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Fransa hükômeti hütü 
böyle bir plin 

Fransa ve Belçika 
Alman k et darbesi kar~nda 
-----... şterek bir vaziyet takınacaklar 
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Haberleri 6 inci 
sahifededir 

timalleri inceliyerek 
a karar vermiştir 
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.. ~\imanlar 
Müsteıııleke 
hazırho1 yapıyorlar. 

- Baş tarafı .1 ind sav/ada -
2 - Orta Avrupada, Tuna 

havzasında Atman hekomonya
sını kurmak 

3 - Sovyet Rusyayı Avrupa 
ailesinden mümktht olduğu ka
dar uzaklaşhrmak ... 

Bu programın taşıdığı tehli
keler elle h~tulur haldedir. 

Almanya yeniden müstemle
kelerine kavuıabilir mi? 

Sömürgeleri aralannda pay
laşan devletler onlardan bir 
kısmını terke razi olurlar mı? 

Filhakika bugünkü buhrannı 
başlıca sebebi ekonomik yok
sulluktur. 

Almanya, kabaran nüfusuna 
iş sahaları bulmak zaruretiyle 
karşılaştıkça rahat durmıya
caktır. Bunun sebebi açıktır: 

Alman endüstrisi harpten 
önceki ıhraç pazarlanndan ço
ğunu kaybetmiştir. Ham madde 
yetiştiren müstemlekeleri elin
den alınarak ticaret mU\raze
nesi bozulmuştur. 

Ham maddelerin adil.ine tev
ziinden bahseden lngiltere bile 
Almanyaya müsteml~kelerinio 

iadesine taraftar değildir. Bu
nun için bir bahane de bul
muştur : " Afrika yerlilerinin 
menkul bir mal gibi bir elden 
bir ele geçmesine razi olamayız., 
diyorlar. lngiliz profesörlerin
den Arnofd Toybee'nin fikrine 
göre, böyle bir mahzurun önüne 
geçmek için Afrika yerlilerini 
müşterek bir Avrupa Kolonyal 
idaresine tibi bulundurmak ka
bildir. Bir Eksperler konferansı 
topJanarak bu yeni idarenin 
statüsünü hazırJamahdır. Eski 
Fransız bakanlarından Kayo da 
buna yakın fikirler müdafaa 
etmiş, Afrikanın Avrupa mil
letleri tarafından müştereken 

işletilmesiyle ekonomik buhra
nın önüne geçilebileceğini yaz
mışbr. 

Henüz arsıulusal durum böyle 
bir uzlaşmayı ümid etmeğe el
verişli değildir. Bununla bera
ber Almanlar müstemleke is
temlerini günün birinde kabul 
ettireceklerine emindirler. 

Neersendeki müstemleke 
mektebi mütemadiyen genç 
müstemleke kadrolarını yetiş

tirmekle meşguldur. Şimdiye 
kar bu mektepte yetişen bin
lerce genç eski Alman kolo
nilerinden Togo ve Kaneruna 
giderek yerleşmişlerdir. Ora· 
lardaki lngiliz - Fransız kolon
ları iflas ettikleri halde Alman
lar müreffeh bir çalışma du· 
rumu yaratabilmişlerdir. Yakın 
bir zamanda bu müstemleke
lerin kendilerine iade edileceği 
günü bekJiyorlar. 

Şe-vk.e1. Elilgtıı 
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Aleni teşekkür 
Hemşirem Münirenin doğumu 

münasebetile çektiği rahatsız

lıklarda lütfen gösterdikleri 
yakın alaka ve yardımdan do· 
layı sıhhat müdürü sayın bay 
doktor Cevdet Saraçoğlu ile 
beldiyc hekimi bay doktor Saip 
Kaııkçı oğluna, belediye ebesi 
bayan Hediyeye, doğumda ve 
hastanede bulunduğu müddetçe 
bakımında gösterdikleri haza
kat ve yakın ilgiden ötürü 
memleket hastanesi sayın baş 
hekimi bay doktur Hasan Y u
suf, nisaiye şef muavini bay 
Ali Riza, bay doktor Raif, 
bay doktor Nuri Kamil ve 
memleket hastanesinin kıymetli 
ebesi bayan Şahende ile has
tane idare müdürü bay Ali 
Rizaya kalbi teşekkür ve min
nettarlıklarımı sunmağı borç 
bilirim. 

Y. Asır ve Tan gazeteleri 
muharrirlerinden 

A. Abidin Oktav 

YENi ASIR 

ŞEBİR BABBRLBRİ 

Yaşüz1Üm 1 Tütün ihracatı iyidir 
Sevkiyatı yapılacak 

Memleketimizin mühim malı
süllerinden olan çekirdeksiz 
üzümün Avrupanın bazı yerle
rine yaş olarak sevkini temin 
çarelerini tesbit etmek üzere 
dün vilayette alakadar müta
hassıslarm da iştirakile bir top
lantı yapılmışbr. 

Çekoslovak rejisinin münakasasını 
~azanan firmalar partilerini hazırladı 

Bunun için ilk görüşmeler 
yapılmıştır. Hafta içinde tek
rar toplamlarak mUtehasısın 

vereceği izahata göre üzümle
rin yaş olarak sevkedilebilme
leri çareleri tesbit edilecektir. 

Yunanistan hükômeti 
bir kanun 

tütün vergisi 
sureti kabul 

hakkında yeni 
etti 

Yumurta koope
rat:fi kurulacak 
Bazı alakadarlar lımir ve 

havali~iode bir Tavuk ve Yu
murta istihsal kooperatifi tesi
sini düşünmektedirler. Bunun 
için dün vilayette Ubay Fazlı 
Güleç'in bqkanlığmda bir top
lanb yapalarak ilk müzakere
lerde bulunulmuştur. Koopera
tif merkez ve kazalarda semiz 
Tavuk ve eyi cins Yumurta 
istihsal ettirecek ve bunların 
sabşı için de Alsancak. Konak. 
Güzelyalı ve Basmahane semt
lerinde satış mağazalannın ku
rulması çarelerine başvuracak
tır. 

istatistik yıllığı 
v;ıayetin yeni istatistik yıllığı 

taslağı hazırlanmış ve tetkık 
için istatistik umum müdürlü
ğüne gönderilmiştir. istatistik 
umum müdürlüğOnce uygun 
görüldükden sonra basılacakhr. 

Asarıatika 
araştırın alan 

Asarı atika muhipleri cemi· 
yeti üyelerinden bir grup, bu
gün öğleden sonra lzmir haf
riyatını gezeceklerdir. 

~avallı çocuk 
Karata~a irfan sokağında 

oturan Albcrto oğlu 3 yaşla

rında Muşe evin balkonunda 
oynarken her nasılsa balkon
dan aşağı dü~müş, kol ve ba
cağından yaralandığı için mem
leket hastanesine kaldınlmıştır. 

....... il 

Karşı yakadaki 
partililere 
Karııyaka parti teşkilatına 

mcnsub arkadaşların soy adlan 
ile vazih adresler:inin 15 gün 
zarfında mensub oldukları ocak
lara bildirmeleri istenmiştir. 

Teftiş 
Emniyet müdür muavini bay 

lsmail Küntay evelki gece bazı 
karakolları teftiş etmiştir. 

ENGiN MALLARIN SATIŞI 
lstaiıbul piyasasında tüccar 

elinde kalmış olan engin mal 
tütünlerin s1bşı hararetli şe
kilde devam etmektedir. Bu 
gibi malların fiyatında kilo ba
şına beş kuruş bir tereffü var• 
dır. Bu tütünlerin en büyük 
müşterisi olan bir ticarethane 
aldığı malları muntazaman 
Triyesteye sevketmektedir. 

POLONYA REJiSiNiN 
MÜNAKASASI 

Memleketimizden pek az tü
tün alan ve mübayaab son za• 
mantarda büsbütün kesilmİf 
bulunan Polonya Rejisinin ilin 
ettiği münakasa piyasada bek
lendiği kadar miibim bir tesir 
yapmaoıışdır. Çünkü bu Reji. 
mikdanm ilin etmemekle bera
ber ancak 300 bin kilo kadar 
alacakdır. Binaenaleyh. Çekos
lovakya Rejisinin münakasalan 
gibi umumi bir hareket uyan
dıroıamışdır. 

istenen tütünler, Trakya, Gö
nen, lzmit, Düzce, Trabzon, 
Taşova, Samsun - Bafra ( En
gin ) menşelerden olacaktır. 
Partiler pek yüksek olmaya
caktır. Fakat 1 - 6 tertibi üze
rinden hazırlanacaktır. Nümu
neler 1924 mahsulünden gön
derilecektir. Partiler 1935 mah
sulüoden de olabilir. 

Tütünler, Franco budud veya 
Franco Varşova teslim edile
cektir. Evvela yüzde beş temi
nat verilecek, sabştao sonra 
bu mikdar yüzde ona iblağ 
edilecektir. 

Partinin vürudundan bir ay 
zarfında teslim alınacak ve tes
limden 14 gün sonra da bede
li kliring usulile ödenecektir. 

STOK VAZiYETi VE 
iHRACAT 

lımir ve lstanbulda tüccar 
stoklan tükenmek üzeredir. ih
racat tüccarlan mütemadiyen 
mal sevketmektedirler.Stokların 
tükenmesi 1935 rekoltesinin 
teı:ayüt eden talebe nisbetle 
az olması fiatları yükseltmiştir. 
Siya8i vaziyetin kanşıklığı kar
şısında ihtiyatla hareket eden 
fabrikaların ihtiyat stok yap
maları da fiatların yükselişine 
amil olmuştur. Şimdiye kadar 
lstanbul piyasaımda eski se
ne mahsulü aşağı cins fü .. 
tünlerden üç buçuk milyon 
kilo satılmışbr. Bu tiitünlerin 
vasati satış fiatı 20 kuruştur. 

Çekoslovak münakasasını ka
zanan müesseselerden bir çoğu 

1 
partilerini bazırlamışbr. Bazı 
firmalar da stoklanndaki nok
sanı ikmal için mübayaatla 
meşguldürler. Münakasada sa
tılan tütünlerin sevkiyatına baş
lanmışbr. 

ikinci klnundanberi AJman
yaya ihracat çok artmıştır. Buna 
sebeb olarak, ticaret muvazene
sinde Almanyanın Yunanistana 
çok borçlu olmasma mukabil bu 
memlekete mal ithal edeme
mesinden dolayı bilmukabele 
oradan tütün alamaması gös
teriliyor. Bu vaziyet dolayısilr. 
Alman fabrikaları memleketi
miıe aid siparişlerini yükselt
mişlerdir. 

MÜST AHSIL PIY ASALAR
DAKi SATIŞLAR 

Trakya, l:ımit, Bursa ve Gö
nende piyasa hararetlidir. Köy 
mubayaahoda fiatlar Düzcede 
20-120, Gönende 10-60, Agon
yada 10-50, Edirnede 15-65, 
Hendekde 20-100. Izmitde20-85 
Bursada 20-90 kuruştur. 
YUNANlsTANDA YENi BiR 

TÜTÜN VERGiSi 
Yunanistan hükümeti, parti 

şeflerinin tasvibile, tütünden 
alınacak arazi verğisinin tahak
kuku hakkında yeni bir kanun 
tanzim ve ilan etmiştir. 

Meri olan kanun mucibince 
yaprak tütünden alınmakta olan 
yegilne vergi mübayaat ve satış 
konturatlarında gösterilen ha· 
kiki fiat üzerindan tahakkuk 
ettirilip tahsil edilmektedir. 
Müstahsil ile ahcı arasında tan· 
zim edilen kontratlarda tütünün 
hakiki sahf fiatinin yazılması 
icap etmektedir. Bu kontratlar 
mübayaab yapan tüccar tara· 
fından ve 4 nnıba olarak tan
zim edilmektedir. Bir nüshası 
tiitüoü satan müstahsile, ikin
cisi müstahsile veya vergi ta
hakkuk bürosuna. ücüncüsü 
satıı ıahadetnamesine rapte• 
dilmekte ve 4 üncüsü de alı
cıya verilmektedir. 

Vergi tahakkuk memurları 
mıntakalarındaki tütün satış 
fiatlarmı vaktinde öğrenmekle 
V'e aldıkları bu malümatı esas 
tutarak satış şehadetnamele
rinin kontrolü ile mükelleftir
ler. Ayni zamanda, şehadetna· 
meJerde gördükleri satış mu
kavelesi terihini ve o tarih
lerde köylerde satılan ayni 
cins ve evsaftaki tütünlerin 
Azami satış fiatlarını kontrol 
etmek mecburiyetindedirler. 
Bu suretle kontratlarda göste-
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Bu gün 
Görmediğiniz, bilmediğiniz bir diyarda; heyecanla, merak1a, baştanbaşa aşk ve kıskançlıkla dolu ve SENGXPURudavücPôSTASl1mi 

Fransızca sözlü Metro - goldvin - mayer süper filmi 
Bu filmin harikuladeliğini temin için hiç bir fedakarlıktan kaçınılmamış ve şöhretleri dün

yaca tanınmış dört büyük yıldız olan 
CLARC GABLE - jEAN HARLOV - V ALLACE BEERY - LEVIS STON 

Bir araya getirilerek tam bir fedakarlık rekoru tesis edilmiştir. 
Seans sa;ıtlan : Cumartesi 1,30 Pazar 1,30 da başlar. Diğer ünler 3, 5, 
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rilen fiatların doğru olub ol
madığı hakkında bir kanaat 
elde etmeleri ve İcab eden 
tedbirleri alabilmeleri temin 
edilmiş olur. 

Şahadetnamelerde kayıth fi. 
atlar doğru olmadığı takdirde 
Kaza ve nahiye müdürlt:ri tü
tünün hakiki satış fiatını, imza 
ları tahtında tasdik etmek 
mecburiyetindedirler. 

Tüccar vergiyi, tahakkuk 
memurunun kabul ettiği sabş 

fiyatı üzerinden tesviye etme
diği takdirde, bunu mahsul 
vermek suretiyle öder. 

Tütünün fiat, evsaf ve mik
darı hakkında yanlış veya sahte 
şahadetname tanzim eden şa
hıslar, ceza kanununun sabte-

kirlık maddesi mucibince ka
nuni takibata maruzdurlar.Bun
dan maada 500 - 50.000 drahmi 

arasında nakdi bir cezaya çarp

lırılmnktadırlar. Tekerrürü ha
linde cezayi nakdi iki misline 
çıkarılır. Mübayaatta bulunan 

tüccarlara da, şahadetnameyi 
salahiyettar imalathaneye vak
tinde vermedikleri takdirde, 
ayni ceza tatbik edilmektedir. 
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Pamuk 
Cinsleri isla.h 

ediliyor 
Pamuk cinslerinin ıslahı için 

\İlayet tarafından önemli ça

ltşmalara baş vurulmuştur. Bu 
çalışmalar neticesinin muvaffa
kıyet verecefıi kuvvetle ümid 

edilmektedir. Vilayetçe bu hu
sus için düşünülen çareler me-

yanında iyi cins pamuk yetiş· 
tirenlere nakdi mükafat ver
mek ve bu gibi müstahsillerin 

yetiştirecekleri pamukları dc00 

ğer fiyatile almak ta vardır. 
• '. 1 • 1.. • 

Fuhuşla mücadele 
komisyonu 

Fuhuş ve fuhuş yüzünden 
bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat müdür
lüğünde sıhhat müdürü bay 
Cevdet Saracoğlanun başkan
lığınd• toplanarak biriken işleri 
çıkarmıştır. 

