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lzmirde çıkar, aktamcı ıiyasal gazetedir 

ita) yaıılaı· 
Avusturya başbakan muavi· 

ni Starenberg'ın kabineden 
çıkarıldığını haber alınca şaş· 
kınlık göstermişlerdir. 
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Sulhu istiyenler, 
dök meği de göze 

icabında kan 
almalıdırlar 

-----------------------
lno-iltere başbakanı, Amerika, japonya ve Alınanya· 

" nın da zecı·i tedbirlere iştirak edeceklerin-

deıı ümid var olduğunu söyloyor 
Londra, 15 ( Radyo ) -

Muhafazakir partiye men· 
ıub bau büyük şahsiyetler, 
dün gece başbakan Baldvin 
şerefine bir ziyafet vermiş· 
Jerdir. Suvare diplomatik 
şeklinde tertib edilmiş olan 
bu ziyafette Baldvin çok 
önemli bir söylev vermiştir. 
Baldvia ezcümle demiştir ki: 

M. Baldvio 

11 lngiltere, cihan sulhunu 
kurtarmak için elinden gelen 
her fedakirhğı yapmıştır. 
Hitta, baıkalarının busu· 
metini bile da•et edecek bir devlete başka türlü ha· 
surette ön ayak olmuştur. reket imkinı yoktur. Müte-

Bu noktada hiçbir millet caviz devlet zayıf olursa 
bizi alikasızlıkla itham ede- sözle yola gelir, fakat kuv-
meı. Biı, yalnız kendimizi vetli bir tlevlet için buna 
deiil, bütün dünyayı da imkan yoktur. 
dlşündük. Devletler arasın- ltalya-Habeı mes'elesinde 
da tam bir teşriki mesai zecri tedbirler, beklenilen 
tesis etmek istedik. Zira neticeyi vermedi ise, bun-
böyle bir birlik olmazsa, dan dolayı uluslar sosyete-
ber şey :akim kahr. Teşriki ıoın iflas ettiği hükmü 
mesaiyi kabul etmiş olan verilmemelidir. 
olan milletler, icabında kan Bu bize bir ders olmalıdır. 
dökmek lizımgeldiğiai de Ümid ederim ki, eylülde 
bilmelidirler. yapacağımız umumi bir top· 

Italya aleyhine tatbik elli- lanbda hariç kalmış olan 
iimiz zecri tedbirlerin faide üç büyük devlete de zecri 
vermediğinden bahsediyor· tedbirleri kabul ettireceğiz. 
lar. Nasıl faide versin ki, Uluslar sosyetesinin, bida-
Amerika, Japonya ve Al· yetinde düşündüğümüz gibi 
manya gibi üç büyük devlet umumi ve şamil olmas şart· 
bu\ tedbirleri kabul etme· hr. Aksi takdirde hiçbirşey 
mişlerdir. yapmağa muv~ffak olamayız. 

Zecri tedbirlerin iyi bir Zecri tedbirlerin; otoma· 
me~od olmadığı kanaatini ka- tik birşekilde tatbik edilme· 
bul etmiyoruz. Mütecaviz sini ileri ıUrenlcr vardır. 

·------·~·~ .... 
Habeş Nazırları dün bir 

toplantı yaptılar 
------llas Kassa askerlerile birlikte ye-

ni lıokfimet merkezi olaıi Go

re şehrine gelnıiş . 

Habeş nazırları bir arada 
lıtanbul, 15 (Özel)_ Bü· guna uğrıyan askerler bu-

ttın H b 1 Gore rada toplanmaktadırlar. 
a eş nazır arı • d d ·ı 

fehr' d 1 b ı n Ras Kassa nın a or usı e 
10 e top anmış u u • ld'~· 

lnalctadırlar. Dün iece bir birlikte buralya gide~ ıgbı ·ıdv.e 
lopta t 1 it 1 kumandayı e e a ıırı ı ı-I n ı yapmış ar ve a yan· 
•ra karşı müdafaa tedllirleri 
•hnınasını kararlaştırmışlar· 
dır. Gore ey1aletinde dör~ 
rn·ı 1 Yon nüfus vardır. Cenup 
~. Şimal cephelerinde boz· 

riliyor. 
Nazırlar meclisi bu ak-

şam da bir -toplantı yapa
caklar ve Necati'ye bir vekil 

.eçeceklerdir. 

Benim kanatimce buna im
kan yektur. Zira devletlerin 
birbirlerile olan siyasi ve 
iktısadi alakaları launa ma
nidir. 

Bence asıl maksat, herhangi 
bir ihtillfıa, barba müncer 
olmasına ma•i olmaktır. Bunu 
Uluslar soıyeteıi •asıtaaile 
yapabiliriz. Buaua için bu 
müeHeseyi ku•••tlendirmeğe 
çahımak ve koJlektif mesai 
uıulüno devam etmek, barış 
namıua bütün devletlerin 
borcuclur. 

Paris ve Roma siyasal çe
venleri, lngiliz başbakanının 
bu nutkunu ve bilhassa Al
manya, Japonya ve Amerika 
hakkındaki tarizler ini dikka
te ıayan görmektedirler. 

Fuad 
Ve bıraktığı milyarlar 

Kral Faruk 
Kahire 1S (Radyo) - Mııır 

Kralı müteveffa Birinci Fu
ad'ıa bırakmış olduiu iki 
milyar frank, Şeriat kanunu 
mucibince varislere taksim 
edilmiıtir. Kral Birinci Faruk 
babasının ıabsi tfyası ile 
'kütüphanesini almıştır. Bu 
kütüphanede bir pul kollek· 
siyonu vardır ki, bunun dün-
yada mevcut koleksiyonlar
dan birincisi olduğu söyleni-
yor. ----····----Hava şehitleri 
ihtifali parlak oldu 
Hava ıehitleri ihtifali bu

gün çok parlak olmuıtur. 
Bütün müesseseler, mektepler 
alaya iştirak" etmişler ve 
cumhuriyet meydanından 
yaya olarak şehitliğe çık-
mışlardır. Orada söylevler 
verilmiı, ylizlerce çelenk 
konmuştur. Kadife kaleden 
atılan bir topla bütün lı
mir' de vesaiti nakliye ve 
halk bir dakika olduğu yer
de kalmışlar ve aziz şehit
lerimizi ıelimlımıtlardır. 

Almanlar 
Talebeye döviz . 

vermiyorlar 
Berlin 14 (Radyo) - Bun

dan sonra ecnebi memleket

lere gidecek talebeye döviz 

verilmemesi hükümetçe ka· 

rarlaıtmlmışhr. Bazı istisna

lar da kabul edilmiştir. 

••• 
Lord Allenbi 

Dno ansızın öldD 
Londra, lS ( Radyo ) -

Lord Allenbi dün öğleden 

sonra 76 yaşında olduğu 

halde ansızın vefat etmiştir. 

Lord Allenbi, lngiltere'nin 

Mısır fevkalide komiserli

iinde ve Harbı umumide 

Filiıtin orduıu başkuman

danlığında bulunmuştu. 
---t-e--t---
Komünisller 

Kabineye iştirak 

etmiyorlar 
Paris lS (Radyo) - Komli· 

aiıt Partisinin, Sosyalistlerle 

beraber olmasına rağmen ka

biaeye iştirak etmemeğe ka

rar verdiii son dakikada 

anlaşılmııtır . 
- +•-+---
Eden 

Kolonel Bek' te Ceoev
re'den ayrıldı 

Cenevre 14 (Radyo) - Lord 

Eden Polonya Dış Bakanı 

Koloael Bek bugün bura· 

dan memleketlerine tayyare 

ile hareket etmitlerdir . 

