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MuSsoli~inin .müstak=-be_;;.___:J progra~ı 'ı9""""i'iaYıs hareket günü her ta-
Mısırı ve Sudanı almak imiş ratta har3retle kutlulandı 

Londrada çıkan ( Niyuz Kı·onikl) gazetesi Italyanın 
değişmez bir yayılma siyaseti takibettiğini yazıyor 
Londrı, 19 (Hadyo) - (NI· let tarafından taarruz vuku 

yoz Kronlkel) gazeıesl, yazdıfı bulureı, bu devleıl,r hep bir 

ıoo bir makalede diyor ki: den mut11rrız aleyhine hare 

"l<11lya 'nıo, l:bbetfsıao 'dıt re kete gel•·ceklerdlr" 
11ılo dllğl gallblyetteu eouro .,Nly<ız Kronik" makall"sloe 

Akdeniz devlt-tlf'rİ kt-nrll em dr,aw ederek diyor ki: 

u iyt''ll erlul dü~ürını• ğı> boşla ,. l\1u ııolinl'nln lstllii ve yı 
nııelardır. Z ı r11 lırr Jlf' ka de r yılma elyoııaııı malümdur. Bu 

bu yakııılarda d,.~ ılııe J,., llr slyeea, z ırnurna ~ıire le81rlol 

rldt' lııtlya'nın yt'nl 11razl eldi! I gösh'rıne tt'dİr Huuuola bera 

rdı•bllm,.k iı.;ln ın~,. bbü ~atıa bu fın, Muıı8ollol'olo programı, 
lunac11ğından endl~e rdlltyor Süıbn yolu ile Habt>elatan'ı 
Hu ıdu· ple ~t'Çt'D h11trı Cenev LHya tir blrlt>~tlrrnektlr. Hu 

re'de bulunan Lord Eden, proj!ramı, hl"lkl 1Jlmdlllk talik 

l<"'ranıa, f ,pınyı, Yugoela•yı, ~der. l~kln fırsat buldukcı 

Türkiye Vfl Yuoırnlıııao ddr>ıt.. ,.,m,.lioe muvıaf fak olmak için 

1.ei'tle buauri temaııl11dı bulun Mıı11rı elde etmr-k isılyer~kılr. 
mu~tor. 

Gerçe hu gôrl\t:ımf"lerlo ha 

Dış bakarıımız 
Leon Blumla konuştu 

!-----~ 

kiki mablyetlul le bh ctm"k 

mfimkQo değildir, fakat eöy 
lendl~lne göre, bu biikıimetler, 

aralaranda bir emniyet misakı 

ıç1n teoebbQeatta bulunmu1Jlar· 
dır. Akdt'dllecek ol•n emolyd 

misakı, 1 ıalya hariç olmak 

(lzere Akdeniz de vletlrr iodeo 
h erhangi birine baoka bir de11 

den bir bcy'eti kabul ede· 
rek tekliflerini dinlemittir. 

M. Blum, ayni zamanda 

Fransızlar 

Yeni cf radı silah al-
tına çağır•yorlar 
Paris 20 (Radyo) - Bugün· 

kü resmi gazetede 915 do· 
ğumlu efradm silah alhna 
çağırıldığı hakkındaki emir~ , 
name intişar etmiştir. --Amiral Şallu 

Don gece öldo 
Paris, 20 (Radyo) - Fran 

ıa'nın en büyük amiralların· 
dan eski • Akdeniz fiJosu 
kumandanı Şallu, dün gece 
ölmüştür. Müteveffa amiral, 
Fransaının en büyük nişan· 
)arını almıştı. 

Don, iz mir 
""' gını 

gençliği, Atatürk'e olan 
bir kere daha ~österdi 

bağhlı-

•• 

izciler geçid resminde 

19 Mayıs hareket·~ günü, 
dün büyük tezahüratla kut· 
lulandı. Üç lhin talebenin 
g~Çf d ?resmini vc!lrnÇ;ü·sü:; 
lü ·jimnastik hareketlerini. 
takib için binlerce lzmit 'li 
stadyumu doldurmuştu. Sc· 
nelcrdenberi Alsancak : ıtad71 
bu kadar kalabalık görme·I 
mişti . 

Sabahleyin Cumhuriyet 
alananda Atatürk heykeli 

önünde yapılan teıahibattan 

sonra, bütün spor kulüpleri 

fudbolcu, atlet ve tenisçi· 
leri ile izciler baıta askeri 
müzika olduğu halde stada 
geldiler. 

Geçit resmine; saat 15 le 
baılandı .. Evveli spor kulüp
leri, sonra izciler alkışlar 
arasında geçtiler. Bunu, liıe 

ve ortamektepler kız ve er
kek talebesinin geçit] res:
mi takib etti. 
_Ç.eıik-vücutlu Türk çocuk· 

ları, Ceylan bakışlı Türk kız· 
ları, binlerce halk1n alkışla· 

:;inı topladılar. 

Kız talebe beden 

olduğunu Atatürk'e bildire
ceğini söyledi. 

Hep beraber Atatürk için, 
cumhuriyet için, Türk ulusu 
için yaşa diye bağrıldı ve 
nutuk bittikten sonra müzi· 
kanın iştirakile cumhuriyet 
marşı söylendi. 

Merasim hitam bulunca 
evveli kızlar kız enstitüıll 
jimnastik muallimi 'fürki'mn 
idaresinde ve erkek talebe 
de Lise öj'retmeninin idare· 
sinde beden hareketleri yap
hlar. 

idman şenlikleri bitince iki 
kısma ayr1lan lzmir muhtcliti 
mor ve beyaz forma ile kar• 
şılaşhlar. Mor battı daha ku· 
vetli olan beyazlar maçı 9·1 
kazandılar . 