Kardef ,akası 

Kestelli caddesinde Ardahan 
otelinde yatan Mustafa oğlu 

Mustafa para meselesinden 
kardeşi otel kiracısı Hulusiye 
bıç<ık çekmiş ve tahkikata baş• 
lanmıştır. 

•••••••••••• 

Beyanı taziyet 
Senelcrdenberi Kamun yön 

kurulumuz başkanlığını candan 
bir sevgi ile başarmış olan 
vükıek duygulu arkadapmıı 
Ali Onaranın aramızdan ebedi 
ayrdışı dolayısile kederdide 
ailesinin tcessürlerine bütün 
kalbimizle iştirak ederken,bize 
taziyetlerini bildiren arkadaş
lara teşekkürler ederiz. 

C. H. P. Tilkilik Kamun 
Yön kurulu 

s Nisan '°'•• 
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Stadyumda 
Bugün Abancak stadyumaa· 

da 936 futbol lik maçlanaıcı 

en alakalı oyunlarından biri 
vardır. Yıllardanberi daima bir
birbirine karşı kuvvetli iki ra· 
kib halinde çarpışan Altay Yt 

Altmordu, bugün tekrar kart1• 
laşıyorlar. 

Bazan Altayın kuvvetli veya. 
kuvvetsiz, mukabil tarafın da 
mağlub bir şekilde kuvvet 
farkı arzettikleri görülmüştür. 
En kmtvetli Altmordu kadro• 
sunun Altay karşısında aldığl 

netfce ile en kuv\•etli Alta1 
kadrosunun Altmordu k• rta
sında aldığı netice çok defa 
bir veya iki gol farkında top
lanıyor. Bugün iki takım, aşalı 

yukarı ayni kuvvettedir.Hangi• 
sinin galip geleceğini öğren• 
mek için maçın yapılacağı saatı 
bek(emek lazım. 

Kız!lçulluda 
Koşu sahasında ilkbahar al 

koşularının ilk karşılaşmalanm 

göreceğiz. Sonbahar at YUlf 
larmda karşılaştığımız sürprizli 
neticeleri ilkbahar yarışla 

daha ilk haftasmda göm1emis 
çok mümkündür. 

Çüoki yarışlara kaydedilea 
hayvanJann bilinen dereceleri. 
çok değişmiştir. Beş koşa ya• 
pılacak ve koşulara saat 14 de 
başlanacaktır On ikiden iti
baren munzam surette haa..ı 
trenler sizi Kızılçullu ko111 sa
hasına getirmek için beld iJC 
cektir. Koşuların heyecanh ola• 
cağı ümid ediliyor. 

Tıre gezisi 
Tirt:ye bir seyahat tertili 

edilmiştir. Bahar havasr ip.de 
Tireye giderek Yeşil Tirenia 

şirin yerlerinde dolaşmak İlti
yenler bu fırsattan istifadı 
edebilirler. Ayrıca bir m...W. 
gurubu da Tireye gidecektir. - -
Motor cinayeti 
Hudaverdi motorunda tiic:

cardnn Cemal Halil ve Recel 

kaptanı öldürmek ve paralarım 
gasb etmekle m<:ı.znun Oımaa 
kaptanla çipinoz Ahmedin mu
hakemelerine dün Ağırcezaü 
devam edilecekti. Rizede bu
lunan bir şahidin ifadesi alın
mak için yazılan talimata la~ 
nüz cevab gelmemiş old+n· 
dan muhakeme başka bir liİDI 
bırakılmıfbr. 

Beraet karan 
Torbalı yo!unda şoför Kimi& 

öldürmekle maz.nun SİY ... 
Abmetle Mustafa oğlu Recebim 
ağırcez.ada devam etmekte olall 
muhakemeleri neticelemiştir. 

Ahmed bulunamadığ .... 
hakkmdaki takibatın munk• 
katen tatiline ve Recebin .ak• 
tul Kamili kurşunla vunlap 
hakkında kanaat hasıl ... 
dığından beraetine karar Yeril
miıtir. ---Blçak ıa,ımak 

Keçecilerde Ali oğlu Al 
Rızada bir biçak bulunu .. 
alınmıştır. 

Hırsızhk 
Boz yakada Yerden köyii de

nilen mevkide oturan Ali ima 
Safiyenin evine giren bir hanu 
tarafından on kilo zeyti.n ta.e
sile bir saatı ve dört yubit 
çalınmıştır. Hırsız aranmaktaclar. --------

Yaralı öldü 
Manisa 4 (Özel) - iki ... 

önce Akhisarlı bay Şaban tara
fından tabanca kurşuniyle vu
rulmak suretiyle yaıalanaa ft 

Akhisardan şehrimiz Memleket 
hastanesine getirilen Akhisana 
Hamidiye köyünden Cemal etim 
Kazım bugün sabaha karşı 1• 
rnnın tesiriyle ölmüstür. 
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TUrkçeye çeviren: R. B. 

Aşkircef, Ş~~alofun . b~tü"'! . 
sözlerini imparatora yetıştırmışti 

• -••• • ı onu besliye· Şuvalof bıyıklarını biraz daha tililci fikirleriy e 
llırmakta devam ederek impa· rek Rus otoritesinin amansız 
ratoriçayı kendi projesine kan· bir düşmanı yapmışbr. 
dınnak ve böyle bir miclaha· Şuna da inanmış bulunu!.o: 
leyi temin e~ek için nasal bir rum ki daha dün kısa. etegını 
taktik kullanacağını muavini terkeden bu genç kız ımparda-
A- ı .. d J'k mülakatların a ~kircefe anlattı. Araba iler- tor 8 gun e 1 

• • unu 
lemekteyken nutkunu hazırlı· onu Rus milletıne bır k;n 
yordu. Tesirli ve kandmcı söz· esasi vermek için kan ı~mba· 
._ b A k" v l aktadsr Halbukı u acr ulmaga çalışıyordu. ş ır· ga ca. ışm . · . •w en 
cef iae bedbinane başını kal- siıtemın lngılteredekı .. ıgr ç 
dll'lmf Amirinin ıözlerini din· neticeıini ıörüyoruz •. Nufuz ve 
Jemekteydi. Kont Şuvalof Ka- kuvvetten m~hrum bır kralhk ••• 
terin Dolgorukinin taraaauduna Btıtün salahıyetler nazırlann 
maa'rini memur etmitti. Basse• elinde taplanmıt··· ~arl~ment~ 
Dayanın yeni hizmetçileri para istediji zaman .k~bıneya de;•· 
ile elde edilmitlerdi. Aşkircef riyor ... Bir anal'fl kı sormayın •• 
Katerin•nın hayab, faaliyeti imparatoriçe üç defa baç 
laakkında her ıeyi en ince te· çıkararak: 
f Au h R · 'mparatoru· errllabna kadar 6ireniyordu. - a UsJa I • 

Atkircef diğer btıttın Ruslar nu böyle bir hacaletten esır· 
aibi hurafata inanırdı. lmpara· gesin diyordu.. • 
lonuı Katyaya o kadar dlfktln Şuvalof darbeyı en v can 
'Ve tutkun bulunmasını büyü• alacak yerinden vurdugU'lu 
lenmif olduğuna bamlediyordu. biliyordu • • Prot~s~n Alman 
Halk agz•nda dolapn bir çok olduğu halde lkıncı Aleksan-
efsaneleri unutmut değildi. drla evlenince ortodoks olan 
Hele Çar Piyerle nipnlısı Bü- F eodorovna reak~y~n~r R~y~-
yük Katerina Dolgorukinin nın biricik . ~mıdıyd~ .. Butun 
lıikiyeai bili yapmaktaydı. mOrteciler, kıbsanın bulu~ mu· 
Bahtsız Katerina idam sehpa· taaı1sıb ve meş'um . ellen on~ 
•ına çıkarken on nesil sürmek dayanırlardı. Çarovıç te aynı 
ilzere Romanoflara beddua et• vaziyette idi. Bu iki varlık mut· 
•itti Şimdi Bassenayada otn· lakiyete iyman etmiş bulu~u-
ran Ktıçük Katerina Dolgoruki yorlardı. Hastalıkla. vakhn· 
de belki ötekinin yeniden vü· den evvel ~öken ı~parato• 
cud bulmuş ve ailesinin öcünü riça büyiik oglunun muzaher~-
almağa andiçmiş bir timsali idi. tine dayanarak kudret ve nu· 

Daha materyalist olan Şuva· fuzunu muhafazaya çalışıyo~d~. 
lof bu · · hikiyelerine Fakat ana ve oğlunun bu ıttı· cm, pen .. 1 inanmıyordu. Fakat muhakkak fakı genç ve guze prenses 
olan birıex vardı: imparator Dolıorukinin nüfmuna karşı 
lkina Alek1adr Katyam 'kit- gelebnrt mıjC!lr 
lesi ohaaflu. Bu esarete ıon Şuvalof : . . . . 
•ermek llzımdı. Devletin em- - Sa ma1estenızın V ıelıahd· 
niyeti de pek ileri giden bu la birlikte yardımlan sayesind.e 
mtlnasebetlerin kesilmesini İcab muvaffak olacağımızdan emı· 
ettiriyordu. Kont Şuvalof Pe· nim, diyordu. Katerin Mihai-
terhofa gelince imparatoriçe lovna Rusya çarlık tacını daha 
tarafından kabul edilmesini is· çok zaman tebl8kede tutamı· 
tedi. Bu mülakatı imparatorun yacak.. d" .. ü 
Katerina ile avda bulundğu bir - Ne yapmayı uşun yor· 
güne isabet ettirmiıtir. Böylece sunuz kont?k k v•m 

h h 
.. _ Bu çap ın ızı ezecegı · 

uzun boylu ve ra at ra at go· H • b d bitmi ti Şu· 
rüşecekti. imparator güneş bat· Mulakat ura ~ ş .. · .. e 
nıadan önce Peterhofa dön· val

1
of ib°fa::!ord~~ny~yı ::;l~-

nıi k · açı mış u u 
yec ta. * dı. BütOn bu mülakatta ses 

• • çıkarmadan hazır bu~uoan mu-
- Ma1· este derin ıaygılarımla A k' f rdı avini ş ırce e ve · 

Şunu arzederim ki bilyllk dar- Atkircef söze kanş~amıştı 
beyi indirmek zamanı gelmiş· amma her akşam ımpara· 
tir. Sa majesteleri Çaroviçle tora vermeği itiya~ edi.?diği 
elele vererek harekete geçme· gizli rapora kaydedılmek uzere 
i'e karar vermezseniz impara- ıefinin her •özünü en küçük 
tora maruz bulunduğu tehlil· jestlerine kadar habnQda tut-
keyi bildirmeğe kimse ceaarat muştu. 
edemiyecektir. Bu esmer yüzlü adam resmi 
Eğer imparatoriçe hazretlerini polise tekaddüm ede~ gizli bir 

kandırabilirsem muzaffer olaca· polis teşkilitının ıefı bulunu· 
iınııa eminim. Bütün ruhumla yordu. Rusyanın en korkunç 
ıuna kani bulunuyorum kiKateri· teıkilitı bunların elindeydi. 
nanın Fransız mürebbiyesi ih- - Sonu Var -, 

ELHAMRA 
c Mllll KUtUphene Sinem•••) 

14 nisan salı günü saat 20,30 da 
Mme ELEN LENSKAYA 

ve talebesi tarafından 
FEVKALADE M0SAMERE 

Y almz bir defaya mahsus olan bir müsamerede, 

b;, orkesPALY AÇO 
t msil edilecek ve tem· 

Leon Kovalonun meşhur operası e 'ki 'nin degerli 
silden sonra verilecek konserde Garp musı 81 

eserleri çalınacaktır, . • 
Numaralı mevkilerin biletleri pdiden Elbamra kiıeaınde 

satılmaktadır. 
80 

ku tur 
Fi etler : 180 ıao 7e, 

YENi ABIR ....... ~ 
Son Telgraf Haberleri 

Ulusal müdafaa bütçemiz B. Demircis 
Bir mektubu 

gizlemiş Kamutay Pazartesi günü bir milyon
luk munzalll tahsisatı konuşacaktır 

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

Ekonomi bakanı afyon inhisarında tetkikler yapıyor 
Yeni meniurin kanunu hazırlanıyor 

Atina 4 ( Ô. R ) - Saylav
lardan biri bir açık mektup 
neşrederek, Bay Venizelosun 
ölümünden az evvel dış siyasa 
hakkında Paristen Bqbakaa 
B. Demirciıe ganderdiği bir 
mektubu Krala göstermediii 
için Bafbakanın mesul edilme
sini istemiştir. Bu mektupta 
dış siyasa hakkında .. müthit ,. 
şeyler varmlf . 

Bu açık mektuba cevap ola· 
rak bqbakan hlkimetin li1a· 
aal partilerin baıkanlarile ya• 
pacağı yakın bir toplanbdı 
bütiin dıı aiyaaamn tetkiki için 
faydala olan bütün unsurlan 
ortaya koyacağını ve bu gibi 

Ankarada yeni inşa edilm harbive mektebi meselelerin münakaşa meHU11 
Ankara 4 (Ôıel)- Kamutayın pazartesi gihıli lerdir. Bakan bu zevabn dileklerini teabit ede· yapılmuının hiç bir suretle ka• 

yapacağı toplantısında Ulusal m&dafaa bütçe· cektir. bul edilemiyeceğini bildirmiftir. 
mize bir milyon liralık munzam tahsiaat koaul- Ankara 4 (Ôzel) - Yeni memurin kanunu H• d b 
maıma dair ha11rlanan liyiha glrilflllecektir. hakkında hazırlanmakta olan proje tamamlan- ın en urg 
Müdafaa bOtçemiz, gerekli şekilde tanzim ve mak &zeredir. Projeye alre Vekllet emrine alın- jep)İnİ 
ihzar edilecektir. manın cezai mahiyeti yoktur. 

lstaabul 4 (Ôzel)- Şehrimizde buluaan Eko- Ankara 4 (Özel) - Büyük Türk mimarı Koca Londra 4 ( Ö. R) - Roy· 
nomi bakam bay Celil Bayar bugün afyon in- Sinamn bulunan kafa tası Ozerinde yapılan tet- terin hususi muhabiri Hinden• 
hisar idaresinde uzun uzadıya tetkiklerde bulun- kiklere iıtinaden, çehreıini meydana çıkaran burg Jeplininin Riyo döjaneyro-
muştur. lzmir afyon tüccarlarında~ bazılarda bir btı.tii yapılmıfhr. Bn.t, btıyilk mimarm re- ya doğru Brezil!a kıyı.laı:ı~dan 
maruzatta bulunmak üıere ıebrimıze gelecek· simlerinden çok farkbdır. ge;mekte oldugunu bıldmyor. 