Kolonel Bek, Almanya 
yoluyla Varşova'ya dönecek
tir . 

••• 
Pol Bonkur 

Cenevre mOzakerele· 
rioi anlatacak 

M. Pol Bonkur 
Istanbul, 15 (Özel) - Dün 

gece tayyare ile Cenevre· 
den Pariı'e dönen Fransa· 
nın uluslar soıyetesi mu
rahhası M. Pol Bonkur, bu
gün f ev kalide bir toplantı 
yapacak olan Franıız kabi
nesinde Cenevre müzakere· 
leri etrafında iubıt vere· 
cektir. 

Starenbergin sukutu 
ltal yanları şaşırttı 

----------
_ı\. vusturya basbakan muavininin 
çektiği telgraf tena tesir uyandırdı 

Viyana 14 (A.A) - Şuş- 1 
ning istifa etmiş ve Stren-
berır'i açıkta bırakan bir 1 
kabine teşkil etmiştir. Mu
maileyh hariciye ve milli 
müdafaa nezaretlerini de 
deruhte etmiştir. Selihiyetli 
mahafiller, Starenberg'in,Ha
beşiıtanın fethini tebrik için 

Gömbüş 
Altı hafta mezu

niyet aldı 

Gômbftş 

Büdapeşte 15 (Radyo) - 1 
Başbakan Gömbllş, ahvali 

Prens Starcnberg 
Mussolini'ye çektiği telgra· 
fın bu bidiseye sebep ol· 
duğunu son Faşiıt lisanile 
yazılmış ve demokrasiye:kar· 
şı birçok hakaretleri ihtiva 
etmekle bulunmuş olan bu 
telgraflD, Viyana'daki baza 
elçilerin protestosunu bile 
davet ettiğini söylemiştir. 

Roma, 15 ( Radyo ) -
Avusturya'da prens Staren
berg'in ' başbakan muavinli
ğinden sukutu, ltalya siyasi 
mahfellerinde şaşkınlık tev· 
lid etmiştir. 

Starenberg bugün Ro
ma'ya hareket etmiştir. 
- Dommı 4 11cii. :wlıifedt' -

sıhhiyesindeu dolayı 6 hafta 
mezuniyet almışhr. Mezuni
yetten evvel bütün parti 
başkanları toplanmış ve 
kendisine itimat reyi ver
mişlerdir. 

r 1 

l ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 _______ ,,) 

Sokaktan geçenler... Vaı·an: 3 
Otomobilinin içine azametle kurulmut bir zat daha sıe· 

çiyor. Ara sıra ıözleriai etrafta dolıştırıııoda, sanki halka 
tenezzülen selim veren bir Hükümdar kuruntusu var. Pi
yasada ferman okuyan bu m•hterem · vatandaş, iktisadi ilim 
leri çok iyi biliı. Devletçiliği hiddetle, kooperatifçiliği nef
retle, kambiyo mürakabesini asabiyetle karşılar. , 

- Ticaret serbest olmaladır. Ferdin çalışma teşebbüsüne 
ve şahsi sermayeye geniş bir hürriyet verilmelidir. 

Der, O, her yıl ziyandan dem vurur. Ancak, ticari şöb· 
retioin sarsılmaması için muamele yaptıiını söyler. Bunlar, 
top yekun yalandır. 

Zavalh çiftçi, onun kapısından çıkarken, iki kat olarak 
çıkar. Muhterem vatandaş .. Onun malına gönlünün dilediii 
flatı biçer ve : 

- Mehmet ağa.. Emin ol, senin hatmn için bu kadar 
veriyorum 1 

Diyerek üstüne, alay da eder. Devlet bir teşebbüse gi· 
rişeceği vakit somurtur. Soluğu Ankara'da alır, bittabi kea· 
disine biç kulak asılmaz.. Her yıl, laer yal kazanır. Hiçbir 
zaman memleketi ve müstahsili kazandırmaiı düşilnmemiş· 
tir ve düşünmez. Ziyanı, şunun için yalandır ki, ne baba-
sından kendisine böyle ze•ıin miras kalmıştır, ne de yirmi 
yıl evvel böyle bir şöhreti ve serveti vardı. Şu halde evet 
ıu halde mütemadiyen kazanmaktadsr. Zaten bir iki yıl ka· 
zanmasa onun yapacaiı iş, sermayesini başka bir yerde 
işletmektir. Kazaa.masın demiyoruz. Yanht anlaşılmamalı· 
dır. Kaıanıın amma, baıkalarını da, şu muztarip, şu zavallı 
çiftçiye de kazandırsın. Bu surette memlekette para dön· 
sün, esnafın, işçinin de (kursağına) bir kazanç lokmaıı git
sin 1 Bu, varan 3 1. 

GÖKÇE 
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Ingiltere'de de· 1 Almanya Lehistan hudutlarının 
ğişiklikler b ı' f ~k . . .. d .. 

lnıiltera kralı .ekiziaci ozu ması 1 rını gu uyor 
Edvard'ın tahta 1ıeçmeıi, 

15 Mayıı 9l6 
::e!I 

Nakili: KAMi ORAL • 
-122- .. 

Maznunun 
Jngiltere'de ıimdiye kadar 
ahıılmamıı deiiıikliklere H· 

bep olmaktadır. Daha ie· 
çenlerde, kralı muhafazaya 
memur bazı poliı zabitleri 
istifa etmiılerdir. Bu zabit· 

Polonya iı~Ik~ ·~~iiı istiyo~ ~ bun ula berar hudııtlarını 
avukatı, okunan mektu-

muhafaza için en çetin harpten çekinmez bun tesirini hafif Jeştirmek için 
manevra çevirmek istedi ler ölen kral Corc'un hiz· 

metinde bulunuyorlardı. Fa· 
kat o zaman vazifeleri o 
kadar güç deiildi. Çünkü 
beıinci Corc hiçbir zaman 
pre2ram haricinde bereket 

••Friye Pre11e,, gazeteıin
den tercüme edilmiıtir: 

Siliıya'lılar, Alman'ların 

Alma~ya lehine değişeceği dt:vlet aleyhindeki faıist ba
ümidioi vermektedir; rakit ve faaliyetlerine karıı 

Hatti bazı Alman meha· kat'i bir mukavemet göıte• 
fili Berlio'de yapılan tahri· recektir. Düşmana bir karıı 
kattan ve Polonya balkının - Devamı 4 nca ıahifede -

Mahkeme •alonunda bu· 
luoduiunuıu unutmayınız! 

Bu ihtardan ıoara reiı, 
maznuna ltakarak : 

- Okunan mektubun muh
teviyatına vukuf keıbeden 
hey'eti adul sayın izaaınıu, 
bu ıöyledilderinizi kabul et· 
miyeceklerioi ıiz de takdir 
ederainiı zannederim. 

Ba mektubu. muhteviyatı 
ile Arı.alet sokağında ika 
olunan iki cinayet, birbirine 
merbuttur. Mektup, cinayetin 
vukubulacaiını daha evvel 
lıaber verdikten başka, su· 
reti vukuunu da bir derece· 
ye kadar gösteriyor. 

Mari, telef eylediğiniz bi
çare kadındır. Bu kadının 
hamisi olup sizin husumet 
b11lediğiniz adam da bas· 
tonla öldürdüiünDz M. Loru
dur, Metresinize yazdığınız 
mektupta haber verdiğiniz 
veçhile kendisini Arbalet 
ıo)ıağındaki köıkte bulunca 
maksadınııı icra ettiaiz. 

