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' Lord Eden Dıs 
' 

Bal~anı Oldu .. 
1 

, Mısır - Trablus Hududunda Silah Patlamadı, Fakat HA
diseler Var. Ital an Kaçaklar, Mısır'a iltica Ettiler. 

~e · 'a 
1 

:: M. Eden Ni~ayet Hariciye Nazırı Seçildi, Ve Bu üzümlerimize Bir 
a· 

ll8dise, lngiltere'de ... Ç?~}yi Bir Tesir Yaptı. Pazar Daha! 
0 M. Eden, Zecri Tedbirlerde Şiddet Taraftarıdır. Bu Tedbirler Belki de 

Denizde Soel Ve Harp Şekilleri Alabilecektir. Vaziyet Çok Naziktir. 
Şu andı, Jogillı harici ılya 

eetl, Samuel lrnır'm elinden 
M. Edeo'e gf!çmle ve kral bu 
tıylol t11dlk etmlıılr. 

üzüın Kurumu, Rus Piyasasını da. 
Mahsultımoze Açtı. Parla, 2:1 (Rıdyo) - M. 

Eden'ln lagUfz dışbakanhğıoa ,. 
•eçilmeıi, beyoelmllel ılyaııf ale· 

ininde gOntın l'!D bOyOk bAdl 
t! 

ıeel olmık ftzrre telakki "dll 
U• 

k· tnlıtlr. 
Bu hAdlıe, loglliz kebloeeloin 

da . 1 d ıaeh bir bubrıo geçırmeı e 
ekılr. 

Dan, Londre lif ılyaıet me 
aflll tımımlle bu bAdleeoln 
ıbakkoku lçta u~raımıt Pazer 
ıttll bile nasarı itibara alınma · 

ıttır. 

.M. lhldvln, İoglllı tııırlcl 

yestoe M .Edeo'ıa taJİD Qıerloe 

oluelar ııosyeteslodekl vazife 

M. Edto'deo alınmıetır. 

M. Eden umumi harbte 

Freosı'da Alman'•arı kartı gö 
niUltı olarek herbetmle ve bu 
ıebebten samimi vı ciddi bir 
Frenaız dostudur; tlmdlye ka 
da,r birçok Franııı · lnglliı 

••• 
il· 

Istaobul'daki Cinayet 

lr. lzmir Zahıliısı üç Kişi 
Tevkif Etti. 
~----~--~~~~ 

inayetin 700 Lira YflzOnden işlendiği Sanılı· 
r. Tutulanlardan Biri ölen Kadının Kocasıdır 

Ortada maktul kadımn korası, 

Dandan 10 15 gtla evel la· 

solunda Rifut. sagında Halid. 

lklçeımellkte yıkalıttırmııtır.: 
• J nbal'da Kaıımpıtada bayram Fakat Halid, bunları vapurda 

tanıdığını, baık• yerde görme· 
dltlnl eöylemlı, ılmdl nerede 

• erinde köprG ıltında boğa· 
) ı rak öldQrtllea bir kadın ce · 

t bulaadagana n bu cin•· 
te alt hiçbir iz elde edileme· 

.. al telgraf hnadlıl olırak 

ımııtık. 
Efelkl gtln lıtaabal emniyet 
rektflrllğlnden tehrlmlz em· 
Jet dlrektörlagtıae gelen bir 
lgrafl•; makUU kadının ko 
ı Manaıtırh Abdurrahman 

bemıerlıl Rlfat .e Hılld'fn 
lr'de bulandaklarını blldlr· 

f, tnklf edilmeleri lıtenmlt 
. Anlaısl.a, letıabol aabıtaıı, 
nlara masnaa olarak teıblt 

ittir. 
E11111lyet direktör manini 
all, ..ak'dın haberdar olanca 
bal r .. •tyete geçmtı n 
nutarlı kıtlllerla Tepecikte 

rdoklannı teablt eylemlıtlr. 

nan Qıerlne Kemer komleerl 
tfl kat ilerin lılerl Qıerlnde 

mit n '"Y1ar kondancı· 
11paa Mıaut1rla Hılld'I 

oturduklarını bllmedlglnl bildir· 

mtıtlr. 
Bu 911tyet kırııeında her 

Qçtlotln boudan 9 ay enel Mı· 
naetır'dın lır.alr'e «eldlklerl 11· 

mın ml11f lr olarak 'Tepeell'ıe 
ikamet ettikleri evin adteıl 
teıblt edllmlı ve bu evin 
tabibi bulanın Demir All iıtlc 
.. b edilerek Abdollıh'ın nerede 

olduğu bundan ııorolmoıtor. 

Demir Alt; Abdollıh'ın geçen 
Pasar ıtıatl Vatın vapuru ile 
v., arkadıtı Rlfıt'la birlikte 
lımir'e geldlklerlnl, timdi ba 
malhk yıptıklerını, Abdullıh'ın 
geceleri kencllllnde kalcbAını 

ıöylemlıttr. Yanına ver: len iki 
memurla birlikte Demir AH, 
çarıılarda Abdollıh'ı ıramıtler 

ve Odunpızerı civarında Rlfıt'la 
birlikte yıkalayıb Kemer kara. 
kolona getlrtlmlılerdlr. 

- Sonu S nca 1a~de -

M. Ede11 l'e esl.·i başbakan 

Sir Samvel Hoar 
mOzekerelerlnde hazır bulun 
mue ve Fran11'ya karıı eamlmi 
ha.ı,.ı g6ttermltttr. 

Londra'da, pertembe glntl 
A Hm kamara11ndakl mlnaka ... 
lardaa ıonra, M. Eden, Parle 
teklif inin reddi için Amil •e 
nal iz olmuıtur. M. Bald•ln 
ancık M. Eden'ln ıararı tlıe· 

rlne P•rla tekllflnl redde mu· 
v .1fakat eımlıtlr. 

Eı11en M. Samael Hoır'ın 
lstlfaıı muhıkbktı; bonon için 

E~er, Eden'tn tayini ile in · 
glllz harici slyaeeıl Ceanre 
temayftllt"rfoe uyırıra zecri led 

birlerin tt"odldi artık bir emri · 
dkl ıddoluoabtllr . 

Eğer, Perıembe 8Qo(l Avam 
kamarasında Slr O.ıen Çembn 
l•yn'ın tradelllğl nufok muclbtn 
ce, ln~tllz elyu~ll Ceoe'n 
yi hkvlyede denm ederee, 
zecrf ıedblrlerlo letdldl, Ati 
için tebllkelerl muclb olıcaktır. 