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

Kamutayın dünkü toplantısında Süel siparişler verilecek 
------------------------------Ba ı önemli kanunlar Yunan masraf bütçesi 

müzakere ve kabul edildi on milyar drahmidir 
ANKARA, 3 (A.A) - Kamutayın bugün Refet Camtezin 

başkanlığında yaptığı toplantısında mülga se}risefain idaresinin 
1932 yılı son hesabının mutabakat beyannamesine aid mazbata
larla artbrma eksiltme ve i.kJle kananuaa ve askeri mektepler 
t )ebesiyle ihtiyat nba)'l namzedlerine verilecek maa, v.e 
t:hsisatı fevkalAdeye dair kananlar ek liyihalan ve mütehassıs 
Doktorlarla Kimyagerlere ve sair sılıhiye memurlarına verile~ 
vesika, ruhsatname ve phadetnamelerden alınacak tescıl 

h l a aid kanun layihası milzakere ve kabul edilmittir. 
arç ann l d k b l d'l d'V Kamutayın gene bugtınkü top antısın a a u e ı en ıger 

bir kanun llyihasile 1935 mali yılı umumi muvazenesine giren 
bir kısım daire bütçelerinde 42, 111 liralık bir münakale 

yapılmııtır. . .. .. 
Kamutay Pazartesı gunu toplanacaktır. 

Hakiki sulh için geniş bir plan 
_ BaştaraJı birilm sa/ti/ede -

başka bir plan mı ortaya çı· 

karacaktır? Lokarno kadrosun· 
da mı, Uluslar sosyetesi kad
rosunda mı çalışacaktır? 

iyi haber alan çevrenler bu 
son ihtimali en kuvvetli g6r· 
mektedirler. 

Fran•• hUkOmetl "ha· 
kiki sulh" için genlt bir 
plan teklfflne mUtema
ylldlr. Bu plln, bUIUn 
Avrupa devlellerlnl ell
kedar etllllnden, Fransa 
buhu verince Uluslar 
sosyeleal kadrosunda 

\ 
tetkik erillmeslnde ısrar 
edecektir. Fransız dı' 
ı,ıerl bakanhAı servle
lerl ,ımdlden bu planı 
hazırlamağa çah,makta
dırlar. 

Alman sulh planına karşı 

çıkanlacak olan Fransız tezi 

uluslar sosyetesinin korunması 
kollektif emniyetin vücut bul
ması ve takviyesi, anıuluul 

kanunun iadHi ve muahedeler
den ileri gelen taahhütlerin 
riayet görmesi eıaıına daya· 
nacakbr. 

Atina, 14 (ô.R)- Paıkalyadan sonra saylavlar odasına veri· 
lecek olan 1936 - 37 Yunan bütçesi 10 milyar drahmi kadaı 
masraf yekünu tutmaktadır. Orduda askerlik müddetinin arttı· 
rılması yüzünden sü bakanlığının bütçesi 180 milyon drahmi 
kadar artmqtar. Bu bakanhk bütçesinin henüz kabineye veril· 
memeı.ı u•kert lenzım meıele1inin balledilmemeaindenclir. 
Hiikümet ıiiel malzeme siparişlerini Alman piyasasından yapmak 
fikrindedir. Zira Almanyadan 22 milyon mark kadar alacağı 
vardır. Masraflarda mümkiin olan tasarruflar yapılmış olmakla 
beraber 150 milyon drahmi açık vardır. Bütçenin 848 milyonu 
İç iıtikra:ıların ve 916 milyonu da dış istikrazların servisine 
aittir. ....... ·-
Ak hisarda 
halkevi 

Akhisar ( Özel ) - Egenin 
güzel ve verimli bir köşesi 
olan kazamızda açılan Halkevi 
yeni varlıklar göstermeğe baş
lamışbr. Evi gezdim, aldığım 
intiba çok müsaittir. Henüz bir 
kaç gilnlük bir çalışmanın iz-
lerı kolaylıkla tebarüz edebili
yor. Şimdilik köycülük, kütüp-
hane sarayı, Ar ve spor şube
lerinde müteşekkil halkevi, ya
kında diğer şubelere de sahib 
olacaktır. 

Halkevi Yönkurul başkanlı
fına Ali Kemli Ergun, bqkan 
vekillifine doktor Ziya Ali, 
tıyelikfere ıarbay Niizhet Işık, 
Tayyare mnbasibi Ahmed Ünal 
ve tüccar Halid yazıcı seçil
mişlerdir. 

Akhisar ilçebayı 
Akhisar, (Özel) - Konya 

mıntakası mülkiye müfettiş i· 
ğine atanan ilçebayımız Cavid 
Kınay, Buradan ayrıldı. Cav d 
Kınay halkçılığı bihakkın kav· 
ramış değerli bir idareci idi. 

Haber alındığına göre Ak· 
hisar ilçabaylık vekaletine 
Manisa mektubçusu bay Şevki 
gelecektir. Bay Şevkinin asa-
letinin verileceği de silslen
mektedir. Bu takdirde bay 
Cavidi kaybetmiş olan Akhisar 
yine enerjik bir idareci kazan
mış olacakbr, 

BAYINDIRDA 
Kapanan kahveler 

'TAYYARE 
81NEMA81 TELEFON aııe 

Bugün Her Seansta 

Bayındır (Özel) - Uray, 
hıfzıssıhha kanununa tevfikan 
22 kahveyi kapalhrarak sıhhat• 
uygun kahveleri açık bırak· 
mıştı. Kapanan kahvelerden 
sekiz danesi yeniden tamir 
inıa edilerek açılmış halk ve 

Blltlln ısmir halkının aabınıdıkla beklediji senenin en giisel, en kahkabah, en zarif filmi 

Aşk Bandosu 
FERNAND GRAVEY'in temsil ettiği bu film, seyircilerini kahkahadan kırıp 

geçirecek, hatırası yıllarca unutulmıyacakhr. 

Dikkat (Aşk Bandosu) çok uzun bir film olduğundan seans saatlerinde de
---- ğişiklik yapmak zarureti hasıl olmuştur. Seanslar şu saatlerdedir. 

Hergün: 14,30 16,25 18,45 21,5. Cumartesi 12,10 da başlar. 12,10 ve 14,30 
seanalannda talebeye tenzilitb bilet verilir. Pazar günleri 12,10 da başlıyacaktır. 

Aynca: Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

k6bne ve ratıp yerlerden kur· 
tulmuştur. Ayni kararı fmncı
lara da tatbik eden uray ba· 
ymclırda yeni sistem iki ftna 
yaphrılmısını temin etmiştir. 
Bu fırınlar ikmal edilince di
ğerleri kapatılacak ve Bayındır 
lzmir ekmeği gibi ekmek yeye
bilecektir. 

Uray bir de belediye binası 
yaptırmak ve kasabanm elek· 
trik işine yen d !D el atmak dil· 
tlincesindedir. Bayındır elek· 
triği mütemadi cereyanlı oldu
ğundan ıalalıa mubtaçclar. Şar· 
bay Kini Bayındır hu iki İfİ 
etlt etmek &zere alikadarlan 
•.anif Clbıaittir. 



...... .. YOi A81R ... ._, ... 
... 

işkence nihaye buldu 
Hauptman: (ben masum un) diyerek 

elektrik sandalyesin ,., oturdu 
.................................................................... . ....................... . 

Cani son ııefesini vermeğe hazırjanırken Trenton 
hapishanesi önünde toplanan halk teessür içindeydi 

Nn·Jeraey, 4 (Ô.R) - Tay- Vazıyet çok şayanı dikkat- Detektif Parker Hapishaneye 
yareci Lindbergin çocuğunu fid- tir. Mittehem V endel 25 ahi- gelir ıelmez miicldei .. aml 
yei necat baraiJle kaçırıp al- felik bir itirafname hazırhya- David Milentze telefon etti. 
dlrdlğlDclea dolayı idama rak ve eliyle yazarak nl• Hof- Soara ilmi birden kenc:likeacli-
mahldba olan Haaptmaa aiba- mana göndermişti. Vali derhal ni töhmet altında bırakan suç· 

yet dan mahalli aatla 20.45cle 
ya ıi GrinYiç aJ&rile aat 1,4S 
' ~ elektrik iskemleai izerine 
' utalarak c:aa Yermiftiı'. 

lıtanbal, 4 (ÖzeO - Batüa 
"fayı aylarca heyecaalaadı· 

ı. 11 Haaptmanın idama haklma
daki hlldbn nihayet gece in
ft z eclilmiftir. Suçla elektrik 
.. t1a1yeaiae otararkea •kWi 
Son dakikada: ........... 
l...Wbergia çocuğunu ben öl
dlrmedim Şimdiye kadar söy
lediklerimden fazla birteJ alJ· 
leıem doğTuyu a6ylememi1 ola

huptnuuı cağım." dedi. 
iDAMDAN EVVEL 

Trenton, 3 (D.E) - K.oloael 
l..illdltergi11 çocaiuu• katili ol
mwlde maçla Alman Brno Ri
chard Haaptman son dakika· 
..._ ,...,..Ba alqam Treatoa 

dedektif Parkeri JAlllU dawet 
ederek H:hamname,ı tetkik et
mesini rica etmif ve: 

- Ehemmiyet Yerilmeje de
ğer bir nokta gözünüzü çelene 
beai habuclu eclia 1 

Di,. teabila chifti. Vende
wıdalyesioin gölgesinde soa &a kemdi lreetdi•ini itham eden 
nefeslerini vermeğe bazlrlanır- itiraf mektubunda bazı kaytcUar 

ceza evi in& m&tlıif bir kala
hahkla dolu.. Bir cani elektrik 

kea nedense halk teeuür vardL Suçla Haaptmamn ma-
içinde.. Ht=men hiç kimse bu aum oldup ve affı için yük-
610. &alncle 1eYİllmiJor. Hatta sek mahkemede. iatizaa edil-
g6zyap d&kenler bile eksik mesini bildiriyordu. 

deiiJdir. Veadel 14 pbat tarilaiade 
Amerikanın Şerlok Ho.lmea'i Newyol'kta yakaya ele wennİf• 

adile maruf olan dedektif El- tL 24 Şabat taribiae kadar 
lia Paker akta• erkenden N _....ı... poli -l!-....1- L-
ceza eYine gelmit bulunayor. e•J~ ~-- camac ,... 

lan ba adam Pubr tandm
Halkda heyecan ve telif. . • cin iıtiaab edilerek ifad_. 
Acaba ne İfİ nr? Yoksa yeni -
bir delil mi, m&ttehem kurlu· uptedillllllittL a. ..... •ıle-

luyu iaticvab ettiler. 
Muhakeme emasuada bir nu

marala ...ı.kOm Haaptmaaa 

fiddetli uJdıntlar y.apan .ad· 
deiumumi, bu defa V eadele de 
aJai tekilde laimm•r ecliJor we: 

- Haapbaaa katil de;ildir. 
Katil sensin. ltinf eti 

Diye bajırdı. Şnpheıiz ki 
bu itham, Veacleli .a,lelmek 

içindi. Middeiumami bapiaha· 
neden çakarken keadimi m• 
lafbr"n gazetecilere: 

- Ortada bir muele 1ok, 
her,ey eskisi gibi yerli ıerin· 

dedir. Hiçbir dejifildik olma
yacaj'mı Dmit ederim. 
D~r. V eadelia bir ılallk 
~ ,aJi Ha•ND .... 
kiiai çirlitmek için tasni edil
ıaİf sayuJar bile Tanlar. Fil-

lacak mı? Dedektif Pukerin ri arallllda LillAeawia ~ 
yamnda daha hir adam nr. iu•• b~alana cİllaJetierİlli 
Heniz bllviyeti betti değil • • kaphyan earan açacak bazı kı- vaki V eadel etki bir eczacı Ye 
Fakat çok geçmeden llallr ara· 81mlar varsa da mlbhemdi. anbtbr. Kendisi Tıeatoa 
ıında pyı oluyor. Ve mütte- Müphem kODUf'lrorcbı. K...ti- ......._ca bir dolandırıalık 
hem P•I Veadel adı ajularcla mele IMr lrek•h•••• W b.Mi.ıaiae imai kal'lfliğı ~ 
..... ,.. vardı. barodan ihraç edilmiftir. 

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

914 ün Saray Bosnası 
936 nın Strasburgund8.n daha mı 

açık renkteydi, bilmiyorum ••• 
...................... •••••• .. ••••••ııııcocn ıu .............. ••••••••••• 

F ransanın Venediği şimdi sevgilisine bakıyor: 
''Beni başkalanna kapbracakcak m!Sın?" der gibi •• 

ı.tnzburs, 50 (D.E} - 914 
yılının Saray Bosnuı 936 aut 

lıtrazburs-la• dalla 1111 daha 
açmk rellkcle miydi, bilmiy0ram. 
Yalmz bifditim .. ki, latraz
bwım hava11 dhden gine bir 
az daba bulutlu, yuınduı ouaz 
daha ukiadir. Bir latruhurg
Jnr •rdum: 

- Ben, eledi. BU a6n gele
lecek; latrazburg için ölece• 
it•· Zaten hanF lstrazburglu 
ecelile aJmüştür ki? 

Meclt:niyet, maanlana kafa· 
meclaki Hrit ideallerine tim· 
diye kadar tslkmetmesini bh
aemp. Ve Wri8i, bir F .. a•
an 9iyledi: 

- Riyaya i•a .. m aama, 
kafamı fena IYlde 1Hf1UI edi
y«. Gelecek barWa A1su 
Loren Belçikanm olacaktır. 

Neye diyecekaiaiai&. Ri1a&1n 
....tıkı oiw ••? 

• •• 
Wraz~, muhaklrak kip-

irı.ta. eclipluia lauet eclecek
lui W.. mlla febri kadar par
lak.. z..- dailan, &ÜIDrid 
--·h•n e~wiabaWr 

rabe IWiacAe ,.uelm ı.tnz. 
barg kaJai, beni bile OD• 

&lhde INr p:yler •iJleaeie 
imar ediıoı. 

lhsrln medaai we'ürterin tak
lid ettikleri ve k&bik ada veri· 
len •imad tuw plae.ede-
riai bu tarihi ıebrin harabeleri 
arası.ta ltulaW&ııiad:. Fransa
- Venediği, fimdiki yqh k6z
lerile sevgili.İlle ....,_ : • Be
lli bqkalanna bptlracak •· 
.. ,, der gıbi ... 

• •• 
Bu t~hirde iokir edilemiyen 

Wr hava: Almaa aaidir. 
Bu şehri b"'lıaleyea laava 

ime: Fransız ..-kisidir. 
Bua kalırsa bu Jehir Fraa· 

az ve Alman olarak katmalı· 
clU". insanlar bu hüsnliniyeti 
belki de iç bia yıl 90Dra gis· 
tereceklerdir. 

Nıpolyoa Straab.rp geJdiji 
am• bütiia ukeılik suibet
lerio'- •aldlı.... .e bthW 
dinlermiş. Şimdi Stıulmrs da 
kene:& kalbini clinleyor. Fnnmz· 
._ belki de içtelindea: 

ohayda? 
Diyeceklerdir. S. ana ...... 

mi değildU. NapolfWI MaJcli. 
Fraaumn merkezi Pariatea 
bWn geride balm1wcla. 

• •• 
Mar1eyyez ilk defa Shu-

'-s ......... -- ..... 
Şimdi bu sokaklar Franmea 
ko1111111yodar. Yapfıı, dUl"Bf ve 
batta r&zıirın elifi pbi Fran· 
mcwler. Bazı binalan PmW 
aadanyw. Fak at neden laaki
kati söylememeli.. ...... W
nalan ic c...... "-ekteaa 
ifta ediyor. Bundu •a .......... 

