaradaki (Sark Halı Ur Anoninı ı;-ir-

tunduw harekatta bu- ' 
gu t sbit d'Jd E: k .) nıağaznsmtlo @atllnıuktatlır. MezkOr fobrikn- = 

Vekiller he . c 1 i&"inden, ::: etı ' E: 
vat nd 

1 
w Yctı kararilc Türk E: ta net ' 'C zerafet iti horile herkesçe mulnm := 

k 
ıgınd n = om me # • = 

r rla tırıl çıkarılması §§ 1 ıamulatını ınubtert•m mn~terilcrimize bir = 
J 

rnıştır. = o an n = 
Zln 'ı·.. § defa deho to\' iyeyl bir \HZİfe biliriz. ;; 

~ııemen = 
oluuu L· s . 

U it kı 1111 Je. §§ Toptan satış ye~ı: 
lla hald k § Şark balı Türk Aaonım Şirketi 
lıaı· ozu = 

Ç, ır- "D = 
•ğli cib emen yolunun, §§ 

tel' '- ctınd üç ı. ·1 = 
ıt{ b ır kıs 11.ı omct- := 

Birinci kordon No. 186 

Perakende sıhş yeri: Yeni manifaturacılarda 
mimar Kemalettin Cad. Sağır ıade biraderler 

boıukt mı on derece ;;;;; 
- ur. Bu h -
R•aıı1 'k ususta aldı- = A Rıza ve biraderleri 
Ve oto şı b'Yetlerde, kamyon = Kuıu oğlu .. çarşısı sım 
llı6tkit~1t0ı •ilerin bu yold n - d C d -
d. .. g b'I . 'f t racılarda mimar Kemaled in a . §S 
Jtilaı k . cçc ı dikleri bil- = Yenı manı a u = 

h 2flrı' ~i~tr .. ~I kad rlarm Yünlü maliar pazarı F. Kandemiroğlu = 
t 1n1 c c 1 b c d c ri ı. §ıTffil I il 111111111111il1ili111111111:11111111111111111ili11 il l l il l lll l lll l il l l l l l lll l lll l il l l l l l l il l I• 

0 EXCHANGE,, vapuru 19 u THURSO 
11 

vapuru 22 11 HERMES ., vapuru 23 
martta bekleniyor, BAL Ti- martta LIVERPOOL ve marttan 28 marta kadar 
MOR için yük alacaktw. SVVENSEA'dan gelip tah- ANVERS, ROTTERDAM 

JOHNSTON VV ARREN LI- d b l k 
NE • cIVERPUL liye e u unaca · ve HAMBURG limanları için 

THE GENERAL STEAM NA· 
" KENMORE " vapuru 22 yük aJacaktır. VIGATION Co. L TD. 

martta bekleniyor, LlVER- SVENSKA ORiENT " ALIMNIAN ,, vapuru 5 
PUL ve ANVERS'ten yük LİNİEN 
çıkardıktan ıonra BURGAS, mart HAMBURG, BREMEN " NORDLAND .. motörü 

Ô 
ve ANVERS'ten gelip tah-

VARNA ve K STENCE limanımızda olup ROTTER-
liyede bulunacak. 

için yük alacaktır. DAM, HAMBURG, COPEN-
MEMENT H Sc U Not: Vurul tarihleri ve 

AR · H LDT - HAGE, DANTZIG, GDYNIA, 
HAMBURG vapurların isimleri üzerine 

" OUBURG " vapuru 25 değişikliklerden mes'uliyet OSLO ve lSKANDINAVYA 
martta bekleniyor, HAM- kabul ediJmeı. limanları için yük alacaktır. 
BURG ve ANVERS'ten yük DERiYE, DIEP E ve NOR- " ROLAND .. motörü 29 
çıkardıktan sonra 28 marta VEÇ limanlarına yük ala- martta beklenmekte olup 
kadar ROTTERDAM, AN- caktır. ROTTERDAM, HAMBURG, 
VERS ve HAMBURG için "Vapurların isimleri, gel- COPENHAGE, DATZIG, 
yük alacakhr. me tarihleri ve navlun tari- O SKAN 
DE .. r MORSKE MIDDEL- GDYNIA, OSL ve 1 • 