Zeeri tedbirler, ekonomik ve 
bahri aıkerl bir şekil, yani 
harb teklini alıcıktır. 

Londra 23 (Radyo) - 10 
~f lrad sly11eıl mıtboah lıtlena 

edlllr111 loglllı matbuatı umu 
mlyet Qzere M. Eden'tn harici · 
ye nazırı tayinini hflına ııoretle 
karıJlamık.tıdır. 

bir miktar Oslm •lmıılardı ı 

Fakat bu mfibıy111t arııf olmat 
ve ılerbal arhaı keıllmleıl. 

Üzüm kurumu dCrekıflrl 
Hakkı Vrral; dabtlde plyaıaya l 
lsıiknra kavneturduktın aonra 'lı 

bu mühlmmeyl ele •lmıt ve 

&Bibi bir gıyreı neılceelnlle ı 

olbıyet TOrk Qdmlerl lçla 1 

rlo \t Rus puarlarının kar11ıaı 
açtırmağa munf fık olmattar· c 
ÔnümOzdeki ayın ilk yanıı 
içinde lmrumun yirmi bet, otu 
bin kutuluk ilk partlel bir Ruı 11 

vaporlle lzınlr Jlmanıodın Sot· 
ye~ Ruıya'ya ~önderllmlı bala 
oıcakhr. 

Bu bir hidlaedlr ki, her TClrk • 
mftııtahşlllnl blhak.k.lo ınlndlre· ı 

Bu gazetelere gGre, loglltf!re bilir. Kalite •e kaatlte ttlbll'fle 
Uloıılar ıoıyete1lnl tak,lye ede· eşılz olın TGrk GıDmlne Boaya 
cek ve bu ıuretle ıly11i YHI· u- a k LI b 

zum urumu ıeva yata ıı gibi çok geoit bir paaar bal· - Sanu 5 inci ıahifede -
------- ladı mı? Elindeki malları bu· mık, rekolteyi daimi tekilde 

Almanya' da rada mı ııatacık? Avrupa plya· garanti altın• almak demektir. 
ealarınamal arıederek · elindeki Ba hidlııe, biç eGpbe1lı plra· 

Yeni .... Bir Kolordu.. malı çıkaraeağam diye· flıt dtı, 11ya bayık bir tetir yap1eak 

Berlln, 23 (Radyo) - Al· melerlne illi ıebeb olacak? ve zıten elde pek6ı kalan ınb· 
manya harbiye bakanhAı, 1 KA BtııQn ba meçhul ıaaller ıalCln kapıoıtcaııaa 11111lma11 
nonu11nlden itibaren ma•azsaf mflıpet ceHplarlı hılledllmloılr. ıoaucono verecektir. 

M. Eden'Jn ıHm kam1r111Dda· Ü 
ve mlllı •kerlerdea mQrekkfıp ıtlm korumu Tflrk Ozftm· Gzilm korumunoa varhıır1 ve ki faaliyetine bıcet yoktu. .., 

.M. Eden'lo tayini lnglltere· bir kolordunun tetklUoe karar lerlne Ruı pazarlarının kapıamı yaptığa hizmetler etnfında da. 
de çok iyi karıalanmıı yalaıı vermlıtlr. açma~a monffık olmuştur. dık btlkerek lıtlhfaf kAr da· 
parlimeoıo mOfrlt 11ğ mıha· Bu karar, ıl1aei zaruret ile Ma111m olduAo nçbllc Roa romlar alınlar yok delildi. Ba 
f Ulode (bunlar bir nevi Fa degU Mlllılerl de harbiye hı· pazarları ıtmdlye kedar Tftrk gibiler haklkatlrrl görmek la· 
olıttlrler) o kadar memnuniyet kanlıAına bıAlımak için veril- OzDmll!rlnden mahrum tdl. FH· temlyenlerdl. Dahili plyı .. aın 
le telAkkl edllmemlttlr. mittir. hıklka dört sene evvel bizden - Sonu 3 ncü sahifede -

................. ~ ............. ~ ............................................ ~ .............................. .,. ................ ~ ............................................................................... 4 

Mısır-Trahlusgarp Hududunda U3diseler Oluyor. 
Kaçak Italyan'lar Mısır'a iltica Ettiler. 

••• 
Iogiltere Ordusunda Boynk Islahat Var. Kuvvetler Motôı·ize Ediliyor. 
Mısır'da ihtiyat Efrada Tezkere Verilmedi. Henüz Silah Patlamamış. 

Kıblre 23 (A.A) - M111r 
Ub.> • ııınmadı bazı htclteeler 

oldo~uoa dair dDo çakan rha 
yetler teeyyad eder gibidir. 

SPD gelen haberlerler, b111 te · 
mallardın bıhıetmekıedlr. M11· 

mıftb ba anı kadar dıhı ıl · 
. IAha mQrıc11t olanmamıttll. 

Bildirildiğine gôre, bir mlk· 

tar kaçak M111r topraklarını 

llt.lca etmltdr. 

lngili: mkerlM"i bir mera8imde .. 
Londra 23 (Radyo) - Ajanı 

Boyterln K.ahlre'den aldığı ha· 
berlere gGre: 

M11ır Harbiye Bakanı, lbtl· 
yat aıkerlerln aıkerf blımet 
albadı alta ay dıbı kalma1ına 
kırar Yermlttlr. 

Beı ıene hlımetl aıkerlyede 

bulandaklırı için terhisleri it. 
ıımgelen 4000 ihtiyat aıbr 

de 6 •1 daha ılllb ılhada kı· 

lıcaklardır. 

Bo karar, beynelmilel nzl· 
yetin nesaketl haeeblyle verit· 
mittir. 

Londra, 23 (Radyo) - la. 
gtllz k11ra ordoıunun 11lıhı için 
harbiye balr.anlı~ında mfthlm 
tıdllAt yapılacaktır. 

1ngtllı plyadeıl, alay eaal!I 
Qıerlne karalaeak Ye her ala . 

71a iç tabura n bir de mi&· 

raly~z taburu buloD1caktır. Her 

alayın hftcom tınklıra, motGr· 
lil ııllAhları bulunacaktır. 

Alayın her ferdi, mltral7G• 
tertibi sllAhları iyi kullanma· 
ııoı bilecektir. 

Sftvırl kuvvetlerinde ıılıbıt 

yıpılıcak, her fırka iki alaya 
mallk olacak ve bu alaylar mo 
USrleıtlrllmle en ııoa ılltblarla 

takviye edilecektir. 
Mıııır'dı bulouın fırka Ye 

alaylar da ayni ıekllde motôr. 
leoltrllecek ve ıllihları yenldea 
ıertlb olunacaktır. Ba kanr 
derhal ln~lltere'de iki ve Mı. 
e•r'dald bası alaylarda tatbik 
edilecektir. 