- B.duaıt•Jla Fr-.z. ya
pdafiJle ~ om lııir telair .• 
Bir nokta daha var •.• Strazburg 
Fransızları laayıktaa çok lao,Ja
nıyorlar. Fdvaki Alman tefi de 
bıyıklıdır. Bu benzeyİf bir nok
tad...,., 11e zarara olar. 

Kartımıza yk Strazlm1'gta 
aldan ve .. -8eri IOl'dum: 

- Frama•ı .. i9ti,....na? 
- Malltariyeti mi tercih -,...._7 
- Yoka Almaaya71 mı? 
Cenplanm: 

Marmarada deniz harbı 
Sultan - Hisar büyük denizaltı 

gemisi (A.E.2) yi nasıl batırmışb? 
................................................................................................ 

"f empe,, den : San laarbi ilerlemuine lral'fl k07acak ...

1 

.... ifiad• •u•affalcirebidii• 
yapmıı olan lngiliz amirallan kerl kuvvetlerm ikmal itleriDi ujradalar. CcuretiDi kaybetmi-
laatıra eibetiad• pek baü Tlrkler tamamea d•ls tariki· y• Amiral de Robeclt lld kt
değiller bana sevinmeliyiz. Bu le 7apmakta idiler. çlk kah•- dalaa rlocienli. 
baytık ~llcadeleleri yapmlf olan Deniz lwWae dair .. him Aym ~ ı~e liJU. a.,~ 
aail J••&f yayq ortaclaa kal- bir eser yazauf olan ko.oclor ~ .-ıJer açm'!-- ko"; elbi· 
kıyor. En zeki ye en cesurlar Rorer Keyes Tlrlderha \,a ma- •Üd •t watlan •tar1alaa

1 
ba 'T' 

• a_ım.r maym -••n•• , .... 
me1anı~cla, yazılma.11 fevkalide vasala hatlannm ke.U..~ hak· ama kadar •olnald•IU', kepııe 
kıymetlı olan zengan babralara kmda amiri olan Amiral de yetipaek lzere cenuba prldJe 
mllik t.ahmap ta a..1an hlll Rot-edck• ta1 .. t alatb, daaec:elderi ••da Tllrk o· 
1azmamıı balaa••lar •• ,ayq Meseleeia llalll zanoland.p jektlrlerlnln ıtılt oltmda 'bi-
yavq kuvvetini karbeJliJ• bir kadar kolay detildi. dalar, bereket wenin '- lflldar 
habraya rimllmlf IJU'aka•lar Deaizalb gemileri ameliyat a,..ı sa•_. k...u W.ıt.ri-
ae kadar çoklar. sahalanu erifetnlmek ipa k•· ai de a1clsalat1yore.. 

Kahramulak •• ma't u ıt vetH bir cereJ••• kaqa •e dtal- Olt&llırla tMble ct.lk .... 
aoktalllldan birer IMsime de- DUf olarak ota Mf mi kadar oı... iki .... laı.._.e .,a 
mek ola ha aladeltıleri nok· bir 1eri, dar •• dolamb.P yalrlqblar. Birlei clft Wr • ..ra: 
m •• J&YU olarak b1cled• ıeçl&li pçmelde ife INatlıJor• r• aJdı vı derlaal batlı. J>ii111 

• d ft ) • • h b 1ar.1- D-...1-- L--L .&1---•--- mlreltlNtma kurtaracak YC 
aeyır e er ennm ve a ra m. uaamm v-.a• ftlllmlllmm lıtclefe "*Htli bir ate, açacak 
defterlerinin verdifi mal6mab ictu..i albeda ve Tllrkler ta- kadar vakit bplabilc:li. K~-
tamamhyabilecek ae kadar çok rafından yapılnut .. ,. laatla· d~ıan .. nmtı olq bmaDdanı 
kimseler nrdır. naı, dem.lb ıemtleıt için laa· ...... MMI Wr eltll '-tu-

Bereket Yersia ki ltlpn de· zırlanmıı atlan atlatmaları IA- ,....._ alll w.ı,i IWlnll; 
nizeileri Mztmkller gı1't M19111a• zım geliyordu. Buui Marma.. sat lrılewlar mya "atJW·•~ •• 

'

orlar. Frull&lan tambhn• • k ._ .. J-..ı- La yiunk n•h kı-nr slUH1r, 
raya per en -..ııı;;ı: c:nae -- .-.ı- T•..L.•-...!- • • .;;;.u.a 

çok yerinde oı...., eterin a- cam eden karakol gemileri de = ~ ~ wu ır. 
hihi balman Vll Atniral C. V. ayn. E. • Tlıldem eİae ı~-
u.-...e laıilz dem ........ Bltb iN mlfklller deai&- --. -~ ... ....., 2S 
lerWe •llaim bir mMki al- dlerimizi yı1chrmach. Fl'allmZ Nlauıla, hl,tk Avatarat,a 
mqtır. ı .... :ı: .. t- hu t "ilk li d.mtb ...ısl A.. E. - 2 H. 

Va Aminlm kitaplan lwp ve -.-· e A ma· H, G. D • ..._, kıın ..-.ın'8 
haldmacla yazıl•• ewln ~~·::!:ak ~da bif.. oı.r.k t.&Wn ewnl ........_ 
koBebiyommdapk lnemli Wr ı--. ettin...._. peti; •rmisla-
,er alacakbr •e banlan L-Lrf, Kalır .... ..Jaaribleri•im de Wr TME 6- --'---=-: w-

,, uma iei ba ..W•·eleri i...ia ellerill- -r ~ --•---ı", •. ., __ , tarih u ....... _.___ ,. -.- pillecli M .. aHMı)'etili teJ-
.._.. ,... a..1--w- ki •aait kAfi •• ,..... IİıJe AlliraJa ....... Yea".ti. 8İI' 
.nae ...... olmumda delayl Makie=•arı ba kUt'vetli ,.~.._ _....1.ı.- E. 1 ... 
La Nouvelle Re"VM Critittae'yi ---,- ..___k:u_ u..~.-a.:;__:...,. ~ 

qabilecek kadar kunetli de- uac us_ ... __.,_ ---
tebrik ebaelifiz. iiJdi. Benaoailli Ça-kbleJi etti. Uldlt etliji metod da .. 

Marmara deais barin laak- 1.., • ._.. seri d&mire iberimde • IMıa mil slnatJe 
la•aki ba .... aı.. .. Hli· mecHr ..w.. Dellia w-• ~ IMclt et.ekte idi. 
ji de ba harlıaa pniar..ı yftr..... .Dapetit • Thouan'm Ça•kkale aalerincle ... --
cihetten olan ehenuwi1eti b- knmanda11adalrj Joule Wr ma- rede ae,n ...-da ifidi1me-
tlar .. ,.... Ba ,.ı- ,... prparak .-rbhl& mit - --wri .... atitt-
-- bir t·-L-!L ~ klmlana topluma 1leW ol-
w• _.... ........ ~ Daha lranetli ola lı\lilı 
JIP haliDde dejil, s1ım r, • ., Hfineleri daha çok ı :ı W mads. 
ve renkli ft canla bir itlıtp ile oWzhr. E f.Ae• elu deai- f~':*fil ........ -7-a -==~ 
laikiye etwuiai bileD, ha•u zaJb sınUe • "z ilk teallıeli ... ~ __. m Jiı•c•e Clb
blr ialaa tara&Maa raır=mı E. lS taıafwl• ppıW...... IWll. • ı••• 8'2 11

...,._ 

empruyoalaruı teeeWtll k. • ' ı ı a ~ ittirlk lerilıi de clold1lramadı. 
Malaanir Uqqdea enel elmek illi;& ....... TM- 2t Hi=wh, 3 •ıebat .... 

Amiral Cutes .. m a....ı:s.ı lıir -.. S. 8-lie 17 •kıncl• zel Wr iMner -· eti laaft-...... ...- ae1ea ahrlUken .r.kta 
tabirle eberiya 91dlçlk. olaa itibaren daldı Ye Avrupa m,.. bir J = .. ._. 9ç torpil 
bu miicadelelere iftirlk •• ı._ .... elti, ICepes..,. ge 1•z1 M 18 Nf.a&.te elmak 
IMmlarda blylk Wr cesaret ye tarlalanm geçebilmek icin pek iki ' &, • • mi ..._ 
aekl gWermit ... ıalr'•rla ·······......, inlli. e-ina :!z.S.~ ... ' .. a 
"''hclarolafor: Fn n a.eot Her ..... tek btıell Wr etti. Apj ~p • ._. A. 
de ıa T..clwt. G ..... 1ta1- E. • 2 De • yazık 
va P•lacci, Ra•ett' Riae ki .... IOD ..... ~... idi. 
ı· - Claldl A. • E. • 2 30 Niaada 
k..di ,......... GelKGlzl ... ve tam Danlaaeı m~klln:lat= flumara ada• yakınlarında 
Wlillde •eılrw Rinr Ci,.lei ... Amiral._.. baap ~ t TMl mahiln S•• Hisar 
batıran bnedi .... nr tle Rebed&: ICT1· t .... dm ......_ Ve iW a-
UawW.; w. bir d • JG1 mu ... -r.tderin eline ~- atilk Wr ml*•W• ... 
lallrib el rk içim bir aıece Wr memeli için blarip a&sıızi• bmnWa. lllıellel.alb bıtar1-
Inıiliz denizalb ır•· · d• brar Y9'di. ..W Yr c1eniza1b tank Mir ecliWi. 
.._.ra 11=·1· ı ç.. y .._ s..W. B. 6, oau torpillemek 
lrfıcllc _..,.. .. o,ı, a.pe.. içia boiulaıa girmek emrini 

BiJik llinevlde okucimğumıa aldı, diitman mermilerinin Pi-
Meriade Jnıik Amiralı •-• muru alb.U a11eak bir tek 
hemen •ı;> • • ıl • ... Wr torpil alallildi n ••mm a-i 
be 8el.t t.wir .ti,_. di ıre aıc:Hr ...... Gnm-

Jleiular• ve G aaia ,.,_ pm we Sc."Pi• • 1 ripleri ile 
adu'M lıak.. edea mlttelik- 12 BirilM:ika..n 1914 de S.. 
ler iPa ._ klc• " cimiz W- gazJanla l>ir zafer kauam11 
li bqh bir ehemmiyet almıfb. olıla B. 11, n llaiıs&. Tri-

Fnnmz • bıgiliz oıdtıllaımsa -pb zırhlıları, bepei bu zorlu 
......................................... il ........................................ . 

de 25 ti ambtarifeti. yllde alt- -raklw, Fnssız lllfabm •· 
9'fl da Fnasayt istediler. Bir pdan, fakat yalnız Alman olan 
JfısE kiti birle Wr Mlice N· Wır dOn1adan ._...._ ecliyer. 

rirae •e aradaa • kiti kaJh- latrazhurpa t..mda l'eDÇ ve 
oluna batlin onlana yerlqmesi .. el bay...,. nnllr. S.aM 

..ı. llefİ isti,.._? "-a girmiyerek barın etıafm-
Ş... ltesbeli ld hiç Wri da gecenin en geç valutlanu 

dok• ylz • tllrdlistemi)9'· bdar piyasa ediyorlar. Buka· 
lar. cl:ala1111 baıka bir meziyeti de 

• • • erkek gibi para aarfetmesiai 
ı.trazburg radyosunu merak Wlmeleridir. Mesela Wrile t..-

edipte açbmz aı? Çok lloı llJOrıunuz. T•ı,.a armm 
W..197 ••• ICokftJle ~iyi din· amn tarafından olura blHOn 
leat,or. Bir ..Ukew - habs- ...nıftar ...... Ba bdm
leri •eriJer. Hideri. w nutku, lar za ıllitditia•• Mraz ... 
Viyna epeTa••• Wr ftlllak skeldirler. Ve bilbam cazip· 
.. ,.,. trera Bedinden Wr tirler. o.Jana cazip tarafJm. 
konferau bu radyonun vercliji Iİpletten 'bahaettijiniz daki• 

----· ... kal .. ..,... 

Nişan merasimi 
~ 

Dün rece ftrilen 
büyük suvare 

Seman ....... tlccadar•
... ... , Sabri .En.um ke
meleri a.aa Ne.aria E.rma-.... . . . 
- ıe ı• ' ı teca· 
merlerinden bay Sabri Şeke· 
rin etı. izzet Şeker ile 

'-(,;!ıltJkpm 

Birinci 

lmn • •• • ' i 1rıı11-.rillille iaa 
w. ........ 

• m .. mebetle yüz eUi 
kiplik mulateteıa: lair ıuvare 
teıilmif •• .. railmde iki 
tarafa aileei ft joıtlariıe 
tellrimİzill Tirk ve ecaebi 
Wrcok lanı•111 -.ları ai
Werile l>iıade IMmr bulun· . ........ 

Gençlerin ıerefine sabaha 
katlar 11e1'eli tm gece geçi
rilaaif, "8 mes'ut ıh kuthı
lanmıftır. 
~ wııah1an tea.rik 

eder, ..Uetlerİllİıl 
_; ___ .... 
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Küçü 

Tsanagölü tamamenltalyanlarınmış 
Ingilterenin hakkı gölün yalnız suyuna, Italya 

ise bütün araziye sahih imişler 

Avusturyaya protesto 
notası gönderecek 

Viyana, 4 (Ô.R) - Havas 
muhabiri bildiriyor: 

Küçük Antant devletleri, 
Avusturyada mecburi •skeıli
ğin iadesi önünde müJterek 
bir protesto notası hazırlıyarak 
göndernıeğe. karar vermiştir. 

muhafaza edilmesi hususunda 
orta Avrupada emniyetin sar
sılmaması lüzumunu göster· 
miştir. 

ROMA ANLAŞMASL 
B. Hodza Romada yapılan 

üç taraflı anlaşmayı orta Av
rupada ekonomik iş birliğine 
engel saymamaktadır. Demit· 
tir ki: 

• • 
mesını 

Atina 4 (Ö.R) - Baıbakan 
B D · · I 
1 

· . emırcıs milstace mesele· 
erın halli için, saylavlar oda· 
sının teırii salahiyetini kabi· 
neye devrederek fevkalade sa-
lahiyet . . . • k vermesını utemege a-
~ar v.e~miştir. Hüklimet, odanın 
endısıne itimad reyi verdikten 

~?nra, kabineye vereceği sala
ıyeti kanunlar komisyonunun 

~ontrolu haricinde kullanmak 
ıdd' •asındadır. Bunun sebebi, 
acele halledilmesi lbımgelen 
~esailde parlamentonun tavik 
ıle vakıt kaybetmemesidir. Bu 
ıneıelelerin bqlıcalan da mem
leketin ulusal müdafaası, bu
nun temini için lazım gelen 
ın ,. 

a 1 tedbirler ve memlekette 
norınal bir ıiyasal hayatın ia
desi için ihtiyaç ırörülen karar
lardır. Hükümet ordunun ihti· 
Yaçlarını yerine getirmek için 
ne ı· azımsa yapmak kararıoda· 

dır. HükUınet çevrenleri, kabi· 
nenin istediği salahiyetin par
lamento haklarının inkarı ve 
onunla işbirliği ar:ı:usunun fık
danı şeklinde tefsiri doğru 
olamıyacağı kanaatındadırlar. 
Partilere gelince bunlar 
bilhassa hükümeti~ neşre-
deceği kanun emirnamelerinin 
kanunlar komisyonunca kon
trolu noktasında kabine ile 
ihtilaf halindedirler. 

