
a ·yarın intihatiat vardır •. 

Parmaklıklar &zerinde yanya 
indirilmif bayNktar, saray mey
danının ~. yüzleri par .. 

11;-41ıatltııll'1çetlillidt 1*' kal üker 
farehtiiz allltiyor. Saat i9 da 
lira~ muhafaza a1ayıle süvari 
alayı da gelip mevki alı· 
yoılaf. Bu süvarilerin ar
kasından kral Fuadın ce• 
naznini taşıyan top arabası 

~Jiyor. Halk uzaktan cenaze· 
nin arkasından gelen kıtaah 
takib ediyordu, "Y apsm Mısır 
ve Sudan kralı Faruki" aeılerl 
duyuluyordu. 

Sara1m içinde kral · ailesi 
el'klaı ve l&faJID J1Paek er
ldn Ye memari • Jmab. ce• 

asında Abidin 
... .-~•1•ken_ intihap dairele-

eksik elmıyor-du 
•..W bekli10rlardı. Meruiaa 
pek ima •• ade oldu. Data· 
nda .... ..,.,. olup biteal 

ep.melı 1tla abırmhk sis· 
~ ADeak seç nJnt. 
ak..-, hu heyecan 8llıilaet 
buldu. 

Kahire, 30 ( 0.R ) - Kral 
Faatıluı nişi ElkUhbe ..,.,... .. 
elan Abidin araJIDa aakledilcB. 

Ceaue ... ımrkea kadmlar 
•tlafl1orı 

- •s.a sittia, bialeri yetim 
hıraktm!,. Diye ~ 

Cenue bap defndile· 
cektir. 

tnde ltalvan ltral · esi ile bualw Kahire, SO 0.R ) - Kral 

Asırlar tükeninceye kadar ____ , _________________________ __ 

Milletler Cemiyetinin hakaretini 
reddetmekte devam eddCelderm., ·-··-··-·-· .. ' .... ... .. !~~--~~q--.. r.":~~~~tM~~..i~er-~~~·'t''-i.r--:.;:--.,.~ 

' Yenl ltrtl Ftlıl'MM1f MHJ ıesml 
Fuadıa cen.aı~ ._-çc>k 111 
lefem ollauttur.. Yll bi .. iDlel*4 
kiniıe krab '°" .W. .... _. 
mak kere ıca1.ı1e,_ ·· ı~-..111 
lerdi. Halk, ....... ili 
lanndu heri, Abiiin Hnyı 
krahn defnedileceti cami 
11nda Jliılmıtb. Cenaze a 

- So/Jll 3 lbd saJu. 
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Bir Mayıs 
Bahar bayramı 

- Ba~ tarafı 1 ,nci sayfada -
Tilrk - So,yet dostluğunun 

bah" biçilmez değerini gözleri
miz önüne getiriraek komıu
fanmıZ1n bayramlanndan bir 
neşe payı çıkarmak için kea• 
dimizde hak buluruz. 

Sovyetlerle dostluğumuz kötü 
günlerde kurulmuf, .ağu tecrii· 

beler devresinden geçerek bu
günkü sarsılmaz ~eklini almışbr. 

Ekonomik ve kültürel sahalar
daki münasebetlerimizin gün· 

den güne genişlemesi sayesin
de birbirimizi daha eyi anlamış, 
karşdıkh düşüncelerimizin sa· 
mimiyetine daha yakından 

inanmış bulunuyorm. Milletler 

arasındaki münasebetlerin nor• 
mal inkişafında bu karşılıklı 
güven kadar önemli rol oynı

yacak birşey daha tasavvur edi· 
lemez. Eğer Türk - Sovyet 
dostluğunun taribsel seyri diğer 

büyük millet ler tarafından da 
örm:k ittihaz edilmiş olsaydı 
bugüne kadar Avrupayı saran 
bir çok kabuslarm önü almmış, 
dünya gerçekten müstakar bir 

duruma, devamla bir sulha ka
vuşmuş olurdu. En geniş bon
volonteleri bile kemiren şüphe
ler teneffüs edilmez bir hava 

yaratmışhr. Bereket versin ki 
bu zehirli bava biıdm sıoırlan
mızda yoktur. Türkiye ve Sov· 

yetler yakın şarkta sulhun 
inanlı bekçileridir. Türkiyenin 
toprak bütünlüğünü, emniyetini 

ilgilendiren hayati meseleleri
mizden birinde Sovyetlerin 
bize ne kadar yakın oldukla
rını gördük. Bizim emniyetimizi 
kendi emniyetleri sayıyorlar. 

Kuvvetli bir Türkiyenin sulh 
hinasınm yıkılmaması için ana 

şartlardan biri olduğunu en 
evvel Sovyetler anlamışlardır. 

Sovyetlerin istila ve emperya
lizma tarihini kapıyarak millet
lerin ebedi hayat haklarına 
dayanan yeni bir devir açmış 
olduklarından şüphe edilemez. 
Moskovanın sulhsever siyasetini 
eyice anlamak için ona bizim 
binbir tecrübeden dus almış 
ıözlerimizle bakmak linmdır. 

Kanaatımız şudur: Türk
Sovyet dostluğu daha geniş in
kişaflar 2österecektir. Bu inki· 
şaflar milletlerimiz kadar insan· 
Jığm ve medeniyetin de men
faatinedir. 

Se-vk.e1. ~llgtıı 

Lik maçları 
iki haftadanberi tehir edilmiş 

bulunan lik maçlarına bu hafta 
devam edilecektir. 

Birinci takımlar : Alsancak 
sahasında: 

Saat 11 Buca.-Bunaaya ha
kem Ahmed Özgergin. 

Saat 13 Katflyaka - Demir 
spor hakem Sabri bmirapor. 

Saat 15 lzmirapor - Göztepe 
hakem Esad K.S.K. 

Ikinci takımlar: Halk sa• 
hasında: 

Saat 9 lzmirspor - Göztepe 
hakem Kadri Boca. 

Saat 10.15 Demirapor-K.S.K 
hakem küçük Mustafa Altınordu 

Saat 11.30 Buca - Bumava 
b~em Baba Altay. 
·····~, .............••..................• 
istik.lal .,,arşiyle başlanacak ve 
marş bittikten sonra hava ku
rumu lzmir ş.~besi namma 
onursal başkan ilba) Fazlı Gü
leç tarafından parti ve g•oçlik 
namına da parti başkam Yen. .. 
gad saylavı bay Avni Doğan 
tarafından birer söylev söylene
cektir. 

4) Söylevler bitince planörler 
tarafından gö~terişler yapılacak 
ve gösterişlerden sonra da 
~Unı\ıuriyet marşiyie 
mhayet verilecektir. 

YENi ASIR 

ŞEDiR BABBRLERİ 

GençJiğe saha ayrıldı 
----------------------------------.-. 

Karşıyaka tramvaylarının varidah 
artacağ~ kuvvetle ümid ed~liyar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şehir medisi dün saat 16 yı 1 Şarbay, Türkkuıu kulübünün - Menafii uinumiyeye hadim 

30 da şarbay Dr. Behcet Uz'un Pazar günü saat onda Kültür- müessese sıfatile sa\aa yapıl-
başkanlağmda toplanmış, geçen parkta yapılacak açılma töre· mak üzere partiye verilen bir 
celsenin zapta okunduktan ninde şehir meclisi arkadaşlan· mikdar arsanın parası 1510 
sonra kabul edilmittir. nın hazır bulunmalarını bildir- liraya baliğ oluyor. Vaktile 

93S senesi bütçesinden bir miş ·ve: bunu gençliğe yardım vermeği 
mıktar para Yamanlar suyu - Orada küçük bir de uçuş zaten kabul etmiştik . Varidat 
için mütedavil sermaye olarak 
aynlmıştı, bu paradan 1100 
lirasanın şehrin ağaçlandırma 
işine sarfı hakkındaki bütçe 
encümeni mazbatası okunmuş 
ve muvafık görülmüştür. 

Temizlik ve faiz borçları için 
iki bin liralık daha münakale 
yapıldıktan sonra Çocuk yuvası 
daimi masrafına 400 lira ila
vesi kabul edilmiştir. 

935 bütçesinden 350 liranın 
yeni sene bütçesinin gayri mel
huz masraflar fashna nakli 
muvafık görülmüş, nizam encü· 
meninden gelen Karşıyakada 
Osmanbey gazinosu sahibinin 
Belediye aleyhine açbğı dava 
münasebetile meselenin sulhen 
hatli hakkında Osman Şen ta· 
rafından verilen istidamn, dava 
devam etmekte olduğu cihetle 
belediyenin, bu meseleyi sul· 
han halletmekte bir meofaab 
görülmediğinden, kanaJizasyon 
ioşaahnm feshinden doğan da
vanın da sulhan halli hakkın
daki teklifle birlikte devredil
mesine karar verilmiştir. 

Karşıyaka belediye tramvay
ları 936 senesi mülhak bütçesi
nin müzakeresine başlanmış, 
bu sırada avukat Ahmed Şük
rü 935 senesinde 23 bin lira 
olan bu bütçenin 22 bin liraya 
indirilmesi hakkında noktai na
zar üzerinde durmuş ve : 

- Kart1yakada oturanlar 
tramvaya aı: mı biniyorlar, ne 
oluyor, varidat neden azahyor? 
demiştir. 

Muzaffer - Yaz mlinasebe
tile lzmirden Karşıyakaya gi-
denler çoğalmaktadır. Tramvay 
varidahmn artacağı şüphe
sizdir 

Şarbay - Değirmen tepede 
yapbnlan gazino yüzünden iki 
hafta pazar günleri tramvaylar 
varidatanın artbğl görülmüştür. 
Onun için varidat fazlalaşacak
tır. Neticede Karşıyaka belediye 
tramvayları varidat ve masr ah 
mütevazin olarak 22.160 lira 
üzerinden kabul edilmiştir. 

Mustafa Münür - Tramvay 
yollaranda tamirata ihtiyaç ol
duğunu söyledi. Şarbay doktor 
Behcet Uz, zaten traverslerin 

şimdi tamir edilmekte olduğunu 
bildirmiftir. 

Bu büdce kararnamesine 
göre,tramvay karnelerinin fiatı 
üç buçuk kuruş ve talebe bilet· 
lcri iki hatda da muteber ola
cakbr. 

Şaıbay Dr. Bthcd Uz 
yapıJacakbr. Saat 11,30 da da ı ve masraf bütçelerinde tevazün 
doktor Mustafa bey caddesinde temini için fasıl açılması ve 
doktor Mustafa heykelini aça- ictimai yardım .şeklinde bu fa. 
cağız, bulunmanızı rica ede· sıllarm kapatılması muvafak 
rim demiştir. olacaktır. 

Azadan Reşat Leblebicinin, Dedi 
memleket çocuklarmm yetiş- T k : 'tt'f ki k bul d'ld' . . . . . . a rır ı ı a a a e ı ı. 
tırılmesı ıçıo partı tarafıadan 
yapbrılacak sahaya yangın ye
r inden verilen arsa hakklndakı 
takriri okundu, Reşad Leble-

Başkan - Ruzoamede görü
şülecek başka birşey yoktur, 
dedi ve meclisin nisan devresi 

bici takriri hakkında izahat toplanbsma son verirken bir 
verdi ve: söylev verdi: 

Cesedin hüviyeti 
anlaşıldı 

Evvelki ge:ce Peştemalcalarda 
lsmetpaşa bulvarında boş bir 
arsada üzeri eski bir yorganla 

örtülü ve yüzü fareler tarafın
dan parçalanmış bir halde bir 
ceset bulunduğunu dünkü sayı
mızda ya%1D.1Ştlk. 

Yapılan tahkikat neticcainde 
cesedin sabıkalılardan Ye me· 
klnsız takımından Servet adın-

daki adama ait olduğu ve kalp 
durmasından öldüğü anlaşıl
mıştır. Cesedin muayeneden 
sonra defnine ruhsat verilmiştir. .. ·-··· ,,_. 

·urla davası 
Urla bakimi Ihsan Ziyayı öl

dürmekle maznun dava vekili 
Fehmi, Sabri, Ahmed, Sadık, 
Abdurrahman ve Mehmcdin 
muhakemelerine dün ağırceza
da devam edilmiıtir. 

Geçen celsede müddeiumumi 
tarafından serdedilen iddiada 

mazounlarıo beraetleri isten
mişti. Dünkü celse&e ise maz- , 
nunların vekilleri müdafaalarını 
yapmışlardır. Avukatlar maz· 
nunların hadise ile hiç bir ala
kaları bulunmadığını ve na
muskirane yatamıf oJduklarını 
söylemişler ve beraetlerine ka
rar verilmesini dilemişlerdir. 

Halkapınar 
cinayeti 

Halkapınarda Aydm bira 
fabrikası eski müdürü Fayfer'i 
öldürmek kasdile yaralıyao ve 
makinist Zelinka'yı öldüren 
Lütfünün muhakemesine dün 
ağırceıada devam edilmiştir. 
lstanbulda bulumao Fayferin 
ifade.sinin lstanbul ağırceza 
mahkemesince alınması hak
kında yazılan talimata cevab 
gelmediğinden muhakeme baş
ka bir güne bırakılmıştır. 

•••• 1 il .. 

Zavallı çocuk 
Ödemişin Adagide nahiye

sine bağh BaJabanlı köyünden 
Nizam oğullarından Hüseynin 
o~lu altı yaşlarındaki Hasan 
elme geçirdiği tabancayı kur-
calarken ateş aldırmı.ş ve ka
sığından yaralanarak ölmüstür. 

· Tahkikata mahaUi müddei
umumiliği tarafından el kon-
muştur. 

Nihad···Eğriboz 
Tarım bakanhğıodao aldığı 

emir üzerine haşarat enstitüsü 
müdürü Nihad Eğriboz bu sa
bah Ankaraya gidecektir. 
Bay Nihad, Eylfüde Ankarada 
açdacak olan Türk ürünleri 
sergisi işlerile m~şgul olacak-

EL~.A.1\1.[RA. Siucnıası TEl.EFON 
2573 

1 mayıs bahar bayramı şerefine bugün matinelerden itibaren 
Sincmacılığm fedakarlık ve sürpriz haftası yepyeni ve çok güzel 2 büyük film birden 

1- BEKLENiLMEYEN ŞAHiT 
MYRNA LOY - VILLIAM 

HOLiVUT EGLENiYOR 
POVEL 

BiNG CROSBI 
MARIOH DAViES 

Pregrama ilaveten : Kediler ve piliçler renkli komedi ve canla resi1J1ler 
Bu fevkalade ı>roframdan herkesin istifadesi için saat 7 den itibaren birinci mevki 25 kuruştu 

S 1 d•kk ( l - 5 - 915 de Beklenuıiyen Şabit eanS ara 1 a : 3 - 1 
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" Holivut E leoiyor 

, '. Başını 
Ezerek öldürdü 
Menemenin TürkeUi kllyün

dcn Emin, Yanbasb Hasam ta· 
rafından taşla başı ezilerek 
öldürülmüş, Hasan yakalanmış
tır. Hadise hakkında mahalli 
adliyesince tahkikata el kon
muştur. ... 