Hey'•ti adul azası, mek
tultun bu fıkraıını unutma· 
yacaklardır. Mari, kendisine 
teklif ettiiiniz hareketi ka· 
bul etmişti. Kaçacaktı, lakin 
ıizinle cleiil, onu himaye 
eden Misyü Loro ile kaça· 
caktı. Bunu, sizden kurtul
mak ve M6ıyü Loro ile ıer· 
beıtçe yaşamak için yapa· 
caktı. Kadın, loiiltere'ye 
gidecekti. Siz bunu anladı· 
aız ye kadının evine gide· 
rek evveli Mllsyil Loroyu 
kııkaaçlak ıaikasile öldiirdü
ailz ve sonra da lliddetinize 
mailQp olarak kadını da 
bançerletlioiz. 

Kalbi üzerinde bulunaıa 

(Maça Kızı), kadın evvelce 
ıize vermiş olduiu sedakat 

yeminlerinin bir niıaneaidir. 
Siı bu kiiıdı; oda içindeki 
ma1a iizeria&len alarak hiya· 
aeti•i y6ıüae vurmuş olmak 

içia Mari'ye gösterdiaiz ve 
kencliıini affetmiyerek, haa· 
çeri vurunca, evYeli kağıdı 
Ye •onra kalltini deldiniz. 

Cinayetlerin bu suretle 
vukubulduiunu inkir ede· 
mezsiniz deiil mi? 

Ltii'nin yüzlnde kan kalma· 
mıftı. Fakat buna raimea 
metanetine halel gelmemiıti. 
Titrek t,ir ıesle dedi ki : 

- Bu ciaayetle alakam ol· 
madıiına huzuru hakta da 
olıa yemin ederim. 

Bu sözler, dinleyiciler üze· 
riade deria bir akis yaptı. 
Herkes tereddütle düştll. Zira 
Llıi'•ia katil olduğuna kat'i 
ıarette kanaat getirmiılerdi. 
Ma~ nunua avukatı, oku· 

•an mektubun tesirini bir 
dereceye kadar hafifleştir
miı olmak için ayaja kalktı 
Ye mektubun, üçüacü bir 
ıalaıı tarafından adliyeye ve· 
rilmiı olduiunu ııpat eclecek 
kuvvetli deliller görmediğini 
ve itbamnamenia, baıta• 
baıa kayJe mllcerrecl halin
tle büatle kalan bir takım 
ıaıltlaıla dolu oltiu;unu 

ileri ıftrdü. 
Reiı, avukatia s6ılinü 

kesti ve: 
- Bunları mlidafaaaızı 

yaparken ı8ylersiniz. 
Dedi ve tekrar maznuna 

hitabetti: 
- Senin söyleyecek başka 

bir sözün var mıdır. 
Hayır, ıölüyeceiim 

yoktur. 
- Öyle ise oturabilirsi· 

niz. Biz timdi ıabitleri din
leyeceğiz. 

Dinlenecek olan ıahitlerin 
hepsi hukuku umumiye şa
hidi idi. Lüi hiçbir şahid 
hazrrlıyamamıştı. Onun, esa
sen tek bir şahitli vardı ki, 
o da dilıizdi, halbuki o da 
kaçmış bulunduğundan maz
nunun dinletecek başka ıa· 
hidi kalmamışta. 

Reisin emrile mübaıir ev· 
veli · emniyet direktörünti 
çatırdı. Emniyet direktörü, 
uzun ifadatta bulundu ye 
bir noktada tevakkuf ederek , 
kaybolunan Hki hafiyeler
.len Piy~doı'ua, cinayetten 
gece sonra Arbalet ıokaiın· 
daki köşke gelen adamı pek 
iyi tanıdığını söylemiıtir. 

Emniyet direktöründan 
sonra, Arbalet ıokağındaki 
köşkün yanındaki köm&rcü 
ve zevcesini dialediler. Bun· 
ların söyledikleri, Lüi'inia 

ıuçlu olduğunu tayin etmek" 
ten uzaktı. Kömürci ve 

zevcesi; kıyafeti diizg6a bir 

adamıu, ara • ııra Arbalet 
sokağındaki köıke ıeldiiini 
ve fakat bunun, kim oldu

iu hakkıada kat'i birıey 
söyleyemiyeceklerini bildir
mişlerdi. 

Bunlardan ıonra kadının 
resmini çıkarmıı olan foto· 
ğrafçı ile Llli'nin kapısı 

dinlendi. Bunların verdikleri 
ifadeler, tamamen mazauaun 
lehine idi. 

Bundan sonra kadına ya· 
zılan mektubun, Lüi tarafın· 
daa yazıldıiı hakkıada mil· 
tahHııslar tarafından veri· 
len rapor ekundu •e müta· 
ha11ıslar da dialendi. 

- Arkaııvar -

etmezdi. 
Bütün krallığı müddetince 

yalnız 1 bir defa saraydan 
çıktığı görlldü. O da sara· 
yın harici a vJusun a dikilen 
büyük annesi Viktorya'nıa 
heykelini görmek içindi. 

Sekizinci Edvard için böyle 
şeyler dlıünülemez. Bu hü
kümdar istediğini yapmakta, 
terif ata kat'iyen ehemmiyet 
vermemektedir. Nitekim kö
peklerine talim yaptırmak 
için her sabah erkenden 
çıkar ve Hayt parka gider. 
işte boyle bir vaziyet karşı· 
sanda muhafazasına imkin 
görülmediii için kendisini 
takibe memur olan bir de· 
teklif te istifa etmiştir. 

Polonya dahilindeki tahrikit· 
larını protC1to için bir mitinı 
yapmışlar ve aıaiıclaki ka· 
rara vermiılerdir: 

" Büyük milli tezahürat 
için toplanmıı olan Kattovvitz 
ve ha valisi halkı teabit et· 
miştir ki: 

Almanya'daki Hitler inkı· 
llbı, Alman ekalliyetlerinin 
Polonya devleti ile olan mü· 
naaebetleri üzerine menfi 
tesirler yapmıştır. Gerek ıi· 
yasal ve gerekse kültürel 
sahalarda Polonya'daki Al· 
man'Jarın bütün harekatına, 