B. Çaldaris kabinenin bütün 
yazıların temsil edileceği bir 

hakkında 

saylavlar odaıı tesisi maksa· müddet için hilkiimete fevka-
dile eskisini dağıttığını, fakat ilde aallihiyet vermeğe müte-
yenisi önüne de çıkmaktan mayii olmakla l: !raber kanun· 
sakındığını kaydederek parla· lar komisyonunun va:ı:ifesioin 
mento kendisine aid olan işi devamı noktasında ısrar et-
görmiyecek olduktan sonra mektedirler. 
intihabata lüzum kalmadığını "Koatimerini,, gazeteııi Halk 
söylemiş ve bükiimetin sarih partisi organı olduğu halde, B. 
bir proğramla oda önüne çık- Çaldarisin itirazını yersiz bul-
masını istemiştir. makta ve parlamımto önüne 

Ulusal Halk partisi başkanı çıkmaksı:ı:ın hükumetin it başın· 
bay T eofokis partisinin bükü- da kalması yolunu partilerin 
mete fevkalde salahiyet ver- açtıklannı ve zaten parlamen· 
meği kabul etmiyeceğini bil· toya dayanır bir kabine teşki· 
dirnıiştir. line imkan olmadıktan sonra 

Liberal partisi ile cumhuri· bu va:ı:iyetten biikümetin mesul 
yetçi partiler ise üç aylık bir olmadığını yazmaktadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgarlarda Almanyaya 
imrenmiş bulunuyorlar 
Atina. 4 ( Özel ) - Bulgar 

gazeteleri Hitlerin son cevabını 
alkışlıyorlar. Mir ve Slovo ar
sıulusal münasebetlerin Hitlerin 
tekliflerine uygun bir şekilde 
tanzimini temenni ediyorlar. 

Bulgaristan Almanya ve 
Avusturyanın hareketlerine im
renerek mecburi askerlik hiz
metini iadeye karar vermiş 

gibidir. Bulgar erkanıharhiyesi 
bu maksatla geceli gündüzlü 
hazırlıklar yapmaktadır. Hulga
ristan Nöyi muahedesini yırt-

--mak için ltalyanın müzaheretini 
elde etmek fikrindedir. Bulgar 
kralının Romaya mutasavver 
seyabatı bu maksatla vuku 
bulacaktır. .•..... -.. 

Müracaat bolluğu 
Paris, 4 (Ö R) - Iç bakan

lığın bildirdiğine göre Fransız 

saylavlar odasındaki 618 koltuk 
için şimdiye kadar 2596 nam
zed kaydedilmiştir. 

Roma ya Prağ 4 ( Ö. R ) - Başba
kan B. Hodza diyet meclisin
de mühim bir nutuk söylüye
rek Avusturya diyetinin mec
buri askerliği iade hareketinin 
muahedelere bir tecavüz oldu
ğunu ve bu sebeple muahedelere 
bağlı kalanlarca şiddetle protes
to edileceğini, bu brotestoda 
Çekoslovakyanın yalnız kalmı
yacağını, Romanya ve Yugos
lavyanın da ya ayrıca, ya Çe
koslovakya ile birlikte protes
edeceklerini söylemiştir. 

AVRUPA SULHU 
1 Mart harp darbe'.erinden 

beri, baş gösteren güçlükler 
dolayısile başbakııın umumi Av
rupa sulhunun takviyesi için 
orta Avrupanın ekonomik teş
kilitlanmasının baş şart oldu
ğunu, Çekoslovak siyasasının 
kollektif emniyet prensibine 
sadık kaldığını emniyete Av
rupanın hassaa bir noktasında 
yapılan tecavüzdf'n kolektif 
emniyetin müteessir olacağını 
söylemiş ve Avrupa emniyetinin 

Romada anlaşan devletler 
iki taraflı paktlara tarafdardır. 
Ve çok taraflı paktların aley· 
bindedirler. Çekoslovaky• bu 
gibi paktların ileride daha 
umumi bir anlaşmaya yol aça· 
bileceği ümidile bunlara mua
rız değildir. Buhran halinde 
olan Avrupada bir anlatm• 
çaresi aramak lazımdır. Eko· 
nomik anlaşma hazan sıya

sal an!aşmamazlıkları telifi 
edebilir. Çekoslovak siyasa
sının içde ve dışda ea 
kuvvetli noktası maddi ve 
manevi kuvvetidir. Ulusal mü• 
dafaa hazırlığında millet di
siplin göstermiş ve ber feda· 
karlığa hazır bulunmuştur. Çelı 
ulusu şu kanaattedir ki arsıulu
sal müdafaa için bazı hürriyet
lerini feda ediyorsa, bu ancalı 
hürrıyetiııin bütünlüğünü koro· 
mak içindir. 

iN ILTERE 
Almanyaya büyük bir 
dostluk eseri ~österiyor 
Almanyanın fırsattan istifada 

etmesi tavsiye ediliyor 
Londra, 4 ( A. A ) - Milli 

müdafaa bakanı Sir T omas 
Enskip Portsmavsda muhafa
zakarların bir toplanbsında 
söylediği nutukta Almanyanın 
gayri askeri bölgedeki icraa-
tını tenlcid ve muahedelere 
inancının tekrar tesisinin lüzu
munu kaydettikten sonra de
miştir ki: 

Almanyanın intikal devresin
de durumun yatışmasına badim 
oımaaını ,iddetle arzu ettik. 
lngiliı olusu hilen Almanyaya 
karıı uzun müddettenberi mev
cud olmıyan bir dostluk göster
mektedir. Komşumuz ve müt
tefik(erimi:ı: Fransızlara karşı 
olan muhabbetimizi de kay
betmediğimizi ümid ediyo
rum. Emniyet arzularında on
larla beraberiz. Fakat Ingi· 
liı: ulusu yalnız Fransa ile de
ğil, ayni zamanda Almanya 
ile de doıtane münasebat ida
me etmek arzusunu göster
mektedir. Ulusların barıt arzu 
ettiği böyle bir durumda dev
let adamlarının devamlı bir 
barışa varmaları her halde 
imk.in-12 olmamalıdır. Ve 
durumun bir müddet evvel 
zannettiğimden çok fazla 
ımklnları ihtiva ettiğini zan
nediyorum. Bir taraftan fn
giltere Alman tekliflerini 
bunlardan en iyi neticeler 
çıkarmak arzusu ile tedkik 
ederken diğer taraftan Renin 
iki tarafında geri dönüleceği 
yerde ileri bakılarak vesika
lardan öteye gitmek arzusu 
hakim oldcağını ümid ediyorum. 

AMERIKALILARA GÖRE 
Vaşington 4 (A.A) _ Ame

rikan matbuatı Avrupa duru
munu Inl!'iliz görüşüne nararan 

tahlil ve tesbit etmek itiyadın· 
dadır. Bu suretle Alman hanı 
planı gazeteler tarahndan iyi 

karşılanmaktadır, Vatingtoıı 
Post gazetesi diyor ki : 

Alman teklifleri reddedilirH 
bir hata irtikap edilmiş ola· 
caktır. B. Hitlerin samimiliğin· 
den şüphe için biç bir sebelı 
yoktur. Fransanın yine menfi 

bir harekette bulunması bek
lenebilir. Bununla beraber Fran· 

sa devamlı bir barış temin 
atmek istiyorsa Avrupa ulua
lannın mağlup diye ikiye tak· 
simine nihayet verilmesi lü
zumunu anlamalıdır. B. Hitler 
Müzakereye amadedir ve azı
cık hlisail niyet bir tan:ı 

hal bulmaya kafidir. Fransır:
ların ErkAnıbarbiyeler arasınd• 
müzakerelere başlamuı hak
kındaki arzularına gelince, B. 
Hitler de bunu reddetmemeli 
ve isteklerinin haklılığına gü

venerek F ransızlarin geçici bir 
nümayiş mahiyetinde olan ba 
arzusunu tatmin etmelidir. 

INGIL TERENiN FiKRi 
Bertin, 4 ( A.A ) _ Royter 

Ajansı bildiriyor : 

lngiliz hlikiimeti Alman tek· 
lifleri hakkındaki müzakerelerin 
Lokarno devletleri mümesaille· 
rinin bir toplantısında tedki~ 
edilm~sinden ziyade diplomasi 
yolu ıle tedkik edilmesini pelı 
ziyade arzu etmektedir. Bu 
diplomatik görüşmeler kolaycı 
ilerlediği takdirde B. Hitlerin 
tekliflerinin kat'i bir cevab ve
rilmesinden önce milletler ce· 
miyetine tevdii mümkün ola· 
caktır. 



Sahne fi YENi ASIR 

Ben de sevmiştim 
Hollyvood'un üç st ·· dyosu birleşik 

olarak bu filmi çevirmişlerdir ... 

• • • 

Greta (.l'arbo - .t\nııa l\1a y Vong- Adrian Bul it - G ra~Ya ı~ ec Giııgers 
Ro~et·s - Katerin Hat·ley ve i\lyrna Loy rol alnıışlardır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu filmin hedefi klasik eserlera halka sevdli9mektir 

Hollvvood: 25 Mart - Son 
hafta içinde Hollyvood sinema 
dünyasının başlıca hadisesi üç 
stüdyonun birleşik olarak çe
virdikleri bir filmin ismi " Ben 
de seı.·miştim,, dir. Bu filimde 
baş rollerde Greta Garbo, 
Myrna Loy, Anna May Wong, 
Adri.an Bult, Graçya F ee, 
Katherin Harley ve Ginger 
Rogers'in bulunmaktadır. Üç 
stüdyo, son zamanlarda hafif 
filimlere doğru halkta uya
nan temay~lü yenmek ve klasik 
filimleri halka sevdirmek için 
müşterek sermaye ile bu filmi 
çevirmişlerdir. 

Bu filmin en şayanı dikkat 
tarafı, Greta Garbonun yaşı 

otuz altıyı aşmış bir ana ro
lünde görünüşüdür. "Ben de 
sevmiştim,, filmi, aşk ıstırap

ları içinde çırpınan Myrna 
Loy'un başından geçen bir 
maceradır. Filmin mevzuu kı
saca şöyledir: 

- Greta Garbo fakir bir 
ailenin çocuğudur. lllinois'de 
doğmuş; fakrüzaruret yüzünden 
Andıca adasına korsanlar tara
fından kaçırılmıştır. Orada kor
san Pobelo ile sevişen Greta 
daha on altı yaşında büyük 
bir felakete uğrayarak beklen
medik bir sırada ana olmuş, 
sonra ana olduğu için adadan 
koğulmuş ve yine doğduğu 
UJinois' e gelerek ailesinin ya
nma dönmüştür. 

Ailesi Gretayı bu haliyle 
kabul etmiyor. Onun yanında 

J >at Pa!t'rsoıı İlk balzun tebessıimle kmşılıyor 
diği kalmıyor. Biraz vahşicedir. raber soruyor: 
En ufak sarkıntılığa yumrukla, - Kimdir, o ? 
tokatla mukabele ediyor. Ade- - Gösteririm, sana ... 
ı 1 · k k t)" ld v • • Ve akşam sevdiği delikanlı-e erı ço uvve ı o ugu ıçın 1 B · Ak •· · . ıyı rıan rue ı annesme 
her kavgadan galıb çık~yor. tanıtıyor. Greta, delikanlıyı gö-

Yaramaz kız on yedı yaşına rünce derin bir şüphe icinde 
geldiği zaman Myrna Loy'un kalıyor. Bu çehre, bu gözler 
bu yeni ve haşarı tipi temsil ona yabancı değildir. Brian 

Aherue ile alakalanıyor ve ko
nuşarak hüviyetini anlıyor. 

.. . 

Meğer bu delikanlı, Gretanın 
hayatmı zehirleyen vahşi 
korsanın oğlu imiş. Greta vazi
yeti kavradıktan sonra Myroa'yı 
yanına alarak derhal eve dö
nüyor. 

Myrna bu vaziyetten bir şey 
anlamamıştır. Annesini, mevcut 
"sırrı,, itiraf etmesi için zor
lıyor. O zaman Greta Garbo, 
filmdeki ana hüviyetini büyük 
bir kudretle temsil ederek 
kızına göz yaşları içinde büyük 
hakikatı itiraf ediyor. 

Yeni filmler 
Sporun kadın vücudu 

üzerindeki tesirleri 
Herbert Marskal 

"Sevilen kadın,, is
minde yeni bir film 
çeviriyor. Bu film 
muhtelif kadın tip
leri arasında erkek
lerin hangilerini ter
cih ettiklerini, hangi 
kadının ne için ya
ratıldığını ve nasıl 

daha cazib olabile· 
cegını canlandır
maktadır. 

ROSE MARIE 
Janet Mac Do

nald ve Nelson Ed-
die'nin çevirmekte 
oldukları Rose Ma
rie filmi ikmal edil
miştir. Janet Mac 
Donald bu filminde 
yine güzel şarkılar 

okumaktadır. 
BAŞKA ZAMAN 

SEViŞiRiZ 
Janes Stuwart, 

Margr.ret Sulavan ' 
yeni bir film çevir- , 
meğe başladılar. 

Filmin adı " Başka Knteriıı dö Mil " Romeo /11/J'l'f ,, /rlmi11de 

/oan Be11etf, hctl Mac Muray Zam Ptfts-jack Mulıall salı11e vazu farajuulaıı 
verilm izahatı uykuda dinliyorlar 

zaman sevişiriz,, dir. 
ŞARK ADASI MAHKÜMLARI 

11 Şark adası mahkümları ,, 
filmini Nevyorkta bir günde iki 
milyon insan scyredebilmiştir. 

BiR SPOR FiLMi 
Maureen O S'sullivan yeni 

bir spor filmi çevirmeğe baş
lamıştır. Bu film sporun kadın 
vücudu üzerinde bıraktığı gü-

zel intıbaları canlandırmaktadır. 
Bu fi)m Nevyorkta bir güzeJJik 
müessesesi tarafından propa
ganda mahiyetinde kullanıla
caktır. 

KARIM, SEVGiLiM 
Hollyvood

1
da yeni bir film 

çevriliyor. "Karım - Sevgilim,, 
filminin 937 yılında tamamla
nacağı söyleniyor . 

s Nisan 1939 

Müzayede ile 
fevkalade 
büyük satış 

S Nisan 936 pazar günü öğ
ledP.n evvel saat 10 da Tram
vay caddesi Sadık bey mevki
inde 687 No.lı Muammer beyin 
evinde maruf iki aileye ait fev
kalade lüks mobilyalar müzayede 
suretile satılacaktır. 