Konser 
C. H. partisi ilyön kurulu 

başkam bay Avni Doğanın 

himayeleri altında 27 mayısta 
Tayyare sinemasında bir kon• 
ser verilecektir. 

Bornona C. H. partisinin 
hazırlamakta olduğu bu konsere 
şehrimiz ve Bornovanm Türk 
ve ecnebi ailelerinin birçoğu 
i~tirak edecektir. 

Bayındırın haritası 
Baymdar kazasmm ba.li hazır 

ve mü::;takbel baritasmm yap
tmlması kaza be1ediyesinee 
kar arlaştarılmıştır. -------
Bahar bayramı 
Bugün bir Mayıs bahar bay· 

ramıdır.Re~mi daireler, mües
seseler ve mektepler kapahdır. 

• •• 
Küçük haberler 

Bağcıhk E~stitUsU binası 

Burnova bağcılık enstitüsün· 
de bir enstitü ihtiyacım karşı~ 
hyacak bir bina yaptırılması 

kararlaştırılmıştır. 
Orta mektebin 
müsameresi 

Karataş Orta mektebi tara
fından halkevi salonlannda bu 
akşam bir müsamere verilecek
tir. 

Nüfus ı,ıeri 
Soyadlarmı nüfus idaresin-. 

deki kütüğe yazdnmak için son 
günlerde müracaatlar artmıştır. 
Memurların çahşo::alarına rağ
men izdihamın öuü alınama
maktadır. 

Zabıta haberleri: 
Hırsızbk lddası 

kantarcılar çarşısında demir
ci Mehmet oğlu Recebin dük
kanında asıla bulunan pantalon 
cibiodeki 25 lira parasmm 
diğer bir dükkanda çabşan 13 
yaşlarında Bayburtlu oğlu Ali 
Riza tarafından çahodığı şika
yet edildiğinden yakalanarak 
takikata başlaomışhr. 

Kaza 
Tepecikte Hilil Un fabrikası 

yanında Bahçeler sokağmda 
oturan Hasan kı:u Bedriye evin 
diğer bir odasmda meşgul iken 
dört yaıındaki çocuğu Sevim 
kazaen mangala düşerek sa:f 
kalçasından hafifçe yanmııtar. 
Y arah çocuk Memleket hasta
nesine kaldmlmışbr. 

Ayıp fey 
Dolaphkuyuda Hacı Sinan 

sokağında oturan berber Y apr 
oğlu Ismail sarhoş olup dul 
Hüs<>yin kızı Pakizenin evine 
giderek kendi,inin içeriye ka
bul edilmesi için vaki teklifinin 
redeedilmesioden kızarak taşla 
evin camlannı kırmak suretile 
taarruzda bulunduğu şikayet 

etmiş ve tahkikata başlanmıştır. 

Memur döğUIUr mU? 
Çukurçeşmede oturan ve et 

kaçakçılığı yapan Hasan oğlu 
Alinin evine girip arama ya
pan belediye et takip memuru 
Osman, kaçak beş tane oğlak 
bulup almış ve bundan muğber 
olan Ali, Osmanı döğdüğü ıi
kiyet edildiğinden Ali yakalan 
mış ve tahkikata batlanmışhr. 

1 Nfilyıs -.::-• 

Tiyatro 
Halk opereti 

Sekiz Mayısta t~msllle· 
rlne ba,hyacak 

Evelisi gün · Elhamranın dı· 
şında "Halk operetinin" ,,gele· · • 
ceğini vaadeder levhalar gö~ · 
rünce idarecileriyle ·iörüştüoı. 

EJbamra lı:mirde bakikate11 
bir varlakter. filmleri nezih, ae· 
vimli, heyecanlı ve zevklidir. 
Arasıra lstanbulun meşbuı 
heyetlerini derler, toparlar b· 
m!r halkına günlerce bedii haı· 
lar verir. 

Bir zaman Istanbul şehir ti
yatrosu Elhamra sahnesinde 
ruhumuzu tatmin et.ti, bir za· 
man Münir Nureddin .• Ve her 
sene mutlaka bir yenilik El· 
bamrada kendini gösterir. 

Mayısın sekizinde gelecek 
olan Halk operetinin kadrosu 
42 kişidir. Bunlardan on kişi 
Orkestrayı teşkil ediyor. Ar
tistler arasmda Zozo Dalmas, 
Suriye turnesinden dönen Hac· 
ran, Ali Süruri. eski sanatkar
lardan Lütfullah Süruri, Dudu, 
Celal Süruri, Mebroed, Yaşar 
Nezihi vardır. Orkestrayı Ka· 
puçelli idare edecek.. Halk 
opereti lzmiri on gün, belki de 
on beş gün sanat havası içinde 
çalkandmb yorgun kafalara bir 
az neşe sunacaktır. 

1 - Nezihe Muhiddinio kon. 
servatuvar profesörierinden 
Seyfeddin Asafla, kardeşi Se. 
zai. Asafm besteledikleri Yük
sek eseri (Florya) 

2 - Halk operetinin şah· 
eseri sayılan (Şiri n teyze) 

3 - Sevda oteli 
4 - Halime 
5 - Çardaş fürstin ve daha 

bir çok eserler repertuvan leş· 
kil ediyor. -....... .. 
Sovyet Rusyada 
Kafkas dilleri grameri 

Sovyetler birliği ilirn akade· 
misinin dil enstitüsü, Dagıata

nın sarp arazisinde .o.turan 
müteaddit rnilleUerden btn olan 
Ağul'ların kullanmakta olduk
ları dilin gramerini '1Ücudo 
getirmiştir. Ağul'lar. şiındiye 
kadar hiç bir alfabeye malik 
bulunmamakta idiler. 

- -~~ --
ızmir AskerliK Şube· 

sJnden: 
Şimdiye kadar askere çağı· 

rılmamış veyahut çağırıldığ& 
halde gelroiyerek bakaya kal
mış veyahut hastalığından ve 
başka sebeplerle geri katmııı 
ve askerlik etmemiş 316 do· 
ğumundan 327 dahil doğumu-
na kadar gayri islam erat ki
milen mürettep oldukları mü
esseselere sev kedileceklerdir. 

Bunlardan eskerlik hizmet· 
lerine kaşı bedel verecek olan· 
Jarm nihayet mayısın beşinci 
günü akşamına kadar istidala-
rile 4ubeye geJaıeleri bu gWıe 
kadar gelıniyenlerin bedelleri 
kabul edilemiy~ceği ilan olunur. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aleni teşekkür 
Halen Pariste oturmakta olan 

Mösyö ffepry Van der Zee'nin 
kapalı bulunan Karşıyaka Fah
rettin paşa caddesinde 102 
Nlu. evinden 27·28 nisan gece· 
sinde çalınan 39 parça muhte
lif eşyayı derhal hırsızile bera
ber tutmak hususunda göster
diği gayret ve dirayetten do
layı Karşıyak.ı polis komserile 
zabıta memurlarından Bay Ne
şete ve ayni ıamanda böyle 
uyanık ve kıymetli zabıta me
murlarım yetiştiren emniyet 
direktörümüz: muhterem Fey%i 
Akkora alenen teşekkür etme· 
ği vicdani bir vazife telakki 
eylediğimi bildirmek üzere muh
terem gazetenizin delaletini ri· 
ca ederim. 

Van Der Zee acentesi 
müdürü Edvard Aliotti 

s 2 (838) 
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Son lgra:f aberleri 
1 

Türkçeye çeviren: R. B. Fe erbahçe Parise gidece Türk ofis 
- 62- • 

Kremlinde Katerina lmparatorıçe 
ilan edilirken Rus milleti de 

hürriyetine kavuşmuş bulunacaktı 
Papas ananevi formülü üç 

defa tekrar etti : 
•• Allahın hizmetkarı olan Sa

ma jeste Aleksandr tanrının hiz-
metkarı sonaltes Prenses Ka
terina Mihailovnayla evleniyor.,, 

Bu törenin sonunda papas 
yine kilisenin adeti üzere yeni 
evlilere kucakla~malarını em
retti. imparator ve Katya bu 
emri seve seve yerine getir
diler. 

Heyecanını ancak gizliyebi
Jen Katya : 

- Şimdi bahçede biraz do
laşalım dedi. Bu ödağacı ko
kuları başımı ağrıtıyor. 

imparatorluk ailesinin o ka· 
dar çok korktukları şey, Rus
ya sarayının miitad hayahnda 
zahiri hiçbir değişiklik yapmak 
ıızın vuku bulmuştu. izdivaç 
akşamı imparator General Po
tapofu mutad olduğu üzere 
özel apartmanında kabul 'tti. 
Bu mülakatta Katerina hazırdı. 

Çar sevdiği kadınla izdiva· 
c1nı birgün bile tehir etmek 
istemediğinden ona arzusu hi
lafında olarak başka bir şekil 
vermeğe mecbur kalmıştı. Sa· 
rayın matem mühleti hitam 
bulmadan Katerinayı impara
toriçe yapainazdı. General Po· 
tapofa Katerinayı yakın gün
lerde Rus tahtına çıkarmayı 
istihdaf eden bir irade yaz-
dırdı. .-. 

Potapofun sevinci pek bü-

yüktü. 
Kısa boylu şişman adam 

Katerinaya daha ilk gördüğü 
günden beri bağlanmıştı. Onu 
tebrike cesaret etti. 

İmparator gayet ciddi olarnk: 
- Katerinayı değil, Rusyayı, 

Rus milletini tebrik ediniz 
dedi. Ben ona layik olduğu 
imparatoriçeyi vereceğim. 

YENİ iMPARATORiÇE 
yemek saatında karı koca 

yine haşhaşa vermişlerdi. Bu 
1881 martının ilk günü impa
rator Katerinaya çok mühim 
bir haber getirmişti. Müsved-
deleri tarafı?~an .. yazıla.rak 
Katerinanın mını mmı ellerıy)e 
tebyiz ettiği Rus kanuı_ıu esa-

lmparator dedi ki : 
_ Katya akşam şansölye ile 

görüştüm. Potapofu da or~~a 
~ tmıştım Saray matemmın 

çagır · . .. 
kısaltılması için ıcab eden bu-
tün tedbirler alınmıştır. Matem 
.. martta nihayet bu~acaktjr. 
uç d . M 
Birkaç gün sonra a senı os-
kovaya getirecek ve Kremlinde 
Rus lmparatoriçesi olarak ilan 
edeceğim. Kızıl merdivenin 
tepesinden Ru~ ~~lletine görü: 
neceksin. Aynı ){Unde ve aynı 
saatta kanunu esasiyi ilan ede
rek Rus milletine hürriyetini 
vereceğim. 

Katerina Aleksandrın kolları 
arasına atıldı. imparator onu 
kollarından tutarak bir çocuk 
gibi havaya kaldırdı ve devam 
etti : 

- O zaman Rus milleti iki 
bahtiyarlığı birden duyacaktır. 
Senin gibi zeki bir kraliçaya 
malikiydin zevkini geniş hür· 
riyetleriyle tadacak ve alkış
lıyacaktır. 

Düşmanlarımıza gelince onlar 
başlarını kaldırmak için kendi
lerinde en küçük bir cesaret 
görmiyeceklerdir. 

Katya: 
- Ve dünya senin ne kadar 

eyi kalpli bir adam olduğunu 
anlıyacaktır dedi. 

* .. . 
Bazı süfli etiket meseleleri 

Aleksandrm o kadar azımka
rane olan kararının tatbikini bir 
kaç gün daha geciktirdi. Ve 
kanunu esasi düşmıınlarma gizli 
toplantılar yaparak istişarelerde 
bulunmak için fırsat ve vakit 
verdi. Mürteciler için bütün 
ümitler kaybedilmiş gibiydi. 

Son müstebidin kendi irade
siyle istibdad ölüyordu. 

Bir kaç güne kadar çarların 
mutlak salahiyetleri bir hatıra
dan ibaret katacaktı. Fakat 
son dakikada mürtecilerin ek
meklerine yağ süren beklenil
meı bir hadise oldu. Rus mil-
Jetinin hürriyetine kavuşması
nı ve Katerinanın nihayet mu· 
zaffer olmasını infialle gören
ler onun bir jestinden istifade . · in ilanını emreden ıradeye 

sısın k tu Bu kanun edebilecek durumda bulunu-
imıasını oymuş . 1 d 

. . uhteviyatından yalnız yor ar ı. 
esasının m 
.. · h berdar bulunuyordu. - Sonu Vm· -
ıkısı a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·····M~·~;;~f~· yarın intihabat vardır 
-------------~·--..-~·---~·----~~~-

- Baş tarafı 1 iJzcı sal'~ada - kendi mes'uliyeti altında üze-
nın geçeceği yol üzerınde ~v- rine aldığını bildirmiştir. 

J • ahlarından matem fı)a- Kahire, 24 (Ö.R)-Saraydan 
erın ç d k' k H h maları sarkıyordu. Sokaklar a ı çı an ususi aberlere göre 

ele
ktrik ve havagazı lambaları Prens Mehmed Ali, Prens Fa-

l e rukun kendisi ile başbakan Alı' 
Sı·yah kreplerle sarı mış v 

k l h Mah_ ir paşaya babasının cena-
)ambalar ya ı mış · d k d 

C e yola çıkarken sara· zesın. e en ~!~~ temsil için 
enal zsu saray ve hükümet salahıyet verdıgını bildirmiştir 

yın av u 'lO Nihayet meclis kuruluncaya ka~ 
k~ ile dolu idi. Saat lO, J d b b k 

eı anı ~h .. t f n ar aş a an meşruti sal h' 
da saray nazırı Zu tu, e ra 

1 
• yetleri haiz bulunacaktır. D~~; 

da zabitler oldu~u halde ~~- cihetten resmen bildirildigıv 'ne 
· kaldırdı. Ta'>ut gemıcı- p 

na~eyı d derin bir sü- göre rens Faruk perşembe 
lerm omuıun a, k nu Londr d 
k~ t .. d top arabasına a- gu a an ayrılmıştır 1 

u ıçın e, 1 r Mayısta Marsilyüda buluna . k 
dar taşınarak orayabyer eJ.;- ve bir harb gemisine b:ne::k 
rildi ve üzeri Mısır ayragı e 5 Mayısta lskenderiyeye vara-
sarıldı. k H caktır . 