Londra 23 - Slya1al çnen. 
lerden ııızan bir habere g"re, 
lnglltere, harbe hasır VHlyette 
bolonma11 için Akdenlı lllo. 

ıanı emir nrmlfdı. 



. 
ölen P aris Projesi 

~,rausız - lngiliz Barış Teklifleri 
Bir Manevra Mı idi? 

~~~---------~~~ Pnris'te I..nal'la söz birliği edip ıulh formülü hazırlıyan ve bunu 
ltalya'ya, Uabceistan'a ve .Milletler cemiyetine bildiren Samoel Hoar, 
İngiliz dıo bakanlığından çekilmek zorunda kaldı. Çünkü formül, Millet• 
ler cemiyeti dışında bazırlanmıotı ve eimdiye kadar güdillen kollektif 
ıiıteme ve Milletler cemiyeti paktına uygun diiomüyordu. 

İngiltere parlamentosu, bu husustaki düeüncclerini bildirmie ve bu 
millalealer birkaç gün evvel gazetemizde çıkmı~tır. Şimdi bir Fransız ga• 
s.eteıinde bu teklifler hakkında ortaya atılmıı olan tenkidleıi k.aydedi· 
yoruz. Bu tenkid, ihtiyacın acele bir sulha kavuemak olmayıp, ıaldırgan 
1ıgın önüne geçmek ve dünyaya bo7.ulmaeı güç bir barıı getirmek. oldu· 
ğonu anlatıyor. 

Ayni Fran11z gazetesinde Piyer Oominik, sömürge ııiyaıeti hakkında 

yaadığı bir makalede Hindi Çioi'oin ve Çin'in ,.eziyetini incelemekte, 
bu büyük memleketi parçalamaya kalkıoarak. eilihlaomaeıoa yol açma· 
oın tehlikeli olacığıoı anlatmaktadır: --·····---Milletler araııı politikasında 

btrlblrlnl kovalayan ştddetll 

değlelkllkler karşısında çoğun 

iki 111tbi hftkDm yGrGUUdüğOnO 
görDrGz. 

Bir yandan deniliyor kl: 
.. Nihayet ltalya'ya kabul edile· 
cek teklifler yapıldı. M. Moe 
eolinl bunları görftımelere eeae 
olank kabul edene z~cri ted· 
hlrlt.r terkedtlıln ve Fransa 
kendisi için tebllbll bulunan 
n hiçbir fıydH, olmıyan blr 
anlaımuh kla ali kalan maktan 
nıgeçeln!., 

Öte yandan da oôyle deniyor: 
"Saldırana mGkAfıt veren 

n bu yDıden devamlı solhO. 
tetkllatlımak için bO.tün gıy· 

retleri mahveden, yarın dOnyı 
ıulbGnQ bozacak olanlara ön· 
ceden cezalaomıyıcakluı em· 
niyetini veren tekliflerde bu· 
lanuldo! Kuvveti taçlandıran 

bal oekllne yazıklar olsun!., 
Mee'eleyl tahlile çalıtalım: 
Franeız ve lngllb bftkômet· 

lerl, kendilerine @öre, ıulbı 

euı olacak t~kllf lerde b11lon· 
dalar. Bu tekllf ler kimlere 
bildirildi? Üç alikadar tarafa: 
MUleıler cemiyeti ne, Habtole· 
tan'a ve ltılya'ya. 

Bu tekliflerden bir netice 
çıkabllmeel için her tı9 tarafın 

kabule yanatmaları ıatth. 

Parlı teklif )erinin gayesi ha 
ldkıteo ııt lhon tesisi olsaydı, 

onları kararlaetıranlarcı her üç 
tanf tınfındıo kabul edileceği 

kan1atlnln beslenmesi gerekirdi. 
Halbuki, Slr Samoel Hoar'la 

Pt1er Lnıl'ıu, Babeş'lerln 

reddetmeelnl bir ihtimal ve 
milletler cemiyetinin kabul et· 
memeılnl de bir katlyet halinde 
dGtGnmOş oldukları mu bak . 
kaktır. Bo ıartlar lçhıde iki 
baklnıo bir plAn teebtt etmek 
ve onu gôndermek hususunda 
bu kadar acele uzlaşmış olma· 
ları, bir neticeye varmak kat'I 
yetinden faala, tehlikeli bir 
mabletl yani petrol zecri t ed · 
birleri hakkında gör6şmeyl 

geciktirmek arzoaunu gizlediği 
hatıra gelmez mi? 

Fakat jkl devlet adımı sulh 
çu teoebbaıılerlnfn sulh mıleıı 

1eıealne milthlı bir darbe indi · 
rebtlectğlnl n11ıl farketmedller? 

Ba soıl eeaeeo başka bir 

ııaılln dıbı eorulmaamı İcab 

ellhlyor: iki devlet adamı Mil· 
letler cemiyetini o zayıf lımaeı 

ve halli dağılması lhtlmıllot 

bıtırlır1na getirmediler mi? 

lııgllfı mubafazıklrları ara· 
ııında Milletler cemiyetinin can 
dlşmıoı olan loeaolır vardır 

ki bugdnkO mee'elenlo cemi· 
yetin Jktldareızh~ıoı veya bft 
yak mıbzarlHıoı lepat etme· 
ılnl lıterler. M. Eden bonun 
akıl olan teıl kuvvetle moda· 
laa edt'f, Fakat ya Slr Samuel 

lfoar? 
Er1nıa'dı dı, Mtlleıler cemi· 

yetinin siyaseti dır gôrllşlO 

bit demagoji tarafından her 
zamandın ziyade bacamı oğ · 

ramaktadır. M. Plyer Laval 
bu propagandayı idare edenin 
kendisi olmadığını anlatmak 
için blrşey yapıyor veyı 167· 
~Oyor mo? 

Çtınkft artık bu earabatılz 

llğe bir nihayet vermek lhım· 

dır! Birçok taraflardan "Laval· 
Hoar plAnı bir aulh pllnıdır. 

Ve ona kartı gelenler barb 
meıt'ollerl ar111ına gf receklerdlr" 

dendiğini lthlyorum. Ce•ab ola· 
rak :diyeceğim ki acele •e 
devamlı bir aulhe ihtiyacımız 

ne kadar bGytıkae, geçen haf ta 
Parle'te kabul edilmiş olan: • 
uınle kartı ayıklınmımız dı o 
kadar !Azamdır. 

Acele aulhl Fakat hona ırkı 
çevrlllyor; çilokO ôoceden kı · 

bol edllmlyen bir hıl tekil 
ileri ıDrtUayor ve Milletler 
Cemiyetinin kendl\erlne bftyO.k 
bir vasile ylklemtı olduğu iki 
bay ak dnletln hakemlik kudreti 

zayıflaııhyor ve itlbırdın dftoft· 
rOIClyor. 

Devamlı sulh, fakat mllletler 
arası bir kanun etrafında teş 

kllAtlınmıı olan bir dOnyıdı 
ııaldıunan aaldırmaeını haklı 

göaıerecek bir mQklfat ılabl · 
leceğlnl göat«"rmek auretlle bo· 
non ietlkhall tebllkeye dftşft

rQlftyor, 

Daha ileri gidiyorum. Kabul 
edilen usul Frınaa'nın emnlye· 

tini tehllyeye koymıktıdır. 

Şüphe!İz, Fraosa'nın ve sömftr. 
gelerloln emniyeti Afrika har· 
banın sftr'atle bitmesini icabet · 
tJrir, fakat milletler cemtyetl · 
uln seJAmetlol de lcabettlrlr. 

Sarih olmak lAzımdır. F rın . 

H onbeş aeoedenherl ue arı
yor? Her bıogl bir ııaldırı · 

caya karşı, onu ceHretslı · 

lendlrmek veya mığlab dmek 
için bir himaye. 

Mllletlerırası letkUltan bft· 
tün pratik, adli ve manevi n · 
eıtılarlyle mftcıdeleye glrlellmle 
olan bir ıaldırışı Fransa yır· 

dım eder veya sadece tabım· 

mili edene, bu himayeyi bul· 
maııına imkan kalır mı? 

Ba kıt't ml11lden cesaret 
alarak Avrupa'dı yeni 1aldırı· 

cılar meydanı çıkarsa bu hl· 
maye nerede buh~oıcaktır? 

Böylece, biç şftpheslz, bir 
mabılli ııulbuo bile temin edil 
meden Mllletleraraııı eulhon 
esasları feda edilmiştir. 

La Repüblik gazetesinden 

M. Baldviıı 
Sayfiyeye Çekildi 
Londra, 23 (Rady•)) - M. 

Baldvln, bugtın dılrel intiha· 
blyeel olan Aııtley Homr'a git· 
mittir. 

M. Baldtio yılbııı yortu · 
laranı borada geçirecek ve yıl

ha~ını kadar kalacakhr. 

Birinci :Unan24 111111111!! 
1il11' 1111111il1111111. 1111111. 11111il1 •• 111111111 ''il 11' 111. 111111111 •• 111il1' •• 11'1111. il 11111 ...... 

GlUınlUıını TeOya~o HabeırDeırn] 
1----------------------------------------~-D ı ş Bakanımız M. Laval'la Konuştu. japonya Rusya'yı 

• Proteste Etmiş .• 
Konuşmalar Esnasında Paris Elçimiz de Hazır Bulundu 

Purle, 23 (Radyo)- Fransız hıobakanı M. Laval, bogQn Ttırklye dış iolerl hakanı Tevfik ROştG 
Arae'ı kabul ederek ozon mO.ddet konuımoetur. Tevfik Raotft Araa'ın refıkattnde Tdrklye'oln 

Pırla elçisi Suad da v.rdı. Bu konotmalara önem vetllmektedlr. 
Parla 23 (A.A) - Baobakın M. Lıval ltılyın bftytlk elçl11l M.. Cerrull, TO.rklye bdytık 

elçisi Soad'ı ve Yonao elçlal M. Polhle'I kabul etmiştir. 
~~~~~--·-.... -.... ~.~~---~~~~-

