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ve Süveyş kanalının kapanmasını istiyecektir 

-

l bay Flandenin mem 
nun olmasına sebep 

lstanbul, 11 ( Yeni Asır ) -
Yirminci tertip Tayyare piyan
gosunun altıncı çekilişine bugün 
öğleden sonra piyango salo
nunda başlandı. Kazanan nu· 
maraları aynen bildiriyorum: 

200,000 
Liralık büyük ikramiye 

10483 
numaraya isabet etti 

Bu numaranın yirmi aşağı ve 
yirmi yukarısındaki numaralar 
ellişer lira mükafat kazanmış· 
)ardır. 

15000 Lira 
15888 numaraya 

Bu numaranın yirmi aşağı ve 
yirmi numara yukarısındaki nu
maralar on beşer lira mükafat 
kazanmışlardır. 

- Sonu 4 ii11rii salıi/cL/e -....... YUNANiSTAN ...... 
Müttefiklerinin hatırı 
için Balkan harici bir devletle 
barba girmemeğe karar \verdi 
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iz miri ......... 
Nasıl bir garb 
şehri yapabiliriz ? 

- Baş tarafı 1 nci sayfada -
Bununla beraber başarılmıı 

güzel işler vardır.Asıl garibi bu 
en çok işlerin katülenmesidir. 
lzmiri büyük bir borç yükü al
tına sokanları, milyonlari bot 
yere israf edenleri alkaşlıyan
lar şimdi dünün kötü mirasını 
temizlemeğe çalışan Dr. Beh
çet Uzu çekemezlerse buna 
şaşılamaz.Burada tastamam bir 
zihniyet ayrımı yardll'. 

Kültür park niçin yapılıyor
muş? Şehrin eo önemli bir ih
tiyacı olan münakale vasıtala
rını tanzime çahşan belediye 
otobüs işine neden el koy-

muş ? . . Sualfere bakJnız... Bu 
kabil teşebbüslerden sevinmek 

gerekti. Zira şehrimizi layik 
olduğu mevkie çıkarmanın bi
ricik yolu budur. 

Burada daha aı: önemli ol· 
mıyan bir noktaya daha 

dokanınak isteriz. O da şehir
daşlara düşen vazifelerdir. Bu 
şehirde yaşayanlar İzmiri ken
di yuvaları gibi sevmeğe, be

nimsemeğe mecburdurlar. Sev· 
mek ve benimsemek kuru bir 

gösteriş olamaz. Onun en tabiiğ 
şartı yükeolerimizi bilmektir. 

Bu sevgi ruhlarunıza sinme
dikçe en azımkar şarbayların 

bile karşılaşhklan zarluklara 
yenebilmeleri için mucizeye ih· 
tiyaç vardır. Şehirdaş beledi
yenin - kendi saadeti, refahı, 

sağhğı ve hatta zevki içio ça- , 
lıştığmı düşünerek ona yardım 
etmeyi, onun vazifesini kolay• 
)aştırmayı şeref borcu sayma-

lıdır. Ancak böyle yepyeni bir 
zihniyetle bu şehrin gelir kay· 
nakları dolgunlaşabilir. içimizde 
coşan iştekler birbiri ardınca 

gerçekleşir. 
Belediyeden iş isteriz. Şeh

rin bayındırhğma, tezyinatana. 
genel ihtiyaçlarına ceuab ver· 

mesini isteriz. Bunları isterken 
birer birer üzerlerimize düşen 
vazife payını da düşünmeliyiz. 
lzmiri bir garp şehri kadar 
muntazam ve mamur yapmak 
isteyorsak i'arpb kafasıyla dü
şünecek, borçlarımızı ödeyecek, 
genel menfaatlar adına yapılan 
radikal tedbirler bir kaç kişiyi 
zarara sokmuş olsa bile bun
dan sevineceğiz. 

Şevk.et. :Elilgi.u. 

Vilayet bütçe~i 
Sah günü toplanacak olan 

vilayet umumi meclisi 936 se
nesi varidat bütçesini müzakere 
edecektir. Bütçe encümeninin 
hazırlamış olduğu varidat büt
çesi üç kısımdan mürelıkebdir 
ve varidat yekünu 2,163,438 
liradır. 

Vilayet daimi encümeni. va
ridat bütçesini bu mikdardan 
72,018 lira daba faı~la tesbit 
etmiştir. 

• • • • • • •• • 
Bir talebe 
yaralanmış 

Bir mektepte üçüncü sınıfta 
okuyan flemire bir meseleden 
kızan muallimi cetvel tahtasiyle 
gözüne vurmak suretiyle döğ
müş ve berelemiştir. Çocuğun 
bab•sı zabıtaya şikayette bulun
muş ve adliye tabibi tarafından 
yapılan muayenede on günlük 
rapor verilmiştir. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Faik Nüzhet 
Şehrimizde bulunmakta olan 

gayri mübadiller takdiri kıy
met komisyonu reisi bay Faik 
Nüzhet yarın deniz yollarımn 
Ege vapurile istanbula döne-

YENi ·ASIR 
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ŞEHİR BABBRLERİ 

Vili.yete emir geldi 
Bina iratlarından yüzda yirmi beş 

tenzilit yapılması kestirildi 
2870 numaralı kanunun neş· 1 mukayyet iradandan evvela yüı-

rinden evvel verilip bu kanu- de yjrmi beş nisbetinde ten· 
nun neşri tarihine kadar son ıilat icrasına karar verilecek-
karara bağlanmamış olan tadi- tir. Geri kalan yedi yüz eUi 
lat dilekleri hakkında Maliye liraya nazaran binanın hali ba-
vekaletinden vilayete bir emir zır kirası yüzde on beş veya 
gelmiştir. Bu emir vatandaşla- daha fazla düşmüş ise o tak-
rm hemen hepsini alakadar dirde bu tenezzül ayrıca teba-
ettiği cihetle aynen yazmağı rüz ettirilerek hakiki ldrasi 
faydalı bulduk : tayin ve karara raptedilecek-

- Bina iradlarından }Üzde tir. Fakat bin lira ivradı olan 

J B.Diliver 
Yeni vazifesine 

gitti 
Seyhan vilayeti hukuk işleri 

müdürlüğüne tayin edilen viJi
yetimiz hukuk işleri müdürü 
bay Dilaver Argun bugün, yeni 
işine başlamak üzere Adaoaya 
hareket etmiş ve istasyonda 
birçok dostları tarafından uğur· 
lanmıştır. Bay Dilaver lzmirde 
ve Kuşadasmda bulunduğu 
müddet~e kendisini herkese 
sevdirmeğe muvaffak olmuş 
idi, yeni işinde de muvaffak 
olmasını dileriz. 

25 tenzilat yapılması hakkın- bir binanın yüzde yirmi beşi Yangın tahkı.katı 
daki 2870 numaralı kanunun yani 250 lirası indirildikten 
neşrinden evvel verilib bu ka- sonra geri kalan 750 lira bu-

··-·····-· 
nunun neşri tarihine kadar günkü rayice muvafık ise yazı-
tadilat komisyonunca karara lacak kararda iki bin sekiz yüz 
bağlanmamış olan veyahud vaki yetmiş sayıh kanun mncibince 
itiraz üzerine istinaf komisyo· yüzde yırmi beş tenzilat yapd-
nunca bir karar verilmemiş ması lazım geldiği beyan edi· 
bulunan tadilit dilekleri hak· Ftitatts Bakanı B. Fuat lerek başkaca tenzilata lüzum 
kında ne şekilde hareket edi- olunarak bir karara bağJaoa- olmadığı zikredilecektir. Mez-
Jeceğiode tereddüd edildiği cak ve mükellefe tebliğ oluna- kür sen"ler rayicine göre tak

caktır. Bilfarz 1340 - 1932 yıl-
anlaşılmıştır. Kanunun birinci dir edilmiş olan iradlardan 
maddesi hükmüne dahil bulu· lan içinde tahriri yapılmış ve yüzde yirmi beş nisbetinde 

o seneler rayicine göre bin 

Geçenlerde gece yarısına 
doğru çıkan bir yangın neti-
cesinde Sahil Sıhhiye dairesi
nin yandığı maliimdur. Haber 
aldığımıza göre binanın dikkat
sizlik neticesinde yanmasına 
sebebiyet vermek suçundan 
Sahil Sıhhiye müdürü Doktor 
bay Edip hakkmda müstantik
likçe tahkikata başlanmışhr. 
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nan binalann iradından yüzde lira irad takdir edilmiş olan tenzilat icrası kanunen kabul 
25 oin tenziline karar verilmesi bir binanın iradı beşyüz liraya edilmiş olduğundan hu miktar· Burnova belediye reisi bay 
Jazımdır. Eğer yüzde 25 tenzi- düştüğünden bahisle bu kanu· dan fazla tenzillt yapılmasına Fehmi dün vilayette ilbay Fazlı 

Bornova bütçesi 

lat yapddıktan sonra geri kalan nun neşrinden evvel müracaat lüzum görülmemiş olsa bile Güleçi ziyaret ederek Burnova 
miktar ile mükellefin iddia ey- edilmiş olup ta tadilat komis- mükelleflerden 27 inci madde nahiyesine getirilecek içme 
lediği mikdar arasında başkaca yonuna sevkedilmiş veya bu mucibince komisyon masrafı suyu projesi ile yeni yıl bele-
yüzde lSveya daha fazla tenez- komisyonca verilen karar aley- namile birşey istenmemesi la- diye bütçesi etrafında görüş· 
zül var ise bu cihet ayrıca tetkik hine itiraz edilmiş ise binanın zımdır. müştür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aııı•••••••••••••••••••••••••a•••••ııııııııııea•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lnebolu faciası Gençler çalışmağa haşlıyor 

... . . ... . Atış tecrübelerine dün 
Karar ... hakımlıgı beş suç; büyük töre 1 
luyu agırcezaya sevkettJ Bölgemizde yeni kurulan atı- 1 

1 

cılık, binicilik, dağcılık ve ka-

Den izyolları işletme şefi Zeke- yakçılık sporlarında~ memle-
ket müdafaasında Türk genç-

rİya da suçlular arasındadır ıiğinin gelişmesini de temin 
edecek olan atıcılık talimlerine 
dün saat on beşte kışlanın iç 
meydanında törenle başlan· 
mıştar. 

Törende iJbay Fazlı Güleç, 
Müstahkem mevki komutanı 

general Kerameddin Kocaman, 
yarşarbay Suad, askeri ve 

mülki erkin ve halktan birçok
lariyle mektepler talebesi hazır 
bulunmuşlardır. Törene as
keri bandonun çaldığı istiklal 
marşı ile başlandı ve marşm 
saygı ile dinlenmesinden sonra 

kürsüye çıkan bay Suad bir 
söylev vererek atış sporunun 
ehemmiyetinden, yurd ğeçen
lerinin bu spora olan ihtiya· 
cından bahsett. B. Suattan sonra 

general Keramettin kocama~ 
kürsüye gelerek bu önemli 
şubenin teşkilindeki maksad 
ve faideyi , ve burada çahşma 
tarzmm nasıl olacağını anlabr 
bir söylev verdi ve şiddetle 

alkışlandı. 

Müteakiben general, hazı· 

runa ilk atış dersini vererek, 
askeri sınıflardan, mevcud si
lahlardan ve bunların kullanıl

masından bahis ilk d~rsini 
verdi ve törene alkışlar ara
sında nihayet verildi. 

Siirarı Melunet Ali Prova lfi hutuna raporu almak üzere 
ticaret malrkemesint çıkartldığı güne ait bir intiba 

lneboJu vapurunun batmasına l za kanununun 383 inci madde-
ve birçok yolcuların boğularak sinin son fıkrası, bay Zekcriy-
ölmelerine sebebiyet vermekle yanın 240 ncı madde ve çarh-
maznun mezkur vapur kaptanı çı Halid He Salimin de keza 
bay Mehmed Ali, üçüncü kap.. 383 üncü maddenin son fıkrası 
tanı bay Rami, çarhçıları bay mucibince lzmir ağır ceza mab-

Batan yelkenli tahkikatı 

Kurtulanlar hayatlarını 
bir kalasa .~~~çludurlar 

Halid ve bay Salim ve telsizle kemesinde duruşmaları yapıl-
verdiği emir üzerine vapurun mak Uzere haklarında son 
haddi istiabisinden fazla mal tahkikatın açdmasaoa karar 
almasına ve bu sebeble bione- verilmiştir. Mehmed Ali kaptan 
tice batmasına amil ve sebeb mevkufen diğerJeri gayri mev· 
olan Denizyolları idaresi işlet- kuf olarak mahkemeye sevke-
me şefi bay Zekeriya hakla- dilmişlerdir. 
rında birinci istintak dairesinde Not: 383 üncü madde ve son 
yapılan tahkikat ikmal edil- fıkrası 6 aydan beş seneye 
miştir. kadar ağır hapis, 240 mcı 

Maznunlardan Mehmed Ali madde: 3 aydan üç seneye 
ve Rami kaptanlann Türk ce- kadar hapis cezasıdır. 

Geçenlerde körfez içinde 
Çallı burnu mevkii açıklarında 
kum yilkUi olduğu halde batan 
5 tonluk bir yelkenli kayıgmda 
bulunan dört kiıiden ikisi kur· 
tulmuı ikisinin akibeti anlaşı
lamamıştı. 

Menemen kaymakamlığı ve 
adliyesince yapılan tahkikat 
neticesinde kayJk müretteba
tından olup akibetleri meçhul 
kalan iki kişiden birinin iz• 

Amerikada 1500 sinemada birden gösterilmekte olan, üç haftadanberi lstanbulu koşduran 
coşturan mevsimin en gö:ı kamaştmcı zaferi 

Brodvay Melodi 1936 
En son moda danslar - En yeni şarkılar - En meşhur 

Holivudun en güzel kadınları - Gözler ve kulaklar için 

Bugün matinelerden 

EL~.A.ıvı: 

orkestralar - en eglencdi 
hakiki bir ziyafet 

itibaren 

SiNEMASINDA 

mirde Damlacık mahallesinde 
Hilseyin oğlu Hasan kaptan, 
diğerinin de Ayancık kazası .. 
nan Belalı köyünden Veli oldu
ğu anlaşırmışbr. 

Tahkikata göre kum yüklü 
ofan kayık havanın muh&lefe· 
~inden batmıştır. Kayıktaki 
kumlar su almış ve bu yüzden 
kurtarmak mümkün olmamıfbr. 
Kayığın battığı gece Çamaltı 
tuzlasına viizerek gidebilmiş 
olan kayık milıettebabndan 
Receple Mehmedin denizde 
nasılsa ellerine geçen bir kalas 
parçasına sarılarak bir müddet 
deniz üstünde dalgalarla mü-
cadele ettikten sonra Cemal 
kaptan adında birioın idare 
ettiği Allah Kerim adlı yel· 
kenlisinde buJunanlar tarafın
dan görülerek kurtarıldıkları 
anlaşılmıştır. Boğuldukları an· 
!aşılan Hasan kaptan ile Ve
linin cesetleri henüz buluna· 

12 rusan - 47 & 

Başdurakta ··-Bir hal santral 
yapılacak 

Dün belediye mühendisleri 
ile belediye daire evlerindea · 
bazıları şarbay doktor Bebcet 
Uzun başkanJığında bir toplaah 
yaparak Başdurakta belediyece 
yaphrılacak olan hal santralın 
esaslarını tespit etmişlerdir. 
ffal santral şimdiye kadar Tür· 
kiyenın muhtalif şehirlerinde 
inşa edilen hallerin en pratik 
olanı, gerek müstahsil ve gerek 
müstehlik için en elverişlisi 
oJacakbr. 

Sahte sanet davası 
Bankalardan birinden sahte 

senetle 2500 lir dolandırmakla 
maznun hesabı cari memuru 
Suphi ve metresi Hürmüzün 
dün ağırcezada mubakemele· 
rine devam edilmiştir. Suphi 
sahte senet tanzim etmediğini 
Hürmüz de bu paranın kendi· 
sine ait olduğunu ve eskiden 
kalmış bir para olduğunu ve 
hatta müdafaa şahitleri bulun· 
doğunu, paranın kendisine ait 
olduğunu söyleyeceklerini vı 
bunların dinlenmesini istemiş· 
tir. Mahkemece bu dilek ka· 
bu( edilmiştir. Gelecek celsede 
müdafaa şahitleri dinlenecek· 
tir. 