Kralın nişanları bay~a uke· Kahire 30 (0.R)- DUn 
rine iğnelendi. C~naz~nın a~ a- lntlhab dairelerinden biri 

d kral ailesı gelıyor, un· önünde kanh bir arbede 
~~~1 ~ki'ımet ekanı takib edi- oldu. 7 kişi öldü. a ki 

1 
d yaral~ndı. Krahn ölUrnu' _ yor u: 0·· R) - Bahriye - -
Parıs, 3 (l F. dın cenaze ne ragmen bUtUn rnern-

bakanlığı kra ua b . ıeket dahilinde intihabat 
meras~~i dolayısile har g.ed~- faaliyeti hararetle devam 
!erinde bayrağı~ .yarıya ın ı- ediyor. Umumi intihabat 
rilme i i emretmıştr. cuma~tesi gUnU icra t:dl-

.. R) Başba- ıecektlr. 
Kahire 

30 
(O. Faruk (1) vafdçllar, umurntvazı. 

kan Prens Faruku, t 
T ettikten yete amamen hAklrn 

adiyle Mısır kralı 1 .a? kkül olmalarını temin edecek 
sonra, niyabet meclısı teşe bir netice almağa Çah-
edinceye kadar, kral namı~~ Ş!yoı:_lar. · · 
onun meşruti salabivetlerını 

Rapid ve Isparta takımlarının da 
Istanbula gelmeleri muhtemeldir 

Reisi Kahirede 
Kahire, 29 (A.A)-Anadolu 

Ajansmın hususi muhabiri bil
diriyor: 

Türkofis başkanı Mecdet 
Alkın ile Mısır ticaret nazırı 
arasında yapılan kono~şmalar 

lstanbuJ, 30 (Yeni Asır) - Yaz mevsimi içinde Istanbulda bir çok spor temasları yapılması neticesinde Mısıra ithal edile· 
için gerek federasyonlar ve gerek kulüpler muhaberata girişmişlerdir. Avusturya birinci likinin en cek Türk tütünlerinden alın-
kuvvetli takımlarından Rapid'le Çekoslovakyalı meşhur lspartanın lstanbula gelmeleri muhtemeldir. makta olan gümrük resimleri· 
Son yıllar içinde Güneş kulüb.üyle birleşik olarak angajmanlar yapan F enerbahçe bu iki takımı nin tenzili ve kasaplık hayvan 
Galatasaray idarecileriyle birleşik olarak getirecektir. gümrüğünün de sıklet üzerin-

Ayrıca Fenerbahçe takımının Ras
0

ing ve Red Star takıınlariyJe iki maç yapmak üzere gelecek den alınması hakkında muta-
ay içinde Parise ~ideceği söyleniyor. hık kalınmıştır. ..... I>iş ........ sa .. · .. :·anımız ....... 1 ............. ce1>eıüttarık ........... .. 

-------·--·-----
Doktor Aras dün akşam Suta linıaniyle becayiş 
Atinaya hareket etti konuş~aları başlamıştır 

, Viyana 30 ( O. R) - Eko leştirmemişlerdir. lngilterenin 
IST AN BUL, 30 (Yeni Ası~).- Dört mayı~ta . Belgrad da gazetesi, Ma~ritteki' muhabirin· Cebelüttarık'ı ispanya 'ya bıra-

toplanacak olan Balkan konseyının başkanı, Dışışlerı Bakanımız den aldığı hır mektubu neşre- k k k b T d 1 11 Doktor Tevfik Rüştü Aras bu sabah Ankaradan şehrimize diyor. Bu mektupta lngilizlerin 
5
arta mı· u a 1 ınke ds~~nyo arkın 

k C b 11 .. tt k · ·hk'" u a ımanını en ısıne ter e gelmiş ve merasimle karşılanmıştır. Doktor Aras a şam saat e e u ar> ıstı amını as- k . . .. .. . 
· · , . · O d B 1 d' k J'k b k d · tt andırmak ıçın buyuk mesaı on ~ek1zde vapurla Pıre ye hareket etmışhr. ra an e gra a er ı a ımın an emnıye en •y. •• • 

geçecektir. sakit addettiklerini bildiriyor. sarfettıgı soylenıyor. Bu müba· 

R d • F • Ingilizler Cebelüttarık'a ar- dele vuku bulursa Ingil\zler 
Oma a yere inen. l3DSIZ tayyaresi bk okadar ehemmiyet vermi- Sutayı dünyanın en kuvvetli 

h b • • f J A kk• d•ldı• yorlar ki, 925 den beri bu deniz essüJharekelerinden biri ar esırı e a 1 e 1 mevkie bir tek yeni top yer- yapacaklardır. 
Roma, 30 (Ö.R) - Habeş imparatorunun hizmetine gire· 

rek Paristen Habeşistana uçmakta olan Fransız tayyarecisi 
Drouet Roma yakınında bir askeri tayyare mey~anına inmek 
mecburiyetınde kalmış ve tayyaresi musadere edilmiştir. iki 

Italyan kıtal arı 
gündenberi Romada bir otelde ikamet etmektedir. Vaziyetini 
nizam altına sokuncaya kadar Romada kalacaktır. Henüz Fran-

sız konsolosluğuna müracaat etmemiştir. 
Roma, 30 (Ö.R) - Fransız tayyaresi Drouet geçen cumartesi 

günü Roma yakınlarındaki askeı i bir tayyare meydanına inmek 

mecburiyetinde kaldıktan sonra üç gün göz habsinde lu· 
tuhouş ve nihayet kaçmıy cağına namus özü vermesi üzerine 

sah günü serbest bırakılmıştır. O vakıtdanberi, geçen sene bir 
ay kaldığı bir otelde ikamet etmektedir. Şimdiki halde hususi 

Yağmura rağmen Adis 
ft .. beba yolu üzerinde 
ilerlemesine devam a 

bir nezaret altında değildir. • 
Kendini harp esiri telakki ettiğini söylüycn Drouet, Tirenyen 

denizi üzeri-nden uçarken makinesinin benzin hazinesinden bir 

bozukluk üzerine seyahatını kesmeğe mecbur kaldığı ve böyle 
olmasaydı, Yunanistanda yere indikten sonra, Habeşistana doğru 
seyahata devam etmek niyetinde olduğunu söylemiştir. 

Berlinde konuşmalar yapılıyor 
--------------------------~---

Almanya -Rusya ticaret 
münasebatı ~enişliyecek 

Berlin, 30 (Ö.H) - Ekonomi bakanı doktor Schacht dün 
Sovyet büyük elçisi ile 1936 senesi içinde Almanyanın Rusyaya 

ıhracahm finanse etmek imkanını veren bir anlaşma imza 
etmiştir . Bu suretle geçen sene girişilen ve Aimanyanın 
Rusya'ya ihracabnı inkişaf ettirmek için Sovyetlere beş 
yüz milyon marklık bir kredi açılmasını istihdaf eden mü
ukerelerin akametinden sonra, Alman - Sovyet ticari müba
delelerinin tediyesi imkan dahiline girmiştir. Yeni imza edilen 
anlaşma kredi açılmasını gözönünde bulundurmamaktadır. iki 
memleket arasındaki mübadeleler peşin para ile tediye edi
lecektir. Bununla beraber Sovyetler, Almanyada mark olarak 
mevcud olan alacaklarını Almanyadan yapacakları mübayeaları 
finanse elmek ve esasen az miktarda olan borçlarını ödemek 
için kullanacaklardır. Bunun haricinde bütün ticari mübadeleler 
peşin para ile veya mala karşı mal mübadelesile ödenecektir. 

-

Roma, 30 ( Ö.R ) - ltalyan 
umumi karargahına gelen bazı 

haberlere göre başında Dehaz 
Amede olan GaHa aşireti Ital-

yan askeri makamahna muta
vaata karar vermiş. Bu aşiret 
10 bin muharibden ibarettir. 
Decaz Amede kılıncını ltalyao 

generali Bolidinin eline tes
lim etmek arzusunu gös-

termiş. Bu aşiretin baş eğmesi 
ltalyan ileri hareketini bir kat 

daha kolaylaştırmaktadır. Tay
yareler çok faaliyet göstermiş-

lerdir. Rasıtlar şimale doğru 
Habeş kıt'alarmın bazı hare-

ketlerini müşahede etmişler

dir. 
ltalyan istihbarat dairesine 

gelen haberlere göre Habeş 
hükümeti Adis-Abebadan çeki
lip Kenya lngiliz müstemlekesi 
hududunda mühimce bir mev
kide yerJeşmeğe karar vermiş 
imiş. 

Roma, 30 (Ö.R) - General 
Perdio kumandasındaki Eritre 
kolu Adis - Abebadan ancak 
100 kilometre mesafede bulun
maktadır. Bu kol kamyonların 

, 
ITAYYARE 

AyJardanberi beklenen filim 

CUMADAN itibaren 
SINEMASI TELEFON atsı 

KADIN NE YAPSIN 
P 'k 1 ··k t hlilleri ile dünya sinemacılığında büyük bir inkılap yapan şaheser 

sı 0 oıı a ' ·1 ·kı · k d 1 v b'·t·· 1 
B 't ı ile Jean Golland ın temsı etb erı ve a ın ıgın u un sır arını 

Jeanne oı e d k b .... k f'l' k açık olarak mey ana çı aran uyu ı ım 
~J.'7.7..7..ZXZ7..7.7.../.7.7.7..Z/.ZZJt'77Z '.7J..ZZZ7..7..:L7..T.LZ7..71Z.7..z.7...7.Z7.7...7.T...7.7.7ZZ; 

rLo.7J.7.zZ7..zzLLL/YAYİUCA : Türkçe sözlü ( FOKS ) dünya haberleri 
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fV..LZLZOIDJ.ZZUJ.:Z.Z SEANS SAATLARI 

19 2115 cumartesi ve pazar ufınleri 13 de haşlar 
H .. 15 17 - - 1 ~ er gun - , _,_ 

geçebileceği Adis - Abeba yo
lundan ileril-eyerek Mafi suyunu 
geçmiş ve Alberta köyü kar
şısına varmıştır. 

Daha mühim olan ve 3000 
kamyondan müteşekkil bulunan 
diğer bir kol ise 150 kilometre 
daha uzun olan bir patika 
yolunu takib ctmeğl tercih 
etmektedir. Zira bu yolun yağ
mur mevsiminde geçilmez bir 
hale gelmesi veya bazı ırmakla
rın mecralarının değiştirilmesile 
kesilmesi ihtimali yoktur. Eritre 
kolu Ankoferin otuz. kilometre 
şimaline varmıştır. Eritre ileri 
müfrezelerine Habeşler hücum 
etmişlerse de kaçmağa mecbur 
edilmişlerdir. 

Umumi karargahtan bildiri!· 
diğine göre Vola Gala aşireti 
reisi Deca1. Amede on bin mu· 
hariple mutavaat etmiş ve 
kılıncı bizzat Italyan generalı 
Baroneye teslim etmiştir. Çok 
faaliyette olan tayyareler ce
nuba doğru hareket t:den mü
him Habeş grupları müşahede 
etmiştir. ...... 

Haftada 
48 Saat iş 

Ankara 30 ( Yeni Asır ) -
İş kanununu tetkik eden muh· 
telit encümen, haftalık mesaiyi 
48 saat olarak kabul etmiştir. 

Kamutayda 
Ankara 29 (A.A) - Bugün 

Nuri Cönker'in başkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısında 
bir kısım dairelerin 1935 yılı 

bütçelerinin muhtelif fasıllau 
arasında 63,600, inhisarlar 
•umum müdürlüğü bütçesinde 
10 bin ve Istanbul liman işleri 
umum müdürlüğü bütçesinde de 
7,500 liralık münakale yapıl
ması hakkındaki kanun layiha
ları müzakere ve kabul edil
miştir. 
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PARDAYANLAR 
- 137 - YAZAN : Mlfel Zevako 

Sokakta halk ve askerler hem bağı
nşıyor hem de küfür savuruyordu ··-·-·-Yolda hem yürüyor hem de 
düşünüyordü. Bu halde iken 
etrafında olub bitenleri göre
miyordu. Yolda Morever şö
valyeyi gördii. Sevincinden sıç
nyarak karanlık bir dükkana 
girdi. Pardayan geçince More
ver de dü'kkindan çıkb. Yolda 
geçen bir askere seslendi. Tam 
bu sırada Kelosla Mojiron da 
geldiler. Bunlara Pardayanı 
gördüğünü söyleyince arkasın
dan gitmeğe karar verdiler. 
Şövalyenin bunlardan haberi 
yoktu. Çünkü dalgın gidiyordu. 
Martoki meyhanesinin bulun
duğu sokağa gireceği esnada 
birdenbire arkasında bir çok 
ayak sesleri işjtti. Başını çevi
rince, on kadar askerle bun
ların önünde yürüyen Kelos ve 
Mojironu gördü ve Morever: 

- Dur! Dur! 
Diye bağll'dı. Asker çavu-

şu da: 
- Kral namma! 
Diye haykırdı. 
Bu ses üzerine ahali şepka

larını çıkardılar. Seyyar saha
lardan iki bç tanesi şövalyenin 
6nünü kesmek istediJer. Deli
kanlı bir şey söylemt:'ksizin enli 
ve uzun kamasını çekerek he
rifleri önünden kaçırdı. Takip
çiler de koşmağa başlamışh. 

O vakıt, Pardayan kamasını 
elinde tutarak daha hızlı yü
rümeğe başladı. Tam sokağa 

sapacağı bir sırada karşıdan 
bir devriye kolunun gelmekte 
olduğunu gördü. Yakalanaca
ğını anlamıştı. Bu esnada bir 
köpeğin bacakları arasıoda do
laşdığıoı görünce: 

- Pipo 1 Demek babam bu
rada ... 

Ve: 
- Hazır ol! Beni kuwahyor

lar!. 
Diye bağırarak meyhaneye 

abldı. ihtiyar Pardayan kapıya 
kadar sıçradı. işin kötülüğünü 

anlayınca kapıyı kapamak ve 
sürmelemckten başka bir iş 
olmadığını kavradı. Ayna zaman 
da kapı şiddetli vuralmağa baş
lamııtı: 

- Açınız! Kral namına!.. 
Diye bağırıyordu. ihtiyar 

Pardayan ise kapının arkasına 
iskemle, masa ve ağır şeyler 
yığıyordu. ihtiyar kurt: 

- Kato, Kato ! 
Diye bağırdı. Şişman Kato 

da orada bulunarak bu vak'ayı 
heyecansız seyrediyordu Kato 
derhal: 

- işte buradayım 1 
Diyerek seslendi . 
- Birşey SC\racağım, dostu

muz mısınız? Düşmanımız mı
sınız? 

- Dostunuzum. 
- Kato! Sen iyi bir kızsın. 
ihtiyar Pardayan bu sözlerin 

arkasından oğlunun kulağına : 
- Şayed Kato düşmanları

mızın tarafına geçmiş ve dos