Berlin'den direktif ve emir· 
ler alan unsurlar hakim ol· 
muştur. Berlin büktimetinin 
arsıulusal muahedeleri yırtıp 
çiğnemek hususundaki per· 
vasız hareketi, muhakeme· 
leri kıt bazı kimıelero Le· 
hiıtan-Alman hududunun da 

~~~~-----...... ~·~·----~----~~-
42 bin metreye yükse-

şimdiye kadar 2österdiii 
sabırsızlıktaa cesaret alarak 
devlete ihanet mahiyetinde 
teşebbtblere ıirmişlerdir. Bu 
hal, Polonya makamları ta· 
rafından tesbit edilmiş ve 
hükümet gerek gizli gerekse 
reşmi ruhsatlı bazı Alman 
teşkilatlarını liivetmeie 
mecbur kalmıştır. Alman 
unsurunun devlet aleyhinde
ki bu kabil gayri meşru 
faliyetlerioe kartı bütlin ka· 
nuni alakamın tatbikini isti· 
yoruz, bilhassa Berline bağlı 
olan teşkilatın devamına ta· 
hammül edilmemesiai isti· . 
yoruz, Almaaya'daki Hitler 

sisteminin dahili veya bil· 

Aftedersioiz, yanlışlık 
oldu general 

Geçen günler Kaliforniya· 
da Turlok sokaj-ınd11 bir 
otomobil büyük bir hızla 
gidiyordu. iki polis ancak 
motoııikletle buna yetiıe· 
bildiler. Fakat ayni zamanda 
özür dilemekten kendilerini 
alamadılar. Arabanın içinde 
çok iyi l tanıdıkları general 
Persiag vardı. Bu zat polis· 
lere sordu: 

- O kadar hızlı mı iİdi· 
yorduk? Farkında bile de· 
;mm. 

Poliılerden biri cevap 
verdi: 

- Generalim, biz, ikimİJ 
de F ıanıa'da maiyetinizde 
bulunmuştuk. Affedersiniı, 
yanlıthk olda. Yolunuza iİ· 
de bilirsiniz. 

General itiraz etti: 
- Hayır, vazifenizi yapıp 

ve bir hudud revizyonu ya· bir zabıt tutunuz. Akıi bal· 
hud yeni bir plebist yapıl- de amirinize haber veririm· 
ması imklnı etrafında ıayia Polisler ister istemez bir 
ve rivayetler yapılması şid- zabıt tuttular. General Per-

hassa harici siyaset ve ted
birleri ile iştiraki istihdaf 
ederek Almaa ekaJJiyetlerine 
tertib edilen bütün tezahürat 

len Radyosond 
------·----- detle tecziye edilmelidir. sing mahkemeye sevkedildi 

1 d k • k d k Poıonya milleti müteyak- ve elli dolar para cezasın• Alat buraya 7 a 1 al a çı mış ve kız bulunuyor ve Almaa'Jarıa çarptırıldı. ______ ..;.. __________ ...;....;.. ____________ ___ 
hiçbir arıza göstermeden çalışmıştır lzmir milli emlak müdürlüğünde•: 

Satıı s. 110. 
Moıkova, ( T.A ) - Son ı Esasen Sovyetlerde, at· 210 Reıadiye faikbey çıkmazı 2 taj no.lı ada 

glnlerde ıarki Silılirya'da moıfer, troposf.er ve stra· 584 parsel 6 metre murabbaı 297 arsa 
Novosibirak Hidro·Meteoro· tosferde sondaılar yapılması 222 Karııyaka ıoğukkuyu menemen catldeainde 

Lira J<, 

loji idaresi tarafından havaya usulll çok ilerlemiı bulun· ada 185 parsel 4 numara 5 metre murabbaı 
Hlıverilen profesör Malçanof makta ve kutha yakın mın· 1715 arsa 171 50 
ıiıteminde bir radyosond, takalar da dahil olmak üze- 223 Buca yukarı mahalle eski kilise yeai cami 
şimdiye kadar hiçbir ıaman re memleketin hemen her sokaiında badem sokağında 1 no. tajlı 213-41 
elde edilmemit olan 42,200 tarafın.la havanın vaziyeti metre murabbaı arsa 32 10 
metreye kadar ytUıHlmiıtir. mantazam sarette radyoıond· 225 Karııyaka turan ıimendifer caddesinde 39 taj 
R d d bu yüknkliı· e lar VHıtaıile tetkik olunmak- numaralı 119-75 metre murabbaı arsa 30 a yoson d B b k'kl · 
71 d k'k 2'0 · el • ta ır. lltün u tet ı erın 226 Buca aıar· ı m 1halle özdemir sokak 47 ao.lı a ı a ıanıye e ermıı ..ı • 

aeticesi, Leniorraa cıvarın· 242-49 metre murabbaı arsa 60 62 
ve .. ütlin ba milddet ıar• da profeı .. r Malçanof'un 

u 229 Buca aıağı mahalle pınar ıokak 2 ve 4 nu· 
fanda radyoıoad mıkineainin baıkanhğındaki Aeroloji mara tajlı 237-28 metre murabbaı arsa 59 32 
itaretleri gayet mllkem•el enıtitüıllnde tevbid edilmek· 234 Buca yukarı mahalle beylik çeşme sokak 6 
surette ititil•iıtir. 11,300 tedir. Ayrıca ltu Enıtitü, her taj numaralı 397-70 metre murabbaı arsa 79 54 
metrede raclyosond ıaııdaa rln en aıatı iki kere yük- 250 Darağaç azim sokak 10,10 A taj no.lı 178 
aıaiı 52,9 Ye 42,200 met- sek hava irtifalarında oto· metre murabltaı arsa 89 50 
rede ise sıfırda• aıaiı 38,9 matlk sondajlar ylpmakta 251 G6ztepe şahin sokak 19 kapu 27 taj auma· 
&lerece hararet kaydetmiıtir. ve atmosferin muhtelif ta· ralı 86-25 metre m•rabbaı arsa 60 S8 
Bu esaada NovoıUairık't• bakalan ile troposfer 'fe 252 Kahramanlar aepetci sekağında 53 taj no.lı 
toprak ,ntbıadaki .hararet ıtratoaferdeki hararet dere· 61·5 metre murabbaı anı 18 32 
sıfırda• aıatı 3,5 derecede celerini, tazyik ve rltabet Yukarıda yazılı arsaların mtilkiyetleri peıin para ile 
bulunuyordu. Radyoso•d ay· mikdarlarıaı ve ayni ıaman· ödenmek llıere 15 güa milddetle artırmaya konulmuıtur· 
rıca 42,200 metre yllk•ek· da muhtelif haYa cereyan· ihalesi 25-5-936 pazartesi gftnl saat 17 dir. Alıcıların milli 
likte hava taıyikinia 4 mi· ları ile rilıgirların sllr'at Ye emlik müdürlüğllne müracaatları. 1179 
limetre oldutunu da teabit istiksmetleri•i teabit eyJe· • 
ıayl emiftir. mektedir. lzmir milli emlik müdürlllğünden: 

Satıı sıra no. 

~-------------------------------1--, 32 Birinci kordon deniz banyoıu gazinosu 
Lira K· 

' 483 50 
Bir senelik TAYYARE 

33 Kahramanlar sepetci ıokak 106 eski 80 120 
SiNEMASI TELEFON 3151 

Bu haftıdıa itibaren YH terlfeıtne bııladı. e .. r gGa 'e bt:r ıeaaıtı 'lyatlar 

15- 20- 30 Kuruştur 
Bu hafta her gfto 
21. l :> ıtıanılarında 

Bugau ıHt 15-19 
ıeıoıl1rındı 

T f • k Ö tarafındın Mınyatlım, Fakirizm, ev ) . ZC80 Splrtlsm ve Telepıtl nomanlırt 
Fiyatlar: 30 - 40 - 50 kuruştur 

ITTO Eerarh ç~llerde geçen lbtlreıla 

bir ıek macenıı 