Maçlar 
Alsaocak spor sahası 19-4-36 

günü Altay ve lzmirspor ku· 
tüplerine, 26-4·36 günü lzmiı 
Erkek lisesine verildiğiode11 

o g-üne tesadüf eden birinci 
taklmlar lik maçları tehir edil· 
miştir. 

Bu hafta saat 15 de yapı· 
lacak olan Altay - Göztep• 
maçını hakem Esad lzmirde 
bulunamıyacağmdan Buca'lı 

Kadri idare edecektir. 
,.. -

Zabıta haberleri: 
Fuhşa teşvik 

iki genç aile kadınım fuhşa 
teşvik ettiği sabit olan Ismail 
Hakkının Asliyecezada muha .. 
kemesi bitmiş ve bir sene müd· 
detle hapsine karar verilmiştir. 

Plakalal" çalınmış 
Alsancakta deniz kenarında· 

ki ve şimendifer idaresine aid 
18 çinko plakası çalınmıştır. 
Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Hırsızhk 

Düngece Halil Rifat paşa 
cadde.sinde 64 numaralı bakkal 
Ali Rizanm dükkanına kapıya 
kırmak suretile giren meçhul 
hırsız tarafından 25 lira ve bir 
nagant tabanca çalınmıştır. 

Yangın başlangıcı 
Dün saat 16 da Alsancakta 

Hayat s~kağında oturan ibra· 
him kızı Fatma kahve kavu• 
rurken baca ateş almış ise de 
etrafa sirayet etmeden söndü· 
rülmüştür. 

Eh maşahl~r 
Kemerde sürmeli sokağında 

çaça lbrahim kızı Nuriye ya· 
nında bulunan Zekiyenin diğer 
çaça Emine Seherin evine kaç-
masından kızarak yanuıa top
ladığı Hüseyin kızı Zeynep, 
Hüseyin kızı Vasfiye, Abdullah 
kızı Ayşe ve Mustafa kızı Ra· 
bia ile b:rlikte Seherin evine 
sopa, maşa bastonla giderek 
Kapıya hücum etmişlerdir. Hü· 
cumdan korkanlar bağırışma

ğa başlamışlardır. Bu esnada 
kapının arkasında saklanan 
Nuri kızı Münireyi tutmuşlar 
sopa ile dövmüşlerdir. Vakayı 
haber alan zabıta vaka mahal· 
line yetişmiş alakahfarı yaka
lamıştır. 

Opmek istemi' 
Dün Karantinada Mısırlı 

caddesinde 347 sayılı evde 
oturan Muharrem klZl 14 yaı
larındaki Leman kapıları önün
de otururken tanımadığı bir 
gencin taarruzuna maruz kal
mıştır. Meçhul genç kızı öp· 
mek istemişse de feryadı üze· 

L I . ~ ~ 1 1 



Sehlle•, 

Son Telgraf Haberleri 
~ 

Amerika Türkçeye çevtren: R. B. 
47 

Bütçe müzakeresi başlıyor 
Tebaasını himaye 

Katya derin bir yese k.a~ılmıştı 
ki imparator geıdı 

Kara bütçemiz 48 milyon, Hava büt- edeceğiz 
lstanbul 11 (Özel)- Ameri-

nu da tekrardan nefsimi me
nedemiyeceğim: Bu şartlar da
hilinde imparatoru hayatını 
tehdit eden teblülCelere karşı 
korumak imkansızdır. Şayed 
siz onunla sarayda buluşmağa 
razı olmaz da imparatorun bu
raya gelmesinde israr ede~se
niz kendisini dün Allabm ına
yetile atlattığı tehlükt"lere ma
ruz bulunduracaksınız. lmpara-

çemiz 8, Deniz bütçemiz 6 milyondur t:.hü~.~~~~'.·"'~··~~t~::::::; 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• konsolosları tarafından himaye 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimrzden) - 936 mali yılı bütçesinin müzakeresine, paz.artesi günü edilmesini istemiş ve Amerika-
Kamutay bütçe encümeninde başlanacaktır. Bütçede gösterilen 21,871,212 lira fazfaJıgw a gelir kay- mn bu isteği kabul edilmittir. 

Amerika ile Iran arasında naklarımızda rastlanan sevindirici inkişaf karşılık gösterilmiştir. 
çıkan bir ihtilaf üzerine Ame-

Ulusal müc\afaa Kara bütçemi?. 48,138,135 lira, Hava bütçemiz 8,369,470 lira, Deniz bütçemiz de ıika Iranda sefir bulundarmıya-
6,049,858 liradır. caktır. ................... if ; .... ~~ ;r· "k·;;ş~~·~~d; ........................... A.~~;i'k~· 'A~;~p;J;~ .. ;~·;;i·~y~; ....... . 

-
d. tor dün tehlükeyi atlattı. Yarın - Prenses... Prenses, ıye-

bildi. Kelimeler dudaklara ara- atlatmıyabilir. Kendisini seven, 
Dış siyasalar yeniden Ayrı bir uluslar kurumu 

aında kısılıyordu. Bu kadın ne taziz ve takdis eden bizler 
kadar beligatla söylüyordu. böyle bir felaketi isteyemeyiz. 

Sadakat perdesi altındaki 
tetkik edilmeli mi? meydana getirecekler 

Bir hikim gibi lisan kullanıyor, Paris, 11 (Ô.R) - "T emps ,. gazetesi yazıyor: itiraf etmeli-
ır ___ lın bu'°tün nazırlarını, bu'"tu"n tehditler çok aı-ıktı. k" C d b k'kA b" im t F d 1 ~ .,. yiz ı, enevre e a ı ı ırşey yapı amış ır. ransız e egas-

b d t t Katerina sinirlerine bakim d k d k ı aaray erkanını, ütün ev e d" yonu birçok noktalar a en i tezini abu ettirememiştir. Buna 
kuvvetlerini istihfaf ederek olmağa çalışarak c~v~b. ~er ı: karşılık olarak sadece Erkanıbarbiye görüşmelerinin 15 nisanda 

- Beni korkunç ıkı ıbtımal-ıuçluyordu. . • başlaması e)de edilmiftir. Gerçi bu de pek değersiz birşey de-
H den birini tercih mecburıyetı l k Ne yaman fırtınaydi bu. a- ğildir. Ne memnun olmağa, ne fazla kızmağa üzum yo tur. 

Yatında böylesini biç görme- karşısında bulunduruyorsunuz. Fransa sulhçu bir fikir göstermiş ve kolektif emniyet davasını 
ıniıti. Hele daha on dokuzuna Ya esir olacak, yahut ta onu müdafaa etmiştir. Ancak bu emniyet makinası işliyememiştır. 
henüz basmış genç bir kadın bir daha göremiyeceğim. Ah Ve herkes onu aynı hareketle işletmeğe mütemayil görünme-
L ne olurdu imparator bu daki-ou kadar azımkar ve cesur d b miştir. 
01.bl·ıı·r mı"dı'? Kalya ıı"nı'rlı' kada burada olsaydı a u A S G · b d · · bo T .. ki d d yusturya en ermaın mua e esını zuyor. ur er e 
ainirli haykırıyordu: idam kararını onun ağzın an _ arsıulusal kanuna son derece hürmet göstermekle beraber -

- Söyleyiniz General, ben- duysaydım. . yeniden boğazlar meselesini açıyorlar. Bu vaziyet karşısmda 
d Tam bu sırada Katerına ku- dk k ki b b b d . 

en ne istiyorsunuz? lmpara- lak verdi. Atlann işitmeğe çok f ransanın, dostluklarına sa ı alma a era er, ütün ış sıya-
toriçe ile onun etrafını alan li d sasını yeniden tetkik etmesi muvafık olub olmıyacağı sorulmağa 

alıştığı nal sesleri ge yor u. 
çetenin esiri olmayı mı? Sa- _ Odur, 

0 
geliyor diye ha- değer. 

rayda, imparatorun ve Rusya~ ğırdı. Afrika sahili yakininde 
nın düşmanları olduklarına ka- Kapıyı açmağa koştu: 
naat ettiğim kimseler tarafın- Yanılmamışb. Gelen ımpara- Jeplı• 0 ha lonun un geçı•r-
dan tarassud altında tutuJmı- tordu. Sevinçle haykırdı: 
Ya mı? Al k d 

Sarayın hizmetçiler sürüsüne - K; san r... d• "' • k a ehemmiyetsiz 
katılarak vazifenizi kolaylaştır- 1-ki seav;~i" kucaklaştılar. ıgı az 
ınayı mı? Fakat ben impara- Merdiven sahanlığından bu Berlin, 11 (Ö.R) - Zeplin ıirketin Frangafortta yapılaca~ 
tora Yaptığım asıJ iyilik onu sabneninin şahidi olan General eni tesisatının bitmesine intizaten..& ~ 11 in~en.bura,.. Jeplini Fri: 
kıılık sarayın ağır, boğucu e · in ~ .AlmndMı·~_.4M:1ıl::a~v;.;ernnaeKı liaretre uss ne avc:Rt etmıştır. 
havaıından pkartanık ini c19ıt terleri sildi. Beyhude tedbirler Atlantik Okyanosunu geçerken, gidişte hiç bir bozukluk 
duvar arasında fikirlerini, ru- almış, beyhude 0 kadar çene olmadığı halde, dönüşte kolu. ~mlan motörler~en ~iri. işleme~ 
hunu tazelemektir. Entrikalan çalmıştı. Hileleri suya düımüş, olmuştur. Bu kaza Afrika sahıli yakınında baş gostermıştır. Gerçı 
Yenerek ona hakiki mevkiini sevkülceyşi akim kalmıştı. tör alelacele bava gemisinin makinistleri tarafından tamir 

Ş. ı t dan çıkmı•tı medoı'lmı"ş ·ıse de, seyahatın geri kalan .. kısmında ondan istifade Ve vazifesini göstermektir. ım- mpara or saray ., • 
di benclen istedigw iniz şey ha- Bahtsız Potapof.. edilememiştir. jeplin kumandanı yuzbaşı Leman bu kazanın 
Yatımın en mukaddes vazife- Katerina aşıkının kolları anormal bir şey olmadığını ve motörün iyiliğinden şüphe ettire-

ainden feragat etmemdir değil arasından sıyrıldı. miyeceğini söylemiştir. 
nıi ? Dudakları arasından şunu Kabili sevk balon umumiyeti itibarile çok iyi hareket etmiştir. 

Öyleyse general şunu iyice fısıldadı: Pervaneler, hücreler, motörler, balon çatısı ve zarfı, büJisa herıey 
k f - Bir saattenberi canımı o çok memnuniyet vermiş ve •d•jweplin" .. titpi s.etv.ki kabil balonların a anıza sokunuz ki sözümü 

k d kan bu Şişman gene- n terakkı" merhalesine var ıgını gos ermış ır. geri almıyacagıw m. lmparatori- a ar 51 so 
1 ral Potapofu bana sen mi Yüzbaşı Lenia Fas sahilinde, motörde başgö~teren sakatlık 

Çaya şu parçalanmış kağıt an O k d. .. "unden Fransız hükümetinden Fransız topragından geçmek 
IÖlürünüz. Sizi bana gönde- gönderdin? nu en. ı. yanın- yuz h l . t'h 1 1 d'w• . b'ld' .. 

d 1 k d daha ıyı eder- .. desı· ·ıstedig· ini ve der a ıs ı sa eye ıgını ı ırmıştır. rene teklifini reddettigwimi, ira- a a a oysay ın musaa . . . 
? B l kendisine tayin edilen yoldan yanı Ren vadısı - Bres -deaini ayaklarım altında çiğ- din · a on . 

nediğimi bildiriniz. Aleksandr gülerek sordu: Besanson - Bal yolundan geçmiştir. 
General Potapof eğilerek - Potapof nerede? Baron Aloisi, durum hakkında 

Katerin merdivende büzülen 
cevap verdi: 1 d • · ı •• •• •• 

- Arzu ettiğiniz gibi hare- zavallı . generalı parmağıy a Ma arıaga 1 e goruştu 
~et ederim prenses •. Cevabınızı gösterdı: Cenevre ı ı (Ö.R) - Baron Aloisi Roma ya dönmeden önce 
•ınparatoriçaya bildireceğim.Şu- - işte orada..................... b sabah dünkü Lokarno devletleri konferans hakkında Bay 
.................................................................... ) F~ndinle 've on üçler komitesi tarafından dür ı alınan kararla 

Gazeteler neler yazıyor ar ileride açılabilecek ltalyan - Habeş sulh müzakereleri için yarah
lan vaziyet hakkındadır. On üçler başkanı B. de Madariaga ile 

Berlin~le henüz uzlaşma ıö;~~~::~~den itibaren Cenevrede, sırf Habeı meselesi hak

inıkinları ölmüş değildir kında çok eherumiyetli müzakereler yeniden baılıyacakhr. 

k ·ıde emniyet havasını kuvvet
l:ndirmeye matuf bir hizmet 

Vaşington, 11 (Ö.R) - Aınerika devletleri umumi sulh kon
feranı dolayısiyle Guetemala cumhur başkan1 birleşik Amerika 
devletleri cumur başkanına bir mektup, ve buha ilişik olarak 
Amerika kıtaıı için bir sulh plim göndermiştir. Bu plan, hariç
ten ğelecek bir taarruza karşı, bütün Amerika devletlerinin 
birbirine karşılıklı yardımı esasını vazetmektedir. Amerika dev
letleri arasında çıkacak ihtilaflara gelince, bunlar Lahey arsıulu
sal adalet divanı nizamnamesine benzer bir şekilde Amerika 
kıtası için teşkil edilecek bir hüküm mahkemesi vasıtasiy)e 
halledilecektir. Aynı plan Amerika kıtasına mahsus bir uluslar 
kurumu teşkilini de gözönünde bulundurmaktadır. 

Almanlar 
••••• 

Rende tahkimat 
yapmağa başladı 

-B11ş tarajı ı 11cı sm•Jada 
korumakla mükelJef bir arsı ulu
sal jandarma kuvvetinin teş
l<ilinden ibaret olduğunu yazı
yor. "Fakat, diyor. Bu pren
sibin tatbiki umumi silahsızlan
.. ije uıaimküıı~ür. Yoks-. 
Avrupa devletleri her birini 
mutavaata mecbur edecek de
recede kuvvetli müşterek bir 
jandarma kuvveti teşkiline 
muktedir olamazlar.,, 

11 Journal ,, Almanyanın ne 
istediğini araştırıyor: Uluslar 
sosyetesi paktını Versay mua
hedesinden ayırmak mı? Fakat 
niçin? Almanya tarihi millaha
zalan ve hak müsavahnı ileri 
sürerek Versay " diktatım ,, 
bir daha duymak istemiyor. 
Amma bu yolda çok uzağa 

gidilebilir. Acaba Almanya Av
rupa haritasına tekrar el sür
mek niyetinde değil midir? 
Memel, Danzig ve Avusturya-
nın arazi vaziyetlerinde hiçbir 
şey değiştirmek istemiyor mu? 

58 kaçakçı yakalandı 
Ankara, 11 ( Özel ) - Son 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza memurları tarafından 1 
ölü, 5 yaralı olmak üzere 58 
kaçakçı yakalanmııtır. 811 
Türk lirası, 115 altın lira, 40 
kaçakçı hayvanile mühim mik
darda kaçak eşya musadere 
edilmiştir. 

1 Atatürk ., ... 
Pr ı.n Pola bir tebrik 

telyazısı yolladı 

BELGRAD 
Altes Ruayalinin mazha,. ol

duğu büyük bahtiyarlığı derin 
bir sevinçle haber alıyorum. Bu 
mesut fırsat yüksek muhabbet 

Paris, 11 (Ö.R) - "Paris -
Soir,, gazetes:ne göre Lokarno 
devletleri tarafından Almanya 

nezdinde B. Edene verilen va· 
ı.if e sırf bir istihbar vazifesi
d:r. Lokarno devletleri kon
feransında galebe çalan görüş 

olmadığını kabul etmi!tir. B. 
Eden 8. FJandinin seçım nut-

TAYYARE 
SINEMASI TELEFON 3tsı 

Bugün Her Seansta 
ve samimi dostluk hislerimi 
tekrarlamak ve gerek Altes 
Ruayaliniza gerek Altes Rua
yaJ Prenses Olgaya en lıara-

şudur: Almanya ile uzlaşma 
iınkansız değildir. Alman hü-

kümeti Ren bölgesinde asker1 
kuvvetlerini şimdiki derecede 

tatmağı, bir kontrol komisyo
nu teşkilini kabul etmek sure
tiyle bazı tavizlerde bulunmuş
tur. Bu tekliflerin değerini 
hakkıyla anlamak lazımdır. B. 
Flandin ve B. Van Zeland 
bunu reddetmemişlerdir. 