Fevkalade lüks saray mamu
latı dokuz parçadan mürekkep 
oda takımı, üç aynalı modern 
büfe, yeni bir halde lzmirde 
emsali bulunmıyan A. Gvand 
markalı Alman piyanosu ve 
tabüresi, tablalı 9 parça Av
rupa mamulatından hezaran 
salon takımı, bronz birer bu
çuk kişilik Avrupa mamulatın
dan iki adet iki direkli karyola 
maa somya, tekrar bir adet 
iki kişilik nikel karyoJa maa 
Şam işi şemsiyelik, üç adet 
ikişer kapılı aynalı dolap ceviz 
kabine üç aynalı iki beyaz kar
yola, birçok Avrupa yemek 
isktmleleri, kare anahtarlı ye
mek masaları, on iki adet deri 
iskemle, servant, duvar saat
ları, emsalsiz lüks Grandürla 
marka salon gramofonu ve bir 
çok plaklarile, ceviz şemsiyelik 
bir çok ya~Jı boya levhalar, 
maun şemme aynası, dokuz 
parça ipekli kanape takımı, 

yazı makinası, bir kişilik Av
rupa mamulatı nikel karyola, 
fevkalade zarif ve nadide elek
trik avizeleri, Jardinyera, do
kuz parça kadife oda takımı. 
ceviz saybur, yedi parça hasır 
kanape takımı, perdeler, kap-

lan derisi, bahçe kanapesi, 
ipekli şezlong, poker masaları, 
komodinolar, vazolar, kuşlu ay
na, marüken bir kanape iki 
koltuk, etajerler, sarı işlemeli 
gayet şık mangal, sigara seh
paları ve birçok taban halıları 
kilim ve seccadeler vesaire. 

Ayni zamanda ev icara ve
rilecektir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 

Fırsat arttırma salonu 
Aziz Şınık Telefon 2056 

(696) 4-4 S.6 

Fırsattan istifade 
Keçeciler caddesinde mani

faturacı isak oğlu Musenin 
dükkanına giren sabıkalılardan 
Durbaba oğlıı Ahmed bir arşın 
hasse almış ve fırsattan bilisti
fade 22 metre kadar boyalı 

hasseyi atıp kaçmıştır. Aran
maktadır. . ...................................•••...••..•.••.•..............•...•..•••..••.• , .•.••••..•••..•.•••...•...•••.•............................................................... 

Dn111rle Parola ·• Baftnlll g jz/rn altuula ,, /r/mi11dr ırmr 
bir ilıtillilci roWmi drtiror 

taşıdığı çccuk bütün illinois'de ettiğini goruyoruz. Myrna 
adım fenaya çıkarmış; eski şehir hayatına, sosyeteye ka-
tanıdıklanndan hiç biri yüzüne rıştığı zaman oraya ısınamadı-
bakmamaktadır. ğını hayretle görüyoruz. Za-

ZavalJı Greta kimsesiz ve valfı kız bunun sebebini bir 
ihtiyar bir aileye baş vurarak türlü bulamıyor. Fakat ana, 
kendisini çocuğuyla birlikte Grela Garbo işin farkındadır. 
evine kabul etmelerini yalva- Vahşi korsanın sulbünden dün-
nyor. Mukabilinde ev hizmeti yaya gelen kızın her vaziyeti 
görecek, ineklerin sütünü ala- onun gözünden kaçmıyor. 

cak ve bazen de boş vakitle- Bir gün Myrna eve geliyor. 
rinde çamaşır yıkayacak ve Doğru annesinin kucağına çı-

hususi mektupları dikte ede- kıyor: 
cektir. - Anne, diyor. Sana bir 

Greta, bu ailenin nezdinde müjdem var! 
on iki yıl kahyor. Bu müddet - Nedir ? 
zarfında çocuğu on iki yaşına - Birini seviyorum. 
gelmiştir. Küçük kız pek ha- Greta, çocugunun bu masum 
prıdır. Mahallede, kırda rast- itirafından memnun oluyor. 
Jadığı delikanltlara çektirme- Myrna'ya yüz vermemekle be· 

"'** > AŞK BANDOSU & &PFH 
EH HM 

Tayyare sinemasında Aşk 
bandosu adiyle oynanan filmi 
cesaretle herkese tavsiye ede
riz. Bilhassa bu filmi aşktan, 
neşeden, muıik ve zerafetten 
tatlı çapkınlık i!e, gülmeden 

hoşlananların mutlaka görmesi 
lanındır. Bu filme Aşk bandosu 
adını bulan ]tim ise pek isa-
betli bir buluşta bulunmuş, pek 
yerinde bir ad koymuştur. Evet 
Aşk bandosJJ başından ni
hayetine kadar muzik ile duy
gunun tempo tutmasından doğan 
bir macera, bir romandır. Sa
natın o kadar incelikleri gö
rülüyor ki tren kompartima
nında muzik tempolarile sanki 
vagon tekerlekleri dönüyor, 
sanki kompartimanlardan, pen
çerelerden gelen ray, demir 
sesleri bir kemanın bir kontre-
basın bir flütün sesidir. Genç 
kız kıyafetine girerek bütün 
artist kızların mahremi olan 
tatlı b'r çapkın v.ır, Aşk Ban
dosu süjesi bu çapkın ile baş
lıyor, bu çapkın ile bitiyor. 
Ekspres po>tasını yapan trenin 
yataklı vagonlarında genç ar
tist kız ' arın bütün harimine 
giren genç kız kıyafetile iki 
çapkın, kaş, göz işaretlerile 

o kada~ tatlı bir mücadele açı
yorlar ki, onu orada görmek, 
sanatın zevk ve neşe deseni 
üzerinde nasıl iıJendiğini anla-

mak filmin macerasını değil, 
rejisörün kudretine aktörün 
meharetine bırakmak herkes 
için adeta değerli bir müşahe
de olmak kabiliyetinde b'r 
ıeydir. 

Sinemacılık dekorda, tabiatı 

alışta, romantik vakayii tabiiğ 
hadisata uyduruşta pek ilerle
miştir. Aşk bandosu, muzik, 
neş'e, zavk, çapkınlık ve ko
miklik filmidir. 

Şurasını da kaydedelim ki, 
ıgllmekten, kablmaktan yalan-

Jar, bu filme gitmemdidirler. 
Çünkü, bu film kadar insana 
bol kahkaha attıran, bu film 
kadar gözlerden yaş gelinceye 
kadar insanı güldüren bir film 
daha ne gördük ne de göre
ceğiz. 
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Müslümanların 13 Anası 
İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 

8118111 sayıstı 7t Yazan: Tokdll ., 

Evet arkamızdan yetişmişler .•• Selamını Muhammede 
götürdüm. Onun selimı var. Yarın sabahleyin 

hücum olacak, tertibat alınıyor ••. 
Mlllıammed elile uzaklan 

İpret etti: 
- Glttirin ta ileride ~ ya• 

Plll'sanız yapın, cezasıdır. 
Yolun biraz uzağmda bir 

kaya dibine bağırta bağırta 
çlkc:ltlrWen casus avaz avu 
ıalvanrken, Ômerin kıhncı 
laafif bir ıslık sesi gibi ıes ve• 
rerek havada bir -run daire tiadi: ı--

- Çat! 
Cuuaun bqa; ıoıiain yamı 

lunltıya hoplmaf bir balda 
diılerine dittL . . . . ... ....... 
....... 
Bireyde. Haria'in çaclırmda 

8ediıe Alla....., Harille ...... 
llJordu: 

- Evet siz ftriyoram. Sen 
~YlW kipnk bir kunetle yar
-. edecep., ..,_. lledi· 
•nıa yolau tutarız. 

- Eier sen bu İfİ yaparsan 
llem .un zengin olunun, hem 
............ Zira ........ 
çok ganimet bu .. caju, bilb••ıa 
~e~eyi de zapteclip Mekke
lilenn idareaiae temeclenıek 
Kureyıtea alacajı•a miikifat 
hatka balaat.ir. 

- Çok doğra llJMJGl'SUD 
~si Ba ifda Uıll çıbca
aız. Şimdi. MllİI ~ de· 
diiiae bakalna. bia befyk, iki 
bin kadar L-M: efe ta.llİl ~ ..... llllilli .... 

dır. 

-..... -=~-an• kuvveti.._ ..... 
•iniz? 

- Her halde bet altı bİD-' 
den aıağl değili 

Harisi'• ~ W ... &İlli 
açıldı: 

- Deael 
- Ba,lel 
- E biaia - bqa laletl-

mumuz bot elacrk 
- Madem ki llİ,.t ettik. 

bahbna habı-, ._ ile,_.. 
dım edeceiim qaja ,.bn 
onun orclusa kadar topllı ı 
oluruz. 

- Peki aea m ıeme• ka· 
dar ba._ iltiı.ık edellia l 

- Ne vakit iatenea, ta bir 
kaç gü~ i~ derhal sana 
re-.. 

- Aııı 
- Şu halde li• i14.eyim • 

• - • ,l!H& ........... s.;. 
- ~ .. Wr zifafet YUİJorw& 

Haris o gece bJı azb t mi· 
~ için dert hqı maaıar hir 
Ziyafet ftftli. Kazalar keaitdi, 
.-.. tlestileri cloWUftllllu. 

Yeailnıeje, içilmeje başlan-
dı. Beni Masta& kızlan ele• 
riade teflerle ....- etrafı• 
.-kılar alyle.a.P, d._..er, , ......... . 

ffui& lı•di yanlaımisz p· 
çea, eadamlı, ~r bir kale.Yi 
et~a k-6te cloFi t•ktlr 
Yere tliz çiktürttlL 

- Bak! dedi. 811 laa. klle
le.rinıin içinde en stızeliclir, adı 
nefiaeclir, bunu sana hediJ~ 
ediyorum.. 
Kız Nefise efendin budur, 

0 gece onun koynuac:luın, an· 
lıyor m~sun. ruz kıvnlaı-ak Bii
re:ydeye sokuldu, bir van ke· 
dis- mm sibi tlisleri izelinde 
nazh nazh yerlqti ve sarmqb. . . . . . 

Ziyafetin umumi manzara11 
berbat Y• çirkin bir hal al
~ 

• 
sarhoı olmaşlanh, Büreyde ka-
cağında 11kbğı N efiaeyi bir 
tlılil bı rabmıyordu. 

Bir arabk Büreydenin bir ar
kadaşt onun yanına bdar gel
di, kulağına eğilerek : 

- Biireyc:le 1 

- Büreycle 1 
Bireyde k'\Cllitncla u,ap 

kalan Nefiseyi .brak. boeur
dmur gibi: 

- Ne nr Nefiler 
- Bireyde uyu belel 
Büreyde sesi anlamıfb, ya• 

yavaşça ıilldadi. 

- Ne nr Ad? 
- Kalk, beaim'• beraber · .............. 
Bireyde pzleriai pddetle 

.. iki defa oj.,..., .,... 
k•llda, ,Wller, u,.let ma• 
hallinin biru ileriaine çıkblar. 

Parlak melatabm nmatle pl
kaaa• nlıa pceı in iMi ıms 
deminde 1eyre daplmu bir 
ı•ıEk • ._.,., ilerideki dere 
mehtaptan ıfi)dar daft•l·Mı
rank akıp gidiyordu. 

- Ne vaı Avfi 
A vf elini aefti bir renk alan 

•Pi'-• tlDjTa -tarak: 
- Orap baki ...-ıor mu· 

Sllll ? 
- Ha,. 1 
- Bak • ... ...... , ..... ~ 

.................. tef 

- Aceba? 
- Bunu anlamak kolay, aQ 

burada dur, ben bir aaata ka• 
dar gefıri&. 

- Hadi allanma, eğer •lar 
ise, benden selim a6yle, saba· 
ha karıı hemen hiicum etsİlller. 
Düşman çok zayıf .• 

• • 
Aradan bir saat geçti, bir 

&uçuk sut olda, iki 11aat geçti. 
• Bireyde ,, pdail yo•ra 
tlikmif bakaJOn:1a. Herkes •ı· 
llllf, -.,lmJa dal•fla•dı. 

y ......... birisi: 
- Selim Bireyde 1 
Birdenbire d&ıdil: 
- AleJklm -"m, O 8eD• 

miaia? Ad 1 Fakat aer.tea 
gelclia, ne zaman geldin? 

Ad ,eldi: 
- G&emedia değil mi? F.ğer 

göneydin bqkalan da glldr
cln, o za••D sfdip gelemezdim. 
pli p&..arheaiı&aePfiaa. 
gizli gizli geldim. 

-EM 
Etraı.a ...... aödnü ta-... .... - °'*" -1 
- EYet arbmı&du yetif· 

miflet •• Sellmmı Mabammede 
göttırda., .-ım da sma seli· 
mı .,.,, JUlll ........ ,. hüc,_.m 

yamyormuş gibi. 

olacak, tertibat ahmJOr. 
-Streride-.,telı:rar ziyafe~l
line clWI, Nefile pplak kbl
lara fM'8 geıe UIUIDlf ta• 
byorclu, • · di, onu iiptli, ~ 

~MiM~•••' lıw c •tf -
taWew;a.ch. ·a1n~ae" )'• 
b•• ..-ta. - Stln1ı Vcv-

Ribentrop Mitlerle 
telefonla görüştü 

- ., lllnl/J ''"' "'"*' -iltil.at ............ ıeciri-
- Sir n...u Porbimı.da 
Wr .a,lew .... .... ..... ........... ..,.. ... ,.,.... ............. 
•ıka_... aiJnnrr ila1l n 
sliiUfaa etmip. Yelli liaka, 
~ Bea blltesiai itgal 
etmeleriyle emDiyet •e itimad 
hissini• sanalcbiı aoktuaada 
urar etmiş ve bu ıtıc 
...... i~ ..... ...... t•• ,.. fi dt .... .. 
p.te~...., Mm-~ 
lifleıinia ihtm •edolsileceji 
bitin İJİ ~ ....,..... 
t*armak ~· Olllane iececle11 
ialeep lıeAlkiae imkia ..,. • 
cek la!r •••• ._ah• r • 
lehinde ~B6Nflar. Afaian
Jlllllll da ba ual P'I sarretiai 
kelayl........ ........ Siır 
TbMaaı eımiyet n iılimatl W.. ... ,..... ........ _ ... 
DID kat'{ bİI' zararet oWu;.a 
glateı.qtU. 

Paria, 4 ( Ô.R ) - ı.,ili& 
JOıplİlt muhaJif ...... Jideıi 
B. Attlee "Oeavre. suetMin· 
de Avrupada kuarlı bir Sal· 
han teailİ hale.Tondaki fikirle-
rini yazıyor: 

•Alman mulatıraaam tamam-
~yaa vem~ &eniı bk 
plAoa ihtiyaç var4ar .N11',bJ~ 
a.ı...,..,... '1.tltklpe ea .tf. 
sait zemin uluslar ıoıyetmi 
kadro111clur. Umamiyetle· harbı 
Jıuarlamaja yarayaa ukert 
ittifaklar ütemiae clhmekten 

·--" ll11•dır ... 
~ 

pwteli ... ~ IMkalıpa& 
,... ' o baferautaa çaba ana 
6kria p merkezde olclupau 
unsı:lyer: ,..._,.,. ce•ab 
vemeclea. ..azakereleri açma· 
._ ince, bozalmut olan anı· 
...... kı....- tamamen de-
lil• •ile ~ ... _.. te..W 
...... ,... ..... • • ..,t-
tar. 117 ek•ıh ;.. apb E' 

imkia .... k bire >dıu9p· 
auı iyi jeıt yapmaa ıttrektir· 

"journal,, F ......_ laOkfamet:i· 
•Ah•ııll n'ıl .... •i· 
--~plim Jllj F 

we bene Uluslar 10ıyetui kacl· 
._.. bir lıilakereye ~ 
.-uuaı lftif01'. Ulular ••J9"' 
tıesiDla lali -'rMtW JllPllCljı 
toelanb Pü.fealıe pttularuadM, 
•tta .F,._ Wl&aMbntlı• 
•nra CoDevrede yapılabilecek.· 
tir. 