Dün gece HaJkcvindc ve· 

hareketleri yapıyor 

ROştO Aras 
Pariı 20 (Radyo) - Leon 

Blum, dün eski muharipler-

Türkiye Dış işleri bakanı 

Tevfik Rüştü Aras ve 13 ler 
komitesi reisi M. Madaryaga 
ile de konuşmuştur. 
M. Madaryaga, bugünlerde 

memleketi olan Madrid'e dö
necektir. 

lngiltere eski gemileri 
kadrodan çıkarmıyor 

Geçit resmi bittikten sonra 
Parti baıkanımıı Avni Doian 
Stadda dikilen direie Türk 
bayrağını çekti ve istiklal 
marfi çalındı. 

Avni Doğan bir söylev 
vererek bugünün chemmiye· 

rilcn bale çok neş'eli ıeç· 
miştir. 

1 h fı d E k A b b • b ' 1 • • A tini tebaruz ettirdi. Ve ulu· 
spanyanın er tara ın a r . anı ar ıye, u mes e e ıçın me sun biiyiik şefe olan bağh· 

A ı h 1 d rika ile japonyaya bir muhtıra verdi ,l~ğıDı, onun yolunun yolcusu 

Ankara 19 (A.A) - Ata· 
türkün Samsona ilk ayak baa· 
tığı güniin onyedinci yddö
nümü bugün mcmlekctimizia 
her tarafında geniş ölçilde 
kutlanmıştır. Bu münasebetle 
bütün yurdda idman şenlik· 

- Devamı dördiinci'i tJahifede-

UmUml grev er aş 8 1 . Londra, 20 (Radyo) - (Ulusal Birlik) e Göre --
lngilere erkinı barbiyei umu-

-~·- miyesi, Japonya ve Ameri
ka'ya verdiği bir mubbrada; 
muahede mucibince busene 
kadrodan çıkarılması lazım 
gelen 40 bin tonilato logiliz 
torpitolarile 1 O bin tonilato 
4 kruvazörün kadroda kal
masını istemiştir. Japonya 
ve Amerika buna muvafakat 
etmezlerse bu iş, diplomasi 

Yeni kabine itimat reyi aldı, Mad .. 

ritte şiddetli yağmurlar yağdı 
Barcslon 19 (Radyo) - lıpan· 

Y•'nın muhtelif şehir ve ka · 
•abalarında grevler başla· 
ınııtır. 

(Malaga) şehrinde fmncı · 
lar, Viyede kasabasmda mi· 
den amelesi ve burada biltün 
Sanayi fabrikalar1 işçisi işle · 
tini terkeylemişlcrdir. 

Madrid 19 (Radyo) - Bu· 
rada müthiş bir yaj'mur yağ · 
lhıı ve her taraf sular albn· 
~a ~almııhr. Bu münasebetle 
ugunlerde yapılmaSI mukar· 

'er olan büyük boğa güreşi 
taHk edilmiıtir . 

Madrid, 20 (Radyo) - Is· 
Panya parlimentoıu, bugün 
~Planmış ve başbakan M. 
•zaroı lritma'mn progra· 

llıı1aı dinlemiştir. Yeni baş· 
•ekil; cumhur baıkanhjına 

yolile halledilecektir. 
Londra, 19 (A.A) - Bü· 

yük Britanya'nın deniz kuv· 
vetleri hakkındaki muhtıra
sında tasrih edildiğine göre 

torpito ve denizaltı gemileri 
arasındaki muvazenesizliği 
bir anlaşma ile dllzeltm ek 
hususunda beslenen son 
ümitlerinde boıa çıktığı 

M. Azana tasrih edilerek deniz 
· ı M. Azan•nın siyasa· mukavelesinin iiçiincü mad· 

ıeçı en d · · · Ak 
sını takib edeceğini ve faşist· esıoe _ ışbra etmiycn dev· 
lerlc çarpışacağını söyledik· lletler tarafmda"D'°-1930-~ 
ten sonra: ~er[i.~yüzdcn fazla denizaltı 
_ Devamı 4 ncü ıahif ede - 6iemiıinia tezıihi liönulduju 

Bir logiliz harp gemisi 

kaydedilmekte ve binaen•· 

lcyb lngiltere'nin de kendi 

torpitolar mevcuduna artar· 

mıya mecbur kaldıiı bildi· 
rilmektedir. 

Sokaktan geçenler... Varan: 7 
Bu genci, bet yıldanberi tanmm. Vaktile, bir sermayeai 

bir iti gllcü vardı. insanca yatardı. Fakat beş yıldanberi, 

bergiln biraz düıtil, bergiin biraz çöktü, kıhj'ı kıyafeti 

berglin biraz daha eskidi, bozuldu ve sanki beş yıl evvelki 
şahsiyeti •e vaziyeti ile hiçbir alakası kalmadı. Az çok 
okumuıtur. itini de bilir, Kendisine güvenilir. Becerikli, 
yorulmak bilmez bir yurddaştır. Kötülüğü, sefabah yok· 
tur. Evinin yolunu, ima da olsa değneksiz bulabilir. Böyle 
bir vatandaıın, cemiyet ortasında adeta, düz, çorak ova· 
lar da yapraksız, mcyvasız ve çiçeksiz biçare bir •i•ç 
gibi tek başına kalması, insanları tutan yardım biılcriaia, • 
yekdiğcrlerini sevmek, emniyetle bağlı bulunmak meziyet· 
lerinin iflas etmiş olmasından ileri geliyor. 

HerkC1, kendi kabuğuna çekilmiı. Kimse kimseyi dü· 
tünmck istemiyor. ltımadın, emniyetin, diğergimhğın ye· 
rinde yeller esiyor. Ooun elinden tutmak için, bir insanda 
ne gibi hisler bulunması liZ1msa, sanki topu birden ifliı 
etmiıtir. Bu, ne korkunç bir ruh infiradıdır? 

Yokluk içinde bulunana bir şey denemez. Fakat onu ve 
emsalini tanıyan varhklılarımızın koJJarıoı kavuşturarak, 
omuzlarını silkerek, yalanlar savurarak ondaa uzak kal
malarının manası, acaba nedir? 