GAZETE TEFSiRLERi 
Diğer taraftan B. Eden de 

Al .. n cevabında hemen mü-
----•----------~--

kunda ileri sürdüğü sualleri 
Alman hükümetine sorarak 

Alman mutırasının karanlık nok
talarını aydınlatmağa çabşacak
tır.Fakat Almanya Rende istih

kam yapar, veya yığın halinde 

kuvvet sokar, yahud hadden 
fazla malzeme yığarsa dört 

Lokarno devleti hemen topla
nacaklardır. Hulasa, bir ay 

müddet için, bir teyekkuz dev

resi kabul edilmiş demektir. 

Z ten Fransa da Fransız inti-
a h' b" habatından önce vahim ıç ır 

karar verilmemesini istediğini 
bildirerek buna tarafdar gö-

ANNA BELLA - jEAN MURAT - JEAN PİERRE AUMONT 
CHARLES V ANEL gibi en yüksek Fransız artistlerinin kudretle 
temsil ettikleri şaheser film 

Son Uçuş 
BUyUk bir afk romanı - Heyecanh hava harbleri 

Ayrıca : Tiirkçe 

Seans Saatları : 
özlii FOKS dünya haberleri 
Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi ve 

Pazar günleri saat 13 de başlar 

retli tebriklerimin arzına imkan 
vermektedir. 

ATATÜRK 
Ekselans Cumhurreisi 

ANKARA 
Genç. Prensesin dQğumu mü

nasebetıyle vaki tebrik ve di-
leklerinden dolayı ekselanslö
rınıza gerek ben ve gerek 
Prenses bütün kalbimizle te
şekkür ederiz. 

POL 
•••••••••••• 

lngiliz filosu 
Avrupa sularında 

Cibuti, 11 ( A.A ) - Aden 
önünde demirli bulunan lnglliz 
harb gemileri Avru a a d 
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,' Bölem sayııu: 41 

· fimur Melikin halinden belli idi ki 1 

Bergumu seviyordu ... 
O gün de öyle olmuştu. Ba

na türkü söylettiler. Ben yü
reğimden kopup gelen acıları
mı türküye uydurarak söyle
meye başladım. Tavırlan bana 
itimad veren misafirden yardım 
istedim. Beri tarafta olandan 
bitı.:ııden haberim vardı. Ken
<l ı s oin tehlükede olduğunu 

2 ı.ttım. 

1 ugün çok şükür Timur me• 
1 '; ve Canbey gibi iki kahra· 
ıı r . ıın elindeyim. Artık canım 
d·, şerefim de kurtulmuştur. 

Caragözlü Begumun sözleri 
C nbeyin yüreğini yakmıştı: 

- Evet Begum, Timuru ne 
kadar meth etseniz yeri vardır. 
Fakat Marguzu unuttunuz. O 
da yabana atılmıyacak kahra· 
manlardan biridir. 

Marguz Begumun ah önünde 
diz çöktü. 

Reymond çok mahzundu. 
- Asıl yürekli yiğitler. Ye

min ediniz ki içinizden birisi 
beni Süriyeye kadar götüre
cektir. 

Canbeyle Marguz yemin et
tiler. Timur ses etmedi. Ağır 
ağır şu sözleri söyledi: 

- Ben Gorahanın buyruğu 
altındayım. Han yakında barba 
çıkacak. .. Ben de onun yanında 
bulunmalıyım. Sizden ayrılmak 
yüreğimi parça parça ederse 
de bayrağımın kuluyum. Onun 
menfaatı olan yerde ben bir 
hiç kalırım. Duramam. ŞehüJ

cebel denilen haydudun sizi 
kaçırdığını da biliyorum. Fakat 
sizi Canbey gibi özüne ve sö
züne inanılacak bir yoldaşım 
korumayı and içerse korkunuz 
kalmaz. 

Begum gözleri yaşara 

yaşara elini Timura uzattı. 

Timur da elini uzattıktan ve 
kısa bir selamdan sonra atına 
bindi. Baı,ını çevirmeksizin 
atını dört nala kaldırdı ve 
gözden kayboldu. 

Yiğit Timur yüreğinin ate
~ine hakim olmu~tu. Karagözlü 
Begumu sevdiği belli idi. 

Canbey ve arkadaşları yal
nız kalınca kılavuzlarının gös
terdiği yola saptılar. Çay bo
yunca ilerliyerek Ulan köyüne 
vardılar. Ardlarına düşen Tür
kan Hatunun adamları izlerini 
kaybetmişlerdi. Klavuzları Yu· 
suf adında biriydi. Kafileyi 
bir kum tepesine çıkardı. 

Oradan bütün köy görünüyor
du. Bir hendekde gizlenerek 
geceyi orada geçirdiler. Ertesi 
gün yine yola çıktılar. iki gün 
çöllerde dolaşarak Teke Türk
menlerinin ülkesine vardılar. 

Burası Yusufun memleketi idi. 
Canbeyle arkadaşlarını konuk· 
hyacak yer buldu. Yusuf, 
Mahmud Yalovaçın en sadık 
adamıydı. Ayşeyle Karagözlü 
Begumu ve Marguzu nasıl ka
çırdığını anlattı : 

- Şehülcebelin esiri olan bu 
üç kişinin hanı;ri arabada ol
duklarını biliyordum. Mahmud 
Yalovaç'ın emri üzerine yola
çıktım. Türkan Hatunun alayı 
çok ağır gidiyordu. Güçlük 
çekmeden sizden iki gün evvel 
Buharaya geldim. Ne ettim, ne 
işledim. 

iki gün içinde iki kadının 

hapsedildikleri arabanın tıpkı 
tıp.<ısına eşi bir araba daha 
yaptırdım. Bu arabanın içine 
silah yerleştird ğim gibi drdına 
da iki hayvan kattım. Türkan 
Hatun Buharaya gelince orta
lık birbirine girdi, Kimsenin 
kimsPvİ r~ · 

mıştL Ben de bu kargaşalık
tan istifade ederek arabamı 
öteki arabaların içine karı~br
dım, Bütün arabalar gelip du· 
runca yasakçılar sultam ve ey· 
lenceleri seyretmek için yerle· 
rini bırakıp gittiler. Yanıma 
aldığım yoldaşladımdan biri de 
hapisleri götüren arabacıyı 
lafa tuttu. Sonra arabasının 
başından ayırarak köçekleri 
cambazları seretmeye götürdü. 
Böylece Marguzla iki kadının 
bulundukları arabayı geride 
bıraktık. Boş arabayı ise 
çadırın yanına kadar sür· 
duk . Arabacılarla yasak
çılar oyunuları seyrederken 
ben de rahat rahat geride ka
lan mahbuslar arabasını çektim. 
Gözden uzaklaşınca arabaya 
girerek Marguzun zincirlerini 
kestim. Kadmlar fena halde 
korkmuşlardı. Yanlarına yak· 
)aşarak korkmamalarını, benim 
düşman değil, dost olduğumu 
anlattım. Bu iş te bitince Mar
guzu ve kadınları birlikte gö
türmüş olduğum atlara bindir
dim. Ve hapishane ittihaz edi
len o meşum arabayı da kuş
ları uçmuş bir kafes gibi ça· 
yırın ortasında apaçık bıraktım. 

işte bütün planımı anlattım. 
Göründüğü ve sanıldığı kadar 
güç bir iş değil... Biçare yasak
çılarla arabacılar kufları salı
verdikleri için elbette iyice 
ıslatılmışlardır. Ağam Mahmud 
Y alovac.. gelince ondan kimse 
şüphe etmez. Herkes bu işi 
yine Timur Melikten bilecektir. 
Onun marifeti sayacaklardır. 

Yusuftan sonra sıra Ayşeye 
gelmişti. Ayşe Canbeyin sabır
sızlıkla beklediği macerayı an
latacaktı. Ona anasından, ba
basından haberler verecekti. 

-&mu Var......................... 
Askere davet 

Yedek sübay yetişecek 
kısa hizmetlilere ait 
lzmir Asketlik şubesi.ndLn : 

1 - Yedek sübay yetişe· 
cek kısa hizmetlilerden 331 
doğumlu ve bunlarla muamele 
görenler ve daha evvelki do
ğumlulardan olup ta muhtelif 
sebeplerle geri kalmış deniz 
sınıfından gayri sınıflara ayrıl· 
mış olanlardan yalnız askeri 
ehliyetnamesi olmıyanlar 1 Ma
yıs 936 tarihinde yedek sübay 
okulu komutanlığı hazırlık kıt'a
sında bulunmak üzere sevke· 
dileceklerinden 24 Nisan 936 
gününde hüviyet cüzdanı ( nü
fus tezkeresi ) ve mektep şa
hadetnameleri beraberlerinde 
olduğu halde şubeye müraca
atları. 

2 - Tam vaktinde yedek 
sübay okulu komutanlığı hazır
lık kıt'asında bulunmayanlar 
hakkında kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

§ Deniz sınıfına ayrılmış ve 
her ne suretle olursa olsun 
şimdiye kadar askere celp ve 
sevk edilmemiş ve çağırıldığı 
halde gelmiyerek bakayada 
kalmış olan 316 doğumundan 
330 dahil doğumuna kadar olan 
erat 15 - nisan - 936 Çarşamba 
gününden itibaren mürettep 
oldukları yerlere sevkedilecek
lerdir. Bu doğumlu deniz era· 
tin hemen şubeye müracaat 
etmeleri ve bedel vereceklerin 
nihayd 15 - nisan - 936 çar
şamba günü akşamına kadar 
bedellerini vermiş olmaları ve 
bu günden sonra bedel alın· 
mıyacağı ve gelmiyenlerin yeni 
kanun mucibince hapis cezasile 
cezal:ındırılacakları ilan olunur. * İzmirde bulunan yabancı 
şubelere mensup 316 ila 328 
askerlik etmemiş piyadeler. 

316 ılii 329 muzika. 
316 ilii 330 deniz, gümrük 

ve jandarma erat ile sınıfları 
genüz ayrılmamış olan bu do
ğumlu eratın 20 nisan 936 
pazartesi vünü şubeye gelme-

Pamuk mahsullerimizin nefa- sahibleri de ayrıca mes'ul tu• 
setini muhafaza ambalajlarının tulacaktır. 
temiz ' ve muntazam yapılması 7 - Her pamuk balyasının 
hakkında alman kararlar şun- 6:ı:erine ufki biz çizgi çizilerek 
lardır: üzerine pamuğun çıktığı mın-

1 - Pamuk balyaları kırışık taka, preselendiği fabrikanın 
ve ıslak olarak preselenmiye· ismi veya markası prese nu-
cektir. marası yazılacaktır. Bu yazı 

2 - Balyaların islim, çekir· balyanın bir köşesine mümkün 
dek ve kırığı ve su atmak kat'i- olduğu kadar küçük şekilde 
yen memnudur. yazılacaktır. 

3 - Balyalardan eski çuval 8 - Yedinci maddede izah 
katiyen kullanılmıyacakbr. Bal· edildiği şekilde marka ve nu-
yalar temiz ve sağlam kanaviçe maralanmamış balyaların ihtiva 
ve yeni çenberle bağlanacaktır. ettiği pamukların Borsada sa· 

tışına müsaade olunınıyacaktır. 
4 - Balyaların ağırlığı aliv- 9 _ Markasız balyaların sa· 

re satışlara esas teşkil etmek tışı vukuunda alıcı keyfiyeti 
için 200 kilodur. Bu sıklet aza- borsaya ve borsa olmıyan yer-
mi yüzde 5 nisbetinde aşağı !erde ticaret odasına derhal 
veya yukan olabilir. malfuııat vermek mecburiye-

5 - Prese parası kaldınlmış tindedir. 
olduğundan preseli balyalardan 10 - Pamuk balyaları prese 
dara tenzil olunmıyacaktır. Bal· olunduğu fabrikalarda yahut 
ya darası pamuk yerine veri- alıcı ve satıcının mağazasında 
lecektir. oda ve borsa tarafından me· 

6 - Bir balya pamuğun ka· murları va.sıtasile kontrol etti· 
naviçe ve çenberi için esas rilebilir. 
olarak " 4,5 " kilo dara kabul 11 - Yukarıda yazılı mad-
edilecektir. Dört buçuk kilodan delere muhalif hareket eden· 
fazla gelen daralar nihayet ler Odalar kanununun beşinci 
250 grama kadar toz, toprak, maddesine istinaden cezalan· 
rutubet gibi haller dolayısile dırılacaktır. Türk ceza kanu-
şayanı kabul olub bundan fazla nunun maddei mahsusasına 
zuhur eden dara farkı iki misli tevfikan Oda tarafından da 
tenzil edilmekle beraber mal ayrıca takibat yapılacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akhisarda bir cinayet 
Bir ağız kavgası bir adamın ağır 

yaralaomasına sebeb oldu 
Evde bulunan Hasan, sen 

eğer Mus afanın kansı ol
saydın seni berbad ederdim, 
diye M·ıstafanın karısı hakkında 
tehdidde bulunduğundan bunu 
duyan Mustafa Hasana giderek 
şunu sormuştur: 

- Niçin benim karıma dil 
uzatıyorsun? 

Hasan bu soruyu yine tehdid 
ve küfürle karşılayınca arala· 
rında dil kavgası başlamış ve 
bu sırada çektiği tabanca ile 
Hasan dört el ateş ettiğinden 
çıkan kurşunlardan biri Mus· 
tafanın karnına isabet ederek 
onu ölüm derecesinde yara
lamıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl· 
mış, carih jandarmaca yaka
lanmıştır. Adliye tahkikatı de
vam etmektedir. 

Ta. Piyangosu 
10483 numaralı bilet 200 

bin lirayı kazanmıştır 
- Baş !ataJt ı i11ci sav}ada -

2000 lira kazananlar 

3804 1425 
1500 lira kazananlar 

r 
70lira kazananlar 

24228 25176 19444 4590 29932 
17442 27310 20050 3353 23805 
11815 11178 14393 12953 13859 
21469 21209 22323 5079 27327 
16219 20417 25515 28828 1329 
18955 22466 18524 4094 13327 
1864 315 8562 14139 19141 

1000 lira kazananlar 409 13338 25196 7457 21817 
28451 10997 28375 8014 27539 7323 26066 24078 2596 4874 

25781 
5907 

26455 
4572 

22393 14255 14662 6784 16934 17435 22760 13285 
200 lira kazananlar 11605 9516 10625 9051 21386 

15201 12909 7604 3261 10977 10665 841 4075 28559 123 
27427 866 25978 12742 9675 28695 11371 3195 25391 13526 
9603 5647 1573 28223 13790 28749 

13514 1018 11766 28291 22597 50 lira kazananlar 
29393 2078 5677 234l5 10477 22177 24635 27893 6607 23970 
1009 5680 15313 20188 233 

20307 16672 17542 29125 10987 15668 16936 20617 28560 9858 
20770 20075 22907 17581 1261 5427 29360 10300 11774 28526 
14213 26451 28300 27300 24669 23388 20232 16637 'l:/307 15850 

.__ __ x , ~- - - • ·-~~ 1~Al\7 ~ 14 a2 1 
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PARDAYANLAR 
-126- YAZAN : Mişel Zevako 

Şayed elimden aldığın bu iki kadını 
teslim etmezsen kendini eyi kolla 
- Mösyö Lö Mareşal daima 

kiminle görüştüğüne dikkat et· 
miyor. Luvr sarayına dostlarını 
da getiriyor. 

Dedi. Hanri dö Monmoransi 
gülümsedi. Fransova, fırbnanın 
geçmesini bekliyordu. Dük dö 
Giz kudurmuş gibi. 

- Mareşal dö Monmoransi 
kralın düşmanlarile görüşüyor. 

Sözlerini fırlattı. F ransova: 
- Aklını başına al Dük! Sen 

n..ı kral ve ne de kraliçesin. Bu 
sebepten sana cevab vere· 
bilirim. 