"Pfılit J•&nd,.; 4a Fraıanın 
pDİf lıir ıulli plim hazır~ 
,.-4t ,_,. teklif etmeaiDI 
mataf& ı~or. 

..... - PW. .,. ... 
tleclir. Fabl ille ince Rea bal· 
psiain Almual•r tarafmdaa 
ifgalijle açıktan apja tecavtm 
.. ._. ........... ,k .... 
....... iltijor. .............. , ......................... .. 

Yeni n....-ırat: .... -----·-·· 
Havacılık ve Spor 

Havaallk ve Spor lbeanua· 

- 164 lllCi MJlll ..... 
alhıdıerecalla cakb. 8a ~ 
pk deprli ha....ı.k ,_ ve 
W>erl~ Yulir. Te-,. .._.. 

Borsa Haberleri 
Din Borsada 

Y•Pll•n Sabflar 
CH FBOıf<18D<::lı 

llZllm 
ÇiL Aka Fm 
290 K A Kizmı 10 25 11 50 
2Sl Oznm kuruma 11 25 12 
17 s z Galip 11 11 
9 fi AJyoti 12 SO 12 50 
8 Şmlak z bi. ıs 13 
4 KOMehmet14 14 
579 Yekb 

502552 Eski aabt 
503131 uumi sabf 

Para Piyasası 
4 4 1956 

Ahi Sabi 
Mark 51 lS 50 62 
lsterlin 621 50 624 
Fr. Frangı 8 28 8 30 
Dolar 79 85 79 40 
Belga 21 20 21 40 
ltalyan lreti 9 95 9 fJ'I 
lsYiçre Fran. 40 87 41 12 
Florin 8S 25 85 40 
Kr. Çekoslo. s 24 5 n 
Antr. ilini 23 37 23 frt 

" 

• ? 

DOKTOR 

Hulôsi Erel 
Sinir hastabklan 

Mütehassısı 
Pazardan macla lıer glıı 

liçtea 90Dl'8 İkinci Beyler 
soJu+ada 81 numarah mua-
yenelaane8İllde butalanna 
kabul eder. ( 3436) 

IZM iN 
Çok kazançlı ve 
çok tanınmış 
BlR KIRAATHANESİ 

Detten satılıktır 
İstekliler llemen, Karşı· 

yakada Sütçü çıkmazında 
62 ..... rah evde oturan 
O.,• Emineye bq vur• 
s..ıu. 

H.3 4-15 (678) 

,.., .. 
.. .. 

Cezayirll ff,_,., biti ve FatıJ UtfJJ 
.. " u " • .. " 

., 
" " ,.., 

,. 
" .. " 
" " u ...... ,..,. 

Bergama Vakıflar Dire 
den: 

örliiğün-

Uikt1 n Cimi 

1 ... s .... ~ 11 

• .. " " kaha,_. 

• " " " Yemeklik 

" " 
,. 

" Kalıa Yepoea ...... .. 11..tafa fabrikuaada Yemi• 

• • .. " Kahaftpo1& 

" 
,. 

" 
,.. Sabunluk 

Kilo 
2816 

80 
1536 

5' 
2450 

50 
39 
208 tO'l68 y olr.k • " " Kalan ve posa 

~ va~r idareliae aid yukanda cins ve miktarlan 
yazılı zeytın ,......... WdBPall 3-4-936 tarihinden itib 15 
il• mld~ede açık arbrmaya çıkarılmııbr. ihale hiinll ı-:.~~936 
c ............. ı,...... ..... ......... ti. 
Ye depozito •kııhslıl .....- .._. .... •• .:z1.. ... ~ 
müracaat etmeleri lllzuma il&n elanar. rem•• 

5 8 ıı 119 

Daimon marka elektrik lira baları liste si 
Numra• Cinli 
~= ~ ~ het ylz metre mesafeyi ra.terir ayarlulır. 
936& O ~ iç• )'il mefte mesafeyi ahterir ayarlıdır. 

ç pilli kriatal uf.ti cu11ı dart rtz metreliktir 
92'& iki pili .............. iki ... li .. 
1611 BiF pili kddll il1'1t •lnla ikr 11 

metreliktir. 
1m~ ...... ,.. ........ 

•vp IOikcrn • 
~: :;.::. kriıtal ufak camlı iki 76z metre mesafeyi 

2262 tiri pill .,.. w f•eriıiir. 
8380 Bet pill ,edi Jlz metre mesafeyi gösterir a,.,h 

krUtal camMar.Yirmisci asnn en son ie.._ -
4611 Dart k6te çok klçlk fwrdir. Yelek ~ Ye ba.· 

,..lıua el çaatalumda taşuıır. 
1908 Kalem ıeklinde Rabtiyei kalem fenericlir lt.erbM 

3001 
faamda baluama11 llzııa olan bir ihtiyaçtır 

• Vele.pit feneridir. Portatiftir. Elde de kDIJawlar~ 
2213 F. O. B. Kttmw lteyaa •qil gösterir •~ t...J! 
a ladtr lld Jlz ell" W\' renllll t'e 
:w~. 1 .-etre mesafeyi gösterir. lluhabereJ 

Umamt clepea : lzmirde s.lahan --·Hilal ........ . 

Gayri menkul mallaruı aplc 
artbnaa ilinı madde 126 
·rire lc:ra memurluğundan: 
Açak artbrma ile paraya 

çevrilecek gayri menkultin ne 
olduja : Bir dllkkinın tamama 
ve bir hanın 16 1ehimde sem 
b~uk sehim hıssei ıayia11. 

Gayri menkulün balUDdağll 
mevki, mahallesi, ıokata, D11• 

maruı: Dlkkin Keçeciler ~ar
flllllda 30 numaralı baa Lonca 
ç.,...ncla S7 numarala. 

Takdir oluaaD kıJ&Det: Hanm 
sekiz haçuk Mirim hissei pJİ• 
ua 2125 lira dükkinm tamama 
150 lira evrakı nakdiye 

Artbrman1n yapılacağa yer, 
gfin, aaat : '2-S-956 cumarte'Iİ 
saat 11 Tira icra memurlaia 
odasında 

1 - ltbu gayri menkaliba 
arttırma prtınmaesi 2-4-936 ta· 
rihinclen itiharea 51 numara 
ile T"ıre icra dairelinia ıauaJ• 
yen numarasında herkesin g6-
rebitmeai için açıktır. lliada 
yazalı olanlardan fazla _., at 
almak isti,_a., it• pdlla· 
meye ve 936-51 dos,.a -•
ıuile m8Pltlriıct" ; ........ 
etmelWir. 

2 - Arttırmaya işfirik içia 
yakanda ,..a1ı bpaetill ,.... 
7,S niftetinde pey yeya .. 
bir hankama teminat mekt* 
tnc§ edilecektir. (124) 
3-İpotek .-ı.i•hıc•"lwfa 

diier alikadarlann ve irtifak 
11.Ma•lııiplı iaiz ..,n ...... 
berindeki haJdanm laasmile 
faiz ve masrafa da rolan iddia 
lannı it'- ililt tarilliaMa iti"! 
laaren yirmi giin içinde e .. rakı 
mlDitelerile birlikte memari
JC'' be bildirmeleri icap eder • 
Abi lmWe haklan tapı9 tıicilile 
..&it ah dııkça aabf bedeliaia 
papp-s-dan bariC bblu. 

4 - Ghterilen pde aıt
tnmaya İflirik edenler arttınna 
f&l'baamesini okumuş ve lüzumlm 
mıM t alm11 Ye '-51aıı ta
cg • kabul etmif ad ve .,,.. 
elm:mrlar. 

S - Tayin edilen zal88Dda 
gayri menkul üç defa bağınl· 
dıktan..,. ea çok arttırana 

ihale ear. Aacak artbrma 
bedeli mm....c. kifaetin 
yüule yebnit laefimıi .... as 
veya sabf ist yezia alıacağ1na 
ncham olaa c1ijer alacaklılar 
buhmlp ta bedel Mcların o 
PJl'İ -.-kul ile teBPİD ecliJmit 
............ ··- Mıcta. faııo 
laya cdauzsa ea çok atttara• 
- • ••ı• haki kalmak 
laere wlbıma on beş pa 
dalaa temclit ve on beşinci gioi 
a,.U uatta ,,...cak arttır• 

mada, bede& ıabf isfireain 
alaaiıoa riicbMN olu dijeı' 
alacaklıların o pyri ••r'w' 
ile. tıelllia edi'=it alacalden -cm tt.a ,_.,. p1tmı• 
prtile, en çok artbıana iltaht 
etlilir. B1J1e Wr IMMW elde 
edihseılıı ihale ~z. Ve 
.... talelai. ....... 

6 - Gayri mmkm kendi
aine i1wLle olunan kimse derhal 
YeJ& Yetİlla aDblet içinde pa• 
rayı .er••· mae kararı fea
......... Jma•U.dea evvel 
ea Jllmek teklfte IMıılunan kim· 
•e •8lilsıı.it oN•ğıa betlelle al
maia mı alana ena, rua 
9~ •eJ• ..... muaa hemea 
ea bet rh müddetle artbr
.. ,. çakanlap- ea ~ artbrana 
i1aale .-.. ~ ihale arasın .. 
d~ki fark ve geçe-n günler içın 
~de betten llesap oluna~ak 
faız ve diğer zararlar aynca 
lııibıe batet blmabazın me
-.i,etimizce ahcıdan tahsil 
olantar. Madde 133 

Ha. ve clükki.n 1ukanda 
alateriJen 2-5-936 tarihinde 
!ire ~cra meauıluğu odaSında 
.,. İlla Ye t611ıirilen arftınpa 
............... IS 
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Çifte spiralli yani OSRAM 11 D ,, lambaları 
elektrik ceryanından azami derecede 
istifade temin ederler. Çifte Spiralli 

·: olmaları sayesinde ucuz lambalara naza
ran yüzde 40 daha ucuzdurlar. OSRAM 
" D ,, ampuJlerini tercih etmeniz karınız 

icabıdır. Ambalajı üzerindeki " D ,, ışare-
tine dikkat ediniz. .. 

R 
lzmir vilayeti defterdarlığından: 

l11ısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre hac
zedilen Donanmacı mahaJJesinde Zafer sokağında kain 58 ve 60 
sayılı hane ve dükkan tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle 
1atılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tah-
ailit kalemine ~elmeleri. 27, 1, 6, 11 795 (667) 

NASl'Q ilACl 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

DOKTO 

YENi ASIR 

lzmlr Belediyesinden: 
1 - Karşıyaka su tesisatı· 

nın temdidi için lüzumu olan 
0,4 kutrunda bin yüz on metre 
çelik boru ile otuz yedi aded 
T. ve üç aded Vana başsekre
terlikteki şartname veçhile 21-
4-936 sah günü saat onda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 
Hepsinin bedeli muhammeni 
yedi yüz yetmiş yedi lira kırk 
kuruştur. iştirak için eJli sekiz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

2 - Hava gazı fabrikasında 
mevcud yirmi beş ton font 
boru, altı ton demir parçaları 
iki yüz kilo tunç ve pirinç par
çaları, üç silindirli bir motor, 
bir büyük ve dört küçük eski 
dinamo ile yedi yüz parça eski 
avize ve şişe başsekreterlikte 

ki şartname veçhile 21-4-936 
salı günü açık artırma ile ihale 
edilecektir. Hepsinin bedeli 
muhammeni altı yüz y\rmi do
kuz liradır. iştirak için kırk 
yedi liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka · teminat 
mektubu ile sövlenen gün ve 
saatta komisyona j:?'eJinir. 

3 - Metre murabbaı yirmi 
beş kuruştan 95 adanın üç yüz 
altmış metre murabbaındaki 
bir sayılı arsası başsekreter· 
likteki şartnama veçhile 21-4-
936 salı günü saat onda açık 
artırma ile ihale edilecektir. 
iştirak için yedi liralık muvak
kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen gün ve saatta komisyona 
gelinir. 

4 - Senelik kirası otuz lira 
bedeli muhammenli Namaz· 
gahta Misakı Milli mektebine 
bitişik 42 sayılı dükkanın bir 
senelik kirası başsekreterlik
teki şartname veçhile 21-4-936 
sah günü saat onda açık ar
tırma ile ihale edilecektir. iş· 
tirak için iki ·yüz yirmi beş 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu ile söylenen gün ve 
saatta komisyona gelinir. 

3-5-9-14 860 (707) 
- Senelik kirası 650 lira 

bedeli muhamrnenli Karşıyaka 
sahil gazinosunun 2 senelik kira 
sı başsekreterlikteki şartname 

veçhile ve 2114/936 Salı günü. 
saat 10 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
98 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün 
ve saatta komisyona gelinir. 

5-8-11-15 884 (716) 
- Senelik kirası bin lira 

bedeli muhammen!i Güzülyalı
daki Deniz banyolarının baş 
sekreterlikteki şartname veç
hilt! bir senelik kirasının açık 
arttırma ile ihalesi 14 - 4 - 936 
Sah gününe temdid edilmiştir. 
iştirak için yetmiş beş liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 

e rtıaan 1ea• 

Jf/111 .......................................................... ... 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 
• uma~ ı fi a~ı 

l'arafından mevsim dola yısile yeni çıkardığı kunıaşlar: 

SAGI~AJI 
- - - - liil: - - - :z&R1F 
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Yeni yaphracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
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Birinci Kordonda ŞARK HALI T A ~ '!; 
186 Numarada • a.e ~ • 

~~:ı:rafı.~~i~1d:- F AHRi Kandemir oğlu 
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Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asını Riza 

PASTİL FOR PASTİLFORPASTİL FOR PASTİLFÖR PASTİLFOR 
PASTİL FOR p ASTILFOR 
·p ASTİL FOR p ASTİLFOR 
:PAST~L FOR p ASTiL FOR PASTILFOR 
PASTiL FO Kullananlar 

R Nezleye, öksürüğe, nefes darlığına tu- . PASTİL fOR 
PASTİL FOR tulmazlar, sesleri kısılmaz, nefes boru- ~ PASTİL FOR 
,PASTİL FOR ları hastalanmaz, boğazları ağrımaz. p ASTjL FOR 

PASTiL FOR PAST iL FOR P PASTiL FOR 
'-ASTIL FOR P R PASTİLFOR PASTİL FOR 
PASTİL FO ASTİL FOR PASTİL FOR 
:PASTİL F STILFOR PASTİLFOR 
\>ASTİL TİLFOR TİL FOO 
~ . 
PASTI ~OR 

~Asr· · R 
PAST ·. 
PAST 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL . 
PASTİL FO 
PASTİL FOR 
PASTİL FOR PAST 

R 
:OR 
FOR 

İLFOR 
ASTİLFOR 

OR PASTİL FOR 
L FOR P ASTİLFOR PASTİL FOR 

i 
i 

ile söylenen gün ve saat 10 da 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve komisyona gelinir. 

kökünden çıkarır. 885 (817) 

Muayenehane 
nakli 

lzmir ithalat Gümrüğü Müdürlü
ğünden: 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. ,.r:zz7-7Z7.ZZ.7.ZZZ7JZ7.7..zzzzzaf/t,. 