tumuz olmasaydı. Hemen öldü
recektim. 

f\edi. Şövalye de başıyla 
onayladı. 

Dışarıdan da mütemadiyen 
sesler geliyordu. Kapı vurulu
yor. Çoluk çocuk ve kadınlar 
da Luvr sarayında geçen 
vakayı birbirlerine bağıra b&
ğıra anlatıyorlardı. Devriye 
çavuşu: 

- Kralın emrine isyan edi
yorsunuz. 

Diye habire bağırıp çağm
''1. 

•r Pardayan da birçın 
ığlu Şövalyeye: 

baltetmeğe o ine girdin? Sana 
öğüt bile vermiştim. 

Bir taraftan Pardayan mah
zende bulunan bir küp zeytin 
yağından bir miktar alarak 
ocakta ve bir kap içinde kay
nattı. Demir manivela ile bir 
de kazma bulmuşlardı. 

Her iki adam kazma ve ma
nivela ile merdivenin çivilerine 
vurmağa başladılar. Güçlükle 
kaynıyan Zeytinyağım yukan 
çıkardılar. Askerler içeri gir
meğe çalışıyorlardı. Bir müddet 
sonra bir gürültü daha koptu. 
Bu da yıkılan merdivenin ça
brbsı idi. Baba ile oğul kaynı
yan yağı havi büyük tencereyi 
merdiven başına götürdüler. 
ihtiyar pardayan eğilerek ba
ğırdı: 

- Baylar çekiliniz, yoksa 
sizi haşlıyacağım l 

Dedikten sonra geniş bir 
kaşık ile kaynıyan yağdan ala· 
rak alabildiğine Üzerlerine serp
ti, Kiminin yüzü, kiminin eli, 
kiminin ensesi yanarak aşağı
dan acı acı bağnşmalar işidil
di. Alt salon boşalmışb Parda· 
yan mütemadiyen r 

- Kaynat kızım l 
Diyordu. 
Sokakda bir sürü halk ve 

askerler hem bağırışıyorlar 
hem de küfürler savuruyorlardı. 
Bu sırada bir marangozdan 
sağlam bir merdiven almışlardı. 
Morever: 

- Pencereye dayaymız 1 
Diye bağırdı. Büylik Parda

yan pencereyi açarak aşağıya 
bakınca yedi sekiz kişinin bir
biri arkasından pencereye da
yalı merdivene brmandık· 

larını gördü. Oğlu da gelmiş 
idi' Baba, oğul merdiYe• 
nin yukarı ucundan tutarak 
kuvvetle ittiler. Merdivendeki· 
ler derhal yuvarlandılar. Mer
diven de birkaç kiıiyi yaraladı. 
Boylu boyunca çamurlu yolun 
üstüne uzandı. Kepçe ile kay
nayan yagdan da pencereye 
dökmeğe başlayınca bağırışma-

larla kalabalık dağıldı. Zavallı 
askerler uğradıkları bu halden 
alıklaşmışlardı. 

Morever: 
- Mademki bu kudurmuş 

herifler yakan şeyleri seviyor• 
Iar öyle ise biz de onlan yaka
lım ... 

Dedi. 
-Sonu Vat-

MISIRA 
Taziyet telgrafları 

gönderttmı,tır 

Ankara, 29 (A.A) - D. M. 
Mısır kralının vefatı doJayısile 
hariciye vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras Mısır elçiligine 
giderek maslahatgüzara Tür
kiye hükumetinin taziyetlerini 
bildirmiştir. 

Bunu müteakip başyaver Ce
lil Atatürk namına Mısır elçi
Jiğine gitmiş ve taziyede bulun
muştur. 

Daha sonra protokol umum 
müdürü Şevket Fuad yine Mısır 
elçiliğine giderek arzı taziyet 
etmiıtir. 

Ankara 29 (A.A) - S. M. 
Mısır kralının vefatı dolayııiyle 
Cumurreisi Atatürk tarafından 
yeni kral S.M. Faruk'a taziye 
telgrafı çekiJmiş ve başvekil is
met lnönü tarafından Mısır 
başbakanı Mahir paşaya ve 
hariciye vekili Dr. Tevfik Rüş
tü Aru tarafından ela Mısır 
hariciye nazırına t .. ziye tei«raf-
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Avusturya hududları Buğday 
••• 

Alrnanyaya ilhak 
kapıları açılmış 

Paris 30{Ö.R) "Eclaireur De 
l'Est,, gazetesi general Görin
gin Almanyada döviz ve ilk 
maddeler kontrolörü tayin edil
mesi münasebetiyle diyor ki: 

edilirse Tuna 
bulunacaktır 

ihracatımız artacak 
Ankara 30 ( Yeni Asır ) -

Bu yıl dış memleketlere yapa· 
cağımız buğday ihracatının ge
çen yıldan daha fazla olacağı 
anlaşılmaktadır. Daha şimdiden 
bazı memleketler taleplerde bu· 
lunmuşlardır. 

General Göring terazinin 
üzerine kılıocını atarak teslihat 
programının tatbikine karşı 

mukavemeti kıracakhr. isteni
len şey Almanyanın bütün ser
vetinin teslihata tahsisidir. 
Bu mutlak suretde Almanya
nın taarruz edeceği demek 
değildir. Almanya Müsellah ih
tilaf kartını oyunun ancak en 
sonunda kullanmak emelinde-

Dr. Eckener 
Bertin, 30 (Ö.R) - Göbels 

gazetelerin, Zeplin kumpanya
sı direktörü Hügo Eckenerin 
ismini zikretmelerine dair olan 
yasağı kaldırmışhr. 

Belediyeler Bankası 
Ankara, 29 (A.A) - Bele

diyeler Bankası umumi merkez 
bina11nın inşaab 323 bin liraya 
Abdurrahman ve Enver inşaat 
müessesesine ihale edilmiştir. 
.......................................... 

dir. Kuvvetini kullanmağa mec- retinden mahrumdur. Uluslar 
bur kalmak için onu göz önüne kurumunun yardımının tesirin-
çıkarıyor ve blSylece istediği den de şüphe ediyor, Avus-
billün menfaatlan koparmağa turya bu vaziyette çok zaiftir. 
bakıyor. Bu yeni tayin zanne- Gerçi gerek Berlin ve gerek 
dildiği kadar endişe verici bir Viyana hududun iki tarafın-
şey olmasa bile ciddi bir ihtar- daki askeri hazırlıkları tekzip 
dır. Yeni Almanya her sahada etmişlerdir. Tehlike beJki ini 
manen ve maddeten kuvvetli değildir. Fakat tazyi'klidir.Eğer 
olmak istiyor. Fransa da bu Avusturyada bir Nazi kuvvet 
intibah devresiede bunu düşün- darbesi olursa bundan Tuna 
melidir. kapıları Almanyaya açılmış ola-

Paris, 30 (Ö.R) - ''Temps,, cakbr. Fransada henüz seçim 
Avusturya vaziyetinden endişe frhistan başbakam Budapeştcyl ziyatetilıdc Macar askerJeıini teftiş ediyoı devresinin devam ettiği bir 
etmektedir. Diyor ki: 7 mart fade ederek yeni faydalar kur- Schuschiog ancak son derece sırada böyle bir hareket Av· 
kuvvet darbesinin muvaffakı- tarmağa teşebbüs edebilir. enerji ve vatanperverlik kuv- rupa için bir felaket olurr. Ta· 
yetinden beri Almanya Avru· Bunu hangi istikamette ya- vetile yerinde durabiliyor. Fa- mirsiz bir harekete girişilmiye-
panın acıklı vaziyetinden isti- pacağı da malumdur. Şansölye kat şimdilik ltalyanın müzahe- ceğini ümit etmek lazımdır. 
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Avusturyaya bir tecavüz olursa 

lngiltere Cenevreden Avusturyanın 
istiklali korunmasını istiyecektir. 

Londra 29 (A.A) - Alman
yanın Avusturyada bir darbei 
hükumet yapacağına dair siya
si mabafilde musırrane bir şa
yia dolaşmaktadır. Londra ga
zeteleri Almanyanın bir darbe 
yapmağa kıyam etmesi imki
nını kabul etmekte ve bu mü
nasebetle Avusturyanın istikll
li meselesinin Milletler cemiye
ti konseJ;nin 11 Mayıs toplan
tı devresinde ortaya atılması 

lüzumunu ehemmiyetle kaydet
mektedirler. 

Morning Post gazetesi di
yor ki: 

Stahrenberg ile Şusoiğin 
arası açılması üzerine Avustur
yaoın vaziyeti yeniden büyük 
bir endişeye bais olmuştur. 
Paris ve Londrada Nazilerin 
yakın bir istikbalde yeni bir 
darbe indirmeleri imkanı kabul 
ve derpiş olunmaktadır. Eğer 
bu korkulan netice tahakkuk 
edecek olursa lngiltere biç 
şüphesiz Avusturya istiklalinin 
muhafaza edilmesini istiyecek
tir. Ruznamesine dahil olma· 
makfa heraber bu meselenin 
Milletler Cemiyeti konseyinin 
önümüzdeki ay zarfındaki top
lantısında müzakere edilmesi 
muhakkaktır. 

FRANSA SORUYOR? 
F ransanm istatuko haleldar 

olduğu takdirde lngiltere hüku
metinin ne gibi bir hattı hare· 
ket ittihaz edeceğini soracağı 
tahmin olunmaktadır. Bu suale 
verilecek cevabın Fransanın 
harici siyaseti ve bu siyasetin 
bilhassa ltalyan·Habeş ihtilafına 
ve zecri tedbirlere müteallik 
olan kısmının müstakbel istika
meti üzerinde mühim bir tesiri 
olabilecektir. 

ALMANLAR HAREKETE 
GEÇECEKLERDJR 

Manchester Guardian yazı
yor: 

Almanyanın Avusturyada pek 
yakında harekete geçeceğine 

. " ... .. __ ,,.._ :ı" ... _ 

vam etmektedir· Avusturya is
tiklalinin müdafaası bilhassa 
ltalyaya terettüp etmektedir. 
Almanyanın, ltalyanın doğu Af
rikasında bir harbde meşgul 

maJıiyetini almış ve bu turne 
esnasında mumaileyh bilhassa 
Avusturyada dahili vaziyetin 
uzaktan görüldüğünden çok 
daha ziyade istikrara malik 

olduğunu müşahede et
miştir. 

Sir Cbamberlain mer-
kezi Avrupaya taalluku 
olan meselelerin halli 
çok müşkül olduğunu 

ve umumi bir 
felaket zuhur 
etmediği tak-

ki mUtaleasının Almanlana 
Avuıturyahlara kendilerini di-
ledikleri veçhile idare etmele· 

rine müsaade etmekte olduk· 
lan ve Avusturya ile Almanya 
arasında pek ziyade dostane 
münasebetler vücuda getirilme· 
sinin mümkün bulunduğu mer
kezinde olduğu zannedilmek· 
tedir. 

Sir Chamberlaioin Çekoslo 
vakya - Sovyet Rusya dostluğu 
hakkında bazı mahafil tarafın· 

Ptens Stahunbeıg Viyana opnasmda /Ocasmda ( J<.rnaıdaki kadın Vıya11a operası baş 11ıuga11mıesıdu) 
ve Milletler cemiyeti ile ihtilaf dirde bu meseleleri ancak %a- dan izhar olunan endişelerin 
halinde bulunmasından istifade manın ve sabrın haUedebilece- yerinde olduğuna kail değildir. 
etmek istemekte olduğu ğini anlamıştır. ALMANLARIN ASKERi 
zannolunmak tadır. CHAMBERLAIN'IN F AALİYETLERI 

OSTEN ÇEMBERLA YNIN KANAATi MUHAKKAKTIR 
BEYANATI Deyli Telgraf gazetesinin Viyana, 29 (A.A) - Royter 

Londra 29 ( A. A ) - Sir muhabiri diyor ki: ajanıından: . 
Austen Chaaıberlain dün Lon- Sir Chamberlain Viyanada Avuıturya, Vıyanada ve şarl& 
d d.. k üzere Viyana- her ne kadar bir çok kral mıntakalarında bulunan kıtaatl 
drayah onk~e etmictir. Bu mü- taraftarlarına mülaki olmuş Salzburg ve Tyrole sevketmek~ 

an are y • d b 1 d h. b' · k d' V b k" t b bı b 1 Times gazetesinin ıse e un ar an ıç ırı en- te ır. e u sev ıya ın s~ e 
nase ete disine krallığın yeniden tesisi Avusturyanın Almaııların Ayus· 
Viyana muhabiri. y~zıyor : meselesinin ameli siyaset salıa- turya hududunda askeri faali-

Sir Chamberl~ın ın ~ merkezt sına dahil bulunduğunu slSyle- yetlerde bulunduğundan baber-
Avrupayı ziyareti malu~at top- memiftir. dar olması olması olduğu be-
l•mak Gzere yapd8a bır tane Sir Chamberlainin bu bapta- yan edilmektedir. 
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Haberler yalan mı 
Almanya Avrupa hava

General Grazyani nihayet Sasabenk sını zehirlemek istemiyor 
• • • t ff k J Avusturyadaki JTianevralar \:Snasın-

mevkıını de zap a muva a o muş da büyük bir kaza oldu ... ; ~~-~--~~--------=:--::---.~~--

Ka~agömlekliler Habeşlerin son derece at ımkir 
müdafaasına rağmen bu hattı ele geçirmişler 

Roma, 30 (Ö.R) - 199 nu· 
maralı ltalyan tebliğidir: 

Türk ve Belçika zabitleri 
tarafından projesi kurulub ya
yılan kudretli Bulali - Sasabe
nek müstahkem haltı, Rns Na
s ibu ordusunun son derece şid
dt>tli mukavemetine rağmen,· 
General Graz\ ani ordusu tara· 
fmdnn hucumla zabtedilmiş· 
l ir. Sasabenek ve Bolali d~n 
öğleden sonra işgal edilıı..;ş!ır. 
Yerli Somali a!'\kerleri, karabın
yer!er, kara gömlekliler, ~nüne 
geçilmez dubat or~usu~duşm~· 
nın son derece vzımkar mu
dafaası karşısında yapılan güç 
harpta azim . ve cesare~te bi.r
birlerile rekabet etmışlerdır. 
Düşman bu mukavemette ıya 
hazır.anmış mevkilere ve her 
türlü vasıtalara dayanmakta 
idi. Hezimet halindeki hasım 
ordusu takip edilmektedir. 

Şimal cephesinde Adis-Abe
ba üzerine ileri hareketi devam 
etmektedir. Tsana gölünden 
hareket eden kuvvetler, Ras 
Kassamn eski makarrı o· an 