Cevabında bulundu ve par· 
mağının ucuyla Dük'ün göğsüne 
dokunub gözlerini" gözlerine 
dikerek: 

- Fakat arzularınızın şimdi 
sırası değili 

Sözünü yavaşça ilave etti. 
Bu sözlerden çekinen Giz geri 
çekildi. Katerin söze başlıya· 
rak: 

- Şevketmeabl Bu Şövalye 
Dö Pardayan bana ve karde
şinize saygısızlık ederek el 
kaldırmağa cesaret ediyor. 

Dük Danjo pek seyrek olan 
sakalını tutarken: 

- Pek doğru. 
Dedi. Katerin dö Mediçi de 

bu esnada sözüne devam ede· 
rek: 

- Bu haydud gerek benim 
ve gerekse Dük Danjo için 
tehlikeli bir düşmandır. 

Diyordu. Dokuzuncu Şarl: 

- Artık elverir. Yakalattı-

etmişti. Hanri sözünü bitirmek 
için: 
Şevketmeah 1 Bir Dilşes hi· 

mayemi istedi ve konağına 
kadar götürmekliğimi yalvardı. 
Bu kibar kadının ismini de 
öğrenmek isterler mi ? 

- Şarl gülerek : 
- Hayır istememi 
Dedi. Fransuva kederinden 

çıldırmak derecelerine gelerek 
ellerini şiddetle sıktı. Kralı 

inandıramıyacağını anladı. Par
dayanla beraber bütün deliUC1'i 
kaçmıştı. Muvaffakıyet.ıizliğin

den başını önüne eğdi. Kral : 
- Görüyorsunuz ya mareşal, 

aldanmışsınız. F ransanın en 
yüksek bir ailesinin böyle bir
birlerine dargın bulnnmalann
dan üzüntll hissediyorum. Artık 
dargınlık ortadan kalkmalıdır. 

Sözlerimi işitiyorsunuz değil mi? 
Her iki kardeş eğilerek çık

blar. Hanri memnun, Fransı>

vaum kalbi ise kan ağlıyordu. 
Sofada Mareşal dö Monma

ransi elini kardeşinin omuzuna 
koyarak kısık bir sesle: 

- Siliıhınızın daima ayni 
silah olduğunu yani yalan ve 
düzenden ibaret bulunduğunu 
görüyorum. 

Hanri cevab verdi: 
- Sizin için başka silahım 

da vardır. 
F ransova bunun üzerine 

kanlı gözlerini diktı. Elini han
çerine götürecek iken vazgeçti. 

- Dinle, düşünmek için sanp mahkemeye vereceğim. 
Deyince Katerin, Dükle be- na üç gün müsaade ediyorum. 

Lakin otel Dömemeye gelirsem raber dışarıya çıktı. Diğerleri 
de çekildiler. Fakat Fransuva artık her şey bitmiş olacaktır. 
dö Monmoransi yerinden kımıl- Şayed elimde'l aldığın bu iki 
damadı. Bunu gören Hanri de bahtsız kadını teslim etınezsen 
o1duğu yerde kaldı. Bir müd- kendini eyi kolla 1 Canını ce-
ded sonra Fransuva : henneme göndereceğim. Beni 

- Şevketmeabl Adaletinizi bekle ! 
bekliyoruz. Demekle sözlerine son verdi. 

- Ha! Doğru! Söyleyiniz Hanri de : 
·· ı · - Seni bekliyorum 1 oy e ıse ... 

- Madam ki Şövalye dö Cevabını verdi. 
• Pardayan şimdi burada değil- " " 

dir. Onun işittiği ve gördüğü On üçüncü Lui zamanında 
şeyleri ben söyliyeceğim .. Bu VaJ dö Gras binasının bulun-
gece saat 11 de iki kadının duğu yerden pek uzakta bu· 
bulunduğu bir araba Otel dö lunmıyan ve Sen Jeneviye.-
Memeden çıktı. Bunu beyhude dağında büyük bir yer işgal 
yere inkar ediyor! eden Karin tarikatına mensup 

Hanri çok soğuk bir papaslara mahsus manastırla 
durumla: dağın eteğinde ve Mober mey-

- inkar etmiyorum. danında diğer bir manastırlan 
Cevabını verdi. Fransova di· daha vardı. 

şini sıktı, kan beynine hücum - Soım \'a1· -

······················································································-

Almanya 
Fransayateşekkür 

ediyor 
- -

Berlin 11 (Ö.R) - Hinden
burg balonunun Fransız top
rakları üzerinden geçmesine 
müşkül bir anda müsaade etti· 
ğinden dolayı Alman hariciye 
nezareti, F ransanın Berlin elçi

liği vasıtasiyle Fransa hükume
tine teşekkürlerini bildirmiştir. 

251.4 
TAKSi 

Sür'at, emniyetle gidiş 
ve her türlü kolaylık 

bu taksidedir. 
S. 4-5 (1-5) 

Meksiko 
Cumur başkanı 

kaçtı 
-

Meksiko, 11 ( Ö.R) - Cu· 
mur bqkanının emriyle, eski 
cumur başkanı general Katan 
memleketten çıkarılmıştır. Ge
ce yarısından az sonra 200 
asker ve polis M~ksikonun dıt 
mahallelerinde oturan genera· 
lin evine girerek hükümet 
aleyhinde hareketi ithamilcı 
cumur başkanının emriyle tev
kifinin kararlaştırıldığını bil
dirmişler vcı kendisini tayyare 
meydanına götürerek üç sivil 
polisin nezareti altında bir 
tayyareye bindirmek suretile 
birletik Amerikaya yollamış· 
!ardır. 

Meksiko, 11 (Ô.R) - T ev
kif edilmek üzere olan eski 
cumur batkanı birleşik Ameri
ka devletlerine iltica etmei• 
1110.çbıu: 
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Türk notası 

t h t d d B. Suad tarafından 
Sualler Habeş e _ ayre uyan ır ,1 u. sosyetesine verildi 

Hab~ş delegasyonu Adis-Ababadan talimat istedi Nbo!~~kız Fransız resmi çevrenlerinde 

C k ı h b A ·yo uyu ehemmiyetle karşılandı enevre Çl arı an a ere mana veremi r Cenevre, 11 (Ô.RI - Uluslar sosyetesi nezdinde T6rkife 
söylendiğine göre, siyasal delegesi ve Paris büyük elçisi B. Suad Bogaılar mukavelesinin 
bir hal çaresı askeri ha- değiştirilmesi talebini ihtiva eden bir Türk notasını Uluslar 
rekitm son safhalarını sosyetesi genel sekreterliğine vermiştir. 
teyid edecek mahiyette Paris, l 1 (Ô.R) - Türkiye işgüderi dış işleri bakanlığı umumi 
olabilecektir. Maamafi s~kreteri B. Legeri ziyaret ederek Bogazlar vaziyetinin değiş· 
böyle bir hal çarcsımn brilmesine müteallik Türk notasını vermiştir. Bu mesele Franıı:r: 
ancak imparatorun ehem- resmi çevrenlerinde çok büyük bir ehemmiyetle karşılanmışbr. 
miyetli fedakarlıklarile lstanbul, 11 (Özel) - Necmeddin Sadık, Akşam gazetesinde 
vücud bulacağı söylen- yazdığı bir makalede Bogaı.lar meselesi hakkındaki noktai 
mektedir. nazarımızı inceliyerek: 

Diğer taraftan Italya- - "Türkiye hUkfımeti bu müracaatile Milletler cemiyeti 
nın askeri muzafferiyet- prensiplerine ve muahedelere sadakat hususunda bütün Dünyay 
lerine devam etmek örnek olmaldadır., diyor. 
niyetinde olduğu da ileri ------••••-•91•~•..-.4•e ... -aııııH•-------
sürülmektedir. eryo'ya tarizde bulu uyorlar 

Şimal cephesinden ge-
len son haberlere bakı
lırsa ltalyanlnr sistema
tik bir şekilde ilerleyiş

lerine devam etmektedir
ler. Bu itibarla Adis Aba
baya giden yolun bütün 
mühim noktalarının ya-

'·""""'"""'~''"· · "'"'ı. ,., kında işgal edilmesi bek-
·ıogrudan doğruya ltalya lenmektedir. 
1 e müzakereye sevketmek TEK ORDU KALMIŞ 
~ıusundadır. Bu kanaat _ b t' le a ılaıı tezahürat Burada tahmin edildiğine 
l'labeşl . k 1 Romada Oondann zabtı nıunase e ti' J' fi k H b . h b erı meyus ı mıştır. .. A • i e sorulan hadan talimat istemiştir. göre, arb a eşıstan ar ı 

TEREDDÜDE SEBEB ı Habeş hukumet 0.h. lt l- iMPARATORDAN FEDA· kabul edebilecek bir tek ordu· 

C 
YOK MU ? noktalar _ ço~ . Hsar~ tı~.t a ~a KARLIK BEKLENiYOR ya maliktir. Bu ordu şimdi 

1 
en evre, 11 ( ô.R ) - Mil- yaya oldugu gıbı e esış an A 11 (A A) D.N.B. Harrar civarında bulunmak-

etı h. r k llanmak husu· smara, . 
r 

1 
er <:emiyeti tarafından so· ze ır 1 gaz ~ . k 1 a- Ajansı hususi muhabirinin yol- tadır. 

k
u ban otuz kadar suale Habeş sunda 925 tarıhldı mu avte eknt 1 d gı" radyogramdır· Söylendiğine göre, Italyanlar 
a :n . . h . '"z önün e tu ma a a ı . . d b d 

sus • esının cevab vermsk u- meyı go . . ce v i sorul· Muhtelif harb cephelerinde- şimal cepbesm e Ha eş or u-
d ~unda tereddüd içinde kal- devam edıp etmiye g k' aziyet yakında mahasa· ları tarafından elan meşgul bu-
ıgı haberi buranın siyasal muştur. Ô ) H b 

1 
v b·r hal çaresi bulunacağı lunan son mevkileri de tahrib 

;evrenlerinde şüphe ve hay· Cenevre, 11 ( .R -. a eş mahva .. 
1 

müsaiddir Burada etmeye hazırlanmaktadırlar. 
etle ka l h çu-nkü delegasyonu bugün Adıs-Aba- ta mınıne • .................... u .......................... . 

'""·y·~:~·n··•u•Lilt"erıerr·····anıaştı Y. on Höş'ün 
OliiknÜ münase-

B~Jkan paktı Yunanista°:~' ~al~an ha- ~~~~~~1 ~~~~yet!~0 
rlc)• bı•·r devletle barba suruklıyemez büyük elçisi Von Höş'ün ölümü hakkında sorulan bir suale ce-

----------• vaben sefaret müsteşara Prens 

Yunan muhalif gazeteleri, Balk~n müttefiklerine ~: ~~ib'kh::r:;.::0 :,~::.:; 
1 olduğunu soyJemiştir. Ôlümün-

nazik sayıJmıyan İsnat ar S8VUruyor . . den evvelki akşam Von Höc1ı 
A k y i in çıkan taabblidlerı ta vzıh b f' f h t d f k t h · 

a 

Paris, 11 (Ö.R) - Liyon'da 
verdiği bir seçim söykvinde 
B. Herriot kendisinin F rans<ı
nın Şark hududlarınd"' istıh
kam yapılması lehinde rey ver
diğini hatırlatmış ve Ruhr mm
takasmı tahliye e~tirdiği hak· 
kandaki tenkidlere CC\ab ve
rerek bunu Mareşal Foch ile 
mutabık kalarak yaptığım bil
dirmiştir. 

Fransız frangının değerinin 

azaltılmasına muarız olduğunu 
söyledikten sonra B. Herriot 
" Halk cephesi 11 programım 

müdafaa etmiş ve faşizm aley· 
hindeki biricik cephenin sağ 

cenah partilerin.in ifratlarından 
doğduğunu anl~mıştır. Radi!.;ıl 

sosyalist lideri " halk cephe
si ,, nin dış siya n hakkındaki 
esaslarile mutabık olduğunu 
bildirmiş ve finan iyasasmda 
ihtiyat tavsiyesinde bulun-
muştur. 

Tuluıoda diğer bir soçim 
nutku veren Sosyalist Lideri 
B. Leon Blum ise dış vaziye· 
tin vahametini kaydetmiş ve 

ıına . lavya ile ita ya arasın a bir şey böyle meş'um bir ne-
p ·•. gazetesı yazıyor: g~• . ı farzede- protokolunu imza ederek par- ticeyi haber vermiyordu. Tezi galip geldi 

d artt başkanlannın ve eski ~ır harbın çıktığın -u fikl laınentonun tefı:1'rini alt üst Prens de Bismark sefir-'n ce-
t ış bakanlarının ikinci toplan· hmt Yugoslavy~nınf kmul e etmeleri Yunanistanla diğer nazesinin Almanyaya nakledi- Paris il ( Ö. R) - "Nov-
ısı Yu . d . Yunanistamn bıtara a masını d 1 egv ı·n: fakat to .. ren tef velliste de Liyon " gezetcsine 

" . nanıstanın ıf sıyasasına z· b h Balkan paktı ikıtleri arasın a ec '' errua-

t 
erılecek istikamet hakkında istemek olacaktır. kıra u bar- tela"kkileriııı tam bir ahenk tının henüz tesbit edilmediğini göre Lokarno görüşmelerinde 
arn b" b y · t da arışsa u- b"ld" · V Hö 'ü · in ·ı· t · •· l" J • . ır anlaşma ile neticelen- a unanıs an . • it alınmasına engel olmuş- ı ırmıı ve on ş o yenne gı ız ezı us un ge mış ve 
~ıştir, Bu esas üzerinde mese- nun ilk neticesi denizdekı kuv· 8 ına B B Ç idari• ve Mak- kimin tayin olunacağı hakkında Alman tekliflerinin müzakeresi 
enin idaresi hükümete bırakıl- veli bizden çok dah~ fazla t~r. . . : a Atinada baş- her türlü beyanattan sakın- yoluna girilmiştir. Bununla be· 
nııştır B d k 1 k olan ltalyanın Selinik lımanını sımos ıçmA k d mııtır. raber lngiltere, Fransa ile te-r · un an çı arı aca ne- . 

1 
k a· ka Balkan kıdlerine arşı a ......................................... . 