Hukuk Fakültesi 'f alehe ltalya'nın 
• • ..,,, • ~ • 78 Numaralı 

Bırlıgıode Hadıse Çıkmış Resmiğ tebliği 
Kültür Hakanlığı Bu Mes'ele Hak
kında Tahkikat Yapmağa Başladı .. 

lstınbul, 23 (Özel) - Dan yapılan Bok.ok fakftlteıl talebe 
cemiyeti tntlbabaundı loe htle karışmış ve b111 bAdlaeler 

çıkmıştar. 

Zabıta müdahaleye mecbur kalmıotır. KtUtGr bıkınlığı taliki· 
kıt yapılmaıını emretmlotir. 

lngiltere Almanya -.... __ _. ........ _, __ 

• 
Roma, 23 (Radyo) - Ma 

reııl Bıdogllo 78 nomarıl! 

reemlğ tebliğinde diyor ki: 
5 bin klılllk bir Hıbeş 

kıt'aeı, Adlıyl mevkllnde ıtmal 
cephemizde ilerlemek lstemtı 

leede, kunetlerimiztn mukave 
metine uğramış ve gOğOs.göğilee 
vokoı gelen bir muharebeden 
ıoora gayri muntazam bir eu· 
rette rlc'ate mecbur edllmlttl?. 
Gerek bizim ve gerek dGş 

mın10 zayiatı, btnftz J4yıklle 

--··· .. -Tokyo 23 (Radyo) - Japon· 
'aoao Moskova elçlel, Sovyet 
bftkumetlne bir nota vermle 
ve Klyaroskl hudutlarında Ja· 
ponya aleyhine yapılan ptopa· 
gaodaları P"Oteeto etmiştir. 

Dün de Altın 
Toplamışlar .. 

Roma, 23 (Radyo) - Ooo, 
halya'nın bertarafında yilzOk, 
altın ve gftmOe toplama faıliye · 

tine devam oluomuetur. 

Sovyet 
Gazeteleri 
Memnun 

lstanbul 23 (c'Szel) - Soryet 
gazeteleri, loglltere'nln ltalyı'ya 
karı• aldığı aon vaziyetten 
memnuniyetle bılieeylemekte 

ve ozan makaleler yaimıktı· 

dırlar. 

Barış Yolunu Da 
Bırakmıyacak 

Fırsattan isti· 
fade Edecekmiş. 

ıesbtt edtımemtştır. Çinli Talebe 
Tayyare f llolarımıı, Varam • 

Loodra 23 (Radyo) - ln· 
glllz alyaeal çevenlerl, zecri 
tedbirlerin tatbikini taklbet· 
melde beraber barıı yolunda 
da çalıımıktın hail kalmkyor · 
lır. ~öylendt~loe gftre, logllte· 
re bakt\oıe\I, mevcud lhtUAf 
ların barış yoluyle hallladen 
amidi kestikten aonrı tedbir 
lerln elddetlendlrllmealnl temin 
edecektir. Maabeu. bu doru· 
mun, lklnclklnonun 14ı Onca 
gOnDne kadar denm edecektir. 