Debra - Taboru işgal etmiş

ierdir. 
Dessie 30 (Ö.R) - On bin 

muhariple teslim olan Deccaz 
Amede adamlarının sadakatım 
tekeffül edebileceğini beyan 
etmiş ve Dessie ile Adis-Abe-

) 

Oeneral Orazvanl 
ba arasındaki bütün aşiret baş- ferdir. ltalyan ileri hareketi iki 
kanlarınin da mutavaata hazır yoldan olmaktadır. Biri garb 
olduklarını bildirmiştir. cihetinden geçer, diğeri impa-

Roma, 30 ( Ô.R ) - ltalyan rator yoludur. Daha uzun ol-
kuvvetlerinin Adis - Abebaya makla berabt.r burada ilerle-
girmesi çok yakındır. ltaJyan mek daha kolaydır. 
ordusunun Dessie'deki lcısa te- Roriıa, 30 (Ô.R) - Sasabe-
vekkuf devresinde tayyareler nekin işgali, Vehip paıa tara-
yollarm vaziyeti hakkında Ji- hudan idare edilen sıkı müda-
zım gelen malumata getirmiş- eaa hathnın yıkılması demek-

tir. Bu bat Ciciga ve Harrarı 
himaye için yapılmıştır. Vepip 
paşa buna Hindenburg hath 
adım vermişti. Hathn garbı 
Sasabeneh, merkezi Dagabur 
ve şarkı Veda mevkileridir. 
ltalyanların hlicumu son dere
ce şiddetli bir bombardımandan 
sonra olmuştur. 24 Nisandan 
28 Nis~na kadar devam eden 
muharebede sol cenah şiddetli 
bir hareketle Sasabeneb ve 
Buralıyı işgal etmiştir. Bulah 
müdafaa batbnın en mühim 
mevkii telakki ediliyordu. Böy
lece Harrarn varmazdan evvel 
son merhale katedilmiştir. Bu 
hedefe doğru üç kol metodik 
bir şekilde ilerlemişlerdir. 

Solcennhta Libya askerleri 
ve motörlU kuvvetler vardı. 

Merkezde Sasabanah yolunda 
general Kosi kolu ileriledi. 
Arab ve Somalı kıtalarmdan 
mürekkepti. Sağda ise ge
neral Agostisin kolu orman 
kara gömleklileri, Karabinye
Jer ve Tezere gömleklilerinden 
mürekkeb bulunuyordu. Bu 
kuvvet şimdi Harrardan 200 
kilometre mesafede bulunmak
tadır. Böylece 1 O gün içinde 
Vale _. agabedo hattında çok 
şiddetli bir mukavemeti kır
dıktan senra 168 kilometre 
ilerlemiştir. 

A/111011 la11k/n11 111a111wa lwiuule 
Berlin 30 (Ö.R) -D.N.B. şu ı bahseden haberlP.rİ kaba ve 

tebliği neşrediyor: Bir kaç gün- suiniyet dolu bir umumi efkarı 
denberi ecnebi gazeteler Al- zehirleme manevrası telakki et-
manyada askeri hareketler ve mekte ve Almanya harici sıya-
Avusturyaya karşı Nazi teh- setinde Avrupa havasını yahş· 
didi hakkında haberler neşr- tırmağa çalışırken başkalannm 
ediyorlar. Bazao Avusturyalı dünya umumi efkarını bulao-
Lejyonların hareketinden babs- dırmağa ve rahatsız etmeğe 
edilerek Avusturyaya karşı bir çalışbklarını kaydetmektedirler. 
kuvvet darbesi ihtimalinden Viyana, 30 (Ö.R) - Avus-
bazan da umumi olarak luryada zırhlı otomobillerin de· 
Alman askeri kıt'aları _ vir seyahatı esnasında Albay 
nın hareketlerinden bahsedil- Kessek yaralanmıştır. lnsburg 
mektedir Bu haberler hayali- yakmmda çıkan kaza şöyle ol-

muştur : Hücum arnbalara şe· 
dir. Alman dış siyasetinin Av- bir yakınında bir manevradan 
rupada siyasal havanın ıslahı dönerlerken Albayla bir Teg-
eı1asına dayandığ'ı malümdur. meni taşı .;an tank devrilmiş vo 
bu gibi haberleri neşredenler içindekiler muzzzam zırhlı oto· 
Avrupa siyasetine karışıklık ve mobilin ağırlığı altında ezilmiş-
kararsızlık vermektedirler. lerdir. Tegmen hemen ölmüş-

Berlin 30 (Ö.R)- Gazeteler tür. Albay yaralıdar. Zırhlı oto-
Avusturyaya karşı bir Alınan mobillerin devir seyahatı talik 
kuvvet darbesi ihtimalinden edilmiştir. 
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Edenin Bitlere mektubu 
Üç esasa dayanan lngiliz sualleri 

Bugün Berline tebliğ edilecek 
Londra 30 ( Ö. R ) - lngi

liz kabinesi bugün yakında Al
manyaya gönderilecek sual lis
tesini tetkikine devaoı için hu
susi bir içtima yapmı~hr. logi
liz muhbrasmm metnine üç 
mesele hakimdir. 

1 - Almanya diğer devlet
lerle aklanı teklif ettiği iki ta· 
raflı ademi tecavüz paktlarını, 
bu devletlerin uluslar Kurumu 
aktı içinde mütearrız bir dev

fete karşı müşterek ~ir hare
k te iştirak vazifclerıle nasıl 
t:lif etmektedir? 

2 _ Böyle iki taraflı pakt· 

J 
mıntaka mıntaka karşı· 

arın .. d 
lıklı yardun paktları ıçm e 
birleştiriloıesine ioıkan var mı-
dır ve nasıl? . 

3 _ Garp devletlerı arasın-

da akti teklif edilen bav~ ~a~~ 
kuvvetlerinin tahdıdı hu-

bava k .d.? •• 1 "ni ihtiva edece mı ar 
kuoı erı . -

1 
·ı·· hükümetı bu uç me· 

ngı ı.. f'k· _ . de Almanyanın ı ır-

sel~ ~ıer: a bildirmesine lüzum 
lerını açı ç. F k t Almanyaya 
aörmektedır. a a la k 
~. w Her de soru ca tar. 
dıger sua .. le oıevcud mu
Ve bunlar eıcuın ki r müsavatı 
ahedelere riayet,ha a f'k. ı · 

Al n ı ır erı 
hakkındaki oıa ktı . Ver· 
ve Uluslar Kurumu pat ınamile 
say muahedesinden :ındadır. 
ayırmak arzusu hak veya 
lngiliz muhtırasının cu~a Berlin 
cumartesi günü (y~r~n . Eric 
lngiliz büyük elçısı sır ya 
Filips tarafından AlınanYI3d. 

h nıe ır. 
takdim edilmesi mu te t 
8" lece Almanva 11 J.11 1

yıs a 

/-!iller ı•e Ede11 

toplanacak olan Uluslar sosye
tesi konseyinden önce cevab 
vermek için kafi bir zaman 
bulacaktır. 

Diğer taraftan bugünkü ka· 
1·ioe toplantısmın en mübim 
sebeplerinden biri de B. Edenin 
ınüsterolekeler hakkında soru-
lacak en •sasl .. 1 .. . d k " t so:ı er uzerın e 
kabine arkadaşlariyle mutabkk 

almak arzusudur. 

L E~ENIN MEKTUBU 
ondra (Ô.R) - Deyli Eks· 

pre~ . ~azetesi diplomatik mu
habırmın verd·~· h 
lngiltere t f •scı abere göre 

ara ından Al 
şansölyesine · . manya 

vcnlınck .. 
hazırlanan sual v k uzere 

Of. ara asın f 
rayn ıs direktörü o-
Eden saınirni Antony 

ve arkadaşça 

cümleleri ihtiva eden bir de 
mektub lef edecektir. B.Eden'in 
Almanyaya on sekiz ay evvel 
vaki ıeyahah esnasında Ro· 
mayı ve Berlini uzlaşhncı bir 
şekiJ bulunmamakla beraber 
Edenle Hitler arasında samimi 
bir dostluk teessüs etmişti. 

Eden bu dostluğunu kulla
narak Hitlerle Fransız ve Al
ınan sulh planlarını kombine 
etmiye çalışacaktır. 

Eden bu mektubunda Al
manyanın ne gibi şartlar hazır
landığı takdirde milletler cemi
yetine girmek fikrinde oldu
ğunu da öğrenmek istiyecektir. 
Eden milletler cemiyetinin be
hemehal takv\yesine lüzum 

görmektedir. 

Hayfada bombalar patladı 
Bir Yahudi otomobil mazası 
berhava oldu, ölenlervardır 
lngi"ii~·ı>·öıi~·i··~üm·~:yi·şçn~~··t·~~~i~~··Y·~:yr~m 

Londra 30 (Ö.R)- Kudfiste 
Araplar Şam kapısı önünde 
nümayiş yapmışlardır. Polis 

nümayişçileri dağıtmak için 
silah kuUanmıştır. Ölil ve yara· 
lalar vardır. 

Kudüs 29 (Ö.R) - Polis Şam 
kapısı önünde nümayi, yap
makta olan 150 nümayişçiden 
mürekkeb bir grub üzerine 
ateş etmiştir. Araplar dağıl

maktan istinkaf ettikleri için 
sekiz defa yaylım ateş açılmış· 
tır. Yar ah Araplardan ikisi 
hastaneye kabul edilmiştir. 

Kahire, 30 (Ö.R)- Filistin
de vaziyet vebameHni muha
faza ediyor. Mülhakattaki kay
naşma şimale doğru sirayet 
ediyor. Yahudilere ait birçok 
otomobiller tutulmutlardır. Oto-

ateş aç ak mecburiyetinde kaldı 

liayjada11 bir mazaıa 
mobille Hayfa tayyare mey· 
danına gitmekte olan iki ec· 
nebi gazeteciye Araplar tara
fından taşlarla hücum edilmiş· 

tir. Gazetecil~r yakın lngi· 

Jiz polis karakoluna sığınarak 
himaye edilmişlerdir. Otomo-

billerinin camları km'mıştır. 

Loodra, 30 ( Ö. R ) - Ku
düsten Royter ajansına bildi-

riliyor. Hayfada arablar tara

fından atılan birçok bombalar 
patlamıştır. Nüfusca hiçbir za-

yiat yoktur. Bununla beraber 
bir yahudi otomobil mağazası 
berhava olmuştur. Arab hare
keti reislerinden birçokları ln

ıiıiz askerlerinden dördü ile 
yirmi arabın yaralanmasına se-

.1 beb olan karıııkhklardan mes'ul 

olarak tevkif edilmişlerdir. 
Messoe yahudi ahalisi yahu· 

di aleyhtarı karışıklardan kork· 
tukları için Kudüs yabudi ma· 
hatlesine nakledilmişlerdir. 

Londra 30 (Ö. R) - Fili.t· 
tindeki karışıklıklar sebebih 

yabudi göçmenlerini gctiretı 

vapurlar bundan böyle göç· 
menleri Hayfaya çıkaracaktır, 

• 4,... g DW • ı+c 

Çinde endişeler 
Şanghay, 30 { Ö.R) - Çüı 

• 
siyasi mahfilleri Japonlarnı 

Hopei ve Şahar vilayetleriyle 

yaptıkları pakt hakkında bed· 
bin davranıyorlar. Bu paktlaı 
altında Çinin şimalinin ikind 
bir Mançuri yapılması projea! 
gizlenmiştir, diyorlar. 



.•. , .• , ... 
Stratosferde planörler B. Leon Blum Hergün 

---Birfıkra 
Moskovada 300 bin kişilik tribünlü Sosyalistlerin, hükômeti .._vaza-n· Eı-czacı-Ke.-maı -Akı~_, 

bir tayyare meydanı yapılacaktır kuracaklarıni söyliyor .... N; .. ~;i··r·· .. · 
.................................................................................... Paris, 30(Ô.R)- Öz Tllrkçe meydan aldıktan 

Paraşütçü doktorlar kadrosunun faaliyeti.. "Liberte de Sud ıonra dikkat ediyor musunuz, 
Ouest" yeni say- bir ev bolluğu oldu. Meseli 

Moskova 30 nisan (Tas ajansı) bü, Moskova Üniversitesi ka- lavlar meclisin· ıt evi, ticaret evi, marangoz 
- Nisan ayı içinde Moskova dm ve erkek talebesinden 34 deki sol cenah evi, ceza evi, yemek evi, içmek 
merkez tayyare meydanından, kişilik bir pareıiltçü doktor ekseriyetinde ra- evi, evi oğlu evidir gidiyor. 
arkasında birbirine bağlı iki kadrosu hazırlamaktadır. Bu dikallerin hare- Bu ev, bizim eski hanenin kar-
plhör bulunan bir tayyare talebe arasında operatörlük de kitın idaresini el- ıılığı hastahane, eczahane, tı-
laavalaomış ve 5000 metre yük- dahil olmak üzere her türlü !erinden kaçıra- marbane, meyhane, hapishane 
Hkliğe vardıktan sonra tayya- tıp ihtisasına çalışanlar vardır. caklannı ve bu gibi haneler eve çevrildi, os-
reyi birinci plinöre birinci pli- ilk müstacel davette, Mer• ekseriyetin en manlıcada ev mekln ifade eder 
.&ril ikinci plinöre rapteden kez Tayyare meydanından bir bllyllk kısmının de hane yalnız olmaz da meseli 
bailar yavaı yavaı uzatılmağa tayyare, beraberinde lilzumu ıoıyaliıt ve ko· hasta ile birleşirse hastane 
başlanmıştır. Bunun üzerine ı d E k ı olan ihtisasta paraıiltçil dok· mlniatlerden mil- o ur u. v e imeıi böyle ha-
hirinci plinör tayyareden 1000 · · · metre daha yükseğe, ikinci torla, uçacak ve ejer gidilecek rekkep olacağım nenın yerını tutunce bazı çap-
pllnör ise gene tayyareden yerde tayyarenin yere inme.üne yazıyor. Bu Mark· raıık evlerde meydan almadı 
2000 metre daha yükseğe çık- imkin yoksa, doktor paraşütle ıiat partilerin bir· deiil, meseli manngozbane 
llllfbr. hemen o mahalde atlayarak en likte 202 aaylav esuen boauk bir laftı, timdi 

Bu hava trenini vücuda ge- seri surette haıta lizerinde çıkaracakları tah- marangoz evi oldu, marangoJ: 
tiren milbendis Şerbakov'un bbbi mOdahalede bulunabile- min edilmektedir. evi, marangozların oturduğu 
bildirdiğine göre, bir planörü Parasütrü Lodokino/ cektir. Bunun neticeleri ev manuına da gelmez mi? 
13i1A 14kilometre SOVYET TICA· aayıuz olacak, Lokantaya yemek eYi mi diye• 
Jlkaekliğe kadar RET FiLOSU yeni ekseriyetin Komümstlerin tn rok rey aldıkları Nöyyi ceğiz, her halde bu ev bazea 