Çıce şudurki: Bu anlaşma B.B. işgal etmesı o aca v~.? ~ yi~e başka ıey söyledikleri it· abede olmadığından matbuat sanlldllnü tekrar teyid etmiş-
i) aldaris ve eski dış bakanı man Yugoslavyanın mket~ 11 z··~ hamı tam olarak kalmaktadır. sütunlarında mtlnakaşasından tir ki, bu da ehemmiyetsız de-
o. M k · 1 k ha ziyade güçleşece ır. ır k t k · d müttefiklerimi%in canı sıkılamaz ğildir. 15 Nisanda başlıyacak 
~ a sırnos mllıtesna oma . h"k" lan Ve Bal an antan ı onseyın e f ki . 
udz~re, bütün parti liderlerinin Adriyatik d~~izdıne ı· aalı~d:rse diğer üç Balkan hilk6metinin, Mütte i enmiz pek iyi bilirler erkinı harbiye görüşmelerinin 

Üaıına müdafaa ettikleri tez ltalya Selinıgı d e. ıdg t ·dı" paktın Atinada tasdikinden ki meıruti ve parlamenter bir iyi neticesi olabilir. 
ze . d k y slayaoın enız en ecn d B M k . memleket olan Yunanıstanda ş·ı d h lk • • 

rın e olmuıtur. Yani Bal an ugo. l k b em· sonra, Cenevre e · a sı- matbuat serbesttir ve kendi 1 e e a eVJOlll 
~a~ta Yunaniatanı, ister müs- tam ~ır bala aca tv~ ~k~ güç mosla kendi mUmessilleri ara- memleketlerinde olduğu gibi J 
. ~kılen, ister bir Balkan devleti leketın malıe;e ·ek: sıı ola- sındaki şifahi görüşmenin mu· sansörün müdahalesile kimse aÇl .. ffi3Sl 
1 : ınnttefik olarak hareket değil. tamamı e ım n teber olduğunu mu kabul, bu matbuatı baylayamaı (1) Şile, 10 (A.A) - C. H. P. 
e en Balkan harici bir devletle caktır. RZEDILECEK yoksa Yunan tefsirinden dola> 1 Eğer bu münakaşa Yunanista· Genel sekreteri Recep Peker 
harba sürükleyemez. B. Çal- KONSE:~ A ikan Antan- paktta husule gelen tadili her- nm Ballran antanhndan çıkması ve lstanbul ı>arti başkanı Hilmi 
d1tris kabineıinin dış siyasasına Bunun açın~ Ba - fik. taraf eden protokolde mi ısrar hakkında olsaydı, müttefik· Uran Halkevi açılması konusu· 
dairna itiraz etmiş olan siyasal tında Yunanısta~ın mutt~k ı edecekleri anlaşılıncaya kadar, !erimizin endişeleri hakh nu araıtırmak ıçan bugün 
adamların ve b·ılhassa bu -es· olan memleket.lerın de, Ba an_ bu itham devam. edecektir.. olurdu. Halbuki kendileri de, Ö &U k h Şileye geldiler. tedenbcri bu 
ele üzer· d k" . Veni antantı kooseyı toplaoınca, ye Konseyde Yunanıstanı temsıl pa tın mün asıran Balkanlara ın e ı sıyasayı - d 1 . ı· b"r görü• d k 1 b b k b "d ld v y . t amak üstünde sıcak duygu 
2elostan k dd b" · raı gine oğru e verış ı 1 .. e ece o an aş a ana u aı o ugunu ve unanıs anı 
gibi 

1 
mu 8 es f 1~. ~· b olan Yunan görüşlerini kabul- sualler hakkında ccvab verilin- Balkan dışı bir sergüzeşte sü- taşıyan Şileliler yeni bir halkevi 

&Örüşa ~ış _oldan 8. Si o o ısıkn t u den çekinmiyeceklerini zanne- ceye kadar BB. Çaldaris ve rükliyemiyeceğini tasdik eder- yapmak ve yaşamak için çok 
uıerın e ısra arı pe a- kt ta d"ki M k . .11. · d k !erse, böyle bir ihtimal varid ilgi gösterdiler. Kararlaştırılan 

bii id" deriz. Zaten pa m s 1 a sımos mı 1 vıc ana arşı olamaz. Fakat bunun aksine 
'· d b f"k" 1 Atina h k"" d k l k tedbir üzerinde tatbikata baş-

YUGOSLAVY A TAARRUZA sırasında a u ı ·~ e~... . . - mütte em mev nn e a aca - düşünürlerse, yani parlamento· lanacaktır. 
ti ARSA da hemen ilin edıldıgı ıçm lardır. muzun sarih ihtiraz kayıdlarına 

E U . R nlarla bizim aramızda anlaşa.. Aynı gazete Çaldarist rağmen, pakt ile Balkan dışı Şilenin parti gidişleri ve sos-
Pak:asen b~ telikkı, Ballkkan :amazhk mevzuu olması ihti- gazetelerlnln ne.riyali- bir taahhüt te kabul ettiğimizi yal durumu bu yol ile daha 

h 
ının münhasıran Ba an . d kt na cevab olarak Balkan iddia ederlerse o zaman "en- açılıp genişlemiş olacaktır. Za-

udutla · 1 • • malı e yu ur. y . rına ıamıl o m~s~ ıçı!1 iŞi ÇALDARIS BOZMUŞ devletlerlRe fU tarizde dişe etmelidirler.,, Zira böyle ten tabit güzellikleri ve plaj-
-~nanıstanın ısrarını ıyı bır . ç ldaris hükumetinin bulunmaktadır. bir taahhüdii - artık B. Mak- iariyle göı çekici bir değerde 

gd?~zle görme:dikleri zanuedil~n Gb~lrhçı, 8 
B Makıimosun bu NAZiK SA YILMIY AN simos ta müstesna olmamak olan Şile için bu tecrebbüs yeni 

•ger bazı lkıd devletlerın ve 1 assa • . · · · BiR "il tne f , lhti· aıeaeleyi idaredekı bafıfliklerı, ISNAD üzere - biç bir Yunanlt kabul bir hareket ve canlılık uyan-
an °

1
d&atioe de uygund~. b Balkan paktından Yunanistan "Balkan paktı gizli bir mu- edemez. clıracakt&r. 

• en çok uzak olmaala e-

• y Si a-
a 

1 J H 1 

sa yalıst pnrtisi tara md 

müdııfaa edilen dış sı) dSunm 

kolektif emniyet, karşılıklı ~ r· 

dım \C silahsızlanma ~ asla· 

rma dayandığmı, eğer ulu1 

seçimde sol cenah birliğme 
ekseriyet verirse, so }alı 
partisınin halk cephesi pro-
gramını lamamile tatbik içm 

hiçbir mes'uliyet önünde (!'e· 
rilemiyeceğini temin etmişttr 

••• 
Fransada 
işsizler azalıyor 

Paris,11 (Ô.R) - Senato dış 
işleri komisyonu ikinci başkanı 
Aiks • en - Provencc şehrinde 
bir söylev vererek iç ve dış 

siyasadaki karışıklığı tenkit 
etmiş ve uluslar kurumu ideali 
bırakılmamakla beraber ittifak
ların sıklaştırılmasını istemiştir. 

Paris, 11 (Ö.R) - Fransada 
bir ay evvel 465,277 olan işsiı.
lerin sayısı 447,750 ye düş
müştür. işsizler 11 vilayette 
artmış. 6 vilayette azalmıı ve 

beşinde olduğu gibi kalmıştır. 

Şubattan beri hükumetten yar
dım gören işsizlerin sayısı son 
Kanuna niıbetle daha azdır, 
fakat yardım sandıkları 908 den 
957 ye çıkarak çoğalmıştır. 

Denizaltı 
gemisine suikast 
Londra 11 ( Ö. R ) - Zabt

ta Sovthompton doklannda ta
mir edilmekte olan 51 L. de-
n!zaltı ~emisinde yapılan yeni 
bır tahrıp teşebbüsü hakkında 
tahkikat açmıştır. 

F enlandiyadan 
kağıt gelecek 

Ankara, 11 (Öz.el)- F enlaa
diyaya sipariş edilen kağıtla .. 
rıo, bir defaya mahsus olmak 
üzere memlekete ithaline •i· 
aaade edilmesi muhtemeldir. 
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Bir çılgınlık filmi 
Brodvay- Melodi 19 6 

Duglasın oğlu hasta 
Bu hastalıktan bir yıldız mes'ul 

t t 1 yor: Dol o e el Rio ne diyor? 

E hamra idaresi sinema mev
simi sonlarına sakladığı bu gü
zel, oynak, hoppa çılgınlık fil
mile lzmirlilere cidden büyük 
bir sürpriz yapmış oluyor. Bu 
filmde kuvvetli bir dekor var. 
Kuvvetli bir salon müziği ile 
insanı vecde getirecek, otur
duğu yerden hoplatacak, ha· 
valandıracak danslar var. Gü
ıelJik, neş'e, şetaret, işve, aşk, 
heyecan ve hoppalık. işte El
bamramn bu haftaki programı. 
Öyle bir balet heyeti ortaya 
çıkıyor ki, gözler kamaşır, fikir
ler şaşırır, zevkler taşar, hisler 
~amJanır, benliklerin yerinden 
oynadığını görürsünüz. Gözle
rinde aşk, vücudlarında işve, 
ruhlarında neş' e kaynıyan genç 
kızlar yarım çıplak vücudlariyle 
rengarenk ef biseler içinden 
beyaz ve çıplak bacaklarını 
havalandırarak havai muhite 
'bacaklariyle his, işve ve şetaret 
helezonları çizerlerken benli
ğinizi mutlaka yoklayın, size 
dinlerin vaad ettiği muhayyel 
cennetten, hurilerden bir köşe 
gözüküyor zehabına düşüp 
düşmediğinizi bir tedkik edin. 
Hayret, heyecan ve neş'e içinde 
karşınıza bir salon belirecektir. 
Gt"niş, derin, müzeyyen ve 

ferah bir salon; nereye bak
sanız orada esatiri perilerin, 
yarım çıplak kızların tüller al
tında, sisler içinde lahuti 
ve asumani bir müzik il~ tempo 
tutmuş danslarını görür gibi 
olacakstnız. Üzerinde parlak 
inciler dizilmiş semavi ağaçla
rın altından size doğru gelen 
biı kaç şirin, güzel, saf ve hop· 
pa genç kız, yine yarım çıplak 
vücutlarile dansetmeğe başla
dığını göreceksiniz, bu esatiri 
sRlonun ortasında on metre 
kutrunda bir daire vardır, bu 
daire parJak bir aynadır, kız
ların hoppa oynak dansları 
maküs bir haya) halinde aynada 
siztı: bedii bir manzara göste
recektır .Muaşeret edeberiniln ri
ayetkan olan bu genç kızların 
arasıra havalandırdıkları bacak
lariyle bu edeplere riayette ih
mal göstermelerini hoş görmek 
mevkiine düşmemek elden gel
miyor, evet ~rtadaki mücella 
ayna size bu masum dansöz
lerin bu ihamllerine ihmal katı
yor. Müzik ile mevzun, müzik 
ile denkli kıvrak vücutlara 
ayna parlak bir muziblik yapı
yor, Elhamrada bu hafta gö· 
rülecek, şaşılacak, çoşu'acak 
bir filim var demek ile hepsini 
söylemek mümkün olacaktır . 

Douglas Fairbanks Junior, 
yani Duglas'm oğlu ağır has
tadır. iki haftadanberi ölümle 
mücadele ediyor. Hastalığın 
mahiyeti tamamen gizli tutul
duğu gibi doktorlar hastanın 
başından ayrılmıyorlar. D. F. 
Junyor'un mensub olduğu film 
müessesesi hususi doktorlar 
vasıtasiyle hastayı tedavi etti
riyor. Hastanın yanma iki şeyin 
sokulması şiddetle menedilmiş· 
tir : 

1 - Mikrop. 
2 - Gazeteci. 
Hastayla veya doktorlariyle 

temastan menedilen her iki 
kuvvet te birbirinden daha 
tehlükeli scörülüyor.Çünkü mik
rop, hn ... tayı ebediyete havuş
turacağı gibi gazeteciler de 
meşhur sinema yıldızının şöh
retini ayni yere sürükliyebilir
ler. lngiliz gazeteleri, en kuv
vetli istihbarat memurlarını 
Douğlas Fairbank~ Junior'un 
hastalığını öğrenmeğe, her da
kika sıhhatı hakkında malümat 
vermeğe memur etmişlerdir. 

Film müessesesinin gösterdiği 
sıkı sıkı kayıtlara bakılarak bu 
hastalığı tahmin ve tefsir eden
ler vardır. Bununla beraber 
mahiyeti hakkında en ufak bir 
malumat bile bu dakikaya ka
dar sızmış de~ildir. 

.- * 
4 

Vaziyet, yukarıda yazdığımız 
cereyanı takip ederken lngiliz 
gazetecilerinin gözlerinden kaç
mıyan bir hadise oldu. Hiç 
beklemediği haJde, sinemacdık 
aleminin en cazip yıldızı Do
Jores Del Rio'nun Londraya 
gelmek üzere hareket ettiği 
telgraf haberleri arasında gö-
rüldü, telgraf· haberleri ara
sında imah bir cümle: 

- "Dol'Dres Del Rio Lon
drada mühim ve müstacel bir 
ziyarette bulunduktan sonra 
derhal Hollyvood'a hareket 
edecektir.,, 

Dolores Del Rio Londraya 
ayak atar atmaz zabıta yaka
sına el atıyor ve nazikane, 
kendisini polis komiserliğine 

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

lngiliz sermayesi Amerikan sinema 
sanayiine 150 milyonla iştirak ediyor 

Hollyvood un 
en mühim si
nematograf 
kumpanyaların 

dan biri olan 
Üniversal Pik
tur korpora!l· 

yonun hisse se
netlerinden bü
yük bir kısmını 
bir lngiliz gru
bu satın almış· 
tar. Bu hadise 
Londrada ala-

ka uyandır
mıştır. Zira in· 
giliz sermaye· 
sinin Amerika 
ıunema sana
yiine ilk defa 

olarak iştiraki 

görülmektedir. 

lngiliz sinema-~ 
cıhğmın kud-

7 

retli simala- S fu ı oı - 7r.sl. r / r/m111w bit sal111 i 
randan biri olan G.M.Woolfun G ordinin iş ~iral<iyle filme çekil- YEDİ G ECE ŞARKISI 
teşebbüsnyie yüz elli milyon mişti r. Amerikanın tanınmış film yıl-
frankhk bir sermaye ile Ame- dızlarmdan Constance Cum-

FREDRIK MARŞ LONDRADA mings Londrada iki film çevirrikan sinema endüstrisine işti-
F redrik Marş, Margaret Sol- mek üzere bir anga1·man imza rik edilmiştir. 

BiR YENi OPERET lavan ve Miram Hopkins ile bir- etmiştir. G eçenlerde sinema 
Jikte Jngiliz studyolarmda bir münekkidi Benn Levy ile evJe-

Raul Morettinin meşhur ope• nen Constance Cummings 

1 

Dolorrs Dl'/ Rto 
bir tahkikat ha~'kında i~ahat şünceli idi. Kendisini, eski bir 
vermek üzere davet ediyor. O arkadaşı sıfatiyle alakalandır-
%aman meselenin iç yüzü bü- dım. Hasta olup olmadığını 
tün çıplaklığıyle aydınlanıyor. sordum. Hasta olmadığım, neş'-

* eıciz olduğunu söyledi. Davet-
• • Ji)er çıktıktan sonra bahçeye 

Dolores Del Rio anlatıyor: çıktık. iki saat kadar dolaş-
- Ben müttehem olabilirim. tak. Hava iyi idi. Sert olma-

Fakat her halde hayabmda dığı için rutubetten hastalan-
aempatiden başka kötü bir masana da imkan yoktu. " 

* biı beslemediğim D. F. Junior'a • • 
kartı sayılan bir: hareket &n&n· Sinema yıldızlan arasında 
de töhmet altında kalmağı şantaj sayılan bu hadise Dof e-
kabul edemem. res del Rio'ya karşı fırtınalar 

kopmasına sebebiyet vermiştir. 
Benim tarafımdan Hollyvood- Dolores, eski işıkınm hasta-

da verilen Tea Party'ye D. F. )anmasına sebeb olmakla suç· 
Junior da reJmişti. Geç vakit- ludur. Kendisinin mahkemeye 
lere kadar ~ğlendik. Junior o verilib verilmiyeceği hakkında 
gece içki bile kuJlanmadı, dil- henüz kat'i maJfımat yoktur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Son Uçu 
Harb, Karavan, büyük 1 

lal, Silah başına filmlerini 
bir sinema meraklısı unu 
mıştır. Ayrı ayrı birer şah 
(jlan bu filmleri yaratan 
metli Fransız yıldızı Annab 
her filmde ayrı birer forelter 
ratmış, her filminde birbirine 
benzemiyen, birbirlerile hiç 
kası olmıyan karekterler yar 
mıştır. Temsil ettiği şahsiy 

leri o kadar mükemmel tenı 
sül etm" tir ki insan h 
ret etmekten kendini me 
demez. 

Harp filmindeki Japon k• 
nı ile Karavandaki Macar 
büyük ihtilaldeki bedevi 
ile silah başına filmindeki f r 
sız kadını arasında küçü 
bir b~nzeyiş yoktur. O, k 
vetli makiyajı, san'attaki k 
reti ile bize muhtelif 
Jet!ere ait muhtelif kadın t 
leri yaratmıştır. 

Bu hafta Tayyare sine 
sında gösterilmekte olan " 
uçuş,, filminde ise Anne B 
bir harikadır. 

DiyebiJiriz ki, o, bu filmi 
evvelkilerini gölgede bıraka 
bir muvaffakıyet kazanmıştı 

Onunla beraber oynıyan 
cası Jean Murat ile Ha 
Baur'un oyun arkadaşlığı ya 
ve Güzel gunler filminde k 
di !iİni büsbütün sevdiren Je 
Pierre Aumand da bu fil 
başrollerini almışlardır. 

Son uçuşda mevzu çok de 
bir aşk hikayesidir. Büyük b 
hm heyecanlı sahnelerini 
ihtiva eden bu filimde bilh 
hava harpları şayanı dik 
bir tarzda çevrilmiştir. Ge 
bir mülazimi seven bir 
dının çok ihtiraslı aşkı, 
aşkı aynen hisseden genç ı. 
bitin arkadaşına, bu kadı 
kocası olan canciğer arka 
şına karşı olan elim vaziy 
aşk ve vazife hissinin, mil 
delesi çok bariz bir sure 
tasvir edilmıştir. 