N feleri bakkmda bir taahhüde 
HA VSLINJE·OSLO DINA VY A limanlara için yük 

"SAY ARD., motörü 9 ni- telefon alacaktır. 
sanda bekJeniyor. iSKEN- SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 

BAŞ DURAK 

H AMDi N üz~IE'r 
Sıhhat Ezanesi 
\'al01z taze temiz ve ucuz iltlç \"e in· 

\'Rl«•l çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağı hr. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülml.•fö. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi N Ozlıet 

SıuııAT EzA · ı.;sı 

"PELES., vapuru 20 mart-

ta gelip 21 m rtta MALTA, 
MARSILYA, ve BARSE

LONE için yük alacaktır. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
17 nisanda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 19 
nisanda MAL TA, MARSIL

BARSELONE'ye 
harelict edecek. 

lliodaki hareket tarihle· 
rilc navlonlardaki d~~işiklik-
lerden acente mesuliyet 
kabul etme!. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve T hliye şirketi bina ı 
arkasında FRATELLI SPER
CO vapur acentasın mür -
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

o 11 ıu lı• 
1 l 
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yeni en b zı 

elgrad'da 
aya 

heyeC 
z bitleri 
var ... 

• Moris LöhlanınEu Meraklı R2~ 
7, .r. .k )'ısı eırı ·a ~a 

lkiuci kısım: MOcize taşı! · 
V orski hiçlair şey anlamı· ı elti: 

\' ngo~lavya lıokOııef, 
da a e\ vel haber 

rııavutluğun kısnıi seferber ik ilan edeceğini 

almıştı, vaziyet, dikkatle takib olunuyor 

yor a-ibi · meçhul adama 
bakıyordu. Don Peremna sö· 
züne devam etti: 

- hpanyol asılzadelerile 

fazla münasebetin olmadı
ğını rörüyorum.. Şu halde 
bir daha haber vereyim ki, 
ben d'Herımond ailesine ve 
Sarek adası halkına yardıma 
gelecek olan ıahmf Yani 
oğlu Fransuva'nın aabırsız
lıkla ve büyük bir imanla 
beklediii kimseyim. Burada, 
burada mısın sen de .. Senin 
bu aziz dostun ve ortaiın 
Otto da biraz bilir. Fakat 
belki benim direr ismim 
sana daha fazla bir şeyler 
anlatır!. Lüpen, yani malum 

- Vorski, sefil ad~Olii 
acınacak baldesio, i 0

' 

ıun? Dedi, arkad•t
111

, , 
• l(oıır 

cınayet ortaiın 3ıd 
J ıanhul 18 ( Özel ) - Belgratl'dnn haber ''<·rildiğiııc Söylendiğine göre, Yugoslnvyn lınkOmcti, Arnavutlu- bizim mabud ihtiyarı Jbl 

dlliftne eminmisio? 0 
hakikaten öldürülıoilt~,~ 
yoksa, sağmıdır? Bu~? A 
haberin yok, deiil~1 l•P' 
zamanda burada bır. e 

'd b" ö d · · ğun seferberlik ilan edccc·ğiai ' ' nkuuudao çok e\·vel ~örf', lt ... l)a, Tirao'a }CUI en zn ıt g ıı crmıştn·. 
lınhcr almış bulunuyordu. 

Arnnnıılulnm kıtimİ seferberlik ilan ettiği bir zn· 
1 '"' Tiran siyasal çcvcnleri, silfllı n tına olman efradrn, ilk 

mmıdn, hnlyn·mn hirlıiriui takiben Tiron'o askeri hey- balıur mancvralnrmdn bulunmak fizerc çağırıl<lığmı 
etler gündernıe~i, Yugo lnv)a siynsul çevcnlcrinde de- iıldin t•diyorlar. Scferb('rlik haberi Bclgrad'da heye· 
l'in bir dil .... kut \'C nlilka U) aııdırımşllr. can uyamhrmıştır. yol asılzadeıi ile bı~blİ 

zamanlar ruhanisi 1 tı:
olduiunu kat'i surette 

_________ ._... ............ ··--··--------
A ·varıı1da 

çarpışma-

r 
t)güs, 1896 c a da buralara kadar 

ulan dt şmanı 110. kiirlmüş, Adn· so 

ada z fer abidesini dil{miştik diyor 
lstanbul, 18 ( Özel ) - Asangi mıntakasında ce· 