Manş Kıyıla-

rında TecrObeler. 
Pırlıı 23 (Radyo) - Yakın 

da Manı kıyılarında btıyftk 

poııa flıeklerl denemeıl ya· 
pılıcaklır. Şehirler arasındaki 

postaları uçaklar, ıehlrlerle 
kôyler ar111ında postaları ise 

bu f itekler taoıyacaktır. 
Bunun için f tıeklerln yere 

inmelerini temlnen huauai 88· 

hılır h111rlınıca~ n lsteni· 
len yerde basit bir Bllll Dılka · 

nlzmaaı ile kendi kendine açı· 
lıcık parııfttlerle f lıeklerln 
50 kilometrelik bir muhit da· 
blllnde oaımıdın yere kon
maları mamkfln olacaktır. 

ihtiyat Zabitleri
ni Bırakmıyorlar. 

Loadra 2:3 (Radyo) - Kı· 

hlreden bfldlrlldl~lne göre, aa 
bakanı, ihtiyat nefer ve ıabh· 

lorlnln daha altı ay orduda 
kılmaları için emir •ermfetlr. 

Parfı, 23 (Radyo) - Pırla'te 

çakan (Ekler de Deleet) gazetesi, 
hıly1°Hıbet lhtlllf lle o~raoır 
keu, Almaoya~oın fır11t buiarık 

cepbealbl n Aaangl göldnil nin N ilmayişi. 
bombardıman etmlıılr. 

(Ren) ftzerlndekl metıllbatını 
kabul ettirebilecek bir duruma 

gtrmete muvaffak olacağını 

ya1maktıdır. 

ispanya Ka
binesi ·roplandı .. 

Madrld 23 ( Radyo ) - h
pınya kabinesi, bugOn bıoba· 
kın (Portellı V alladıree) in 
baekanhAındı toplanmı, ve 
Fraoea İspanya ticaret muıhe· 
deafnl t•adlk eylemlotlr. 

M. Laval . 
izahat Verecek 

Parla 23 (Radyo) - Franuz 
m,.cllatne, M. Lnıl'ın Fransız 

ııyaııaeı etr1f•ndı lzabıt n!meel 
için tabirler verllmlıtlr. La•ıl 
ayın 27 ılnde eöı ııOyllyecektlr. 
O gftn fnkalAde mtır.ıkaoılar 

bekleniyor. Poıtı n Telgraf 
bakanı, kabinenin eağlam ve 
M. Lnıl'ın kunetll olduAuno 
ıöylemlıtfr. 

Belgr1d 23 (Radyo) - Bı · 
yındarlık ve lçtlmıt yardım ha· 
kanlarının letlfaeı beklenmek· 

tedlr. 

Leon rrroçki 

Silah Fabrikaları 
Bu Yıl 
YOzde 55 KAr 
Tevzi Edeceklermiş 

Romı 23 (Radyo) - İngiliz 
ılh\h fabrikalarının buıene hlı 

eedarlarını yllıde 55 temettQ 
dağıtıcıklır11u n bu kaıaocao, 
Habeo'lere ganderl n ıll4hlar· 

dın husule g"ldltlnl balyan 
gazeteleri yazıyorlar. 

Bo fıbrlkaJann hlııeedarları 

ıraıtDda proteııtao baeptakopoıu 

Ue meşhur Zaharof •un da bu 

lundllğo ıöyltnmektedlr. 

MahkOm 
Sosyalistler .. 

Roma, 23 (Radyo) - ltalya 
dıt işleri bakanhğı mlııteşarllğı, 

yaran 193'- yılında İtalya'da 
mıbkt1m olın aoıyıllııtlerln affı 
hakkında bir beyanname net 
redecekllr. 

Italya'da 
Vaziyet Normalmış 
Ro rı a 23 (Radyo) - İtalyan 

gazetesi zecri tedbirlerin tat· 
blklne uğmen ltalyı'da normal 
bir dtirom hievcud olduğunu 

yazmaktadır. 

Roma gazeteleri, ıhı verişlerin 

de muntazam bir dorumda ol 

Naoklo 23 (Radyo) - Tı· 
lebe caddelerde bcıyak namı· 

yit yapmış, Şlmalf Çtn'fn mob· 
tarlyet taraf tarlarına kırea aıı· 

ker gônderllmealni iste mittir. 

Trablus'a Asker 
Göndermişler. 
ı~t111bul 23 (özel) - İtalya 

bflkt\metl, Trabluegırba yenldeo 
bir fırka asker gôndermlıtlr. 

Celal Bayar 
Kütahya'ya Gidecek. 

Anklra, 23 (Ozel) - Ekono· 
mi baklnı BelAI Bayar yıkın· 

da KGtıbyı'ya gidecek ve Ltn· 
yit madenleri etrafında tetkl · 

kat yapacak.tat. 

İstanbul Valisi 
Geİiyor 

Jııınbul, 23 (özel) - Karde· 
ılnln rahatııızhğı dolıyıalle va· 
llmlı Muhiddin Üıılftodıg lı· 
mlr'e btreket etmlıtlr. 

Yunan Kralı 
M. Laval'a 
Nişan Gönderdi 

Pırtı 23 (Radyo) - Yona· . ; 
nlstan kralı, Jorj, Yunınlatın ıd 
Parla elçlııl M. Polhl vaeıtıelyle 
M. Laval'ı bılAaklt ntıınını 

göndermiştir. 

Oalo 23 (Radyo) - Leoıı 

Troçkl'olo ikamet mtlddetl 18 
haziran 936 ya kadar uzıtal · 

mııtar. 

duğonu n halya'oın nedceye 
kıtdar dayanacağını y1111orlar. 95 ltalvan Karısı 

r 

ELHAMRA 
Telefon 1 SINEMASINDA 1 2.573 

Halkımızın en çok ııevdlğl ve her f lllmde ılkıeladığı 

3 OByok Artist 
Zevkine, neıeelne, gOıelHğhıe doyum olmıyan bftyftk bir 

f llmde tekrar buluştular. 

l(iralıl{ 
Gönül 

Fransızca sözlü bayilk komedi 
AYRICA: Paramunt jornılda en ıon dftnyı haberleri 

n Berlln ııenfonlk M AV J TUNA 
orkestr11ı tarafındın 

., 

' 650 Çocuk Yetişdrmif 
Roma, 23 (Radyo) - Mnt· 

ııollnl l 926 yılındı nlenen ve 
tlmdlye kadar 650 çocuk ye· 
llştlrmlo olan 95 anayı kabul 
etmiş ve onlara prim vermff· 
Mueaoltol, kendilerini takdl• 
eylemek tllere bu kadınları 

papaya göndermi,tlr. 