Biz son uçuşu gördü 
sonra, Istanbul gazetele · 
çıka& kretikleri hatırla 

Bütün lstanbul matbuatı 
filnıi beğenmişler ve metis 
mişlerdi. 

Film o kadar nefistir ki, 
ların bu medblerini az buJd 
bu ifademizle, biz filmin b• 
kını vermiş oluyoruz 1'anaa 
dayız. 

reti '"Üç çıplak kız" Po1et Du- fılm çekeceğinden Londraya Londrad ı "Ye lı gece şarkısı,. 
bo, Feraaa Garveyve~R~e~m~o~n~_..~e~lm=i~t~ti~~'...._~~~~~~~~~f~i~Jm~i=n~i ...k.!:e~v~ir~e~c~ek~ti=·r~.~__;_~~~.!.....~~~~---~~~~~~~~~ ........... --..... "-'M--L.MJj..,_~ua.1--~~--~~~~~~~~~~--
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

ı 

BIHem sayısı: 78 Yazan : Tokdll 

Cüveyriyenin fidyesini bu ganimetten hisseme düşenle 
ödüyorum. Onu .•. ~~~~~-..?.!~!.~~~--·~-~ad et 

......................... • · ~ ISill 1 
- Ne kadar azaltsa vere- analan aruana bı:aa yanımıza. - e var ı 

mem kardeşim. geldin.. - Mllallimanlar b6tiİll elİr-
• leri serbest bıraktılar. 

Diyen Cüveyriye Ayıenin • . . • . • • . d - Neden? 
ellerini tuttu, &ptl, 6ptl, kalkb, Mllreysia suyu yanın a eğ-
lannqtı ve ağladı. Ayşe rik- lenen orduya haber ıllr'atle 
kate gelmitti. yayıldı: 

- Ya Muhammedi Buna bir - Harisin kızını Muhammed 

~re bul! almlf. 
- Zaten ben de onu dli· - Resul Cüveyriyeyi nikih· 

n- lamıı. 
luuüyorum. _ Muhammedin kansı Cii-

Ay,e ağır ajır dqan çaktı. veyriye k&leliktea kurtalmuı. 
Muhammed CilveJri1e1e derin _ Muhammedin kansmm 
bir giı: attıktan sonra: kavmı esir olamaz. 

- Ben kimim? Birisi haykırdı: 
- Sen Muhammeclaia.. - Ey mtısllmaolarl Maham-
- Allahın reaulll olduğuma medin kansının kavmı bize esir 

re Allabın emirlerini insanlan olamaz, köle olamaz. Kendile-
•alab için getirmeğe vasıta rine köle verilenler derhal ki-
olduğuma imanın var mı? leleri bili bedel izad etmelidir. 

- Göreceğimi Allah ve Mubamed bundan hoı · 
- Senin fıdyei necatuu bea nud olacakbr. Bu teklif orta-

Yereceğim, ancak! hkta hakikt bir heyecan uyan· 
- Ancak? darcla. 
- Ancak bunu verib seni Ve bütlia harb esirleri iud 

kurtardıktan sonra sana bir edildiler. 

serbesti veriyorum, iltenen gi- • · · • · · • • • 

- COveyriyenin kavmıdır 
diye! 

Muhammed tebeuüm etti ve 
yürüyerek çadırin dııına çıktı. 
Onu gören serbest bırakılmıt 

esirle hep birden yere kapan
dılar. Muhammed içlerine doğru 
yürOdll, elile onlardan bir iki
sini kaldırdı: 

- Kalkın kardeşlerim, 
ğiniz nedir? 

- Biz isJlm olacağız! 
- EAbamdülillahl 
- Bize dini tarif et. 

dile-

- Peki gelin şimdi şu açak 
yerde sizinle konuıalım, ben 
size Tannnın emrini s6yliyeyim. 

Muti bir kuzu sürüsü gibi 
sevinç, heyecan ve baz içinde 
Muhammedi takib edenler mey
danlığa gelince bir daire teı
ldl ettiler. 

dersin, babanı, karclafmı bu- Muhammed çadınnda namaz lu kan kılarken çadınn dışında bir gO- Muhammed bir kaç saat 
rsun, istersen benim m olursun! rilltl ititti. Şamata bllytıd6, müslimanhğın faziletlerini an-

ıesler yükseldi: Jatb. 
Cüveyriye bu son hitabla ba- _ Mtısllimanların ulusu Mu- • . . . • . • . 

tını yere eidi ve kızardı; ara- hammedi görmek istiyoruz. Çadırına dönen MuhamDJed 
•ından bir kaç saniyelik garib Muhammed namazını tamam· Ayşe ile Clveyriyeyi orada gö-
bir sükut geçmişti. Ctlveyriye Jayıncaya kadar bu gürilltii ve rünce, gülerek Ayşeye döndü: 
lllınldanır gibi: ses devam etti. Namazını biti- - Kavmına bundan hayırlı, 

- Sen Peygambersin! ren Muhammed; içeride Mu- bundan bereketli hatun gör-
- Evet ! hammedi bekliyen Bilila bakb, medim. 
- Ben sana llyak miyim t Billl ellerini önline kavuıtur· Dedi. 

il - Seni kurtaracajun, ve mut bakıyordu: - Bitmtdı -

M~~::riye göderiai Jıafifço 'j;;;·:;~;·::·;J;""'"Tm;"'j\L;;"""'"""'""' 
ubaınmede çevirdi, afmlcla O 1 • 

garip bir tebeulim belirdi: elektrik kuvveti deniza tı gemisı 
- Kabul edecek misin? Amerikanın Rochester ani- Sofyada çıkan Slovo gaze-
- Sen benim nikahlım ola- d D tesinia verdigw i bibere göre cak venitesi profesörlerin en r. sın ! bii-Ak harpta V arna 6niinde 
c~ . t Vallace Oıgoocl Fena gözlia TU uveyriye deria bir IDIDDe - bir Ru torpiline çarparak ba-

le ona hakb. her hareketinde hafif bir elek- tan U-45 Alman denizalb ge· 
. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 

- Sabiti baaa çatana L 
. . . . 
Eli giğsünde Muhammedin 

~adırına giren Sabit gidnil 
~uhammede çevirmeden yere 

akarak: 
- Lebbeykl Ya Muham•ed. 
- Cüveyriyenin fidyesini bu 

trik cereyanı olduğunu iabat 
Dr 

misi iki yılhk mesaiden sonra 
etmeje muvaffak olmuftur. • 
Fenn'in yaptağa bir cihaz bu aihayet 11Ddlrlhn0ftilr. Gemi· 

Dİll 13 kipden ibaret olan tay 
cereyanla harekete getirilmiştir. faamın cesetleri çıkanlarak tö· 
86ylece gözln blltln hareket- renle V arna meıarhğına gö-
leri de kaydoluamUfbır. Profe· millmllşttlr. Harp kurbanlannın 
s6rtla aldığa neticelere gire batıralann• bir hlnnet eseri 
giz gazetede bir satar ya- olarak cenaze t6reni yapılırken 
zıyı okumak için beş defa bDtlln mağazalar kapablmış ve 
hareket eder. Kafa kaldml- yirmi sene evvel havasızlıktan 
dığa zaman, yahut ta yanımıza 61en on Gç Alman gemicisinin 

fENI AOIR 

Hindenburg 
balonu döndü 
Berlin, 11 (A.A) -Din saat 

18,40 na Friedrishafene gelen 
Hindenburg balonu on bir giln-
lük bir seyahat yapmııtar.Balon 
saatta vasati yiiz kilometre he
sabiyle 216 saatte 21260 kilo
metre mesafe katetmiş, mühte-
lif on memleket, Uç kıta ve 
Atlantik denizi üıerinden uç
muştur. 

Borsa Haberleri 
DUn Borsada 

Yapllan Sabflar 
~ 

uzam 
Çu. Abcı Fiat 
71 Vitel li> 25 10 25 
28 Şınlak Z bi. 10 11 25 
29 M J Tuanto 12 12 25 
20 H Alyoti 10 50 10 50 
12 Albayrak tic. 11 37 11 37 
5 Ş Riza Halef 14 50 14 SO 
165 Yekun 

503535 Eski aabf 
503 700 uumi satış 

incir 
Çq. Alıcı Fiat 

31 NA Haydar 8 
ZerUnraıı 

8 

Kilo Alıcı Fiat 
5542 A Lafont 31 32 

Zahire 
Çu. Cinsi 

Buğday 6 75 
Fiat 

7 
150 ton " 
130 Arpa 4 
150 tıon " 
172 balye pamuk 35 42 

Para Piyasası 
11-4-1936 

Alış 
Mark 50 20 
lsterlin 620 
Fr. Frangı 8 28 
Dolar 79 80 

e ga 2t 20 
İtalyan lireti 9 92 
İsviçre Fran. 40 87 
Florin 85 30 
Kr. Çekoslo. 5 24 
Avstr. ilini 23 37 

Sataş 

so 62 
623 

8 30 
79 50 
21 40 
9 94 

41 os 
85 50 
5 27 

23 87 

Yeni Adaın 
Bu resimli kiiltür gazetesinin 

119 ncu sayıaı çıkb. lçiacle 
pek çok değerH yazılar var. 
Bilhassa lsmail Hakkının tq
kilitıız edebiyat remm devri
mini nasal yaptım? Makaleleri
ni Caminin siyasi etüdünü Lu-. ' 
cien Fabse'in tiyatroda neye 
gülüyoruz? Yazalannı okuyu· 
nuz. Su sayıya illve olarak Ka
pitalin 6 ınçı formuını ala
cak•nız. ganimetten hiueme diifenle 

~diyorum, onu benim yanımda 
azad et! 

eğilirken yerinden bir kere cenazesinde bütiin V arna halkı 
oynayan giz hareketsiz kalır. bulunmuştur. ~;:;~~;;.;~~~ll!!l!IB!!!!!!!!!l!!i!!!9!!1!!!!!!!~!9!!!!9!!!!!!!'!!19!1111~--~~~ .... 

Göz He~iıni Sabit gözlerini kaldırdı. Cli· 
veyriyeyi Muhammedin yanında 
ayakta gördü, gözlerini pşkm· 
lakla bir daha açtı, titredi. Mu
baaunede baktı: 

- Haşa! Hapl Sizden fidye 
almak! Haşa! Beni affedinit. 
haşa! 

Diye yere kapandı, Mubam· 
ıned yürüyüb onu kaldırdı: 

- Bilill.. Bilill Sabiti götlrl 
~na bana dUşen de•e ve ga· 
nunetleri ver!. 

içeri girib bu emri alan Bi
lal Sabiti kolundan tutub ça· 
dırdan çıkardı .. 

* • • 
Cüveyriye artık Muhamme-

din karıları arasına girmişti, o: 
- Ya Muhammed kavmim 

0.e kadar hezimete uğramış ve 
Jızden tecavüz görmüşse de 
ıizin karınız olmak şerefi bana 
t>abşedildikten sonra kavmim 
:le bu şeref le şerefyab o)acak
. ır diyordu .. 

. . . . . . .. . 
Ayte yeni ortağının ellerin· 

den tutub giSzlerine bakarak: 
- Seni tebrik ederim en-

MITATOREL 
Adres • Beyler Numan 

Zade sokağı Ahenk mat-
bauı yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Doktor 

Fahri Işık 
lımir Memleket Hutanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayenelerl 
Ve Elektrik Tedeavileri 

YUrilyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapıhr . 

ikinci Beyler sokak fınn 
kartw No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

Osram·l!J 
1.40 İSTİFADÜİ~R 

~SRAM liboratuvarlannan ye
nı meydana getirdikleri OS
RAM "D,. ampulleri fennin bir 
mucizesi telikki ediliyor. Çifte 
apiralli olan OSRAM "D" lim
balan tabii sarfiyatla pek çok 
lflk verirler. Cereyandan tam 
manasile illifade etmek iste
yenler 

OSRAM'D, 
ampullerini diğer limbalara 
tercih etmelidirler. Adi ucuz 
llaıbalara nazaran oiı 40 isti
fadelidirler. 

Doyçe O riyantbank 
DRESDNER BANK ŞURESI 

IZJlliB 
MEHIU~Zl : BKRJ,l:N 

Aimangada 17fJ Şube11I Mevcuttur 
8t'!ı maye ve ıhtıyat Rkçeın 
165,000,000 HRvhsmark 

Tfirkıyede Şnbelerı : IS1 A.N BUi, veı 1ZM1 R 
MıeırJa Şobelert: KAHiRE ve ISKENDlı.HJYE 

Her trirlti banka muaıoelatnı if" ve kabul eder 
c AJJM A1'Y ADA Heyalıat, ıknmeı, ıa\ı8ıl ve saire 11;111 

ehvfln ı::Mıtılltt HEOTSTJO~M A HK A:lfılır ~ ( h-1) 

Çamaltı Tuzlası müdürlüğünden: 
1 - Çamalh Tuzlasında açık eksiltmeye konularak ihalesi ya

pılmıı olan iki adet timpana binalarile bir adet hamam, çama· 
şırbaneye ilaveten bir adet timpana binast daha "3455., lira "46. 
kuruı keıif bedelile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Proje keşif ve mukavele münakasa şartnamesi Çamaltr 
Tuzlası müdürlüğünden meccanen alınabilir. 

5 - E&c.Utme 181.f/936 Cumarieai aaat 11 de Çamallı Tuzlası 
mlidliriyetinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi "260., iki yüz altmış lirada. 
5 - istekliler ihale tarihinden evvel Tuzlaya gelerek vaziyetı 

mahallen tetkik ve bu gibi işler yaptaklarına dair vesika ibraz 
edecekler ve ehliyet vesikası alanlar münakasaya girebilecek
lerdir. 

6 - Fenni vesaik ile sair kanuni vesaiki havi kap ala zarflar 
ihale günü tam saat 10 na kadar Çamaltında adı geçen komis-
yon reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 12-14 

lzmir Emliki Milliye mOdtlriyetinden: 
D. No. Lira 
25 Şehitler Altın S. 33 eski 27 taj n•ımaralı dükkin 24 
26 Birinci Kordon Bahkhane dahilinde müzayede salonunda 160 

bili numarala baraka 
27 Kemeralb caddesinde :ı02 eski 30 taj numaralı dükkan 300 
28 Sinekli caddesinde 18 d~kar 380 metre murabbaı bahçe 95 

Yukanda yazılı emvalin bir senelik icara on beş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. Müzayedesi 27-4-936 Pazartesi günü saat 
16 dadır. Ahcıların o saatta Milli emlak müdüriyetine müracaat· 
lan. 12-24 959 (759) 

Ödemiş Belediyesinden: 
936 mali yıh için 600 lira muhammen kiym"tli matbu evrak 

ve defatir açık eksiltmeye konulmuştur. 22-4-936 tarihine rast
layan Ç~rşamba günü saat 14 te ihalesi yapılacağından ,artna
ma ve çızelgeleri görmek için uray baıkanhğına müracaat edil-
mesi iJAn olunur. 12-14-16-18 954 (758) 

lzmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 

Bedeli mubammeni seneliği 
Lira 
75 

Ev~~~ ida~esi ile mütterek olarak ldarei bususiyenin tasarruf 
e!l~dıg~ lzmı~de Kestelli caddesinde kain Katip zade medrese
sının muştemılitandan olan avlu 3 sene müddetle kiraya verilmek 
üzere 10-4-936 tarihinden itibaren 10 gün müddetle temdiden 
artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların şeraiti .. w k H 

hergün Muhasebei Hususiye Müdüriyeti varidat koglre~me uzere 
Ü k 

. . . a emme ve pey 
s rme ısbyenlerın de ihale günü olan 20 4 936 p t · 
sabah 9 da da depozito makbuzu ile ene:. • . ~l~ar esı ~~nü 

ti 
umena vı ayete mura-

caa arı. 936 HS7) 

lzmir vılayeti Baytar müdürlü
ğünden: 



Sahife a 

Bağcılara ilan 
Ege bağ muıfakalamıdaki satış acenfelninıizuı isim/eli ~·e acentelerill 

bağcılardan talep edtbilerckleri en J•iiksek perakende /iatler şunlardır: 

Salış Pe1ake11de satış /iatleri 
mıntakası Acetıle heltcr torba i(in 
İımir Eslla/ ~·e Aahali bankası lznıir 330 karaş 
lzmir Memuılar koopcrati/i " 330 " 
Manisa Kadıofjlu Aluntt 
Ataşe/ur Esna/ ~·r A/ıali banka:,ı 

711rı:11t1u " " 
Salüılı " " 
Urla 
Çeşme 

SeJerilrisar 
Kemalpaşa 

Soma 
Kırkağaç 

Balıkesir 

Cezaı•irlı Hüseyin Avni ve ruat 

Brrı:ama 

Meıumm 

Akhisar 

•• .. " .. " 
,, 

Avni Mescuetri .. ,, .. 
" .. 

filimi ve Namık biradrrlı r 
Sa/ılı Nuıi 

M. f'alırt'lllll Mısııa 

" 
" 

141 " 
350 " 

" 342 " 
347 

Urla 345 .. .. 355 " 
" 355 " 

iz mir 348 .. .. 
349 " 
349 " .. 
358 " 

Beıgama 360 
,, 

iz mir 330 " 
Akhisar 348 

Ktikiiıtlt'rimiz kurşun miilıiiı/ii. (50) r/lişt1 kiloluk /Olbalarda satılığa 
rıkanin11şt11. Brmeimilel ~ölueli haız Lo11dıada (Dan iri Ori/Jtlt) /abo
ratu~·amıda yaplttılan talıli/de, kıikiirtlerimu111, J'tizde 99,51 sa/iJ'effe 
olduğıı anlaşılmıştır. 