GÖKÇE 
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~ 'I Rusyanın Şarki Asyadaki tahşidatı ı~!:,r~!~:~~.~ 1::. 
Mapa 1( 1 z ıl 1 J 1 k .k ı d rupa'da Krallar, imparator· 

'"56 . - 1 apon arı uş U an ırıyor lar azalmış yalınız Hindistan 
Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL 1 imparatoru olmak üzere Jo· . uı· rota M k ' çı·n giltere Krala ıekizinci Jorj • -126 - - Japonya başbakan! ançu onun kalmııken bu aon glinlerd• 

Haha Anri kaybolunca, meydan Tol- f d d h I d.k d·ı . . . . yeni bir ımparator peyd• 
tara JD an er a tas 1 e 1 mesını IStıyor olmuştur. Italya Krala ve Ha· 

hiyak'a kalmış, Paris'in meşhur "Cbına Veckye Revie. nın matbuat mllmessillerile Çin tarafından kabul edil- beı imparatoru. Buna muka• 
b f • • 1 gazetesi; Çin Japon ve yaptığı mülakat hakkında mesini şart koşacak~ır. bil düşen ve kaybolan lmpı• 

Baba Anri, bafiyelikten 
büyük bir servet iktisab 
etmİi ve artık zabıta işle
rinden tamamen uzaklaşmıştı, 
zaptiye nezaretinde mühim 
bir iş zuhur ettikçe, hep 
ona müracaat ediliyordu. 

kadaşlarile bu salonda otu
rurken, salon bizmetkirlarm
dan iyi giyinmiş birisi, ha
ziruna "Sahur hAkimi Cafer 
Han hazretleri ., diye bir 
Hind Prensinin geldiğini ha
ber verdi. 

a I yesı O m UŞlU • • • Mançuko münasebatı hak· Çin hariciye bakanlığı tara- Tokyo'da çıkan Nichi ratorlar da şunlardır: Pruı· 
kında yazdığı bir makalede fından mühim bir beyanna-1 Nichi gazetesine göre bu, ya Kralı ve Almanya lmpa· 
diyor ki: me neşredilecektir. Japon başbakan ve dış işleri ha- ratoru ikinci Vilhelm 1918 

Baba Anri'nin bu şöhreti, 
Tolbiyak'ın büyümesine ve 
istediği gibi para kazanma· 
sına mani teşkil ediyordu. 
Gerçi Lüi'yi ele geçiren Pi
yedoş ise de, o dahi dilsizin 
kaçırılması hadisesinde leke
lenerek memuriyetinden ko
ğulmuş ve binnetice Paris
ten kaybolmuş bulunduğu 

için ortada Tolbiyak'tan baş
ka kahraman kalmamıştı. 

Tolbiyak, artık Paris'in en 
yüksek tabakasına mensup 
kimselerle düşüp kalkmağa 
ve mütemadiyen eğlenmeğe 
başlamıştı. 

Tolbiyak, Jak Osilvan adın
daki milyonerin varislerini 
bulduğu takdirde büyük bir 
para alacağını tahmin ettiği 
için bu işi de büsbütün unut· 
mamış, vakit buldukça kur-

calamakta ve tahkikatını geri 

bırakmamakte idi. 
Binaenaleyh, tatil günle-

rinde sabahları yazıhanesin

de bu mes' eleye dair olan 

evrakın tetkikile iştigal eder 

ve bazan da yirmi dört saat 

kadar Paris'ten tagayyüp 

eylerdi. Bu gibi ahvalde ken

di adamlarını bile haberdar 

etmeden Paris'ten uzaklaşar 

ve yirmi dört saat sonra bir 
kira arabasile dönerdi. 

Salonda bulunanlar, birden 
bire telaşa düştüler. Gelen 
Hind Prensini görmek için 
herkes nazarlarını kapıya 
doğru dikti. Hind Prensi, 
hakikaten görülecek bir şa
hıstı. Üzerinde bulunan ipekli 
Hind elbisesi, bir takım altın 

tezyinat ve kıymetli elmas 

taşlc.rile süslenmişti, bu süs, 

muhterem bir ihtiyar olan 
Prensin simasına ayrıca bir 
letafet veriyordu . 

Salonda bulunanların hepsi 

Hind Prensini hüsnü suretle 
kabul ettiler . 

Hane sahibesi (Arabella 

Dizney) e gelince, madam, 

büyük bir istical ile prensin 

istikbaline koştu. Kendisile 
hiçbir muarefesi 
halde vukubulan 

olmadıiı 

davetine 
prensb derhal icabet etmesi, 

madamı fevkalade bir surette 
memnun bırakmıştı. 

(Arabella Dizney), her 
hafta evinde bir auvare 

vermeii ve Paris'e gelen en 
meşhur adamları bu suva
reye davet etmeği adet 
edinmişti. En büyük ote~-. 
lerde yalnıı bu iş ıçın 
hususi adamları bulunurdu. 
Bu adamları, Paris'e gelen 
meıbur ıahsiyetleri öğrenir 
ve kendilerini derhal evine 
davet ederdi. Alayit ve 
eğlenceye • ıonderece mecliib 
bir kadındı. 