M. La vul ltalya 
Sefiri ile Konuştu 

Parla, 23 (Radyo) - M· 
Lav 1, bugan ltılya'nın Rom• 
ıef iri Kont Çerutlyl kabul 

etmle ve bo mülAkat oldukc• 
uzun blr zaman sürmOıtftr. 

Yortu Postası 
Aımara 23 (Radyı) - Itıl· 

yadan Aımara'aıt gelen hılyıo 

poııta tayyarelı-rl, yortu poaı•· 

11nı getlrmlıtlr. 



) 
) 

•' 

t 

• 
D 

e 

•• 

a• 

h· 

r 

• 
D 

n· 
n· 

z· 

•• 
ııJ 

le 
Dl 

ı r ................................ u ............................................................... u,, il 11111 hılliill hil. il"''· 1111111 uw .................... . 

Istanbul'daki 
Cinayet. ___ ... ..._. __ _ ~ŞEHİR H A a·:E R L E R i 

- Başıarajı 1 inci sahifede 
Abdullah, karısı Esma ve Atatürk __ .............. __ _ 

Devrim Mn. 
zesi Toplantısı .. 

Hasta Memurlar. 
,Dahiliye~1Vekaletinden Bir Emir' 
J ti' ' 

Geldi, Her Halde Tah~isat Lazım. 

10 Memur ...... 
Milli Emlak işlerine 

Alındı. 
Milli emlak mOdarlOğQ işle. 

( Rifat ile bhllkte dokuz ay-ev· 

vel Madaetıdcc fzmlre geldik 

lerhıl ve buradan Y ozgad'a 
ııevkedfldlklerlol, oradan dı 

Ankarı, Nevşehir, Sameoo, Bo· 

zöyftk ve Meni o 'e geçtlkltrlnl, 

bundan eonro letanbul'ı gide· 

rek Kasımpaşı tarafında bir ev 

tuttoklaraoı, bu eeyahatlerde 
kendlslle birlikte Manastardan 

gelmiş olen Rlfatın da bolun· 
doğonu ve bnaberce İstenbola 
geldiğini, bura de kerıeaoın öteye 

Şehrimizdeki tarih öğretmen· 

lerl diln bf'ledf yede hl r toplantı 

yapmıel1rdır. Bu toplantıda (K.01-
ttlrpark) içinde loşa edilecek 
oları (AtatOrk Devrim Müıeel)nfn 
muhteviyatı hakkındaki esaelar 

Ozerlnde koooeulmuştur. 

___,...,....,....,.,.,.......,._________ rlnln muntazam bir şekilde 

Sıhhi mfte1&e1elerde tedavi· f zml ı L r mem ea.et haetıneelain gôrlllmesl için defterdarlıkça 
Jerl yapılacak memurlar hık·' de mevcud olduıiaau, dJl.vls 

1 
e v maliye veUletlnden geniş bir 

kında don dahiliye vekAletlnden vaz yeti eıkı,ık oldo&uodan e kadro leteomlıtl. Gelen emirde 
vaUllğe bir blldlrlm gelmlıtlr. memleket dııına tedavi için 

ı ı J ellişer lira OcretJI l O memur 
Bunda deniliyor ki: g lmu 4zım gelen klmaelerfn 

dtıçar old ki b kullanılabllece51 blldlrllmlaılr. 
Bu eeaelar teshil edilecek ve 

ondan ıoora mOzenln planı için 

mimar ve mObendlsler beledi 

yede pir toplan1tya çağırılıcak · 

lordır. 

1 - 786 eayıh memurin ° arı aetılıkların " v 

kanooonon 84 ncü maddeeinln memlekette tednlıl mftmkftm Memurlar yeni yalın ilk gOoQ 

beri ye çamaşıra glttlğfnl, ken 
dflerlnln de hamallık yaparak 
geçindiklerini söylemlı ve ka 
rısınan 700 lira parus1 olduğu · 

nu, bundan onbfş gün kedar 
evvel fn·den ( Bir yerde çama· 

D fıkrası hnkmtlnOn tatbiki olub olmıdığınn1 ciddiyetle lıe bışlıyacaklardır. Hepsinin 
nazarı dikkatte tutulmHı bildi atanma moımeldeıi dön bhl 

ve bo hilkme lııtlnaden hastı rllmlıtlr. 
memurların tedavisi için evvel ---------:======~r=ll=m=l~şt~lr;;·===--------

şır yıkamoğe gidiyorum) diye 
çıktığını ve bir doha dönmedi· 

ğlnl U4ve ederek dtmlştlr ki: 

- Karımın, böyle bana ha 
btr "ermeden ötede beride 

kalması odetld 'r. Geçenltrde de 
böyle yaptı, btş gftn eve gel · 
medf; soore sokakta rast geldim, 

- Hemşrhrllerlmden birinin 
yanında mfeıflrdlm. 

Dedi. Onun için bo sefer de 

gaybubellnden endişe etmedik, 
bir mtlddet bekledik; evtı dön· 

medfğlnl görOnce arkadaşım 

Rlfat'lı beraber Vatan vapuruna 
bindik, İzmlr'c geldik. Onun 

ne olduğunu bilmiyorum. ,, 
AbduJlah'ın hPmşehrlsl Mı 

naetır'lı Plfat ta hadiseyi böyle 

anlatmış v~ hiçbir Şf'y bilmedi 

ğlnl eöylemfşılr. lstanbol'dan 
bonlarlo ayni vapurda gelen ve 

hadise He elAkaııı oldoğu tah 

mtn edilen l\foneetır'lı Halid 

lee, katilleri evvelce taoımadı 

'ki Kurum üyeleri 
Ayın 28 inde 
Fevkalade Top· 
lantı Yapacaklar. 

1 ~nılr ve havallel aeArıatika 

muhipleri cemiyeti idare heyeti 

dün akşam lıtallstik mftdtirlü · 

ğftnde toplanm·eı yeni yıl içinde 

cemiyetin girişeceği faaliyet 

f çlo yeni bir program hazırla · 

mıştır. Bu toplantıda cemiyet 

esas nizamnamesinde yapılacak 

dt'ğlolkllkler hakkındaki müta 
lea dı teıblt edilmiştir. Bu ayın 
28 fnde eaat 15 te Balkevl 
ealonondı aeArıatlka mohlbleri 

ctmlyetl ile torlog otomobil 

kulübü lzmfr komlteef umumi 

toplantılara vali Fazlı GtUeç'ln 

baıkaoJığında yıpılacak ve her 

iki cemiyetin faaliyetine yeni 

bir istikamet verilecek, ayni 

zamanda yeni idare heyetleri de 

sf'çllecektlr. 