pkarmak teknik Sovyetler bir· ldareai ıoıyaliatlerin eline ge- partilerintn mllıtereken yapa- yerini bulup oturamıyorsa bizim 
bakımından bu- liği deniz ticaret çecektir. Radikallar ancak par- cakları bir kabineye mllzahe- eczahane eczane olurermekle 
ıan kabildir. Ay· filosuna 1936 yıh lak bir muavin mevkiinde ka· rete hazır olduklarını bildiri- evden yakayı kurtardı. Bu gi· 
m zamanda, bir içinde ceman 98 Jacaklardır. yorlar. Bu ihtimal şimdiden diıle az kaldı eczaevi oluyordu, 
.tratoafer plan6- bin ton hacminde HOKOMETI SOSY ALISTLER g6zön0nde tutulmahdır. eczaevi demekle eczanın ika· 
rialia ,emalan da 24 gemi ilive olu· KURACAK YENi PARLAMENTO met ettiii ev diye diisünmek 
yapılmaktadır. nacak ve bu ıu- .. Fraııce de Bordean" yeni Pariı, 30 (Ô.R) _ "Nou· serekıe sulfatonun· pijamalan 

Her tarafı ka- retle Sovyet tica· ıol cenah ekaeriyetinin mite- velliıte de Lyon,, yeni aaylav- geyip k.Sıeye kurulduğunu. 
pala bir kabini bu- ret filoıunun Sov- caniı olaıuma 11zum r6rilyor lar oduında ıol partilerin mev- tentirdiyotua ,ejlonga uzandı· 
hmncak olan bu yetmallannı ihrac Ye olacatım tahmin ediyor. kilerini mtltebauıalarm fiyle ğım, aspirinin karyolaya girdi· 
planöril bir; tay• yolundaki kabili- RadikaUerin mutedil kıtmmdan tahmin ettiklerini bildiriyor: jini dllftınecek değil idik am• 
tücb' yukarıda yeti malıtBa ıuret· 50 kadar aayJay ekıeriyettea Sollara muhalif olarak 250 - ma neye olsun ev kafamızda 

rilen tarzda, te artacakbr. çekilaeler bile onların yerine 260 saylav olacakbr. Sol- mekln, ikamet yeri olmaktaa 
20 ilA 25 kilomet· Sovyetler bir&ği diier partilerden ıoıyaliz- lardan iıe ytiz yirmi - yüz otuz kendisini kurtaramamaktadır. 
re yükıekHte ka- nehirler ticaret fi. me yakın umurlar geçecek- radikal, 140 soıyaliıt ve 60 Hanenin yerine geçen evlere 
dar İNi edebile- Joıuna da bu ıene tir B. L BI komOniıt meb'us çıkacakbr. dikkat edin, daima İDADi ya .. 
celdir. 24 1 • eon um aoıyalist Baylece yeni ekseriyetin mih- dJrıatan bir tesir bırakmaata· 
300 BiN KiŞiLiK yo cu ve et)'& partiıinin timdiden hi\k6meti veri ıoıyaliatler tarafından teı· 

TRIBONLO gemiai, 137 r3- teıkll hakkını iltediğini &ayle- kil edilecektir. Yeni parlamen- dır. Haneyi eve çevirmek pek 
MEYDAN mork mavuna ye miftir. Bunlinla beraber ıoıya- tonun ilk kabinesini yapmağa kolay olmuyormut bunu g6ri1· 

Moakova civa- 664 çatana ilAve liatler bir akalliyet kabinui aosyaliıt partisi başkanı B. yor bunu s&yl6yorum .. 
edilecek ve bun· 7apmata razı dejillerdir. Ko- B. Blumun davet edilmesi ......................................... , 

nllda muazzam lann umumi hac· müaiatler de ndikal -soıyaliıt- muhtemeldir. Müzayede ile 
hir tayyare mey- mı 378 bin ton • • • • • 

~apaı:,ıi~tir·. Haua--'-k ParaıDtçü Slımıt tutacakbr. Al ı • • fevkalade 
IWl"UI" " Qll yare meydanının projeleri ha- Gerek deniz ve nehirler filo- man e ÇiSi 

haJramlannda ve ıenlilderde zırlanmaktadır. sunun bu çotalbJma11 itine, büyük satış 
JOO bin ıeylrcinin ferah ferah P ARAŞOTÇO DOKTOR- gerek yeni limanlar iataıma k 

:-7~.~'::: .. ~~:: Moakova 'r:e~k~~!~~~- ::~ =~=.:...~ ıııilyoD Fransız c. başkanına iti- -~~··9slt'!. .::':°..: .. ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••. •••••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••• ••••• •••• •••••••••••••••••••••••••• ............ leyin aaat onda G&ztepe vali 

Istihkimlar o··nu·· nde matnamesini takdim etti ~:n;tn•N!~~:ceb=~~eta:!:; 

Ağır mağlôbiyete , uğradıkları 
alayların eridiği anlaşılmıştır ... 

Hücumla alamadıkları Hindenburg hattını zehirli gaz 
ya2muruyla düşürmeğe çalışmaktadırlar •.. 

LoHra 30 (O. R ) - Dire
dwadu alman haberler Sua
baaecla laarbmm ltalyanlar için 
•iv bir majlibiyete muadil 
olclajw tlpbe bırakmıyor. • 
kalyan bat kumanclanbpn 
alelacele her taraftan pnder
tlip yardımcı kunetlerin kelif 
kltleler halindeki hlcumlanna 
raj'IDea Hindenbarg batb deni
len Habeş mlidafaa hatlan 
ilerine bir adım ileri gideme
dikleri anlaıalmıfbr. ltalyan pi· 
,.deli a;ır zayiata ujl'amlf
.... Şimdi ltalyaa tanareJeri 
fula miktarda hardal gazı 
blluarak imhklmJardald Ha
ı.t ukerlerİDİD muka•emetiai 
.... ia çahtmaktadırlar. 

Lolldra, 30 (Ô.R) - Royter 
..tıM.Wa Romaclan aldıiı 
w..n slre ltaap Habetlttanı -•bata fethettikten ıonra 

Gruyui Jilarepl 
..... Ye Habefiatudaki n.. 
~ .......... 

........ llamaUeyhia 
.,.,.. ffllbıtfıtın• teskin 
•••· • •••nlrılıriai, ......... ..,....,. ...... 
.................. Ha ..... ,........,.. 

Dutdaudan 
oturamıyacak derecede yatlı 
olan mareşal Badotlionun va-
zifesi hitama erdikten sonra 
ltalyada ikamet etmesi muh
temeldir. 

Londra, 30 (Ô.R) - Roma-

biT manzaıa 
ltalyan ordusu Adiı·Ababaya 

girerse ltalyan Veliahdı Um
berto mezkur ,ebre giderek 
Necaıinin sarayında babaaı 
ltalyan Kralı Emanuell Habe
ıiıtan imparatoru ilin edecek· 

dan abnan bir habere eöre, mi, ... 
···································"i'··················································· Sovyetler Kon ey a~hğı 

Cenevre, 30 (Ô.R)- Konae
yin dokuz daimi uaıc on bire 
çıkanlacakbr. Bu kararla mu• 
vakkat aza olan Portekiz dai
mi uahkta ipka eclileceji gihi 
hiçbir paba meaaup olMyan 
Aayah bir millet Ye en kaY• 
vetJi ihtimale ılre ÇiD OD W
rİDCİ daimi aza olacUtar. 

Deniz mUzakerelerlne 
lfllrek edecek 

Loadra 30 (Ô.R) - So.yet a.,..... deniz mlzakerelerine 

iftirak iPa, baylk Britanyanın 
teklifW ltaW eUlii bildiril,or. 

Fransız mmhur rnst Albtr ubıo11 
Parit, ~~ (Ô.R) -: ~umur J ıında emniyetli bir İf birliği 

bq~amna ıtimadnameıım veren kqrmak için ihtiyaç vardır. 
yem Almal! ~llyOk elçisi fUD• !Ju emniyet ve mlizahereti 
lan llylemıftir: ııterken Franıanın ıiyual baı· 

Ôlllmtlne kadar vazifesini kanına derin uygılanmı ve 
aadabtle yapan selefim gibi Fnnıız milletinin refahı için 
ben de, b6k6metin talimabna temennilerimi bildiririm. 
uygn olarak iki memleketimiz B.Albert Lebrun fU cevaba 
anaında mea'ud mtınuebet· vermiştir: ÔltliDI Franaada de· 
lerin inkipfına bOtnn kuvvetimi rin teeuirle karıılanaa selefi· 
tahaiı etmeği en yilksek bir ıüzin faaliyetini habrlatarak 
vazife bilirbL Bu gayretin memleketlerimiz arasında bizim 
bugllnkti eh~mmiyeti iki katbr. ve Avru~n meofaabna uy
Zira onun muvaffaloyetiyle hem gun mea ud milnaıebetler kur-
memleketlerimizin mOnuebet- maia çalıımak arzunuzu bil· 
leri, hem Avrupanın menfaati dirCliniz, bu vazifede hnkfime-
ve umumi sulh davası reaanet timizden daima tam bir itbir-
keıbedecektir. iki milletimiz liği g6receğiniıi temin ede-
ve hükfimetlerimiz de bunu is· bilirim. Milletlerin çok derin 
temekte mllttebittirler. Bu va- lt{r arzu ile lmid ettikleri ıul· 
zifemde muvaffak olmak için hun tanini eaeri herkesin ıah-
bi · B -~•L . d ıi menfaat kaypından uzak 

r temınatbr. u ~.eaenn e it bir6ji ile elde edilebilir. 
her rGç)Ok ananda aazm ve hti· Bunun u.;n ··-· 1 d mh 
kA- tin" • ba · · d ·...- -un Ye eva ııuue ızl!I • • na ıtima _ . '!e bir gayrete ihtiyaç vardır. 
mlaaberetiaizi bahtedecepu- Hakkuncla ve Fransa bakkm
den emin!& Bilba11a vazifemin daki hialerinize tepkklr eder 
~ detreamde, bu aaatte hU1111t ye Alman milletiaia refaha Jıak. 
bır ehemmiyeti olan ha miza· imada samimi dileklerimi hil· 
laerete AmlP& clnletlerl ara· clirliim. 

iki aileye aid feykali de lilluı 
mobilyaları müzayede surtile 
aablacakbr. 

12 Parça kübik kadife oda 
takımı, cevizden mamul büfe, 
iki adet dört köıe yemek ma• 
sası ve bir çok Avrupa iskem• 
1 eleri, yeni bir halde Lepzig 
markalı Oç petallı Alman pi• 
yanosu ve taburesi, deri biı 
kanepe iki koltuk, kOtüp· 

1 
hane, yeni bir halde ide .. 
al markah Türkçe yazı ma .. 
kineıi, Bronz birer buçuk kişi· 
lik 2 adet karyofa maa somya 
tifonyerah aJUh cWab Ye tu• 
valeti ve komoclinoıu, ceviı 
feıllllyelik, sigara •ehpaları, 
Emaye banyo ve 1· ermOlifon, 
tek kapıh aynalı dolab, singeı 
dikit el makinesi, gayet lllkı 
ve nadide aabibİDİD •ftİ alon 
gramofonu 48 pllkile, 9 parça 
luhflarile beraber koltuk takımı 
hasır baabe talamlan, duvar 
uab, kadife pdoag, nikel iki 
kifilik keame karyola maa 90lll• 

ya, tekrar 105 ve yiiz otuz beı 
aantimlik iki direkli karyolalar, 
yağh boya levhalar, Şam iti se
def itlemeli blJOk etajer ma• 
aaıı kitaplığı, ork, komodinalar 
etajer, aynah bayü ve aynaıı, 
ıemaver-, mermerli orta maaaai 
bahçe kanapesi, poker masası, 
avizeler, bir çok porselen çay 
ve yemek tabaklan ve bakır
lar, laah, killin ve seccadeleı 
Ye taire bir çok mobilyalar 
m&zayede aurtıtile aablacakbr. 
Fınab kaçırmayınız. 

Fınat artbrmnaloaaAzizŞmılc 
Telefoa : 2056 
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Bil ... ,... • Y••n : Tokdl 

r sıynldı, fer çekildi, yaylar gerildi • 
bire Hay, üfyandan sözü aldı. 

- Ancak, an~ g ureyş bir şarbmaz var. 
- O prb n nada ,._ - Old., deaüa dediler ,.. lama lalMtnlteri burada otu-

K...ı ....._ ebafw çaj1rıa .. ı...aı.tıı•d• hak r_._ ılaı .... apl •••ada 
dip ..tat llflerim. 1811fade etmiflerdi. Arabistan 

- o-lan capacajua, -.an keaarmda eleme ya· 
oıaler gelir •-•· onlar .,,.... laiıa Mediaeaia havası nerede 
m.r..t ele -..... oı.a dalla Jeni bqlıran kıp 

Se"me: • çok soluğunu g6rüyordQ. 
-:- Harpta k~ Aktaıamaerialiğiçöktliğlihatde 

ıamaet ,.._ • .ti Hs. Muhammedin aolıbet:iadea 
- om.. ..,.. •ıhı 9-= arnJamamıılarcL. Maha•mecl 

lim, lleld rıl'lt ılı tliırt dinin alıklmındaa. Kar'udaa 
O ...... ......... ve Kur'alllD flmallerindea 
menfeat ~la. bahsederek w ma mewisee 

Ha1 Tehwı ler, nuibatlar nri,orcla. 

HL Muhammed nıhea feD 
ve tabtdı. Aftalun emri yerine 
geliyor ve Alfalı omı bir başa· 
mak daha ana•affald1ete dojra 
g'İltlr8yoreht. Ayıe He de la• 
nfDllf1ar&. AyfeJI, '4baea., 
anua ye Hs. M••e.w ita· 
nlan pla koltuk ....._.e 
getirn 'ıle... Ane •t• lio· 
cumı kıra kat.ı etmez bir
aevgi • leYİJonla. 

- Soluı ""-to 

Bir çoculC ... , 

Mr bt ıeae ..... ık· 
ta:;ltjl alr'~ iJısl4pf P.ıetice
.._ eski .... illttk cev,ap 
............. aqbr. Bunun 
içia bepelmilel fuvan 360 bin 
metre murabbalık ~k 
...... lclne bldanlık. Şa IU· 

nitle felecekte fuvann gaıte· 
reeeli yeni inkişaf nisbetinde 
ona bu aab•nıa tamamını tahıiı 
etmek ...... yerilmiştir ld .. 
m&zhariyet beynelmilel hvar
lum pek aıma watip almliflW. 

DNKIT BiR IKAZDIR 
Arbütlar, bltla bly&k 

itlerin temeli abld1fı Sll'ada 
bazaa teakit sesim duyulur .. 
Tealrit, Wzlm tia daima bir 
.............. iyi~ 
ıabdmemke bfr~~Bua
c:lan timcliye kadar WiWe 
ettip.ia gibi handan .._..ela 
istifade edecejil. 

Hepimiz bilJO'llZ ld; ~r 
v• JClltltparlr iti l-1r içi9\ 
laltbllGn baıka bir menudur. 

IWQkatea ~·•n· 
labilecek ola '8e 
ıai .. atlan bari &li 
plapnaia ve çok ç•lifrajt 