(Arabella Dizney) dave
tine icabet ettiiinden dolayı 
tekrar tekrar Hind prensine 
arzi teşekkür ettikten aonra 
süvarede bulunan davetlih'. rİ 
birer birer prense takdime 

"Şimali Çin mes'eleleri elçisinin Çin makamah ile kaDJ M. Hirota 1D1n daha de çekilmif. Rusya lmpar :ı· 
derhal ve esaslı olarak hal- Hirota üç maddelik prensi pi müspet olarak tatbik etmek toru 1917 de ortadan ka !k· 
ledilmelidir. Çin Mançuko'yu etrafında konuşacağı ve Çin istediği dış siyasasmdaki mış; Avusturya - Macarid aD 
tanımahdır.,, Yeni Japon hükümetinin Mançukoyu ta- esas noktalann en müteki- imparatorluğu 1918 de bit· 
elçisi Hachiro Arita Nan· nıması gerektiği şeklindeki mil şeklini ifade edeçektir. miştir. Bundan daha önce 
kin'de gazeteciler tarafından ifadeleri bilhassa dikkati ' Bu üç prensip şöyle hü- 1870 de Fransız imparator· 
Şimali Çin mes'elelerinin ne celbetmiştir. Çinin ıelihı- lisa edilebilir. Juğu, 1889 da da Brezilya 
suretle halledileceği hak· yettar bir devlet adamının Çin'de Japonya aleyhin- imparatorluğu yıkılmışh. 
kında sorulan suale bu söylediğine göre, Çin hüki'ı· deki faaliyetin tamamen Paris - Sair'den 
cevabı vermiştir. M. Arita, meti Japon elçisi ile Çin kaldırılması; ekonomik, askeri ve sair 
Japonya'nın Çin'e karşı ha- Japon münasebetlerin dü- Öin'in Mançuku'yu tanı- bloklar teşkil edilecektir. 
rıcı politikasında, bilhassa zeltilmesi işini, ancak soo ması; 2 - Japonya Rusya'nın 
son isyan hareketini mütea- aylar zarfında dış siyasa Çin, Japonya ve Mançu- şarki Aıya'daki tahşidatıoı 
kip bir değişiklik olup bakımından n~şrettiği be- ku arasında ekonomik iş kaldırması üzerinde· israr 
olmıyacağına sualine de ka- yannamelere uygun bir çer- birliğinin tesisi; edecek ve hudutlarm tayini 
tiyetle " hayır" cevabını çeve içinde müzakere ede- Bu gazete M. Hirota'nın ile japon'ların şimaldekİ 
vermiştir. cektir. yeni politikasındaki diğer balıkçılık haklara ve :sair 

Japon elçisi, kendi vazife· M. Arita marbn onuncu notları da şöyle s11alıyor: mes'eleleri sulhperver bir 
si hakkmda sorulan suale günü General Çiyan · Kay- 1 - Japonya Mançuku- şekilde müzakere ve hallet" 
de "M. Hirofa'oın üç mad- Şekl'i ziyaret etmiştir. Bu, nun beynelmilel mevkiini miye çahşacaktır. 
delik programıDJ mevki fiile Japon Elçisinin başkuman- daha kat'i bir şekle sokmak 3 - Japonya Çin'in ko• 
koyacağım. Bu hususta Tok- dana ilk ziyaretidir. Baş ku· için gayret sarfedecektir. Bu monizme karşı kat'i tedbir 
yoda kat'i planlar yapılmış- mandan M. Arita'yi o gece münasebetle Japonya ile )er alması üzerinde israr 
tır; fakat tatbikatta takip akşam yemeğine alıkoymuş- Mançuku arasında siyasal, edecektir. 
edilecek usul tamamile ba- tur. ~ .... .._..._. ______ _ 

::r!:;:i~.ılmıştır .• Cevabını m~i: •• ~.!1:~~n~n dip!::i~'!: ikinci Menelig"' in 
Siovan Pao gazetesinde teeasüsü işinde Japonya Hi-

bildirdiğine göre M. Ar~u:.o:nın üç esas prensipinin anne.si anlatıyor 
Pariste bir delinin 

marifetleri 
--~~----·--------~ 

Otobüste bulunan yolcuları 
ustura ile . yaraladı 

Pariı'te bir deli bir oto
büs içinde kendisi gibi yol-

cu olanları, ustura ile yara

lamııtır. Otobüı durak ye• 

rine geldiği zaman biri alt

mıı diieri otuz bir yaşında 

iki amele inmek üzere ikea 

yirmi yaıında ve Barbat 
adında bir genç elindeki 
ustura ile boların üzerine 

muvaffak olamamıştır. Sor· 
gulara verdiği cevaplar şun· 
lardan ibaret kalmıştır: 

Babam öldü, İf arıyo· 

rum. 
Bu eabah nereye · gidi

yordu? 
..:... Pariı' e, iş aramı ya. 
- Bu adamları ne diye 

yaraladın? 

- işsizim. 
- Bu adamları tanıyor-

Liji Yasunun karısı son zaman
larda beş parasız kalmıştır 

Haile Selasiye tarafından 
hapsedilmiş olan eski Habeş 
imparatoru ve büyük Mene
liğin torunu Lidj-Y asu'nun 
oğlu ikinci Meneliğin şimdi 

Habeş imparatoru olması 
ihtimalini yazmıştık. Ente
ransijan ıazetesinin bir mu
harriri eski genç imparato
run karısı ve büyük Mene
liğin büyük kızile konuş
muştur. ikinci Meneliğin 
diyor ki: 

Tolbiyak, bu suretle giz
lice hanesinden çıktıkça, ne 
Bolvini ormanında madma
zel Lö Kont'un hanesine ve 
ne de Piyer Kambremer'in 
memur bulunduğu Orlean 
ıimendifer istasyonuna gi
derdi. O, Lüi'nin nişanhsı 
Terez ile ıimendifer makas
çısının kıZJndan milyoner 
binbaşı Osilvan'a daha yakm 
bir varis arayordu. Gerçi 
madmazel Terez ile makasçı 
Kambremer'in küçük kızını 
ziyaret edecekti. Fakat bu
nun için münasip bir zaman 
bekliyordu. O derece ki, şi
mendifer batta üzerinde do· 
laşırken düşürdüğü altıolan 
kendiıine iade etmek üzere 
birkaç defa evine giden ma
kasçı Kambremer'i bile ka
bul etmemiş ve zavallı ma· 
kasçı, Tolbiyak'ın altınlarını 
kapıcısına bırakmak mecbu
riyetinde kalmıştı. 

ı başladı. 
atılmış, ikisini de boynun
ve yüzünden ağar surette 
yaralamıştır. 

muydun? . 