AYŞE - 1BRAHİM MOLLA - MEHMET YUSUF - CAMILLA BERT - SIMONE 
· BERIAU gibi Franaız •e Arep artlatlerlnln bOyOk filmleri 

SHt 17 (., Jl R • • d • Amerika gtızelllk krallçelt'flnfo •e btoyilz 
ıeanıında -.Qze er esmıgeçı 1 gazel oyuncu kızın lotlrakUe yıpılan fetkı· 

ilde mabıeıem ve bir hafta baycık bir mu.,ffıkıyet hHnıu tıbeeer f Um deHm edecektir. 

Ayrıca: Miki (KarikaUlr komik) 

• taj numaralı dükkin Altı aylık 
Yukarıda yazılı emval icara verilmek üzere 15 gün mtid" 

detle artırmaya konulmuştur. lhale1i 28·5-936 perıembe 

ıilnü saat 17 de&lir. Taliplerin milli emlik mildüriyetiae 
müracaatları. 1181 

BAŞDURAK 

O==I AMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz ilaç ve tu· 

valet· çe,itleri satar. 
1 

t 

c 
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~·~~·------~----·;j;·x~,;-==~"':t'==~=-...,.,..,.,---~(~Ol!!!!!Blrlık) Çarıkı· diplomatın dişis"il Foça 07Ji7vı~.e~r--v~e~,şo~sr-~,......,k~a~-~f-··,r'":ft!l·;~,""""eı~ı~,..,,..,..·· Sperco 
Vapur Acentası 

lS Mayıı 9J6 

HfKAVE 1\. \ . 
vv. ~.,. H, Van 

Der Zee 
·•s!'a•ıll!!ı '--k~ö!lllyJ~ij~le111r-va.rdlll!llı•rı•e·n·,!lllglll!D~r~ül~tü~o•ıd ... u·.11A~~ğ!llo•p•g•e-lmi~ y o)cularına ko.. SJ Limited vapur 
kıırnaz şehirliden üstün çı- ve kapıyı - adet veç~ile- aç- acentası 
karlar ve ıehirlilere külihı mak için çah,ıyordu. la y Jı k 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

ters giydirirlerı bunlara bb:- ffBu gürültüden Onnik ba-
de •'Çarıklı diplomaU,, Der- basile uyandı ve kulak ka- Ayvalık, Dikili, Altınova, 
Jer. BuillD size, bizim Mani- barthktan sonra, kansına ı Edremid, Tire Kula, Konya, 
sa'h Vaha'nın bir hikayesini - Takohi .. Hey .. Uyuyor- Salihli, bu hatlara yolcu yük 
anlatacağım ve göreceksiniz ıun.. Kapıda bir gürültü ıevkiyah, 
ki çarıklı diplomat fasilesi - var! Dedi. Zinet nin di§iJeri de yaman mah- - Evet kocacığım. Hort-
lüklardır. · iak olsa gerek. Papazın ka-

garajından her gün munta
zam ve emin bir - ıurette 

otomobil, kamyon ve tenez
züblerle temin edilir. 

• "• rısının ölüsünün başı ucu•dan 
Bizim Vahan, bir işret mec· kara kedi ieçmiş. Hortladı 

lisinde herkesten fazla rakı diyorlar! Aman.. Korku-
YUYarlamAk istediği zaman 
biklyelerinin en güzeJini an
latır. Çünkü, anlatırken ara· 
da sırada durur ye dolu bir 
kadeh yuvarlar. 

Günlerden birgün kiraz 
yaylasında bize şu hikayesini 
anlatmıştı :. 

- Bizim Ermenilerde de 
tipin gözü yetişir ha .. 

"Ben bizim yakın köylerde 
Oıınik ağa isminde bir adam 
tanmm. ÇaJııkan, kendi ha
linde bir adamcağızdu! 
Çalııır, para kazanır, karısı 
ile rahat bir ömür sürerdi. 
Fakat karısı, kabına sığmaz 
ve gençti! Takuhi adını ta
şıyan bu kız, esasen Malta'Jı 
ve kalaycının kızı idi. Anası 
yoktu; bekarlığında çok 
g~nçlerle oyaadığı için şe
hırde evlenememiş köyde 
bizim Onnik ağaya çırak 
çtkaralmış b. 

"Huylu huyundan vaz ge· 
çer mi 'biç?. Takohi, genç· 

Jik günahlarıoın bütün izle
rinin bir günahla silinmesin . 
den istifade etti. 

yorum .• 
- Hortlak mı? Korkma 

karıcığım. Ben yatmazdan 
evvel yatağın dört kenarına 
hat çektim. Kapıya da tebe
şirle bir ıstavroz yaptım. 
Hortlak ne kapıdan içeri 
girebilir, ne de bize ilişe
bilir. 

"Takohi, bu sözlerin dı
şarıdan Agop tarafından du-

yulduğuna emin emin idi. 
Fakat guya korktuğu için 
hep yavaş sesle konuşmuş· 
Jardı. Agobun içeride iki 
kişi olduğunu anlamış ol
masına mukabil, ikinci şah· 
sın kim veya kocası olduğu· 
nu anlayacağı şüphesizdi. 
Rezalet, k t limenin tam ma· 
nasile arbk kapı eşiğinde 
demekti. 

Zeki ve günahkar kadın 
laeıxıan yerintlen fırladı. 

Ve: 

_ - Senin çizdiiin hat, yap
tı~ın haç beni temin ede
mı yor. Birde ben bildiğim 
g ibi bir efsun okuyacağım. 

!>edi ve kapıya doğru 
bagırarak: 

- Hey .. Hortlak, cehen· 
nemlerin hortlağı, iblislerin 

Satıhk Piyano 
Alman marka kuyruklu 

bir Piyano satılıktır. 
Fazla malumat için 2776 

numaraya telefon edilme· 
Jidir. 

Joj'u bizim kapıda almışsın. 
huruç ey hortlak, defol bu

. radan! Karoıo açsa, bizim 
kanımızı ememezsin. Burada 
efsün var. 

Bahçede kümeıin yanında 
kızarmış iki piliç, haşlanmış 
yumurtalar, bir şiş~ şarap · 
var. Bunları al, ye; buradan 
ç~kiJ, defol, çünkü biz ef
sunfuyuz, ne bana, ne de pa- ı 
zara gitmiyerek erk.enden 
gelmit olan kocama hiçbir 
fenalık yapamazsın I" 

Dedi. 
Vahan dolu bir kadehi 

daha yuvarladı: 

Pos bıylklannı kıllı 
yumruğile sildi ve: 

- işte, dedi. Çarıklı dip
lomat tipinin reisi, Tak ohi, 
aşıkı bu suretle gürültüsüz
ce ve kafi derece izahat 
vererek savdu! 

Dedi. 

Uzandı mı? hayır! Köyde 
Agub ile, kahyanın oğlu ile 

münasebet tuttu, ve .. Epiyce 

zaman güzel bir hayat ge· 
çirdi. Oonik seyyar satıcı 
olduiundın haftanın belli 
günlerinde pazarlara gider, 

ancak ertesi gün evine dö· 
Derdi. Bu geceler, Takohi ile 
Agobun işine mükemmel 
ıurette yarardı. 

~ğı! Kulağını dikmiş so- Vedi Fikret 

Bu hal, o kadar tabii ol
~~ftu, ki Agop gecelerini 
bılır, daYet ve ihtara Jüzum 
kalmadan Takohi ile buluş
lllak içia 'Onaik ağanın evi· 
•• gelirdi! 

Bir glin, pazara gitmek 
IÜnli olduğu halde, Onnik 
•ia eve erkenden döadü. 
Ne olmuştu? Takohi biJmi
Yordu: Halbuki bugünün 
itceıi, Agop muhakkak su· 
rette gelecekti. 
. Talcuhi, büylik bir ızhrap 
l . 
Çııde kaldı. Bu sebeple 

•lctam yemeği çok tatsız, •t . ısız oldu ve.. Karı, koca-
L~a canları o kadar sıkıldı 

11 vakitten evvel yatmak 
llltcburiyetinde kaldılar. 
k ''Onnik baba, hemen uy· 
d~Ya daldı . Rahatına çok 
uıkündü bu adam. Takuhi, 