~eltlri,.... ......... 

biıılajllt'ııııııııl•eMBWIİİllllilhtt• ~ it .. .,..ı...,. 
l YAR 

Y alma lzairliler• ve ftrlüp 
...... delil iMia ~,. 
ytrilm.if ·~ vti.du; r-
JClltlr Pedl icladeld 1.t ,.... 
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Dünyada ı · Borsa Haberleri 

N 1 1 ? DUn Borsada e er O uyor • · Yapılan Satışlar 

Aşk için dUello ettiler 
Varşovada iki geuç kız ara

sıoda kılınçla düello olmuştur. 
Helena Jablonska isminde on 
sekiz yaşlarında çok srüzel bir 
kumral kızla Anna Suşarska 
isminde 24 yaşlarında bir kız, 
uzun müddettenberi ayni er
keği sevmekte idiler. Erkek 
ikisini de ayni alaka ile sevi
yordu. Bir gece üç sevgili bir 
baloda geç vakitlere kadar 
kaldıktan sonra evlerine dön
müşler ve ertesi g-ünü erkej\'i 
paylaşmak üzere düello etme
ğe karar vermişlerdir. 

Mahkeme katibi olan erkek 
bu düelloda müşahit olarak 
bulunmuş ve Helena bir kılınç 
darbesile ağır yaralanmıştır. 
Her üçü de mahkemeye veri
lecektir. 

Greta ağlıyor 
lstokholm, 24 - Greta Gar

bo Gotenberg iskelesinde 
Gribı;ı-ahlm vapuruna binerek 
Nev-Yorka hareket etmiştir. 
Yıldız mesaisine başlamak üze
re Hollyvooda dönmektedir. 
Greta tebdili kıyafet etmiş bir 
haldeydi. Üzerinde yıpranmış 
bir rop, başında yüzünü tama
men kapayan geniş kenarlı bir 
şapka vardı. Meçhul bir akı
bete doğru atılan fakir bir 
muhacir çehresini taşıyordu. 
Vapur kalkarken onun gözleri 
yaşlarla dolu olduğu görüldü. 
Beyaz mendilini hiç durmadan 
sallıyordu. 
Çocuk katlll ana idam 

edilecek 
Londra cinayet mahkemesi 

Mrs. Gladys Amelia Vıırley 
isminde 26 yaşında genç bir 
kadıo hakkında idam kararı 
verdi. Bu genç kadın 927 yılın
da evlenmiş ve 935 yılına ka
dar tam beş çocuğu olmuştu. 

Bir asker olan kocası 935 
yılında başka bir kadınla ev
lenmeğe karar vermiş ve ken· 
disini yüz üstü bırakarak Su
dana gitmiştir. Bu sırada ise 
genç kadın iki çocuk birden 
dünyaya getirmiştir. 

~ 

uzum 
Çu. Alıcı Fiat 
48 Y 1 Talat 
35 J Taranto M 
35 T Debas 
30 M B Koope. 
27 H Alyoti 
26 M J Taranto 
25 K A Kazım 

8 S Emin 

10 
8 

12 
8 
9 75 

13 
9 50 

12 50 
234 Yekun 

507256 Eski satış 
507490 uumi satış 

12 50 
8 50 

13 75 
9 

10 
13 

9 75 
12 5o i 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı 
19600 Muhtelif 39 

Zahire 

Fiat 
41 

Çu. Cinsi Fiat 
819 Buğday 4 75 6 375 

15 Akdarı 4 4 
299 balye pamuk38 40 

6324 kilo yapak 55 63 50 
436 kilo mazı 21 23 

• • Para Piyasası 
30-4-1936 

Alış 

Mark 50 20 
İsterlin 621 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 65 
Belga 21 25 
ltalyan lireti 9 89 
İsviçre Fran. 40 80 
Florin 85 32 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Satış 

50 62 
624 

8 30 
79 30 
21 50 
9 91 

41 10 
85 60 
5 27 

23 87 

Manisa icra memurluğundan: 
Kendisine asaleten Küçük 

oğlu Kasıma velayeten icra 
emri çıkarıldığı halde ikamet
gahını def'iştirmiş olduğundan 

tebliğ yapılmadan iade edilen 
ve evvelce Istanbnl Samatya 
Esma hamamı Hatuniye camii 
civarında Tahsildar mahallesi 
ikinci sokak 19 sayılı evde ölü 
eczacı binbaşı Rem:ıi karısı 

Münevver binbaşı doktor Ka
mile 2402-106 sayılı ve 18 Şu
bat 929 tarihli Beyoğlu birinci 
noterliğinden tanzim ediien bir 
kıta senetle borcunuz olan 150 
lirayı vermeniz için namına icra 
emri çıkarılmış ise de ikısmet
gabınızın değiştirildiğinden bu 
ilan tarihinden itibaren beş gijn 
içinde Manisa icra dairesinin 
936-2494 sayılı dosyasına mü
racaatla parayı yatırmanız ve 
yahut bir diyeceğiniz varsa bu 
müddet içinde mezkur daireye 
karşı şifahi veya tahriri beya
natta bulunmanız ve mallarınızı 
ve kazancınızı üçüncü şahıs

lardaki mevcut alacaklarını bil
dirmeniz lazımdır. Aksi halde 
hapsen tazyik ve tecziye edi
leceğiniz gibi paranın tahsili 
için de hacız yolile icrayı mua-

David ve Peter adı verilen 
iki çocuğun maişet sıkıntısı 
genç kadını hayatından bezdir
miş; evvela ölmeğe karar ver
miş, sonra fikrini değiştirertk 
diğer üç çocuğunu iyi yetiştir
mek için ikiz doğan çocukla
rıoı boğazlarıoı sıkmak suretile 
öldürmiJştür. Mahkeme, kadının 
saydığı sebeplerini kabul etmi
yerek kendisini idama mahkum 
etmiştir. ' ( . ' - ' ... ··:ı; ' . 

, -- ' 
IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
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1'arafındaıı mevsim dolayısile yeni , çıkardığı kumaşlar: 
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Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Birinci Kordonda ŞARK HALI T A ş 
186 Numarada • • 

Mimar Kemaled- FAHR• K d • ""J 
din caddesinde ı an emır og u 

Moda Bert 
Sellmlye s. No. 26 

Karşıyaka 
Sayısı pek çok olan müşte

rilerine ve modrn, şık ve yakı
şıklı bir şapka edinmek iste
yen bütün bayanlara son mo
dellerin tam koleksyonunun 
geldiğini bildirir. 

Bir tek ziyaret, gerek kalite 
gerekse fiyat itibariyle her 
zevki ve her keseyi tatmin için 
hiç bir fedakarlıktan çekini!· 
mediğini isbata kafi gelecektir. 

c p (837) 

Doktor 

Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedeavileri 

Yürüyemiyen ve bilhassa 
RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 
ikinci Beyler sokak fırın 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 
• li 

Aç1k artırma 
ile fevkalade 

büyük satış 
3 Mayıs Pazar günü sabah

leyin saat onda Birinci Kor
donda 218 numarada Çekos
lovakya Vis konsolosunun ve 
konsoloshaneye ait bilcümle 

eşyaların açık artırma suretile 
satılacaktır. Satılacak eşyal~r 
meyanında, Avrupa mamula
tından gayet zarif ve nadide 
9 parçalı ipekli kanepe takımı 
perdelerile beraber, maondan 
mamul büfe, kontra büfe, kare 

yemek ması.sı anahtarlı ve üç 
tahtasile, 12 sandalyası, ceviz
den mamul yatak odası takımı, 
aynalı dolap, tualet, lauman 
ve komodinosu, lngiliz mamu
latından 2 adet bronz kesme 
birer buçuk kişilik iki direkli 
karyolalar ma bezli somyeleri, 
gayet modern ve şık elektrik 
avizeleri, elektrik gece lamba
ları, poker masaları, divan, 
kretondan mamul 7 parçalı 

kanape takımı, şemsiyelik, hey
kelli saat ve iki şamdanlık, Fada 
markalı on lambalı Amerikan 
radyo, Avrupa mamulatıodan bü
yük ve küçük fevkalade madeni 
sobalar ma boruları, Rösler 
markalı Alman piyanosu, haza· 
ran sandalyalar, şifonyereli 

kristal aynalı dolap, madeni 
masalar, bronz mangal, maon 
yazihane, yüksek sehpalar, 
Avrupa mamulatından iki kişi
lik masif ceviz karyola, iki 
kapılı kristal aynalı dolap ve 
komodinosu, lake üç kapılı 
kristal aynalı dolap, tualet, 
komodino ve peşkirlik, Avrupa 
buz dolabı, muhtelif hasır ta
kımları, sahibinin sesi yarım 
salon gramofon 20 plakile be
raber, lngiliz mamulatından 
iki kişilik kesme nikel karyola 
ve somyesi, maon camlı kütüp
hane, perakende Avrupa san

.. dalyaları, divar saatı, iki adet 
çiçekli kolona, orta masaları, 

muhtelif lake ve ceviz kısa 

karyolalar, muhtelif orrts ma· 
saları, yağlı boya tablolar, şö
mine aynası, heykeller, Demirci, 
Isparta halı ve seccadeler ve 
saire bir çok eşyalar açık ar
tırma suretile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. Para 
peşindir. 

Türk müzayede salonu 
müdüriyeti 

2-3 (83~}_ 

1 Mayıs 1939 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği N ef'i Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 1/3. Posta kutusu 224 Telefon 3465 

p i GB • 1 

' .. 

Bir tek kaşesi, 
en şiddetli ve eu inadcı 
baş ağrılarını keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-
lerinizi yermaz 

Soğuk algınlığına, nezieye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı yalnız ve 

DAiMA GRiPiN ! 
Devlet Demiryollarından : 
Yaz mevsiminde lzmir halkıoın Tire ve Aziziye gibi tenezzüh 

mahallerine az masrafla bir günde gidip gelebilmeleri için on 
mayıs 1936 tarihine müsadif pazar gününden itibaren bahar ve 
yaz mevsiminin devamı müddetince her ayın ilk pazar günü 
Tireye ve müteakip pazar günleri de Aziziyeye olmak üzere 

haftada bir tenezzüh treni yapılacaktır. 
Tenezzüh trenlerinin kalkış ve varış sa atları ile gidiş geli~ 

bilet ücretleri aşağıda gösterilmiştir : 
lzmir - Tire - İzmir (Her ayın ilk 

Azimet Avdet 
pazar günü) 

Bilet ücreti 
Kuruş 

Alsancak (kalkış) 7.00 Tire (kalkış) 18.56 Birinci mevki 175 
Kemer (kalkış) 7.10 Kemer (varış) 21.38 ikinci mevki 128 
Tire (varış) 10.15 Alsancak (varış) 21.48 Üçüncü mevki 79 

lzmir - Aziziye - lzmir (Her ayın birinci pazarından 
gayri, pazar günleri) 

Azimet Avdet Bilet ücreti. Kuruş 
Alsancak (kalkış) 7.00 Aziziye (kalkış) 19.00 Birinci mevki 158 
Kemer (kalkış) 7.10 Kemer (varış) 21.38 ikinci mevki 116 

Aziziye (varış) 10.10 Alsancak (varış) 21.48 Üçüncü mevki 72 
Pazar günleri kişelerde izdihama meydan bırakmamak için 

tren biletleri Alsancak ve Kemer istasyonlarında cumartesi 
günleri öğleden sonra satılmağa başlanacaktır. 

(10 mayıs 1936 pazar günü yapılacak ilk tren 
Alsancak - Aziziye - Alsancaktır 

29-1 1088 
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Fratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERI..ANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni· 

sandan 2S ni.tana kadar Anvers 
Rotterdam ,Amsterdam ve Ham 
burg limanlan için yük ala· 
caktır. 

UL YSSES vapuru 1 mayısta 
gelip api günde But'gas1 Var· 
na ıre Köateaee · anlan ıiçia 
yük alacalctır. 

CERES wapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rot· 
terdam, Amsterdam we Ham· 
burg limanlann.a barek-et ıede· 
cektir. 
SVE SKA ORIE T Linien 
VINGALAND motörü 30 

nisanda gelip Rotterdam,Ham-
burg (doğru Bremen) Copen· 
bage, Danxig, Gdynia ve ls
kandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 

SERVtC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 12 mayısta 

gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barse!one limanlarlna hareket 
edecektir. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet k~b.ul e~~ez: 

Fazla tafsilat ıçın ıkmcı 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI 
SPERCO acentesine mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

- --, 

N. \'. ı 

1 w. F. H. Van Der 
7~e & Co. 

DEUTCHE LEVANTE LINIE 
ANGORA vapuru halen li-
anızda olup Anvcrs, Rotttr-

m . B 
dam, Hamburg v~ remen 
Direkt içiıi mal· yüklemektedir. 

SAMOS vapuru 6 . mayısta 
OeJdeniyor. Anvers, Hamburg 

.-e Bı~endca yük çıkaracakbr 
ANDROS npuru 12 aayuta 

bekleniyor. 16 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hauıburg 

we Bıemen Direkt ifilı fük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT Ltt4ES 
EXHIBITOR vapııru 20 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacaktır. 

Service Maritime Roumain 
Spanskelinje - Oslo 

BOSPHORUS motörü 9 ma

yısta bekleniyor. Yafa ve ls

kenderiye için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhUde gi