"- Ben 1902 de Cibu
ti'de doğdum. Babam Ebu
bekir Adis-Ababa'da yerleş
miş bir tüccardı. Daima 
payıtaht ile Cicuti arasında 
seyahat ederdi. Annem 
Tsuma Humed çok defa 
onunla birlikt~ · gittij'i ıçın 
ben Cibut'de doğdum. On 
yaşında Adis·Ababa'ya gö
türüldüm. Babam imparator 
Meneliğin idare hizmetlerin
den birine tayin edildi. O 
zaman ben Dankabi ve 
Habeş gençlerile görüşmiye 
başladım ve Habeş dilini 
öğrendim. Lidj Yasu impa
rator olmuıtu. Benim güzel-

müzden bir müddet soar• 
trenle Dire Daua'ya kadar 
gittim. Oradan alta yiiJ 
cenkcinin muhafazasında "' 
katar sntında Ankobar'• 
sonra Balie'ye götürüldüdl· 
Birçok yerleri · durmadaO 
geçerek Didauleye geldidl• 
Kardeşim, annem yaoımdaP 
ayrılmıyordu . Maiyetimde 
amcalarım da olduğu hald1 

birçok Asabalılar, Araplar 
ve Habeşliler vardı. 1917 de 
orada Meneliği doğurdudl· 
Oğlumu Didalede büyOlı 
annesinin ve kölelerin dilı" 
katine bırakarak bemeP 
babamla birlikte Balieye 
gittim. imparator orada idİ· 
Memleket büyük bir karı
şıkbk içinde bulun•yorı 

daimi çarpışmalar oluyordll· 

Tolbiyak, belki de makasçı 
ile konuşmak iatemiyordu. 
Zira Lüi idama mahkum ol
duğu gündenberi, kendisi 
Paris'in en lüks tabakasına 

mensup kimselerle konuşur 

ve kibar familyaların devam 
ettiği salonlardan biç eksik 
olmazdı. En çok, Paris't~ 
töbret bulmuş olan Arabella 
Dizney adındaki kadının evi
ne uirar ve burada kibar 
Ailelerle daimi bir temas ha
linde idi. 

T olbiyak, bir ıece bazı ar· 

Prenı, Lüi'nia muhake
mesinde bulunduiu ve her
kesin dikkat nazarını çeken 
bir ıahsiyet olduiu cihetle 
davetliler kendisini tanımak· 
ta zorluk çekmediler. 

Arkasw<ır -

Hadise herkesi şaşırtmış 

ve korkntmuıtur. Barbat 
üzerine öte-beri atılmak su· 
retile yakalanmış ve merke
ze götürülen bu genç yap- · 
tığı hareketi bir türlü izaha 

Gencin babasının ölümü
nün ve kendisinin işsiz kal
masının delirmesine sebep 
olduğu sanılıyor. Dikkatli ve 
uzun bir müşahedeye tibi 
tutulmak için hastahaneye 
gönderilmiştir. 

p 
T•l•fon Tayyare 
3151 Sineması~r 

--------------------------..... - -~~-~-~-~~ -------------------~--------Bu haftadan itibaren yaz tarifesine başladı. Her gftn ve her seansta f iatlar 

15 - 20 -30 Kuruştur 
Bu hafta her gün T f • k •• tarafından Manyatiz~, Fakirizm, 
21,15 seanılarında ev 1 OZC80 Spirtizm ve Telepatı numaraları 

Fiatlar 30 · 40 · 50 Kuroştu.r 

1 T T OEsrarlı çöllerde geçera 
Buaftn saat 15-19 ihtiraslı bir aşk 

seanslarında 
macerası 

Ayşe - lbrabim Molla - Mehmet Yusuf • Camılla Bert · Simone Berian 
gibi Fransız ve Arap artistlerinin büyük filmleri •• 

Saatl3ve17G • JI R • ., •d •Amerika güzellik kraliçelerinin ve beş 
seansında üze er esmıgeçı 1 yüz güzel oyuncu kızın iştirakile yapı-
lan fevkalade muhteşem, bir hafta büyük bir muvaffakiyet kazanan film devam edecektir 

Ayrıca; l\1iki ( Kari~atör komik ) 

liğimden konuşulduğunu işi
tiyordu. Nihayet bir gün 
benimle evlendi. Düiünü· 

Liji Yassu'yu bir dab• 
görmedim. Tahtını kaybet· 
miş ve yeni imparator tar•" 
f1Ddan hapsedilmişti. Babı~ 
ölmüştü. Amcalarım ben• 
Didaleye götürdüler. Bef 

Param yoktu. Birkaç giiO 
k·r sonra amcam AH Ebube ! 

beni Tadjurahta anneınıP 
evine getirdi. O zamanda~· 
beri burada yaşıyorum. ilk•" 

Devamı 4 ncü sahif r.de ;;;, 

lzmir muhasebei hususiye mil· 
dorlöğnnden: 

ldarei hususiye akaratından olup lzmirde kemeraltı cad" 
desinde kiin 3500 lira bedeli sabıklı küçük Salepçi ojh• 
hanı 1-6-936 tarihinden itibaren 31-5·939 tarihine kıd~' 
üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 11-5-936 tarı' 
hinden itibaren 21-5-936 tarihine kadar 10 gün müddeti~., 
temdiden art11maya çıkarılmışbr. Şeraiti öğrenmek istiyeolr• 

her gün hususi hesaplar müd6riyeti varidat kalemine ve pe1 
sürmek istiyenlerinde ihale günü olan 21-5:936 perıeoıb~ 
günü saat 10 da depozito makbuzlarile birlikte enciim•0 - .. vilayete müracaatları ilin olunur. 1213 



Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
'ı.inci BeJler Sokağı N. 68 

'7 Telef on 3452 • 

Foça 
Yolcularına ko· 

laylık 
Ayvalık, Dikili, Altınova, 

Edremid, Tire Kula, Konya, 

Salihli, bu hatlara yolcu yük 
•e\'kiyatı, 

Zinet 
i•rıjından her gün munta
l•oı ve emin bir surette 
0to11ıobil, kamyon ve teneı· 
llblerle temin edilir . 