'lldişe içinde idi, gözüne 
~Ylcu girmiyordu. Agob ge-
tcek B ık· d f · b· ve... e ı e ecl 
lr • h k ~ ~azıyet asıl olaca tı. 

,1ıob u tabiatı Ue içeri 
d •ınıyacak, kıyamette bun
' 

111 kopacaktı. Çünkü .. Ağop 
Pey &.· 

ı_ L rır zamandanberi Ta-
•011· • 
b . •nın fırıncı ile münase • 
ttı old • ~ ugunu sanıyor ve kıs· 

,;~çhk gösteriyordu. Kapı 
'•k:~~ınca, içeride fırıncının 
"-•b •nın olduiunu sanacak 
ta'- •lrlcak bir rezalet kopa-

ll\ı ı 
"l' 

•at bu ıırada kapıda bir 

, ~ 

IIzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tarafıodnn mevsim doln)•ısile "'enı' 
.1 çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARif 

VE UCUZDUR 
l:' eni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulAb 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK BALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddesiode FAHRİ KANDE
ıuiR ol';Lu 

ı Z Mı 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: İzmir'de Halkapınardadır 
YPrli Pn~uğuudau At, Tayyare, Köpekhuş, Değir
men, Geyık ve Leylak Markalarını havı' h . . . er nevı 

Kabot. bezı ımal eylme~te olub malları Avrupanın 
tıp mensucatma faıktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Cendeli Han. Birinci kor- & Co, 
don. Tel . 2443 DEUTSCHE LEV ANTE LıNtl 

THE ELLERMAN Lı°NES LTD. 

" ORESTES " vapuru 13 
Mayısta gelip BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE 
limanına hareket edecektir. "ADANA,, vapuru balen 

limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN DiREKT içiq 
yük alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
1 

vapurların isimleri üzerine 

değiıikliklerden mes'uJiyet 
kabul edilmez. 

11 OPORTO ,, vapuru 20 
mayıs LONDRA, HUL ve 

ANVERS'ten ıeJip yük çı

karacaktır. 

''FLAMINIAN,, vapuru 22 
mayıs LIVERPOOL ve 

SVVENSEA'dan gelip yük 
çıkaracaktır. 

11 UL YSSES " vapuru 18 
Mayısta gelip 23 Mayısta 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 31 
Mayısta gelip 6 Haziranda 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG lim~nları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"HERAKLEA,, vapuru 25 
mayısta bekleniyor. ANVERS 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
ve BREMEN DiREKT için 
yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
" EXPRESS " vapuru 24 l 

mayısa doğru bekleuiyor, 
NEVYORK için yük ala· 
caktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE LINIE "GOTLAND" motörü 12 
SERViCE MARITIM 

ROUMAİN 
BUGAREST " HERAKLEA ,. vapuru 

8 mayıs HAMBURG ve 

BREMEN'den gelip yük 

çıkaracaktır. .. ~ ................ . 
Öksnrenler! l'tlut· 

laka (Okamr,otol) 

öksOrOk şekerle- ~ 
r-ini recrOhe edi- ı--t 

1iz .. 

Ve Pfirjen ~ahapın 

en nstnn bir mils

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli milshil 
istiyenler Şdhap 

~ 
c-a 
~ 

Sıhhat sftrgiln ~ 
haplarını ~laruf ~ 
ecza depolarından r.fl 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, (doğru) COPEN
HAGE, DANTZIG, GOTE
BMRG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A Jimanları için 
yük alacaktır. 

"VIKINGLAND ,, motörü 
22 Mayısta beklenmekte 
olup ROTERDAM, HAM
BURG (Doğru) COPEN
HAGE, DANTZIG, GDY
NIA, OSLO ve ISKANDI
NAVYA limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMA1N 

11

PELES" vapuru 14 mayls· 
ta gelip ayni gün PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d<!~İşiklik
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye şirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER-
CO vapur acentasına müra· 
caat edilmesi rica dunur. 

Telefob: 2004 - 2005 - 2663 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

-

"DUROSTOR., vapuru 13 
mayısta bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması 

BELGRAD, BUDAPEST, 
BRATISLAV A, VIY ANA 
için yük kabul edecektir. 

S. A. ROY ALE HONGROI-
SE DE NA VIGATION DA

NUBIENNE MARITIME 
BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü 27 ma· 
yısa doğru bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PES T, BRATISLAVA, VI· 
YANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVLINJE (D-S. A·S 

SPANKELINJEN) 
OSLO 

"BAYARD,, motörü 19 
haziranda bekleniyor. iS
KEN DERiYE, HAYFA, DI
EPPE ve NORVEÇ limanları 
için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 

Satılık motör 

11-inci Bey ler Sokağı N. 68 
1'elef on 3452 _____ !llllm ___ _ 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmıı bir 
"""Otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

N~ -
, 

: K ll ruf " ı: o fi ıu u; 



~(Uluaal Birlik) 15 Mayıa 936 

SON , TELG~AF.LAQ . .. '. ~ •. . : 
. --

Sibirya hudutlarinda iki yüz bin kişi-
lik bir Rus ordusu toplandi 

japoıı kabinesi, don ~ece fevkalade bir toplantı yaptı, baı·biye 

nazırı ordu namına mühim beyanatta bulundu 
Tokyo 15 (Radyo) - Japon kabinesi, dün gece fevkalade yamıyacaiıaı ve kayhedecek zamanı olmadırıaı söylemiştir. 

bir toplantı yaparak milli müdafaayı müzakere etmiıtir. Alikadar mahafil, Japonya'aın barba hazırlandığını 
Harbiye Nazırı general Korençi, ordu adına beyanatta bu· bildirmektedir. 
lunmuş ve Sovyet Rusya ile Japonya arasında teklif olunan Sin Klng, 14 ( Radyo ) - Tokyo Ajınıının aldığı bir hıbere 
ademitecavüz misakını reddeylemitlir. göre So•yet aa•ıriterl aHt 15 te Mınçurl hodadlarıaı geçmtı 

Harbiye Nazırı, Rusya'nın Sibirya'da ikiyüz bin kişilik bir ve Oldaah me•kline t11rroz etmlıtlr. Sovyet alharllerl hudod 
ordu yığdığı ve Vladivestok limanında da 50 denizaltı bu· muhafızları taraf1Ddan ptıakOrtftlmftolerdtr. 