Adis-Ababa'dan gelen ha· reyan eyliyen muharebelerde 
berJere göre, Amba-Aliiji her iki taraf önemli zayiat 
ile Asangi gölü civarında 
çok kanlı muharebeler ol· vermektedir. Badoilio dünkü 
makt~dır. Negüs'ün Havas tebliğinde cephelerde yeni 
ajansı aylarına verdiği diyev; birşey yok diyor. 
Habeş ordularrnm şimalde Ras Seyyum ve Ras Kas-
müsaid şeklide harp vermeğe sanın orduları, ltalyanların 
başladıklarını ve fazla iler- püskürtüldük1eri Takazza ve 

ledikleri için geri ile irtibatı Tembiyen vadilerini iş2al 
kesilen ltalyan'ların fena eylemektedirler. 
vaziyette bulunduklarını, Londra, 17 (A.A) - Röy· 
tayyarelerle yiyecek ve harp ter muhabirlerinin bildirdik-
ıncılzemesi getirildiğini bil- lerine göre şimaldeki ltalyan 
dirmektedir. İmparator 1896 sağ cenahrnın Kout istika-
da buralara kadar sokulan metindeki faaliyeti devam 
düşmanı püskürtmüş, Adua- ediyor. Harb hakkıDda 
da zafer abidesini dikmiştik. Adis·Ababa'ya az havadis 
Gene öyle yapacağız demiştir. gelmektedir. 
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1 
. v. 
ıg ı tına 

Göbels'i ı ver iği söylev Londt·a 
lmauya al ylıiııe bir 

ıle getir111iştir 

ve . ., 
arıs te 

• 
tesır 

1 tanbul, 18 (Özel) - Al
man propaganda nazırı Gö· 
bels'in; Ren meselesi mühim 
değildir. 

Hitler Dançinği unutmamıştır, 
şeklindeki söylevi; Varşova, 
Londra ve Paris siyasal ----· 

çevenleriode Almanya aley · 
bine bir tesir husule getir
miştir. Haber verildi(ine 
göre, M. Flanden konsey 
toplantısında Göbels'in bu 
nutkundan da bahsedecektir. .. 

iıyü { Brita ya' n hava 
kuvvetler· husene iki 

misil oluyor 
1 ava kuvvetleri hakaııı M. Sas

sun, Avam kamarasında uzuıı 
beyanatta bulundu 

Londra, 17 ( A.A ) - M. diğer bir tip de en az sürati 
Sassun bava bütçesini avam verecektir. Şimdiki program 
kamarasında vermiş ve ez- 1500 uçaktan mürekkep 103 
cümle demiştir ki: 1936 filo derpiş etmektedir. 
yılının sonunda hava kuvve- M. Sassun sözlerine niba_-
timiz iki misli olacaktır. yet verirken, hükumetin bir 
Hükumet saatte 300 milden batı paktı ve belki daha 
fazla bir sürat temin eden sonrada daha ieniş şümulü 
yeni tip tayyarelerden çok haiz bir pakt akdi ümidi 
memııundur. Tecrübede olan baki olduj'uau bildirmitlir. -------·-·-----------
Yunanistan 'ın borçları 
Paris, 17 (Radyo) - Atina ajansı yazıyor: 
Yunan hükumeti, borçlar meselesini konuımak üzere 

finans bakanını tekrar Londra'ya gönderecektir. 
••• 

F ansız Vekiller 

Arsen Lüpenl. 
Vorski, bu garib adamı 

gittikçe artan bir dehşet 
ve bir şüphe ile tetkik edi
yordu. 