Tarafmdan mevsim dolayısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
• 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulôh 
tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin Cadddesiode FAHRi KANDE-

l\IİR OGLU 

,! ... ~..-~~~~~~~ .... ----~ --
~~~~~~~~~~~· 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHErf 

1 Sıhhat Eczanesi 
Yalnaz taze temiz ve ucuz ilaç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

.~ 

I 

DINAVYA limanları için 
yük alacaktır. 

"VIKINGLAND .. motörll 

22 MayHta beklenmekte 

olup ROTERDAM, HAM
BURG (Doğru) COPEN
HAGE, DA~TZIG, GDY
NIA, OSLO ve ISKANDl
N A VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAİN 

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

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarible

rile oavlonlardaki d"'!q-iıiklik
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye tirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentasına mlira· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tef efon: 2004 - 2005 - 2663 

feleri hakkında bir taabbiide 
giriıilmez . ., 

Birinci Kordon, 
No. 2007- 2008 

telefon 

_N~A ,,-

. o 11 ıu r: 
~ 



.. (Ulusal 8lrJlk) 20 Mayıs 936 
~--------------------------------------------------------------------------.:....------~----------~--------------~----------------------------..:...------

Tür l{ - lman ticaı1et 
muahedesi imzalarıdı 

--·-· 
Al~anya, 

bir 

lngiltere'ye verilmek •• uzere mukabil Yeni muahede bugünden itibaren 

soal listesi hazırlamaktadır 
Harpten sonra 

ne olacak? 

mandaterliği galiplere verilen Alman müstemlekeleri 

Liste, iki haf taya kadar Londra'ya gönderilecek 
lstanbul, 20 ( Özel ) - BerJin'den gelen son haberlere Alman notasında birçok sualler olduğu gibi genel savaş· 

göre, Almanya, Ingiltere'ye mukabil bir sual listesi hazır- tan sonra teşekkül eden küçük devletler ülkesinde bulunan 
ve ekseriyeti eden Alman'ların mukadderatı için de bir 

famaktadır. Bu listede, genel .savaştan sonra galiplere geçen sual vardu. 

ve uluslar sosyetesinin kararile mandaterliği galiplere veri· Alman notasının, iki haftaya kadar Londra'ya gönderile· 
Jen Alman müstemlekeleri için ne düşüuüldüğü sorulacaktır. ceği söyleniyor. ............. ·-------

Lord Allenbi 
Dün gömfildO 

Londra, 19 ( Radyo ) 
Lord Allenbi'nin cenaze me· 
rasimi bugün olmuştur. Ce· 
nazede ecnebi devletler mü· 
messilleri hazır bulunmuş· 
lardır, müteveffa, Vestminster 
kilisesinde ve Lord Plume· 
rin mezarı yanına gömül· 
müştür. 

---· ... ··+1·-----19 Mayıs 
-B~ıarafı birinci sahifede

leri ve Türk spor kurumu
;,un ve Halkevlerinio hazır· 
ladığı törenler yapılmıştır. 
Kız ve erkek okulların işti

rakile Ankara'da yarış ala· 
nında yapılan ve Kamutay 
başkanı Abdülhalik Renda 
ile başbakan ismet lnönü, 
Bakanlar, saylavlar, kor dip· 
lomatik te ihazır bulunduk· 
ları idman şenlikleri çok gü· 
zel geçmiş ve şenliklere iş· 
tirak etmiş olan genç mek
teplilerin idman hareketi sık 
sık sürekli alkışlar ve tak
dirlerle karşılanmıştır. Şen· 
tiklere iştirak etmiş olan 
okullar bundan sonra başta 

muzika ve önlerinde bayrak· 
Jar olduğu halde zafer anı· 
dına giderek tezahüratta bu· 
lunmuşlar. Anıta çelenkler 
koymuşlardır. Öileden son· 
ra da spor bölgesi kulüpleri 
mensupları toplu bir halde 
ve önlerinde muzikalarla za
fer anıtına giderek ayni su· 
retle tezahüratta bulunmuı· 
lar ve anıda: çelenkler koy· 
muılardır. 

Mensub bulundukları .spor 
şubelerine aid üniformaları 
taşıyan sporcularımız bu te· 
zahüratın sonunda şehrimizin 
başlıca caddelerinden geç· 
mişler ve yollarda biriken 
halk tarafından alkışlanmış· 
Jardır. idman şenlikleri do
layısile spor kulüpleri na· 
mına ayrılmış olan bir heyet 
kamutay başkanına Başba· 
kan ismet lnönü'ne Cumhu· 
riyet Halk Partisine gençli· 
ıın saygı ve tazimlerini 
arzetmiştir. Gece Halkevin· 
de yapılan toplantıda büyük 
günün manasını anlatan nu· 
tuklar söylenmiş iki piyes 
temsil edilmiıtil. 
---~·-----

Ispanya'da grev 
-Başıarafı 1 inci sahifede-

Biz, yalnız parlimen· 
toda değil, sokaklarda da 
itimad ve ekseriyet isti· 
yoruz. 

Demiştir. Neticede 61 rey 
muhalife kartı 2 l 7 reyle 
ye11i kabineye itimad edil· 
mittir. 

SirTomas A. kamarasın-