Kükürt/erimiz bağcılık için son derece /aideli lıassalan lıaiz muzır 
maddelerdm tamamile Ori ı•e en }'Üksck eaıebi kiikliıtleri11e muadildir. 

4 • 6 Keriburlıı kiikiirlleıi Türk ano11im şitkdi 

YENi ABIR 

DOKTOR 

Hulusi (rel 
Sinir hastalıkları 

Mütehassısı 
Pazardan mada her gün 

üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numarala mua-
yenehanesinde hastalarmı 
kabul eder. ( .3436 ) 

~rzJM17ZRfN 
~ Çok kazançlı ve 
~ 
~ çok tanınmış 
~ BiR KIRAATHANESİ 
~ Devren sablıktır 
N İstekliler hemen. Karşı· 

yakada Sütçü çıkmazında 
~ 62 numaralı evde oturan 
~ Bayan Emineye baş vur-

ıa tttı .. n •••• 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
• uma~ a n a~ı ,. 

1,a.rafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kuına Jar: 

SAGI~A·n -------- 1 Z1'R1'1~ 
·- - - tat - - --VE UCUZDUR 

....... mİİiiiiiiİİİll .. ıi(~ ... AY~~~~..ZJ'"/.Aıı",,Z,;;gr...?~J!'AIGll 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Eonlar. 

Ç ı ı ••d•• ı••v•• d . H3 4-15 (678) ama tı tuz ası mu ur ugun en. ~ ;.,~~ 
=================: SATIŞ YERLERi =============:==== •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
VY.L/ZYJr7/~ • 11112 il SJIB & 

:::::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::: 
7500 boru kurşunu, 6060 kilo öraeğe göre ispanko yelken 

keten ipliği urgan, 65 kilo yelken bezi 21 roda mutelif çelik ve 
lif halat 160 metre iskota halat ve kaik urganı, 23500 aded 
muhtelif vida bakır ray raptiyesi, 11 aded muhtelif kuturda 
akıon demir, 28 ton muhtelif ebadda saç levha, köşebent, 
perçinçivisi, lama, rondel, çelik lama Ü ve çubuk demir. 

Yukarda malzeme çeşidleri ihale ve münakasa kanununun 
şeraitine göre 24-4-936 Cuma günü saat 11 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. isteklilerin o gün ve saatte Alsancak inhisarlar tü
tün fabrikasuıda tuzla alım satım komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 11-12 930 (752) 

İzmir vilayeti defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre haciz 

edilen Reşadiye Tramvay caddesinde kain 915 ve 919 sayılı iki 
bab hane ile 917 sayılı garaj binası tarihi ilandan itibaren satı
lığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat 
kalemine ielmeleri. 4. 8, 12, 16 865 (710) 

DAIMON 
Yıldırım elektrik pilleri kırmızı etiket 

Bütün dünyaca şöhret bulmuş dayanıklı pillerdir 
Bilumum cep fenerleri için kullanılacak pil 

Daimon markalı yıldırım pilleridir 
Pille işleyen bütün dünyanın radyoları Daimon 

marka pilleri tercih etmişlerdir 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasma göre hacz 

edilen Hacıhüseyinlerde kain yedi dönüm 215 metre murabba
daki sebze bahçesi tarihı ilandan itibaren 21 gün müddetle satı· 
lığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık tahsılat 
kafomine gelmeleri. 31-4-8-12 833 (687) -

lzınirJiler J~tanbuJda ncrcd ~ bulusurlar .. 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
IUlU 2 S&!Q 

Sirkecide Osmaniye otelinde 
•• 

Her iki otelin müsteciri Tiirklcrden en eski otelci 
olan ve herkese kendisini sevdiren bay Omer Lüt
fidir. Bay Ömer Liitfi lzmir Askeri otelinin mücs
sisidir. Kırk bir senelik tecriibeli idaresini herkes 
lıifir. htanbulöa !ıer iki otelde konaklıyacaklar kendi 
nterİnt.;ek; rahat: bulacaklardır. 

8Ut0a? bu f e\"kaiadeliklere ilaveten fi atlar 
müthiş ucuzdur 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan l>aş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numrah muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve sah 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

,.7.7.77777.ZZZZZZZZ?Z/.ZZ!""' 

~ Doktor 

~ Sabiha 
Süleyman 

Çocuk ha talıkları 
ınütehassısı 

Pazardan maada her gün 
öğleden sonra 3 - 6 ya ka
dar ikinci Beyler sokak 81 

~ numaralı muayenehanede ka-
.... bul eder. 

r77.7Y.7J.L7:.7-Y.7.Z7..Z~7JJ#J.ZZZJ, 

Z A Y 1 
lzmir Esnaf ve Ahali Ban

kasının 355 Defter sıra numa
rasında kayıtlı 500 liralık 
müessislik hissemin 367 numa
ralı muvakkat hisse senedimi 
zayi eyledi,{imden yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü 0J
mad1ğı ilan olunur. 

Büyük Kardiçah hanında 44 
N o. da Mühendis 

Şevket Lostar 
10-11-12 920 (748) 

Birinci Kordonda ŞARK HALJ T A ş 
186 Numarada • • 

~;:~act:ıi~~:- F AHRi Kandemir oğlu 
U?E~~..7J.Zi!Z:7.ZZ.Y-.7J-Z:it.ll"Y.L/Z.J'~~~~ 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asıın Riza 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. Kardeşleri ve Struğo .. ~~~-~~.1!!!~!!.~ti.~~!.~!~~!!~!~.~i.~~~-~-~!!ı.~~-~!~.~!! 
CY.ZXY.z.-,gzrt?S"E Zl7'JTiV!'lfRE'L""°'~,,r.6.JSJJ 13 &,.,,,,., 1 1 F 

~ ............................ .. 

PASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FORPASTİLFÖR PASTİLFOR 
P ASTIL FOR . P ASTlLFOR 
PASTİL FOR p ASTİLFOR 
PASTİL FOR p ASTiL FOR PASTiLFOR 
· · Kullananlar 
PASTiL FOR Nez.leye, öksürüğe, nefes darlığına tu- PASTİL FOR 
PASTiL FOR tulmaılar, sesleri kısılmaz, nefes boru- PASTİL FOR 
·p ASTİL FOR.__ı_ar~ı -h-as-t-al-an ... m_a..,,,.z,~b~o~ğ..,,,.az~la~n~ag!'""I-rl"'l!ım .. a•ı:• . ._...:_ p ASTİL FOR 
PASTiL FOR PAST iL fOR P PASTİL FOR 
P ASTIL FOR P R PASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİL FOR PASTİL FOR 
PASTİL F STİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL TiLFO TİL FOR 
PASTi -nR 
PAST 
PAST 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL 
PASTtL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR P AS,Tft'll ... lli 

·OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR P ASTIL FOR 
L FOR PASTİLFOR PASTİL FOR 

~.A.N9ZU~ lzmir ithalat 
ğünden: 

gümrüğü müdürlü-
K S Ü R Ü K Ş UR U B U 

En muannid öksürüklerle bronıit, astm. ve boğmaca öksürü
ğünün kat'i ilacıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici 

tesiri ıayam dikkattır 

lzmir ithalat gümrüğü müdüriyetinde dahili yangın tesisatı 
yaptırılacaktır. Bu iş 629 lira ve 98 kuruş bedeli keşiflidir. 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye konmuştur. 
ihalesi 15-4-936 çarşamba günü saat 15.30 da yapılacak ve iz. 
mir ithalat gümrüğünde olacaktır. Bu işi deruhte edecek istek
liler herhalde 936 yılında Ticaret sicilinde kayıdh bulunmalar1 
ve bu işleri yapabildiklerine dair nafia müdürlüğünden tasdikli 
vesikalarını muayyen gününde behemahal eksiltme komisyonu· 
na ibraz etmeleri )azımdır. Bu işe aid keşifnamesi Nafia mü· 
dürlüğünce tasdikli olup dosyasındadır. 

istekliler her zaman yapılacak işi anlamak üzere sözü geçen 
müdüriyetin levazım ve ayniyat şefliğine müracaat ederek ma
lumat edinecekler ve bu işin keşifnamesini de göreceklerdir. Bu 
münakasa işine iştirak edecek erbabı sanat 0 0 7,5 hesabile 47 
lira 25 kuruş muvakkat pey akçesini Jzmir ithalat veznesıne ya
tırıldığına dair aldıkları makbuzlarını ihalesi yukarda tayin edi
len günde behemahal eksiltme komisyonuna ibraz etmeleri mec
buri olduğunu erbabı sanatın malumu olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 2-13 836 (695) 

lzmir Liman işleri umum müdürlü
ğiinderı: 

idaremizce açık eksiltme suretiyle 1000 bin metre mikabı çıralı 
çam azmanı satın alınılacaktır. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 
dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. lbale 30 Nisan 936 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 16 da lzmir Liman işleri idaresin-
de müdürler encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeğe girecek olan
lar muvakkat teminat olarak 1875 .Jirayı idare veznesine nakden 
veya milli bir bankadan bu mıktarda teminat mektubu getir· 
meğe ve yahud devletçe çıkarılmıı olan tahvilattan bu miktar 
vermeğe mecburdur. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak 
istiyenlerin idaremiz yazı itleri Şefliğine müracaatları. 

--~_JlriJ..ilLJ.lı....AJt.Dıl.LlJIA....~~~~__:JIHlltai:ı~~daıllhmıL_~~~~~~~~~~~~~1~.-l~~--1~...;JA ~ 17fl1\ 



12 NJsan ısa& 

F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE N,EERI.ANDAlS 

KUMPANYASI 
SA TURNUS vapuru elyevm 

limanırnızda olup 28· 3-936 da 
Anvers. Rotterdam, Amster
d111ı •e Hambarf ·maa,an 1çin 
Ylik •1acaktır. 

HERCULES vapunı ~4-936 
da gelip 11-4-936 da Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve 
li_amburg Jimanları için yük 
alacaktır. 

GANYMEDES vapuru 8-4-
936 da beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas 
Varna ıvc Köstıencc ilimanian 
ıçı!1 yük a1acal<ttr. 

GANYMEDES vapuru 20-4-
936 tarihinde dip 2S-4-'9l6 
tarihine kadar Anvers-Rotter
danı-Amstcr.dam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT Linien 

ROLAND motörü 29-3-936 
tarihinde beklenmekte olup 
YÜküuü tahliyeden sonra Rot
terdam, Hamburg, Copenhage 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Üsf o ve lskandioavya limanlan 
İçin yük olacaktır. 

ALGERIA vapuru 14-4-936 
da beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Rotterdam 
Hamburg, Copenhage, Daotzig 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve 
lskandinavya limanlan için yük 
alacaktir. 
SERvıc MARITıME ROUMAIN 

ALBA JULIA vapuru 16-4-
936 da gelip 17-4-936 da Pire 
Malta, Marsilya ve Barselone 
hareket edecektir. 
PELEŞ vapuru 21-5-936 

da gelib 13 - 5 - 936 da Pi· 
re, Malta, Marsilya ve Bar
cefone hareket edecektir. 

ALBA JULIY Avapuru 7-6-
936 da beklenmekte olup 8 6-
~= 

ı W. 
N. \'. 

F. H. Vau Der 
7~ & Co. 

OEUTCHE LEVANTE LlNIE 
AQUILA vapuru halen lima

zda olup AnYers, Rotter-
namı .. 
dam, Hamburg ve Bremen ıçın 

· yük ~!maktadır. 
ANGORA npuro Hamburg 

tı•erste.n yük Brcaıen Ye 
çıkarmışhr. 
S. A. Royafe Hongrois~ . de 
Navigation Fluviale et Marıtime 
DUNA vapuru 10 nisanda bek
leniyor.galau,Belgrad,Badapeıt 
Bratislava ve Viyana için yük 
alacaktır. 

DELOS vapuru 13 nisanda 
bekleniyor. 18 11isana kadar 
Anvers. Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yak 

ataakbr. 
AMERICAN EXPORT LINES 

EXMOOR vapuru 12. ~isao~a 
bekleniyor. Nevyork ıç.ın yuk 
alacakbr. 

O/S. A/S Spanskelinjen 
Oslo 

BA YARD motörü 11 nisa~da 
bekleniyor. Hayfa, lskendenye 
Dieppe ve Norveç limanlanna 
yük atacakbr. 

Vapurlann isimleri, ş-elm~ 
tarihleri ve navlun tanfele!1 
hakkında biç bir taahhüde gı· 
rişilmez:. . V D 

N. v. w. f. Hann an er 
Zee & Co. N 

Birinci Kordon Telefon o. 
2007 -2008 3!I 

936 da Pire, Malta, Marsilya 
ve Barcelone için yük ala-

caklar. 
Yolcu kabul eder. 

11 daki hareket tarihlerile 
na vİ:nlardaki değişikliklerden 
acenla mes'uliyet k~b.ul e~~ez: 

Fazla tafsilat ıçın ıkı~cı 
kordonda Tahmil ve Tahlıye 
binası arkasrnda FRATELLI 
SPERCO acentesine mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 20()4-2005-2663 

ECZACI 
kE AL AKTft .. ŞIN 

Zümrüd damlası kolonyası 
Maskülen - Erkek F emin en - Dişi 

iki cins koku üzerine yapılmış 

• Hilal eczanesı 
için bir şeref olmuşt !; 

Ec~acı Kemal Aktaş, koku

~~luğ u eczacılık gibi bir namus 
ışı Yapmıştır. 

Zevk 
Sao'at 

Taklit edilemez 

lzmiri kokulariJe de ıneıhur 
eden Kemal Aktq diyor ki : 

Benim kolonyalannı yerine 

başka şeyler verilirse redde· 
diniz. 

_Kemal Aktat kokulanma 
kabına varmağa imkiD verme
diğini unutmayınız. 
~ 

lzmir liseler ve orta okullar satın 

a~rna komisyonundan: dan ötürü eksik kalan 
f ahsisatmm yetişir miktarda ohuam.~:.ınh. metçi yab pavyonu

Erke~ lisesinin 992 lira 69 kuruı keşı_:1 
•• ıısaat 15 de ihalesi 

nun ınşaatı 15 Nisan 936 Çarşamba gunut Eksiltmesi büku
Yapılmak üzere arık eksiltmeye konulmuş ur.I k olan ko-

ır k .. ı- • ·· de top anaca 
illet binası içinde Kültür dire tor ugun . . · at yerini her 
misyonda olacaktır. Keşfini şartnamelermı .. ve ın~a 
gUn E k k ı· · d ·· - ilir ve görülebılır. r c ıscsın en ogren . d olmaları veya-

lıtcklilerin bu işin ehli olduklarını ısp~~ I~ etr. fenniyesini ka. 
hud · · · · atın mes u ıye 1 

b ışın devamı rnüddebnce ınş~ . e ahud ehliyet Bayındırlık 
ul edecek mimar veya müheodısın v y d 'stihdam ede-

direktörlilğündcn tasdik edilmiş bir fen a a~I ına ;490 sayılı ka-
ce- · • 1 · tmek sureli e ve 

ganı musaddak senet e temın e . 1 ve bu kanunca 
nunun tarif ettiği vasıfları haiz olmak şartıy e 'b t mal 

t• ·ı . 74 lira 45 kuruştan ı are 
ge ırı mesi gerekli belgelerı ve . kb veyahut gereği 
saodığına yatırılmış muvakkat temınat m~I tuzu. edilen gün ve 
v b'J . t ktupJara e ayın 
cç ı c alınmış Banka temına ~e S-12 827 (729) 

saatında komisyonuna rela1clerı. 