Don Lüi Premna devam 
ederek: 

- Aklından ne geçiyorsa 
imkin dahiline girebilirdi. 
Fakat planlarını bozmak 
üzere benim karşıaa çıka

caiıma ihtimal vermezdin, 
deiilm!? 

lspanyol :sözüne devam 
etti: 

yorsun? Ne gezer?. ~ı 
Bu iki adamın Lır ~' 

olduğunu da, fakat e b 
bilemezsin! Bunları iı• t 

susuoda sana yardııJJ 
yim mi? , 

V orski, hiçbir ve çbil~ 1 

haf etmiyen bir adıı lJJ ~~ 
elim vaziyette bile e ~ 
tek bir koz a-ibi kı1•0 lf"1 
çeri kullanmak tecrii ff 

den vaz geçemiyor.iti· s,.r 
· · ı· d h 01 
ıçıo e ıo e ançer 

halde doiruldu. 

lıpanyol; d•"
- Dikkat tavsiye .' ~ı• 

arkadaş; dikkati De~•· ,I' 
. b•o' dekı hançerde, ta _, 

kurıunları iibi :şe y•'' 11~• 
iyi bakauan lzerioe ç ~f 
lata kiiıdı kaplanlJJlf old' 
kavvadan bir bıçak 11, 
• ö .. ü e •sal•' .J ıunu f rurı n v er· 

L ' tC 
Vorski küçük, .,ır fı 

be ile hakikatı anlıd1·,ııa~ 
kat kendiıini bili ıJS tıf'1 
adetmiyordu. Mabud pO 
beri tarafına a-eçere~ 
Lüi'ye: tr'~ 

- Birkaç vakitir 
1 ·~

Saylav seçinıiııe 
hi r hafta sonra 

- Sen, yoluna çıkanları 
~ldürdiln. Maksadına vasıl 
olmak için her şeyi yaphn. 
Vorski öldürdü. Fakat kimi 
öldürdü? Bilmemektedir, Ve
ronik öldümü, yoku saimı? 
Aiaç kütüğüne bağlandımı? 
Yoku yerinde başkası mı 
vardı? Bütün bunlar senin 
için halli gayri kabil esrardan 
ibarettir. Fakat bir insan 
öJdürdümü? Ôldürdüiünüo ısı• ff ' • 1 J yµzüne bakmaktan kormııl mızda dolaıan se n 

ey etı ,C Üll Sefil, bir kerre bak .. Ded i. Diye sordu. i Jı 

haşlan ı yoı· 
Paris. 17 (AA) - Resmi 

gazete yeni parlamento inli· 
habatının 26 nisan ve ma· 
yısta yapılacağı hakkında 

bugün bir emirname neşret
miştir. 

çocuklarınıız 

Yardım görüyor 

toplandı lspanyol, taş Uzerinde Birkaç a-ündeobe',,,ı 
cansız gibi yatmakta olan ğil, ancak yirmi dlSrl ~,JI 

Ankara 17 (A.A~) - icra cesede eiilerek baktı. Fakat ten beri. Evet, Sarek •,,, 
Vekilleri hey'eti bugün baş- Vorski ırözlerini kapattı. na yirmi dört saat 
vekil İsmet lnönünün reisliii lspanyol, cesedin ytizünü gelmiş buluauyoruaı· •t_,r 
altında toplanarak muhtelif açh ve: - Sonuna kadar ~1 
işler üzerinde görüşmelerde B k S f"I b' k k d. '? ; - a .. e ı ır ere arar ver JD mı ııır 

buluQmuş ve bu işlere ait bak bakalım! Cesaretin yok - Eier miimk Ull 'Ji~ 
kararlar vermiştir. mu?. Sarek de, son cinayet- daha ileriye de g idece ,tır 
S ) )' a (ı \7 a p U !' ll lerinden sonra iki kadın - Niçia? Bundan Jı• t ,, 

kalmıştı. Birisi V eronik, di· tiğin iaye veya meııf•• 
lu sabah gitti ğeri de gene senin karın dir ? ~a f 

Evelki gün limanımıza ae- bulunan Elfrid, bu cehen· Keyif için. Çi1° ·"' 
• ·tot•r - Baştrmıf 1 ;,,,,; salıifede Jen 14 bin tonluk Le Titia nemler zebanisi kadın vardı. henim hiç hoşuma gı 

Süt damlası kısmındada her vapuru, bu sabah saat altıda Bunlardan birincisi Fransuva· ıun. ~ ı-
M 1 Si r tahvil atı gün 98 çocuğa süt verilmiş Kıbrıs'a hareket etmiştir. nın, ikincisi de Raynold'un - Şu halde a nl•t'°' 
Kahire, 17 ( Radyo ) _ ve bir ayda yekun olarak Seyyahlar dün otokarla annesi idi. Senin ağala aı- kiaı yok ! 