Jundurduğu ve Japon şehirlerini yakmaia ·amacle bir sürü Bir dıı Mogol tayyareel Bılbhl mnkllne lomlttlr. Bo me•kl 
Rus tayyarelerinin harekete hazır bir halde bulunduğu iç Mogollataı>'dı Bolr göltı yıklblndedlr. Tayyare, geldl~t lıtlka 
bir zamanda japonya'aın ademitecavüz misakına bel bailı- mete ghmlıtlr. _______ .............. . 
Filist~n'de örfi idare Avusturyadan bir spor 

ilan edilecek takımı getirilecek 
Tulkerim lngiliz valisine bomba 

atıldı. Biı~çok Yahudi evleri 
Haziranda lzmirde mohim 
karşılaşmalar olacak 

lstanbul 14 (Özel) - Fut· lzmir-Ankara muhtelit takım· 
ateşe 

lstanbul 15 (Özel) - Fi· 
listin'den gelea haberlere 
göre, din yeniden karııık· 
hklar olmuştur. Bu hadiseler 
Arap parti liderlerinin muh· 
tırasına logiliz komiseri ta· 
rafından cevab verilmediğin· 

den ileri gelmiıtir. 
Araplar, Tulkerim'.le in· 

ıiliz valisinin otomobiline 
bemba atmışlar, birçok yer· 
Jerde de bombalar patlat· 

Leon Blum 
Siyasal bir söylev 

\'erecek 
Paris, 14 (Radyo) - Sos· 

yaliıtler lideri M. Leon 
Blum, bugün (Amerikan ku· 
Jüp)te çok önemli ve siyasal 
bir söylev verecektir. 

Sabri 
Mllsteşar oluyor 

Ankara 15 (Özel ) - Da· 
biliye Vekil !ti müsteşarlığına 
teftit bey' eti reisi Sabri'ain 
asaleten tayini takarrth et· 
miıtir • 

Bu sene 
Yaş ilzllm ihraç 

edilecek 
lzmlr •e civarı -ıebze ve 

meyH eatıe kooperatif 1, buaene 
yıı.ı Qzftm ve yıe m1ıyvı lbracıh 
için bnırlıklar yıpmaktadır. 

Bacı, Oedebışı, Bılçovı, Nar 
lıdere ve Cumıovaeı koopera 
ılf lerl ortaklarındın teıekkCU 

eden ııatıı kooperatif 1, boeene 
çok konetll bir vaıl1et göıter 
mekıedlr. Blltftn lımlr civarın n 
y•ı meyn ve eebıe ıatııları 
kooperatif neı11&1le ve iyi idare 
edilerek yıpılmıktadır. Ziraat 
Bankaeı lzmlr ıobeal mtıdGrft 
Atki Eren kooperatif orııkla 

rıns her ıftrlft kolaylık ve yu· 
dım göstermektedir. 

Sılıı kooperaılf lota gtrloec~ğl 
yaı OıGm lbruatı tol için An 
karı'dı bazı alAkıdar mıkamlar 

Drsdfnde it şebbftalerde boloD• 
mık Qzere kooperaıUln idare 
meclisi reisi olen Boca belediye 
relal Nazım Anık bogOn An 
kuı'yı barekeı edecektir. Na 
ıım Anık'ın ha ıeyıbıta bir 
17 kadar ıQrecektlr. 

verildi 
mıılardır. KüçUk kasaba· 
larda Yahudi mahalleleri 
ateıe verilmekte, mahsulat 
yakılmaktadır. Tel·Aviv'deki 
YahudiJer de korku içindedir. 
Filistin 1 de örfi itlare ilin 
edileceii söyleniyor. 

lngiliz müstemlekit nazarı 
Filistin garnizonlarının tak· 
viye ediJdiğini ve 600 kişi 
kadar tevkif olunduğunu 
avam kamarasında ı6yle· 
mittir. 

bol federasyonu, Berlin Olim· 

piyatlarıaa ittirak için bir 

bazırhk olmak üzere Avus· 

turya'tlan çok kuvvetli bir 
futbol takımı retirtmeii ka. 

rarlııtırmıthr. 6 Hıziranda 
lıtanbulda Ankara • lıtanbul 

muhtelit takımları karşılaşa· 
cıklardır . 

Ayni giln lzmir muhtelit 

takı•ile Viyana'dan getirti· 
lecek kuvvetli takım mllsa· 
ltaka yapacaktır. Ertesi giln 

Uindenb~.rg balonu 
Fraokfurt, 14 (A.A) - Hindenburg balonu, şimali Ame· 

rika'ya yaptığı seyahatten döomüı •e bu sabah 6,10 da 
yere inmiştir. 

Balonda 48 yolcu vardı. 

iştirak etmiyorlar 
Paris, 16 (Radyo) - Sosyalist partisi idare meclisi, Ren 

işgali meı'elesinden dolayı Fransız sporcularının Berlia 
olimpiyat miıabakalarına iştirak etmemeleri hakkındaki 
spor heyeti kararını tasvib etmiştir. 

Zecri tedbirler 
lelirad, 14 (Radyo) - Belgrad ticaret odası hükumete 

l>ir takrir vermiş ve ltalya aleyhine olan zecri tedbirlerin 
kaldırılmasını istemiştir. ' 

Londra, 14 (Radyo) - Bir muhafazakar rrubu Avam 
kamarasına zecri tedbirler aleyhine bir takrir vermiıtir. 

Bu vaziyetin lnriltere'nin ticari menafiine muzir olduğu 
takrirde zikredilmittir. 

lstan.bul, 15 (Özel) - Londra'dan bildiriliyor: Yirmi mu· 
hafazakir meb'us, zecri tedbirlerin kaldırılmasını Avam 
kamarasından istemişlerdir. 

Bir ay daha 
Madrid 15 ( Radyo ) - Parlamentonun dünkü toplan· 

tısında münakaşalı bir celse olmut ve neticede, fevkalade 
ahval kanununun bir ay daha temdid edilmeıi kararlaıta· 
rılmışhr. 

Rus istihsaliltı 
Moskova, 14 (Radyo) - Sovyetler birliiinia 1936 senesi 

ilk ayı iıtibıalih ile 1935 senesi ilk ayı iıtihıalih araııada 
bilhassa ağır ve hafif saaayide milyarlarca ruble fark 
vardır. Bu fazlalık, 1936 senesi lehinedir: 

Kiralık veya satılık gazino 
lnciralhnda deniz kenarında 597 numatah çardakla, bah· 

çeli ve aşçı dükkanı halinde kullaaılabilecek bir gazino 
satılık veya kiralıktır. isti yenler iazino sahibi Hasana 
mllracaat etmeli.lirler. (D.1) _ 

ları ve lıtanbul A•uıturya 
takımı, 9 Haıirancla da lı· 

tan~ul-lzmir muhtelit takım· 

Jarı karıılaıacaklardır. 

Kültürpark'ta 
Bir tiyatro biuası 

yapılacak 
KOltftrpukta fovar içinde 

açık havı tfyıtroıa lnv• eutrl· 
lecektlr. Y ıpılan ketle göre 
tiyatronun ln .. atı 15 bin liraya 
çıkacaktır. Ooon için belediye 

bu tiyatroyu def 'ıten yıptır· 

maya monfık bolmımıı zı· 

mınla ikmal edllmeetnl karar
lıotırmıııır. 

Haber aldığımıH göre oehrl· 
mtıde balanın •e Elbımra aab 
aeılade temalllerlne deHm eden 
Hılk opereti (Fa•ar) gecesi Dl· 

mlle bir gece tertibine moH· 
fakat etmlıtlr. O gece Balk 
operetinin temeli ettiği muhtelif 
operetlerden en gftzel parçalar 
blrleıtlrllerek ıengln bir pro· 
gramla ıeylrcllerta gGzel ve 

•ğleocell Hldt gaçlrmelerl te· 
mln edilecektir. 

(FaHr geceıl) nlo temin 
edeceği hHılıt, açık haH 
dyıtroıaoon lntulıDa tabela 
olunacaktır ve ttaak opereıl, 

faHrın açık bolundağo gCln· 