da beyanatta bulunacak 

Dün Baldvinin başkanlığında Ulusal 
müdafaa için bir toplantı oldu 

Londra 20 (Radyo) - Sü, Bu toplantıda, fevkalade mil· 
Deniz ve Hava bakanları, li müdafaa bakanı Sir T o· 
bugün Baldvinin başkanlığan· 
da bir toplanh yapmışlar ve 
logiltere'nin Ulusal müdafa· 
ası için Avam kamarasının 
ayırdığı rahsisatın sarf yer· 
lerini tubit eylemişlerdir. 

icra vekilleri 
Hey'eti toplandı 

Ankara, 19 (A.A) - icra 

Vekilleri Heyeti bugün Baş· 

vekil ismet loönü'nün baş· 

kanlığı toplanarak muhtelif 

işler üzerinde görüşmelerde 

bulunmuş ve bu işlere aid 

kararlar vermiıtir. 

mas ta hazır bulunmuştur. 

Mumaileyh, yarın Avam ka· 
marasında lngiltere'nin Ulu
sal müdafaast için mühim be· 
yanatta bulunacaktır. 

Fransız 
Adalarını da be

nimsediler 
ht.obul, 19 (Radyo) - ltıl

yıo faolıtlerlnln F ran11'oıo 

Korslb adaslle bütao Dalmaç
ya'nın halya'ya ıtd oldo~uou 
iddia edlyorlarmıo ltalyao'lırıo 

bo iddiaları, Cenevre elya11l 

mahf UJeleriode derlo aklelf'r 

oyandırmıotır. ---------···----------
Yol yapıyorlar 

Roma 19 (Radyo) - Adis-Ababa ile büyük şehirler 
arasında büyük asfalt şoseleri yapılacaktır. Mussolini bu 
husus için emir vermiştir. Bu yollar, iki bin sekiz yüz ki· 
lometre imtidadtnda olacak ve Milis askeri tarafından mu· 
hafaza edilecektir. 

-----·-----·-~·~·~··· ..... ----~---
Yaralı geliyor 

Napoli, 19 (Radyo) - Akela adındaki ltalyan hasta
hane gemisi, ltalya müstemlekat müsteşarı Lesona ile 620 
yarahyı getirmiştir. 700 yaralıyı getirecek olan Kaliforniya 
vapuru da bekleniyor .. 

ne oldu? 
Paris, 20 (Radyo) - lngilterenin Ad~·Ababa sefaretine 

ait bir bavul kaybolmuıtur. Bu bavulda siyasi dosyalar 
vardı. 

Ayni zamanda lngiliz Kızılhaç hastahanesi başhekimi de 
kayıptır. 

Tekzib ediyorlar 
Londra, 19 (A.A) - Deyli Ekspres gazetesinin yazdı·· 

ğına iÖre dün Avam . kamaras1nda M. Eden tarafından 

dum-dum kurıunları mes'elesi hakkında yapılmış olan ifşaat 

üzerine İtalya hükumetinin Londra'daki ltalyan sefareti erka

nından bazılarını geri çağırmak taaavvurunda olduğu söy· 
lenmektedir.Bu haber, Roma mabfillerince tekzib edilmiıtir. 

Fransız firkaları 
Pariı, 20 ( Radyo ) - Siyasal partilerin hepsi bugün · 

toplanmışlar ve yeni teşekkül edecek olan kabineye karşı 
ne gibi bir program takib edeceklerini teıbit eylemişlerdir. 

edecek mi? 
• 

Varşova, 19" (Radyo) - lnglltere hükume.ti, Lehistan'a 
müracaatla 23 Mart tarihli Fransız, logiliz ve Amerikan 
deniz muahedesinin Lehistan tarafından da kabul edilmesini 
iıtemiıtir. 

Çaldaris 
Dnn gömülılü 
lstanbul 19 ( Radyo ) -

Atina'dan bildirildiğine gö· 
re; Çaldaris'in cenazesi, bu 
sabah kralın ve büyük bir 
halk kitlesinin huzurilc kal· 
dmlmıştır. Kral, cenazenin 
arkasanı takip etmiş ve ki
liseden çıkarıldığı sırada 

Çaldaris'in cenazesi önünde 
bir nutuk irad ederek onun 
vatan işlerinde yaptığı biz· 
metleri takdirle yad etmiş· 

tir. 

ltalya'ya karşı 
İtılıobul, 19 ( Ôzel ) - Pa· 

rlıı'uın gdeo haberlert- göre, 

Fransız gazeteleri, Avrupa'da 

ıılyaıi vaziyeti ~ndf ,eıı kıırşıla. 

mık IAzımg,..ldlğlnl yazıyorlar. 

Vıaılyet çok gergindir. Bu gau· 
teler, Avıupa'da barb tehlike· 

sinin başgôaterdlğlni iddia et 
mektedlrler. Ioglhere hokumeıl, 

Akdenlz'de kuvvetli balunaıak 

için bir Akdeniz misakı yapıl· 

masını tlerl eürmü~tOr. Bu misak' 
lıalya'ya karşı yapılacaktır 

letınbul, 19 l Özel) - Lun

nra 'dao bildirildiğine göre, lııl· 
ya'ya karşı hlr Akd··olz mleok, 

yapılması hakkındaki teklif, 

ıl4kadar devletlerce müeald 

kartılaomı~tır. ln~lltere dış ha 

kanı M. Edeo, Avam kamarı· 
a1nda lradettlğl bir nutukta: 

• - Akdenl:ı'dekl üesOlbare
kemlılo tehdld edtlmeslne artık 

dayanamayız . Demiştir. 

Kamutay grubu 
toplandı 

Ankara 19 (A.A) - C. H. 
P. Kamutay grubu idare hey
eti başkanlığından C. H. P. 
Kamutay grubu bugün öğle
den sonra Dr. Cemal Tun· 
canın başkanlığında toplandı. 
Dıt iıleri bakanı vekili Şükrü 
Saracoğlu genel siyasal du· 
rum hakkında Partiye izahat 
verdi. Mahalli idareler ko
misyonunun hazırladığı ra
porun tttkikine devam edildi. 

ikinci Meneliğiıı an-
nesi anlatıyor 

• Başıarafı 2 irıci salıijede • 
akrabam buna yardım etti. 
Sonra Fransız hükumetinden 
muavenet gördüm." 