ğ•m, yoıcaluk ten1eanda vapu Mısır Kestane istiyor 
roo amharmda tanıştıklarını, 

emlrde tedavi Ocretlne yete· 

bilecek tabeieahn mevcud oı. 
ması ıarttır. Vekiletln 935 
sent&I bftdceıluln .338 lncl f88• 

hnın 1 inci maddeelne 1920 
lira tabıleat konulmuttur. Mali 

senenin henOz 7 f net ayında 

bulunduğumuz halde bu tah 

eleat tamamen ııarfedllmfetlr. 

Yeniden tahsisat almağı ve 

başka soretlede para tedarikine 

lmld.n görftlememektedlr. 

2 - 1050 eayıh mobaeebel 
umumiye kanonuna milzeyyel 

2517 Hyılı kanunun 1 inci 
maddesinde yazıla hılsnalar 

harlclode devlet namına bir 
iş için taahhfltten evvel tabet 

sat temin edtlmesl lbım olup 

tıhslsat temin edilmedikçe ta 
ahhftt altını glrllmeel menedll 

mlş ve haeta memurların 7 88 
eayılı kanonun 84 ftocG mad 

desi mucibince resmi ve hosmi 

sıhhi müeseeeelf'rde tedavllerl 

de devlet taahhQtlerlndtn oldu 

ğona göre memorua haetaneye 

sevkinden evvel tıhılsatın te 

mini zarorldf r. Mıl · eene höd Uluslar eo13yeteelnla ittihaz 
onların çlng~ne olduklarını ve cealodekl tah'lhat ıamımlle Hr 

ettiği karar mucibince zecri 
zurnacılık yıptıklaraoı söyle· tedbirlere Mıeır hOkumetlnln de fedılmlı oldo~u cihetle badema 

mlştlr. fıtlrake karar 9erdtğl malum· tedavileri tozumu fennen eablt 
Abdullah, 50 55 yaolarındı dur. ltalya bOktlmetl her yıl olan hasta memurların Maliye 

lhtl yer bir adamdır. Maktul Masır'a killlfyetll miktardı kes vek41etlnf n umumi tebffğatına 
karısı '&ma ile memleketlerinde tane lhrac etmekte idi. Mısırın sıhhi mfte88eeelere karşı tahal 

evlenml~ler ve uzun müddet dı zecri tedbltlert- iştiraki do eateız taabbOde girişildiği tak. 

iyi geçlnmlşlerdlr. Zabıta bo lıyıstle hkenderlyede bllh1&eı tirde 2518 ııayılı kanunon 6 
cinayetin, zavallı kadının yedi keeııne ihtiyacı artmıştır. AIA ıncı maddeslle kabul : edllmlı 
Tftz lira para!lana tamaan yapıl kadar tOccarlarımızao bundan olan cezai hOkOmlerln mtlaeb 
dıll-ı kanaatindedir blbler hakkındı tatbiki lcab 

" · leılfıdelerl çok yerinde bir hı · 
Fakat para namına blreey bu. reket olur. eder." 

louımımıştar. Yakında tahkikat M 1 k t 
Karantl·na'da Konser em e e evraklle lsrnnbul'ı gönderile · 

ceklerdlr. Tahkikata devam C. H. P. Karantina ocağı Dışına Gide· 
olunmaktadır. moıılld kola tarafandıco tertip 

Zabıtamızın bo movaf fald edildiğini enelce yazdığımız cek Mem u lar 
yetini de kutluJarız. konser pazar akşamı Karanıina 

• ocağı salonunda mümtaz bir din· 
Eksıltme Mf\racaaıları leylcl kfttleel önftnde muvaf· 

Ekelltmesl yapılacak her fakıyetle verilmiştir. Havanın 

hangi bir yol, demf ryol 11 ve yağmurlu olmaeına rağmen sa 

saire şarlnamelerlue göre ftnoi lon dolmuştu. Konsere tam saat 
ehliyet vesikası almak üzere 20,:30 da Soppe'uln Cavallede 
Nafia vekıiletlne müracaat edtn· Le~ere uvertürlle baelanmıı ve 

lerln ekseriya ekılltme günOo· (~taraDB!!) uu Mavi Tona valsi, 

den bir iki gün, hattA bir iki (Bizet) nln Arlezyenl ve ( Ke· 

eaat evvd mfiracsatlı vesika ltr Bela) nın avertQrQ büyük 

Sıhhi makeadla memleket dı 

şını tedavi için gidecek kimse· 
lerl muayfneye memur edilen 
hastaneler hakkındı dQn Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet bakanlı· 

ğıudan llbaylığı bir bildirim 
gelmiştir. 