\ liJayet nıeclis ~ 
Gölcük oteli 
satalacak ıııı? 

1774 kilo bedeva süt dağı- Ef , tığın Fransuva'nıo annesi - Tabii yok. 
1
, ~ Kredifoosiye tab\'ilatının ese gitmişler, harabeleri , .. , 

tılmıştır. tleğil, Raynold'un annesidir! - Benimle aolaşdl dünkü çekilişinde 1886 t&- gezmişler; bir kısmı da 
Vilayet umumi meclisi dün ribJi tahviJattan 371,269 nu· Zaif ilk okul ocakları için .Şehrin şayanı temaşa yerle- Elfrid senin bJ şeriki cina· zarlıia a-iriımek. 

üçüncü defa olarak toplan· gent!l merkezde açılan aş· rini iÖrmüşlerdir. yetin bu suretle cezasını Ne d iyorauo? "''ıfl 
B ki . d mara; 1903 tahvillerinden haneden hergün 603 çocuğa ---••----- bulmuştur. Sana kazancın 1 mışhr. üyü erımiz en ge- 436 200 1911 t b k 1 1 v k k k k k . r 

len telgraflar okunduktan ' numara; a • sıca öj e yemeği veri miş- Nikah ors i ço or muf, ço vereceiım. 1111' 
sonra Refik (Tire), Yusuf villerinden 68, 780 numara tir. Ayrıca 170 yoksul ve müteessir idi. Bı ıı, aanki - Ben hepsini 

0

; . 

Ziya (Bayındır), Sabire Yu· ellişer bin ., frank ikramiye çocuklu anneye de bergün Mücellit Ali Rıza'nın ke- omuzlarının arasında kay· da ha zevkli buluyor .,ıı ı 
) k d sıcak ög· le yemeg· i veriJmiıtir. rimesi Leman ile Eraaracoalu bolmuıtu. Agw lamak istiyor - Yani mabud t•f1 nus (Izmir in mezuniyet di- azanmışlar ır. • 

lekleri kabul olundu. 936 Yardım için genel merkeze Mehmet Ali'nin nikahları dün fakat muvaffak olamıyerdu mak istiyotsun? beıı' 
senesı ina ve arazı vergı- Y 1rır . b . • rilmesini istiyorlardı.Teklifin, bış vuran 24 yoksul çocug· a belediyede kıyılmıştır. Tara· ve biç ses çıkarmıyordu. - ~abud ta• utellı;/ 
leri ödeme taksitJeri zamanı yeni· bir formül bulunmak üzre da para yardımı yapılmıştır. feyne saadet dileriz. lspanyol sözüne devam Deı•am• 1 ............................................................................. ~ haziran, ağustos, ikinciteşrin 
ve ikincikanun olarak tesbit 
edildi. 

Gölcük'teki otelin satıl-

mnsı teklifi üzerine müna· 
kaşalar oldu. Bazıları bu 
otelin satılmamasına taraf
tar idiler, bir kısmı da bu 
otelde !istirahahn temin edi· 
lemediğini, buranın icara ve· 

bütçe encümenine gönderil
mesi kararlaştırıldı. 

Veli, encümenlerin işlerini 
bir an evvel bitirmelerini ve 
ihtiyaçlarını bildirmelerini 
istedi. Bu suretle masrafın 
tebeJlür edeceğini ve büd
cenin mütevazin olabileceiini 
öyledi. Meclis cuma günü 

tekrar toplanacaktır. 

"\' a ıudaıı sonra Tayyarre Sönemasorrııcdl8 

··· A·L 1 B BA A ...... ......... . •.••••• 
..... •••• ·ı 
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