SCiiiiiii;;.id_d_i_v_e~m-ü-e-ss;;..ir;;;;;;;;;b;ir=-n-as_ı_r -i-f a-cı_d_ır;;;;. ~;.;;;;;;;=~=;;;;-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m ~ Doktor 
Odemiş: Hastane cad

desindeki muayenehanemi 
sayın halkımıza ve köylüle· 

ONUN 

" 
~ Sabiha 
~ 

~Süleyman~ 
~ Çocuk hastalıkları 

rimize bir kolaylık olmak 
üzere Gazipaşa caddesinde 
7 numaralı binaya nakletti
ğimi, fukaraya da evelce bil-
dirilen günlerde meccanen 
bakmakta olduğumu bildi
ririm. 

Doktor 
N Ramiz GUndoğdu 
~ Pazardan maada her gün N Ödemiş 

· ıniitehassısı 

~ öğleden sonra 3 - 6 ya ka- (670) 
~ dar ikinci Beyler sokak 81 N ___________ _. 

~ numaralı muayenehanede ka- ~ 
ti bul eder. iS ~~7.:ZZXIC/..ZXJU!L///LZLV/7!'~ 
~'7////X/.//777./.L//7.L~/.~ ~ Göz Tabibi 

Parİ• ~~;ıı;:~~;;0~rlom•lı ~ IS SalaA Lelt'ın ~ 
l\1uzaf fer Eroğul N 

1 
il ~ 

Keınal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memlekPt hastanesinde 

(Akgündüz) 
Merkez hastanesi göz has

talıkları mütehassısı 
F ransanın Bordo tıp fakültesi 

göz kliniğinden mezun 
Muayenehane : ikinci 
beyler sokak No. 79 

1-13 SOS H.3 

İzmir İthalat Gümrüğü müdürlüğünün umumi çatı öndele saç
larınıu değiştirilmesine ve font yağmur borularının ekme kolla
rının sülyen boyası ile salmaslıra yapılacaktır. 

Bu iş 5292 lira 78 kuruşluk bedeli keşifli tamir işi 2490 sayıla 
kanun hükümlerine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 6-4-936 Pazartesi günü ve saat 15,30 da ithalat 
gümrüğü müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işi alacak istekJiler 
936 yılında ticaret sicilinde kayıtlı bulunması ve işleri yaptık-
larına dair Nafia müdürlüğünden musaddak ehliyet ve Tıcaret 
odası vesikalarıoın ihalesi muayyen olan günde komisyona 

ibrazları lazımdır. Bu işe ait keşifname ve fenni şartnamesi 
Nafia Müdürlüğünce tasdikli olup dosyasındadır. istekliler her 

zaman şeraiti ve yapı'acak işi anlamak üzere ithalat Gümrüğü 
müdürlüğü levazım ve ayniyat servis şefliğine müracaat ederek 

malumat edinebilmeleri için keşif ve şartnameyi görebilirler. 
Bu işe iştirak edecek erbabı san'atın yüzde 7,5 hesabiJe 396 
lira 88 kuruş muvakkat pey akçesinin ızmir lthaliH gümrüğü 
veznesine yatırdıklarına dair aldıkları makbuzlarını ihalesi 
yukarıda tayin edilen müddeti muayyenesi zarfında komisyona 
ibraz etmeleri mecburi olduğu erbabı san'atın malumu olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 1-5 818 l ) 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre 

haciz edilen Ahmed ağa mahallesinde başturak caddesinde kain 
2 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 

T ahsilit kalemine gelmeleri. 





Sahife 10 s Nisan 1saa 

• 
• 1 

er n ur rsa 
Ingiliz kamoyu bunu alkışlarla tasvip edecektir 

Fransızlara göre A anyan n er hareketi harba doğru bir adımdır. Alma 
yaFransız hududunda bir Seddi Çin yaparak kuvv tler·ni b raya dökecek 

Paris 4 (Ô. 
R.)- Fransa
nın Londra, 
Paris, Roma, 
Brüksel elçile-
rile başbakan 
ve Dış baka-
nı, Dış bakanı 
erkanı dün 
top lan mışlar
dır. T oplanh-
dan sonra res
men bildirildi-
ğine göre Fran 
sa hükumeti 
Lokarno dev
letlerinin ge
lecek haftapir 
toplantı yap-
maları husu· 
sundaki tek
lifinde ısrar 

etmek fikrin-
dedir. 

DIŞ BAKANLAR 
KONUŞMASI 

Paris, 4 ( Ö.R ) -- Fransız 
sefirleri konferansından sonra 
dış bakanlıkları arasıoda Lo
karno muahedesine sadık ka
lan devletler konferansının ça
buk toplanması için tema!'i baş
Jamışbr. 

Londra, 4 (Ö.R) - iyi ha
ber alan çevrenlerden bildiril
diğine göre Lokarno devletleri 
konferansının gelecek çarşamba 
günü Brükselde toplanması 
hakkındaki Fransız talebi res
men lngiliz hükumetine bildi· 
riJmiştir. Forayn ofis konfe
ransta toplanmasını esas itibarile 
kabul ediyor. Lokarno devletleri 
konseyin çarşamba günü Bürük 
ıel'de toplanması hakkındaki 
Fransız talebine yapılan mü
said kabul Fransa hükumetine 
müzakereleri uluslar sosyetesi 
kadrosunda yapmak için atf e
dilen niyete dair Parisden ge
len haberlerin neticesidir. Böy
lece münhasıran Lokarno dev· 
Jetleri arasında müzakere usu
lüne karşı lngilterede yükse
len itirazlar başlıca esası kay
betmiş gibidir. 

CENEVREDE 
GÖRÜŞECEKLER 

Öğleden sonra Forayn Ofis 
ıervisleri tarafından yapılan 

tetkikatın neticesi şudur ki: 
Paris ve Brük,el ile anlaşma 

halinde harekete istekli kal
makla beraber, salahiyettar 
lngiliz çevrenleri 13 )erin Ce· 
nevrede yapacakları içtimadan 
istifade ederek B. B. Eden, 
FJandin ve Van Zelandm 
Brüksele gitmeden birlikte Al
man plimm müzakereye fırsat 
bulmaları imkanma ileri sür
mektedirler. Bu görüşün öğle· 
den sonra Fransa ve Belçika 
ya bildirildiği tahmin ediliyor. 
Hafta sonu olmasına rağmen 
gelecek içtimaın mahalli ve 
ıekli hakkında müzakereler 
devam edecektir, 

INGILIZ KAMOYU 
Londra 4 (A.A)- B. Edenin 

A•am kamarasındaki beyana
tından bahseden Taymis gaze
teıi, erkinıbarbiyeler arasında 

...a.a.~ereler ya,....11.filniaclen 

Bu son meseleyi Lokarno devlet
leri müzakere edeceklerdir. Zira . 
Avrupa muvazenesini altüst et-
mektedir. Fransa hududunda 
bir " Seddi Çin ,, yapmakla 
Almanya bütün kuvvetlerini 
şarka ve cenuba atacaktır. 
Avusturya ve kilçük ant:mt 
tehlikededir. Daha vahim bir 
mesele de şudur; 

Almanya ayrı ayrı anlaşma

larla bir Alman Uluslar Sos-
yetesi kadar emindir. Bu-
nun onune geçmek ıçın 

biricik çare asıl Uluslar Sosye
tesini kuvvetlendirmektir. Bu
nun için Uluslar Sosyetesi cm· 
rioe bir askeri kuvvet verme· 
lidir. Bu kolay birşey değildir. 
Fakat Fransız planı şimdiden 
hava kuvvetlerinin arsıulusal 
hale konulmasını teklif ede-

Berlinin Villıe/111palafz 'i11de lıngiill J!Öriilen tezalıiirat cektir. 
vazgeçildiği takdirde lngiliz leceğini kaydediyor. 

11 
Pelit Pıovençal ,, da diyor 

efkarı umumiyesinin bunu al- SULH TEKLLlFI y APAN ki: Almanya taviz yapmağı 
kışlarla karşılayacağım ve bu- DEVLET HANGiSi? reddedemez. istediklerini bu-
nunla beraber bu müzakerele- Paris, 4 (Ö.R) - "lntransi· tün diğer memleketlerle zorla 
rin genel yatışmaya hadim ol- geant,, Fransanın mukabil pli- kabnl ettirmeyi de iddia 
madıkça sükünetle telakki edi- nından bahsederken sulh için edemez : Sulh ışme diger 
Jeceğini yazıyor. teklif yapmağa biricik salibi- )erinin de iştiraki, ıulhu daha 

Deyli Telgraf gazetesi, Er- yetlar onun en çok emniyet- emin ve sarsılma• yapacak 
kanıharbiyeler müzakerelerinin sizlik uyandıran taraf olamıya- tekliflerde bulunmalan liz.ım-
mahiyetine müteallik olan bü- cağını kaydediyor ve diyor ki: dır. llıtı; ar nine (A~•rupa)- Çoıuklallm bu lım6nla1111z a b m ol 111rt ı 
tün endişelerin B. Edenin iza- Almanların bütün hareketleri KOLLEKTlF EMNiYET yet esasıdır. Fransa 1914 den- iyi anhyacağını ummaktadır. 
batı ve Fransa ile Belçikaya barba doğrudur. Silahlanmaları 11 Paris Soir ,, Fransız ce- beri bunu Cenevrede kabul et- Kolektif emniyet demek, her 
verilen mektupların neşrinden Rende ilerilemeleri, istihkam vabının esas ! ensibini şöyle tirmeğe çalışmıştır, Bugün hangi bir ulusa karşı taarruzu 
sonra bertaraf olması lazımge- yapmamağı teaahhüt etmeleri.. gösteriyor: Bu, kolektif emni- lngilterenin bu zarureti daha bütün ulusların redetmeleri ...... "iDS8Dii'g·~·1n· ..... k8Ibr·· .. s1z1aDily ...... or· ..... mii?........ :;!~1~'.i.~~:~:7.!~in m~~~.~:: 

ANI TEHLÜKE YOKTUR 

Habeşlerin Üzerine savrulan mayi halindeki alevler .. :~:7p~=~~=~uki;,:ö~0~~::!; 
erkinıharbiye müzakereleri ve 

zavallıları acılar içinde ademe gönderdi ~;~:~~~=;~ .. F~~~:~:·~~:: 
Londra, 4 (A.A) - Royter bir tehlükenin önüne geçil-

Ajansından: miştir.Bin dokuz yüz on dördün 
Habeş kıtaatı asangi gölü hilafına olarak Almanya bugün 

bölgesinde Maicio'da ltalyan bilir ki taarruz ederse lngilte-
sağ cenahına yaptığı mukabil reyi Fransa ve Belçikanın ya-
taarruz akim kaldıktan sonra nında bulacaktır. Bu teminatın 
imparator ordusunun kısmı 
küllisini takip ederek Koram kıymeti inkar edilemez. 
istikametinde çekilmektedir. "Nouvelliste de Lyoo,, sefir-
Jtalyan kıtaatı şimdi çekiJmekta Jer içlimamda muhtelif hüku-
olan Hebeş kuvvetlerine temas ı met merkezlerindeki temayül 
etmektedir. hakkında verilen izahatı şöyle 

Gondarda ltalyan mevzilerini hulasa ediyor: 
tahkim etmekte ve geride bı- DEVLETLERiN DURUMU 
raktıklara malzemeyi cleb için LONDRA Fransanın du-
acele yol yapmaktadırlar. O!!adende soll /ta/yan bombardımamndan sonra lla/km durumu romunu anlamakla beraber 
MUVAFFAKIYETİN SIRRI abdallaşan Habeş piştarlari taarruza geçmeyi istememişler tesi umumi sekreteri B. Ave- Hitlerin "insani,, telakki edilen 
Habeş mahfelleri ltalyanların evveli müthiş bir korku ve ihtiyatlan salim bir şekilde nol ile mutabık olarak B. de bazı tekliflerini şu veçhile kar-

Gondar ve Asangi gölü mu- içinde duraklamışlar ve son- tutmayı tercih etmişler ve gon- Madariaga muhasım taraf- şıhyor: 
vaffakiyetlerini ıehirli gaz kul- ra önündeki arkadaşlarının darı kendi haline terkederek lıirla yeniden herhangi bir BRÜKSEL Fransa ile bir-
Janmalarma atfediyorlar. müthiş bir surette yandık- muntazam ve büyük bir zayiat müzakereye iİrişmeıden önce likte hareket edecektir. Zira 

Royterl'n Adis - Ababa'dakı' Jarın - - k b verrnede · t t · et 'ş emniyeti Fransanm emniyeti ı gorunce açmaya aş- n rıca ı emın mı - on üçler komitesinde temsil 
muhabirinin haber aldığına lamışlardır. Bunu, Habeş kısmı !erdir. edilmekte bulunan devletlere kadar teblükededir. Fakat 
göre, ltalyanlar Gondar taar- küllisinin ka,.ması takip etmış- Bununlaberaber ayni gece Fransanın lngiltere ile birlik 

T muhasım taraflar ve ezcümle 
ruzunda alev makinaları kul- tir. Habeş kıtaatı ancak alev lmru'nun iki generali şeflerinin olmasını istiyor. B. Eden Paris 

ltalya nezdinde, komitenin 
}anmışlardır. menzilinden dışarı çıkınca top- emrine itaatsızlık yaparak As- ve Berlin arasında hakem ol-

ÇOK FECi DURUM lana bilmişlerdir. Muharipler karilardan müteşekkil olan Londrada 23 roart tari- duğu gibi B. Van Zeeland da 
Söylendiğine nazaran: ltalyan geri dönerek Italvanlara hü- İtalyan sol cenahına birkaç hindeki son toplantısındenberi Paris ve Londra arasında ayni 

ileri hareketinden evvel hava cum etmek istemişlerse de şef- baskın yapmışlar ve Askarilara teşebbüs ettiği müracaatlar rolü oynıyor. 
bombardımanı yapılmış ve uçak- leri Ras lmru ile Ayalu Habeş büyük zayiat verdirmişlerdir. hakkında izahat vermek lazım ROMA berkiteler meselesi 
Jar gazlı bomba ile mayi ha· ön kuvvetlerinin akıbetini ha- ONÜÇLER TOPLANIYOR olduğu fikrindedir. Yakında bir halledilmek şartile Fransaya 
Jinde alev makinaları atmışlar- tırlatarak kendilerini ikna et· Cenevre, 4 (Ö.R) - On üç· rapor halinde neşredilecek olan tam müzaherete hazırdır. 
lardır. Ayni zamanda piyade- mişlerdir. ler komitesi başkanı ve lspan- bu iyzahatı aldıktan ıonra BERLIN Almanyada heye-
nin önünde yürüyen istihkam lmru ve Ayelu ayni zamanda ya delegesi B. de Madariaga yakında baılıyacak yeni müza· can son haddini bulmuıtur. 
askerleri alev makioalariyle bir meydan muharebesindt. önümüzdeki Çarpmba günü kereler arefeıinde takib edile- Alman devlet adamları gerile-
yüriiyordu. Gökden düşen ve Habeşlerin duıı vaziyetini de komiteyi Cenevrede toplamağa cek yolu tayine komite 58Ji- meğe hazır deiildir. Fransa 

. 14nlen atılan bu alevle, önünde ıöz öniade tutarak mukabil kaNr vermif!İr . .um.lar '909Ye· '9i1ettar tiahuimaktadır. bunu heMba katmalıdır. · · · 