VENi ASIR 8ehtfe• 

ı Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDELI HAN BıRlNCI 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 
FLAMINI N np'uru 23 mart
ta ge~p Liverpool ve Glngov 
için yük alacaktır. ' 

MARDINIAN vapuru art 
ayetinde Liverpoo1 ve Svan

sea' dan gelip tahliyede bulu
nacak. 

THRSO vapuru nisan ipti
dasında Li~erpool ve Svansea
dan gelip tahliyede bulunacak. 

GRODNO vapura mart ni
hayetinde Londra, Hul ve An· 
verstcn gelip tahliyede -

... 

HARAÇÇI KARDEŞLFR 

En sağlam ve en lüks Mobilye imal eder 
acak. ve ayni zamanda Lon- ' dra n Hull için yük alacaktır. •-~----------m;;ı;:m ___________ mm __________ _ 

NOT : Y .. rut tarihten. v -
pur1 Tın i · !tri ve navhın üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
lzmir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

HastalarıDI her gün öğle
den sonra 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler-Numanzade so· 
kak 5 numarala muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

BERLIN 

10-26 (591) 

ViYANA 
VE 

PARIS 
Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

' 40~,----........ ~ 
Renk üzerine yün, ipek, pa· 

nıuk veya keten her hangi 
kumaş ve efbiseyi yalmı: 

~5 
Kuru~ ile ve çok kolay bo· 

yamak isterseniz bir paket 

KIZ nıarkab 
A R T 1 ı 

Bir gün bahar, bir gün kış 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır ! 

Vücudunuıun grip, net.le, baş ve dif 
ağrısı, kmldık, sinir, adele 

bel ağrılarma karşı 

GRiPiN 
Kaşelerile korunmağa bugün her vakattan 

daha faı.l muhtaç olduğunuzu unutmayınız l 

GRiPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yor· 

madan bütün ıstıraplan dindirir. 
GRIPIN, Radyolin dit macunu fabrikasıouı 

mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edil· 
mektedir.Hereczanede bulunur.Fiatı 7,S kuruttu• 

• 
METALLUM 
Yeni çakan çifte spJralh 

METALLUM 
Lambasını alarak dij-er lim 

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karla 
olursunu7. 

M. Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malze
meleri deposu Ve Simem 

fabrikaları mümessili 
Pcştemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

BC>Y .A.SI lJNIZ , 

GENEL SATIŞ YERi '~~~~~~ 
SEYLUL 

B A H A R A T deposudur TELEFON: 3882 

HÜSEYiN KAYIN 

Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 

9 parça koltuk takımı 60 lira Yün kadife 
9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumaş 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

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

1~AZf.~ 'l"fi:MiZ CUZ 
llA(: 

HAMDİ NOZllET 
Sıhhat Eczanesi 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında ...... , ......•....•.•..........................•.•.•.•................ 

Ferit Kuvvet Şurubu 
! .. t=\'vet, kudret, iştah, sıhhat verır. 

Veremli ve sıracalı kansız ____ _... 

romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsn:lığma, 

ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERil' 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümct sırası 

Evrensvl ee arsıulusal 

Paris panayırını geziniz 
16 Mayıs - 2 Haziran 1936 

34 ulusa mE nsup aooo den fazla te,hlrcl 
IKiMIL YON ZiYARETÇi 

Satfcalar: Orada biitün dünyadan gelmiş sayısız müıterl 
namzetlerilc temas edeceksiniz. 

Ahcllar: Bütün istihsal şubeleri için en son keşifler n 

ıslahları ve en değişik eşantiyonları bulacaksuuL 

t - 15 (661) 
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Almanya itinladın iadesi için yardımda bulunmamışhr 
okarnocular adına 

ya acaktır. Ara ık 
lmanya nezdinde nihai teşe 
rkinı harbiyeler temasa g çec 

hüsün·· 
r 

Cenevre 11 (A.A)- •. ,,-• .,_,-.A-~ .. ·"'"~·--"~-
Lokarno devletleri 
murahhasları dün saat 
21,10 da ikinci defa ~-iX 
olarak lngiliz delegas-
yonunun oturmakta !J'!. l!llll!!ll~~ 
bulunduğu otelde top- ~ 
lanmışlardır. 

23,25 de sona eren 

bu toplantıyı müteakib 
aşağıdaki tebliğ neş
redilmiştir: 

- " Lokarno dev· 
ı;,.., .. ;,-;c.c,--; 

Jetleri, Alman hükü- ~..:st:u 
metinin yeni anlaş

malar aktı için elzem 
olan itimadın iadesi 
hususunda umumi ma
hiyette derhal mü
zakerata girişmek ve 
Lokarno andlaşması

nın yedinci madde
sini tatbik etmek im
kanını verecek hiç bir 
yardımda bulunmadığını gör· 
müşlerdir. 

Bununla beraber Lokarno 
devletleri uzlaşma imkanlarının 
henüz büsbütün bertaraf edil
mediği fikrindedirler. Bu dev· 
letler Alman muhtırasının bazı 
noktaları hakkında izahat iste
meğe karar vermişlerdir. İn· 
giltere hükümeti, Almanya hü
kümetile bu hususta noktai 
nazar teati edecektir. 

Fransız delegeleri müzakerat 
esnasında Ren bölgesinin bu
günkü vaziyetinde mühim 
değişiklikler vukuu ihtimaline 

Fon Ribentrop 
karşı ihtiraz kayıdları koy
muşlardır. Bu kabil değiş;klik
Jer vukuunda Lokarno devlet
leri derhal toplanacaklardır. 

FRANSA SERBESTıR 
C~nevre, 11 (Ô.R) -Lokar

no devletleri mümessillerinin 
dün akşam geç vakla kadar 
devam eden toplantısından 

sonra neşrettiği tebligde şu 

noktalar da vardır: 
" Uzlaşma ihtimallerini so

nuna kadar tüketmek arzu
sunda olan Fransa, Belçika, 
lngiltere ve Italya hükümetleri 
Almanya muhtırasının bilhassa 

Fransız muhtırasında kaydedi· 
len meselelere aid bazı nok
talarını tasrih etmesini istiye
ceklerdır. Almanyadan iki ta
raflı paktlara verdiği şumulün 

derecesini ve bunların uluslar 
sosyetesi kadrosunda kolektif 
emniyetle nasıl telif edilecğini 

sormağa lngiliz hükümetini 
memur etmişlerdir. Ancak 
Fransız h ükumeti Varsay mu
ahedesinin 40 ıncı maddesine 
muhlif hareket halinde serbes· 
tisini muhafaza eder. (Bu mad-

sındaki temas 15 Nisanda baş
lıyacaktır. 

11Bundan başka Fransız sulh 
planının inceden inceye tedki
kinin uluslar kurumu konseyine 
havale edilmesine karar veril
miştir. Alman hükümetinin 
muvafakalı istihsal ediJmek 
şartile, Alman muhtırası da aynı 
suretle konseyin tedkikine 
havale olunacaktır. 11 

iKi CELSEDE 
Paris 11 (Ö.R) - Lokarnolu 

devletlerin anlaşmaları ve müş-

Cencııreden 1Jtr görüniiş 
de Ren bölgesinin tahkim edil- terek bir tebliğ neşretmeleri 
memesi hakkmdadır.) için iki celse yetmiştir. Fransız 

ALMAN CEV ABl çevrenleri Ren ihtilMının şimdi 
BEKLENECEK hangi yolda inkişaf edeceğini 

" Atman hükümetinin cevabı soruşturmaktadırlar. Fransa, 
almır alınmaz dört devlet mü- Almanyamn menfi tavrı hase-
messilJeri hemen toplanacak· bile, uzlaşma teşebbüsünün 
tardır. 19 Mart anlaşmasının akim kaldığı hakkında bir ka-
3 üncü maddesinde kararlaş- rar istihsal edebileceğini umu-
tmlan erkanıbarbiyder ara- yordu. Halbuki bunun aksine 

Almarı şrflcri işrila arasmda 
olarak İngiliz tezi galebe çal- larına aykırı olarak uzlaşma 
mıştır. Şimdi Almanya ile ko- teşebbüslerinin neticesiz kal-
nuşmalar lngiliz hükümetinin dığı kabul edilmemiş ve Al-
idaresi altında devam edecek- manya ile temasa devam edil-
tir. lngiltere Lokarno devletleri mesine karar verilmiştir. Al-
adına Almanyadan bazt şeyler man hükumetinden istenilen 
soracak, cevabını alacaktır. iyzahah aramağa lngiliz hüki'ı· 
Bütün bu işler diplomasi yolile meti memur edilmiştir. 
yapıldıktan sonra 15 Mayısta, FRANSIZ MURAHHASLARI 
Uluslar kurumı konsey topla- PARISE DÖNDÜLER 
nırken, bunun haricinde Lo- Paris 11 ( A.A ) - B. FJan-
karnolu devletler tarafından den ve Pol Bonkur bu sabah 
yeni bir toplantı yapılacaktır. Cenevreden ayrılmışlardır. B. 

INGILIZ TEZi MI GALEBE Flanden pazar gününü kendi 
ETMiŞ? seçim dairesinde geçirecek ve 

Cenevre, 11 (Ö.R) - Ulus- Pol Bonkur Parise gelerek pa· 
lar kurumu çevrenlerinde kay- zar akşamı Cenevre konuşma-
dedildiğine göre Lokarno dev- ları hakkında Başbakan Saro-
letlerinin kararı şimdilik lngi- ya izahat verecektir. Fransız 
liz tezinin galebesini göster- delegasyonu gelecek hafta Ce-
mektedir. Zira Fransız iddia- nevreye danecektir. 

e•e•aıaeaaaee••1eeaae•a•1ee••1el8ll8IAlllllllllll••111•111e1111111111111111a1111111a1 .• 111a11111tlllll&•ltlla••1a111a1111111111111aa111111111111a1111e1aa1111•1a1a1111•11111111181811111111eleetaıatlllW8alll181181••a1111e111aııe•lll•l•llflla11aılllllllllllll•llllllllll•C 

Eden, Almanyaya so , acak Habeşistanda isyan çıkmış 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ve Avusturyayı Memel, Dantzig 
olduğu gibi kabul eder misiniz? 

------------------------------------Almanyanın istiyeceği müstemlekelerin hangileri 
olduğu da soru~acaktır 

Paris, 11 (Ö.R)- Cenevre- 1 hedesini feshettiğine göre, l 
den dönen B. Paul Boncour yarın aktedilecek yeni bir mu-
başbakanla bu akşam saat on ahedenin kıymeti ne olacaktır? 
sekizde görüşerek Cenevre 
müzakereleri hakkında malu
mat vermiştir. B. Flanden se
çim dairesinde kalmıştır. ~ 

lngiliz bakar.Jarı BB. Eden 
ve Halifaks da Paristen geçe
rek Lond:-aya dönmüşlerdir. 

Hafta sonunu vilayetlerinde ge
çirdikten sonra Londraya gi
derek başbakan B.Baldvine 
Cenevre görüşmeJeri hakkında 
izahat vereceklerdir. 

ALMANYA YA SORULA
CAK SUALLER 

Paris, 11 (Ö.R) - Fransız 
çevrenleri Lokarno devletleri 
tarafından Almanyadan bazı 

noktalar hakkında izahat al
mağa memur edilen B. Edenin 
Vesley nutkunda B. Ffandin 
tarafından sorulan suallere ce
vab almağa çalışacağını ümid 
ediyorlar. Bu suallar ı~nlardır: 

1 - Almanya ebedi ahlaka 
\'e Alman ulusunun hayat hak
kına dayanarak Lokaroo mua-

Almll11 dış ışleıi bakanı \1011 Nöı•tat 

Ayni prensibe dayanarak Al-

manya bunu da feshedemez mi? 
2 - Bu muahedenin tatbiki 

için Almanyanın tanıyacağı ve 

kararlarım itirazsız kabul ede
ceği bit.ııraf mahkeme hangi
sidir ? 

MÜŞKÜL SORULAR 
3 - Kimseden birşey almak 

istemediğini temin eden Al
manya Memel, Danztig, Avus
turya to,-:>rak vaziyetlerini ol-
duğu gibi kabul ediyor mu ve 
değiştirmemeği teahhüt eyli
yor mu? 

4 - Müstemlekeler için mü-
savat istiyen Almanya hangi 
müstemlekeler üzerinde hak 
iddia etmektedir. Eski mustem
lekelerinin hepsini mi, bir kıs
mını mı, böyle ise hangilerini 
istiyor? ileride Alman hayat 
hakkı namına bir nüfus yerleş-
tirme imparatorluğu istt>rse bu
nu kimin zararına kurmak id-: 
diasındadır'l 

B'.l suallere Almanyanın 11 
Mayısa kadar cevab vermesi 
Jazımgelecektir. Fakat Fran
samn yaptığı ihtiraz kaydı ka-
bul edilerek şuna da karar 
verlimiştir ki Ren bölgesindeki 
vaziyeti, fazla kuvvet yığarak 
veya istihkam yapmağa başlı
yarak, Almanya Jegiştirecek 

· olursa Lokarno devletleri mü
messilleri hemen yeniden top

. )anacaklardır. 

ıcuuaı uı. •••5-·- ---
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ltalyanlar, bazı valilerin Necaşiyi 
tanımadıklarını yayıyorlar 

Roma, 11 (Ö.R) - MareşaJ 
Dogliyonun bir tebliğine göre 
Necaşinin otoritesine karşı isyan 

halinde olan Gala aşiretlerinin 
hareketi neticesi olarak 2000 
Habeş askeri öldürülmüş ve 
700 silah iğtinam edilmiştir. 

Ayni tebliğe göre Sasalaneh 

Vt! Dagaburu bombardıman 

eden 22 tayyare düşman ba
taryalarının hava mania ateşi-

nin şiddetine ve hava şartları
nın müsaadesizliğine rağmen 

hareket noktalarına dönebil
mişlerdir. 

Roma 11 (Ö.R) - Burada 
Ogaden cephesinde general 
Graziani ordusunun çok yakın· 
da hücuma geçeceği tahmin 

edilmektedir. General Graıiani 
kıtalarmm ilk hedefi Harar 
olacak ve buradan Adis-Ababa 
üzerine yürüyeceklerdir. Birçok 
noktaları bombardıman etmiş 

olan hava kuvvetlerinin faali
yeti de cenub cephe~inde kat'i 
ileri hareketin mukaddemesi 
sayılmaktadır. 

HABEŞIST ANDA 
iNHiLAL MI? 

Roma 11 (Ö.R) -. Asmara
dan Stefani ajan&1na bildirildi-

Bir 11 abeş rerlisi 
gıne göre Habeşistanın askeri ki varisi olduğunu iddia eden 
ve siyasal inbilali günden güne Decaz Saib tarafından idare 
ilerlemektedir. Bir çok vilayet· edilmektedir. Her tarafta yer-
lerde Necaşinin otoritesi artık liler ltalyanlara mütavaat arzu· 
tanınmamaktadır. imparatorlu- sundadırlar ( ! ) Şimal yilayet-

lerinde açık bir şekil alan is-
ğun şimalinde de, cenubunda yan cenupta da için iç:n kay-
da bu hal aynıdır. Enderta, namaktadır. Bir çok aşjretler, 
Şire ve Asangi hezimetlerin- mesela gololar Adis - Ababay• 
den sonra çözülmüş olan as- karşı harp halindedirler. 
kerler köylerine dönerek impaw Asmara, 11 (A.A) - Hava• 
ratorun hezimetini halka yayı- muhabirinden: 
yorlar. Italyan kuvvetleri Dcsaic: 

Gocanda isyan hili Çok yolu üzerinde Kobbo'ya gir· 
ateflidir. Habeş tabbnın haki- - mişlerdir. 