riıilme:ı. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon T clefon No. 
2007 • 2008 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte spiralla 

METALLl:JM 
Lambasını alarak diğer IAm
baJara nazaran sarfiyattan 

yü"Ede yirmi daha kirlı 

olursunuz 

M.Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simena 

fabrikaları mümessili 
Peştemalcalar 77 - 79 

Tel. 3332 

....................................................................... 

1,AZE TEl\liZ UCUZ 

JIAC 

HAMDİ NÜZı.IET · 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşıs1nda 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ECZANESi 

HİLAL ECZANESİ 

f'ENI ASIR 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRiNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

. MAR_DINIAN vapuru mart 
nıhayehnde Liverpool ve Svan· 
sea'dan gelip tahliyede bulu· 
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti· 
dasında Li~erpool ve Svansea
ıdaa selip ta "yede buhmıcaık. 

GRODNO tapuna mut ai
,eti Lo dra, H,t ~e Aa· 

vusten gelip tahliyede bulu
nacak, we ayni zamanda Loo· 
dn we HU:U için yük aJacakbr. 

OT : Vı" tarihleri, .-.... 
P isimleri ve na.ta üc· 
ret!erinin değişikliklerinden me 
ıulayct kabul edilmez. 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, lablplerl 

Muzaf f eı· Eroğul 
Kemrıl Çetindağ 
Hastalanm her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sala 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda ileminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yün, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

t.5 
Kuruş ile ve çok kolay bo-

yamak isterseniz bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
lımir memleket hastanesi 

hariciye ~efi 
Hastalarına her gUn öğle

den ıoora 3 • 6 ya kadar 
ikinci Beyler-Numaozade so
kak 5 11umarah muayeneba· 
ııesiacle kabul eder. 

1"elefoıı . 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

t0-26 (59lt 

lzmlr Belediyesinden ~ 
38 No.lu adaom 87 numaralı 

2229 metre murabbamdaki ar
tanın beher metre murabbaı 
436 kuruştan 9718 lira 44 ku
ruş muhammen bedel üzerin-
den 15-5-936 cuma günü saat 
16 da kapat. zarfla ihale edi-
lecektir. Şartnamesini görmek 
üıere başkatibliğe, iştirak için 
de 729 liralık muvakkat temi
nat ma.kbuzu veya banka te
minat mektubu ile kanunun 
tarifi dairesinde teklifler aza
mi o gün saat 15 şe kadar 
encümen reisliğine verilir. 

1-5-12 1111 (840) 

BC>Y" .ASI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
SEYLUL 

8 A H A R A T TELEFON : 3882 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

-~ 
Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 

9 parça koltuk takımt 30 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumaı 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımlart sipariş üıerinc kabul edilir 

2-13 836 

DAIMON Masa Vantilatörleri 
1936 •eoesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç 

adet pille işler. Bir saatta bir kuruıtan daha az sarfiyat 
yapar. Bankalara ve ya~ıh_an~lere, evlere, hastahanelere ve 
her yerde lazım olan bır ıhtıyaçhr.Bilhas.cıa saatta bir kuruş 
gibi az sarfiyat yapması tasarruf için bir harikadır. 

Tavsiye ederiz. satış yeri 
Deposu : Izmirde Suluhan civarında No. 28-9 

Ödemişli Hüseyin Hüsnü 

lzmir Liman işleri umum 
dürlüğünde~: .. . ... 

•• mu-

idaremiz tersanesi içm luzumu gorulen kazan tutyası. muhtelif 

1 
eb'adda eğeler, contahk lastikler, bey~z amyant contahk muh-

ff f R NE V FENNi 90ZL0K telif cins ve eb'adda saımastraıar, puınç ıevha ~ ve çubuklan, 
muhtelif yuvarlak ingut ve çubuk ve mı~lık lama demirleri, ,. G • • ı •• muhtelif .ııbotalar, bakır borular, desteı e a~ızları, oluklu yedek 

Fenp 1 . oz u.kcu·· ıu·· k raspası, 22 milimetre kutrunda somun, de~ar put kalay, muhtelif 
tomar, güverte farçala~ı, kayış ve kayış vıdaları, kı~çela, kova, 

. lektroya_l~z,. s~Jloloit, has b .. .. karpit, clvanüstübü, nışadır ve tuzruhu, aıı, s~rı, pnko boyalar 
Altın, nıkel, k pik, sılındırhk, sif erik, iktg~h her turlu çer· beyaz ve renkli sikatif! ~~ft •• b~yaz ve renklı be zır yağı, sekiz 

çevelerle pantos 
0 

türlü gözlükler, tayyare v nıı ~aklı, uzaktan santim genişlik ve on ıkı ıphkh, bez hortum satın alınacaktır. 
v~ya yakmdao ~e[ .. kleri, bütün optik atemin ebJ:~or. gözlüklerile Talip olanların 15 m~yıs. 936 cuma g.ünü saat on beşe kadar 
guneş ve toz goz u ne kutuları, alat ve edevat d ıcabatı. Göz lzmir liman işleri daıresıne ve. fazla !zahat almak ve eşyanm 
hekimleri için muaye TOPTAN va PED.acposu J mikdarım öğrenmek istiyenlerın yazı ışleri şefliğine müracaatlan. 

~kENDE 1119 (841) 

(L - tiahlte • 

S. Feıit Eczacıbaşı 

Kolonya ve esansları 
30 ıeoeye yalctn bir ıaman

danberi azami muvaffakıyet ka

ıanmıı en lltif en sabit mlsilıi:r: 
ko,kulardır • 

Bahar 
Altın damlas& 

Unutma -.beni 
Yaıemia 

Senin ıçıo 

Muhabbet çiçeği 
Ful 

Dalya 
anulya 

eri de yalnız ecz.acıba· 

tnın kokularına ~ttir. 
Benzer isimlileri bir ~eye 

yaramaz almayımz 

M.DEPO 
S. Ferjt 

Şifa eczanesidir 

.. 

GUzeılik ve sıhhat için ilk şart 

RA _DYOLiN 
kullanmakhr 

RADYOLiN Dişleri, dişler çehreyi güzelleıtirir • 
RADYOLiN Dişleri, dişler mideyi sağlamlatbnr. 

:················································································~ 
: RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde : 
: ynx l>ldlirür, diş etlerini besliyerek hastalanmalanna : 
: mani olur a~u kokusunu keser E ..•...............•.................................•............................. : 

MEYVA TUZU 

En hoş mcyva tuzudur. lnkıbazı def eder. Mide, bağırsak. 
karacigerdcn m.ütevellit rahatsızbkları önler. Hazmı kolaylaıtınr. 

ln~iliz Kanzuk eczanesi Beyoglu - İstanbul 

o -- --··---.......... ,,, .... ının 
. _ .. __ 

.... _ 1 -· ----.-.,~~--

• 
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Komünistler ikinci tur intiha batta kazanırlarsa 

• A. 

ıra • 
.......... ~iD#~#@=~a;ss;n;:-ııııim ............................................................................ .. 

Mareşal Peten -diyor ,ki: Bizim inanımız· yoktur, kaptan· 
sız kalmış gemilere benziyoruz. Vatanı sevmeliyiz .. 

Sosralist pmtisi reisi Leon Blum partisi eıkanı ile 

Paris, 30 (Ô.R) - Seçimin KARŞILIKLI FERAGAT Üstle miintehipier i11tiJıap sa11dıkları başmda 
ikinci devresi için hazırlıklar " Oeuvre 

11 
gazetesi halk Altla : Daladırenitı haı·ıd ifade nlen blf resmi 

faaliyetle devam ediyor. Sol toplantısı ·namzetleri arasında- J Sonda: Başbakall Sa10 i11tilıap eünii bir söylev ııeriııor 
cenah partileri birliği olan ki karşılıklı feragatları takdir edilecek bir hUkOmete B.Chiappe sağ cenahın ileri 
halk cephesinin disiplini geniş ediyor. 433 Seçim dairesinde ı,urak etmiyeceklerlnl gelen şahsiyetlerindendir. 
bir mıkyasta tatbik edilecektır. bu partiler ikinci d evrede tek mecliste 60 azaya ma- Paris, 30 (Ö.R)- "Journal,, 

"Republik,, solların muvaf- namzet bırakmışlardır ve rey- llkly&tleri halinde yap- Mareşal Petainle bir mülakat 
fakıyetini, karşı tarafta lazım- lerini ona vereceklerdir. Yal- mak tasavvurunda bu- neşrediyor. Mareşal diyor ki: 

1 · ı ~ h t t b'k d mz 22 dairede bu usul tatbik lundukları şeyin şimdiki "Biz Italya ve Almanyadan 
ge en ıs a a 10 ne at 1 ' ne e edilememiş, yeminlerine riayet 
vadedilememesinden ileri gel- hUkOmetten daha ziyade daha az bedbahhz. Ekmek 

· t ı - kk" d' etmiyen nnmzetler çıkmıştır. sol cenahçı blr hUkO- mesel,,_sı' bı'zde onlardaki kadar 
mış e a 1 e ıyor. Solların zaferi ufukta pek açık 

" Figaro ,, Halk toplantısı olarak gözükmektedir. Zaten meti tutmaktan ibaret acı bir şekil almamıştır. Yalnız 
birliğinde kimin kazandığını, sag cenah gazetelerinin yeisli olacağmı söylemiştir. şu var ki onlar bir inanla ha-
kimin kaybettiğini araştırıyor yazıları da bu hareke!i göster- Paris 30 (Ö.R) - Reylerin reket ediyor ve şüphe etmi-
ve şu neticeye varıyor: Radi- rneğe yeter ! ,, tasnifi komisyonu Korsika ada- yorlar. Biz ise şüphe ediyoruz. 
kal sosyalistler, müstakil radi- KOMÜNiSTLER .sında Ajaksiyo intihab daire- Biz, kaptansız kalmış gemiciler 
kallar ve sol cumuriyetçiler KAZANIRSA sinde Paris şehir kurulu baş- gibiyiz. Bize bir manevi inan 
800 bin rey kaybetmişlerdir. p · co·· R) kanı B.Chiappe'in seçimini tas- lazımdır. Ona istedigv iniz adı 

arıs, 30 • - Ko - dik etmiştir. B.Chiappe 15686 
Bunların bir kısın ı müfrit sağ mUnlst partisi sekreteri reyden 7857 sini kazanarak verebilirsiniz: Vatan, hahra .• 
cenaha, en çoğu müfrit sol komünistlerin ikinci tur meb'us çıkmıştır. lki sene ev- Bunun dışında kurtuluş yoktur. 
cenaha geçmiştir. Bu işde asıl lntlhabatln muvaffaklyet- veli Şubat ayında Paris sokak- Yeniden birşey ümit etmek 
•kazanan sosyalist ve komünist- lerl teyid edilirse halk- larındaki ayaklanmadan az ev- lazımdır. Bu, hükumet adam· 

Sollann zı>ferinden emin olduğu söylenen Helfiot erdir. çitar tarafından te,kil vel emniyet direktörü olan larımn vazifesini kolaylaştırır." 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızıl meydanda 1 Şarki.Avrupa 
ve Rusya 

Askeri kıt' alaı:-ve sporcu
lar geçid resmi yapacak 

-..---.....----
Büyük elçi Numan, törende Türki

yeyi temsil edecek 
Moskova 30 ( Ö. R) - Ya- ı 

nn kızıl meydanda 1 Mayıs 
münasebetile büyük bir geçit 

resmi yap•lacakhr. Bu geçide 
50,000 sporcu ve askeri kıta
lar iştirak edecektir. Tören ha
urlıkları yapılmıştır. Törende 
TOrkiye adına büyük elçi Nu
man Menemenci oğlu da hazır 
buJunacakbr. 
Moıkova 30 (A.A)- Türkiye 

l>ıt itleri bakanlığı geael aek
reteri bü vük elci bav Numan 

Menemencioğlu dün Megorolee 
hudud istasyonunda dış işleri 

halk komiserliğinin, beyaz Rus

ya hükumeti nezdindeki mümes

sili bay Kalina tarafından kar-

şılanmış ve Moskovaya hareket 
etmiştir. 

Moskova, 30 (A.A) - Tür

kiye dışişleri bakanlığı genel 

sekreteri bay Numan Mene

mencioğlu bugün Moskoııaya 
~etmiştir. 

Londra, 30 (Ö.R) - Öğre· 
nildiğine göre Sovyetler Şarki 
Anupanın vaziyeti hakkmda 

Almanyanın ne düşündüğü is
kandil edilmesi için lngiliz ha
riciye nezareti nezdinde mısır
rane teşebbüslerde bulunmuş
lardır. 

Maamafih Edenin sual liste
sinde bu meseleyi mevzuubahs 
etmiyeceği zannediliyor. 

Güneşin tutulması 
Leningrad, 29 (A.A) - Ha

ziranda vukubulacak olan gü
neşin tutuluşu hakkındaki ted
kikatta bulunmak üzere pro
sör Carolun idaresi altındaki 
lngiliz heyeti buraya gelmiştir. 

Prof eıör CaroU, Pulkova 
ra!adhanesinin dünyanın en 
mükemmel rasadhaneierinden 
biri olduiunu aöylemiıtir. 

Zafer sarhotlulu içinde yUzenlerln hülyaları 

- Ya etirler nerede kald.. bir türlU .gelmiyorlcii ·Eı•t11inJl StandattJ. 