lerde Faurda temalller •ere -
cektlr. 

(Fonr geceıl) ata ıemln ede 
ce81 h11ılaıla açık tiyatro aab 
netini temell ahlıcaktır. Sın· 

ıtkArlarımız bu mtı11mereyl 

anlnuek kabul etmlılerdlr. 

Diin Bılke•I r«"jlıörG LGıfullıb 

Sururt He beled•ye relıl doktor 
Bebcet Us, (Fonr gecesi) ola 
programı Qıerlnde görlomGı

lerdlr. 
Pcogram ıo ıoretle b11ırlan· 

mııttr: 

l - Tarla kota (Franı Le· 
bar) JD Gç perdelik eaert. 

2 - Operet reılmgeçldl. 
A - Zoıo Dılmu tarafından 

kendi repertovarenın en mfta· 
tehtp ıarkıları.) 

8 - Toto, Hicran, ~Gtfullıh, 
Mehmed, Celil ve Ali be 
ğenllea operetlerin baıı ı•r 

l lulıtını ıôyllyeceklerdlr.) C - Bale heyeti tarafından 
mltuddlt bıle n operet' 

Sardanapol'un ölümü ____________ ... __________ __ 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kııım: FECİ MUAMMA 13 

Bu busuıta emniyet umu· 
miye müdiiriyetindeki rapor· 
ları, ıazete maktualarını, 

bilhassa yirmi ıened~nberi 
büyük bir dikkatle toplan· 
mıı olaa (ulumu batıla) aı• 
se•kile yapılmıf, yaptırılmıı 
cinayetler veaaikini tetkik 
etmiı idi. 

10 Aiuıteı ıababı, 14 ncü 
belediye daireıi içinde bulu· 
nao Rüller ıokaiındaki 
eviade, pijamalarını çıkar· 
•••ııı olduiu halde büyllk 
maıaııaın baıında çalıımakta 
olan M. Royer evrakı tet· 
kik ile meıgul idi. 
Şömine lizerindeki saat 

onu çalarken, otla iaiımetçisi 
Alfrecl içeri ıirmiş •e M. 
Royer'e kapalı llir zarf 
verdi. 

Zarfı açıp mektuba 11ri 
bir .röz atan komiser M. 
Royer: 

- Makıim'mi ıeldi? He· 
men içeri alrnııf 

Dedi. 
• 

Otla laizmetçiıi Alferd, 
bir aa ıo•ra komiserin ya· 
aına mlibendiı Makıim Liı· 
traki aldı. 
Makıim, komiıeri kucak· 

hyarak: 

Almanya, ~ehistan hu
dutlarızın bozulması 

fikrini gOdOyor 
Başıaraf 2 inci sahi/ede 

toprak verilmiyecektir. 
Hitlercileria Devlet aley· 

hindeki teıeb .. llılerine karıı 
yalınız zabıta tedbirleri kifa· 
yet etmez, nasal ki Alman 
kudreti Hitlerin blylik mef· 
kOresi ile artmıısa, öylece 
Polonyada tlabi Hristiyaa ve 
Naıyonal meflcürelerin ıer· 
best inkiıafı temin edilmeli· 
dir. Sinesinde herkes için 
adalet, maiıet ve it mevcut 
olması lizımrelen bir Kato
lik ve Naıyonal Polonya pa· 
rolaaı • ne bir programları • 
ne de bir mefktireleri olan 
Saaacza mahafiliace yapılan 
birçok tahrikita •e çıkarılan 
mania ye mtiıklilita ratmen 
bitil• Polonya milletini bir· 
lettirecektir. 
Almanların silihlarını art· 

brmak busuıundaki iıticalleri, 
Lebistan'ın mlidafaa kudreti· 
aia takviyeıi içia hazırlıklara 
ı:riıilmeai zamaaının çoktan 
gelmiı olcluiu•u ihtar eden 
bir harekettir . 

Bunun için bltiln milleti• 
itimaliıaı haiz olacak ve mil· 
lelin arzuıu veçbile dıı poli 
likayı idare edecek bir bü
ktimetin iktidar mevkiine 
relmeıi lizımdır. 

Polonya halkı ıullı iatiyor, 
buaunla beraber kendi hu
dutlarını mtldaf aada ea çetin 
harpten çekinmez. Polonya 
balkı; Almanların riyaklrane 
teminatlanna ina•mayıp Al· 

.maa Nazırlarının Polonya'yı 
ziyaretlerini hayretle karıı· 
Jıyarak Fransa, Belçika, Çe· 
keılovakya ve Romanya ile 
ittifakın daha aıkılaıtıralma· 
ıını ve böylece clüayayı yeni 
bir barp aletine yakacak 
olan Cermen emperyalizmi•· 
den mllıterek ku••etle ko· 
ruaulma111at iater. n 

- Bonjur, sevgili baba· 
hğım! Dedi.' 

- Hoı ıeldi e;latçığım .. 
Fakat ıenia Pariı'te oldu
iundan biç baberim yoktu! 

- Zaten Pariı'• ıeleli 
aacak yirmi aakika oldu! 
otomoltilimi ıarajınıza bırak· 
bm, yaaımda hiçbir valizde 
yoktur. Çlnkü bemea bugQa 
avdet edecejimi tabmi• 
ediyorum! Ancak ıizi ıörmek 
ve ıizinle koauımak için 
l'elclim. Çok millim bit 
mea'ele •e••uu bahiıtir, 
babalıiım! 

·- Ya ... Hele otur baka· 
lam.. M11'ele,ti itana bir 
aalat. 

M. Rozer, Makıim Liı· 
trak'ıa babaııaıa •• eaki 
Ye en samimi ltir doıtu idi. 
Bu 1ebeple Makıimia ile 
Yaftiz babaıı olmuıta. Be-

klrdı, ikiaci derecede ye· 

ğealeriadea ltaıka yer yü· 

ıiiade akral»a •e taluketı ela 
kalmamııtı. Bu•u• içia Mak· 

ıimi hakiki otlu imiı ıibi 

HYmiı, o•unla ıeaeler, ıe· 
aeai •traımıı i•i. 

Zeki ve cid.li bir ada&D 
oJduiu içia Pariı zabıta;ı 
için4e mllbim •e yükıek bir 

tutmata mu•affak olmuıtu. 
Zabıta bayatıatla İolhim ye 

çok kıy•etli muyaffakiyet· 
Itri •ardı. 

V aaife •• kazaadıj'ı mu
•affakiyet itibarile M. Ro· 

yer'i• dinlemeaiai çok iyi 

bilea ve ancak liıım oldutu 

za•an 161 ıöyliyen bir ada111 

olduifuau illveye llzuDI 
yoktur. 

Bunun ıçıa, Makaim'io 

Sen Kriatof'da ıarbayıa-yaoi 
kaia petlerinin·e•iade ıeçeP 
çok ıarib ve eararenıiz hl· 
diıeleri aalathiı ıırada, bir 
clefa olı•a bir ıöz ılylemedi; 
sadece fakat dikkatle dia· 
ledi. · 1 

Devamı var 

Fazlı Goleç 
Pazartesi gflufl Anka· 

ı:.a'ya gidecek 
ilbay Faıll Gllleç, viliye

tin muhtelif itleri için ali
kadar V eklle.tler nezclind• 
teıebbllılerde buluamak oır• 
Pazartesi glnti Ankarayı 
gidecektir . 

~~~--~-----~~~ 
Starenberg'ın sukutaı 

ltalyau'ları şaşırttı 
Ba,tarafı 1 inci sahifede 
Vlyanı, 14 (Radyo) - B•ı · 

bıkan Şuınlng, QçOaca yeol 
kabineyi teıkll etmltılr. BO 
kabineye eski batbakan muHlol 
prenı Slarenberg ithal edile· 
memlıtlr. Şaınlag; harlcJ7e ••· 
ıırlığı ile milli mld•f•a nasır· 
lakl1rını da Ozerlne almıtllf· 

Prem Stareaberg'ln, yeal kıbl · 
aeye abnamamuının aebebl, 
nasırlara daoıımıdaa Doj• 
Afrika ıaferlnt tebrt-' tıde• 
bir telgrafı M. Ma110lf Dlf8 

göndermlı olmaııdır. Sıareo· 

berg, kabine erkanının b•berl 
olmadın bana yapmıflar. B• 
hareket demokraıl leabl111D• 
uybaa gOrtllmemlıUr. 