Eski tlab~ş sultanı Fatma 
Ebubekir bunları anlatırken 
oğlu da yanında bulunuyor
du. On dokuz yaş1nda bu
lunan bu prens, bir müslü
man anne ve babadan dün· 
yaya gelmiş, bir müslüma· 
nın torunu, iki imparator ve 
bir kral ailesine mensup 
halis Soma'lili bir gençtir. 

mer'i)1et mevkiine ~girmiştir 
Ankara, 19 (A.A) - Al· Türk Alman ticaret müba· 

man ticaret heyeti murabba· 
sasile bir müddettenberi 
yapılmakta olan müzakereler 
muvaffakiyetle neticelenmiş 
olduğundan hazırlanan vesi
kalar bugün saat 18 de Ha· 
riciye Vekaletinde Türkiye 
namına Hariciye Vekaleti 
Vekili Şükrü Saracoğlu ve 
Almanya namına büyük elçi 
Von Keller ile heyeti mu· 
rabhasa reisi doktor Vucher 
tarafından imza edilmiştir. 
Bu münasebetle Hariciye 
Vekaleti tarafından aşağı- · 
daki tebliğ neşredilmiştir. 

Türkiye ile Almanya ara· 
sında ticari muahedelerin 
ve tediyat muamelesinin 
tanzimi hususunda Ankara· 
da son haftalar içinde ya· 
pılmış olan müzakereler 27 
mayıs 1930 ticaret muahe· 
desine ve eşya mübadeJesile 
tediyat muamelesi hakkın· 

daki 15 nisan 1935 tarihli 
protokola mütemmin muka· 
veleler imzasile 19 mayıs 
l 936 da neticelendirilmiştir. 
Ahdi gümrük tarifesinde 
bazı tadilatı ve mutemmi · 
matı ihtiva eden zeyli mu· 
ahede 20 mayıs 1936 tari· 
hinden itibaren meriyele 
girmektedir.1 

deleleri için bugün meri1et· 
te bulunan prensipler umu· 
miyetle ioka olunmuş ve 
ancak geçensenenin ekono· 
mi iokişafina uydurulmuş· 
tur. Ticari tediyeler şimdiye 
kadar olduğu gibi yapılacak· 
tır. Teni masraflara gelince 
bu hususta bazı kolayhklar 
derpis edilmiştir. 

Starenberg 
Roma'dan hareket etti 

Romk 19 (Radyo) - Prens 
Starenberg, Sinyor Mussoli· 
ni ile konuştuktan sonra 
bugün Romayı terketmiştir. 
Bir rivayete göre, Viyana'ya 
gitmeden evvel Venedik1te 
24 saat oturacaktır. 

!\iaksatları ne 
imiş acaba? 

lstanbul, 19 (Ôı.,JJ - Atlo•· 
dan bildiriliyor: lıılyan'larıo, 
A roavoth~ğun Yuoaoletau ho· 

duduoa mühim miktardı aeker, 
top vecephane yığdıkları anla~ı
lıyor. Tahkimat ~bemmiytıtle 

denm ediyor. 

Con· Simon'uıı 
Zevcesi ağır hasta 
Londra 20 (Radyo) - Coo 

Simon'un zevcesi ağır hasta· 
dır. Dün yapılan ameliyattan 

buhranlı ge· 

Yazmın çokluğundan bugüo 
(Sardanapol'un ~ölümü) adh 
tef rikamızı koyamadık. SayıP 
okurlarımızdan özür dileriz. 

Türkiye 'de kontenjan sis· 
temi ve Almanya'da döviz 
resmi .hususunda mütekabil 
ithalat menfaatlarını tanzim 
eden munzam protokol mu· 
kabile şamil olmak üzere 1 
mayıs 1936 tarihinden itiba
ren 30 nisan 1937 tarihine 
kadar müteberdir. Ve gayri 
muayyen müddetle temdid 
edilmek imkanını haizdir. il 
lzmir l\1luhaselıei Hususiye Müdür-
lüğünden: 

Yeri Ctnel No. Yıllı~ıoa •eri · Sabık be)· 
len bedel deli 

Ltra K. Lira K. 
l inci aQleymaoiye Ev 13 50 00 
Buruna aktao e. ... 24 30 00 

"' .. ... 19 :35 00 
Naldöken lktıeat s. fırın 85,87 
Karşıyaka bahariye e. ev 3:J 50 00 

" lktıeat ~. .. 26 42 00 .. " " 28 42 00 
lktçeşmelık caddesi " 202 25 00 
Keçeclltr " 95,l 50 
KarşıyakR neslmlye ı. .. 12 8t 
lımlrde bahrlbaba u 106 180 

" .. .. 108 200 ,, .. " 110 200 
" .. " 112 250 . .. " .. 114 180 

ldarel hoeaely~ akaratandan olup yukarda clnıderl yazılı akar 
l ·6·36 larlblodeo itibaren 31.5. 937 tarihine kadar bir yıl mftd· 
detle ldraya •erflmek üzere temdiden 10 gftn müddetle ıçık 
artırmaya çıkarılmı~tır. Şeraiti Oğrenmek letlyeolerin her gdD 

hoeusi hesaplar mftdürlyetl varidat kalemine ve ptıy ıftrmek 
lstlyeolerln ihale günfl olan 28 5 936 perşembe gftoü Hbıb eaaı 

10 da depozito makbozlarile birlikte eocilmenl vilAyete mftrı· 
cıaıları ilan olunur. 129t 

lzmiı· Muhasebei Hususiye Müdür
lüğünden: 

lzmir vilAyetlae alt olup Aydının boz kôyQodt'I kain uzgor 
ılıcaları 1 6 9 ;3 6 tarihinden 3 l 5 937 tarihine kadar 1 eeoe mOd· 
det le kiraya vertlecektlr. isteklilerin ııon ihale gOotl olan :! l .5. 
936 perşembe günft saat l 6 dan evel Tire muhe&ebel bosoelyo 
memurlu2ooa münceatları llAo olunur. 1 'l9;ı 

lzmir valiıflar direktörlüğünden: 
Emaneten idaresi kararlaştırılan büyük Salepçi oğlu baDI 

içindeki akarata açıLartırma ve uzatılma müddetleri içİD" 
dede istekli çıkmadığından pazarlık suretile muamelesi 
yapılacağından isteklilerin müracaatları ilin olunur. 1297 