Buoda bu hastaneler içinde 

Tam l\1emur 

üzünı lerinıize Bir 
Pazar Daha! 

~~~-------~~~~--
-Başta rafı 1 ci StıJfada-

lstf krarıaı, Ozftm ft.&ılerlnlo 

14yık olduğu yakeekllğe olıı 

maeını korumun mftdabıleslnde 

bulmamak lıtlyenltr; nihayet 

Roıı pazarlarının kurum elUe 

Tar,k maheulftne açılııı karı•· 
sındı dftşftnOılerinln yaohıhğanı 

enlıyıcaklardır. Ekonomi Ba 
kanlığı; tı n Ziraat bankala· 

rına bu varlığı kurdormıkl• 

memtekete en bftyük eylltil 
yapmıetır. 

Bu karuluotıkl lubet ve mo· 

vaffakıyet f'1 kuı mGJdet 

zarfında zaten gGrftyorduk; fa 
kat Türk mıbınlftae Ruı pı 

zarlarının açılııı hAdleeel mft 
uaeebetlyle timdi hıyranlakla 

ve minnetle dıha açık görO. 

roruz. 

Üzftm korumu bo !ene iti'! 
blrH geç baılam•ı olmakla be· 
raber çok blylk loler gGrdft. 
Seneye S•lıf Kooperatif lerl 
birliği halinde elbeue daha 

bayık leler gôreeek Te mGıı 

tabıll menfaatini m mleket 
meufaııiyle mescederek çola· 

ğoyle, çocoAuyla yığrnuraa, 

karın, gftueıtn altında Tarlığını 

dôken Gretmenln boyan bGkGk· 
IOğGne eoa verdirecektir. 

Bu mGaaeebetle knrumdın 

· bazı temennlyıtta bulunmak 
isteriz: 

KGkGrı, kÖ•tışı, potaeı, sergi 

kağıdı gibi bağ ve bağcılık le· 

nzımı birer kb metaı olmak· 

tın çakmağı mahkumdurlar. 

ÜzftmG ucuz Htmığa ve bu 

suretle nefaeetlmlze ucuzluk dı 

katmağı mecbur oldoğomoza 
göre, korum bGtftn hu levazımı 
kendi getirtmeli ve Orelmene 

maliyet f lıılyle dıAatmahdır. 
Buoun için de ılmdlden tedLfr 

ton da olH elimizde mıl ka 

lıcağı endlıeslae mıhıl yoktur. 
TGrk GzftmG mGıtahılle ucuza, 
çok ucuza mıl olmalı ve o 

nledelte ucuz Htılarak nefaseti 

nokıaeıadan olduğu gibi f tat 
noktaııındın da raklp&lz kalma . 
hdır. 

Söze nlbayeı verirken, Tılrk 
mahsuldne Roıı pazarlarıoao 

kapuıını ıçhrmık eorutlyle 

Ege bağcılık Aleminde boynk. 

bir hidlse yarıtıo ÜıOm Kuru· 

muna ve onu kurup ona bu 

kudreti veren Celll Bıyır'a 

bllltaeea tetekkOr borcumuzdur. 
• • • 

Son gOaltrde borsada ibilm 
f latlerlnln tedricen ve mfttema 

diyen yGkeelmekte oldo~a se 
vloçle göıfllmektedlr. Flatler 

geçen yıl bo menlmdekl f lıt · 
lerl geçmektedir. 

TGrkof b; daı kollarından ıl 
dığı haberlerde alacı piyaeı 

larda da GzGmlerlmlzln 1 lıt 
itibarile çok eığlam ve mite 
mıdlyen yabekllk kaydetmekte 
oldbğaau teeblt etmlıtlr. 

ÜaOmlertmisfn rakip mem 
'eketleı GsGmlerloden kalite 
itibarile hangi tiplere uydotu 
hakkındı TGrkofla dış kolla 

randan mıh1mat istemişti. Ba 
ku Of isin Uerlln ve Londrı 
ıubelerlnden bana dair mOhlm 

mıh1mıt gelmiştir. TGrkofls 

lzmlr şubesi hu mahitı bölge 

dahilindeki alAkadar Ticaret 

odalarına blldlrecektlr. 

Tait Dışındaki Binalar 
Taif k11ab11ıaın dışındı ha 

rab bir h•lde bulunan mGlk 

btaılaran tamir edllecf!ğl hık· 
kında Suudi Arablıtan krallı~ı 
hGkt1metl tarafından bir ııll· 
matnıme neşredllmlı 'fe bu 
tamir edilecek binalardan ya 

Bizim Ftıylezof q 

Bldm Şsrk Fesyleıofq 

yet Ke~f l'olo yuı Y•• 
letl deprr.ıml~. Bir ı•t1elt 

ıjkuıcakmıı. Feyleıof, iyi 
olnnlar, batını ıeyıanlın 
lamıı, bfze diyor kh 

- Görecekılnls neler 

cağızF Para mı letlyore 

Günü gündnel SabıhleylD 

lyazıolar akıam olunca 
batına gelecekler ve be 
hasılAt taksim edlltcek .. 

Feylezof 'un bu eözlerlol 

klkat olacağını hfüem .. oe 
barek, ne ı\llctnab, ne 

ılp patron~ diye ığıını 

dlm, eminolun.. Feylesof, 

zacağa slya1t, l\tlmıl H 

Fadi mevzuların bile mGD 

eaeına baıladı. Dün geldi, 
lkf saat bunları anlını. 8 
hınca, bayramdan ıonra, m 
Jeket ef Urı umuml1eal le 
ilde ı~yler görecek ve 

cık.. DOnkü konuımıda b 
İbrahim aasızao eordu; 

- E, Feylesof, gaaete 

baılık kıllıeelol yıptırdıD 

- Ne kıllıesl?. 

Yahu, guete baılıkeıs mı 

kacak! Bet on lirayı gö~ 

çıkar bakalım!. 

Feyluof 'on 
afalladı. Kaldı. 

dakika eonra başlığı 

gene e@kl ıevda ve maıaUar 

ınlatmağı bıeladı. Bıtırıma 

~eldi hlllyor mueuans: 

Bir çingene, yolda bir t 

nal bulmnı. Karmna: 

- E, karı -demlı· lılmls 
Üç nalla bir dd hayvan b 
dok mu, gel keyfim gel! 

- Ne olacak? 
- Ne mi olaca\', bir de 

coğumuz doğıcık Ve çoea 

moza ati\ blodlrece&ls. Doa.ı 

duracak! 

- A, ben 

bindirmem, dGter, 

bir yeri kırılır. 

- Sen karıemı!.. Ben 
bHıyım!. 

- Nanl karıemam; bea 
ınaeıyam! 

Kerı·koca bıılımı,lır ka 
gaya . Ve nihayet 
keli kııışmıt: 

- Defol demle· tlçten 
kuıa kadar benden hoııan!. 

Ve bu ıuretle yıloıa bir t 

nal yöztinden karıyı da b 

mış. Bizim Feylezof 'an gaset 

paraeı, neırlyıtı 'fe aalreal 
aşığı yola. rı buaı benalyeee 

diye korkuyorum.. Kırk yal 

bıeındı .nGbırek bir 
k.avoımık Gzre iken 

elden kaçıracağız??. 

K. T. 

öğretmenler 
Bayram ve yılbaıı tatille 

mGnaeebetlyle mektepler 61ret• 

if ı istemekte oldukları görftlmilı· bir baoırı ile orkestra tarafın· 
tOr. Bo glbllerln vesika alabil· dan çılınmıı ve çok ılkıolın· 

Aldığımız bazı mektoblırda 

vll4yet mtlracaat kalemi Şef 1 
vUAyet maiyet memura Fadıl'ın 

yarddaşlara kar21 nazikane 
muamele ettiği ve işlerini bC· 
yllk bir aQr'atle gördOÇft bildi 
rllmektedlr. Kendlelnt takdir 

almak ve menimin huhilGnde 
geç kalmımıı bulunmak IAlım 

dar. Veral'ın bn ite de IAylk 

önemi vr.rectğlnden emlnb. 

Karam ktlkGrd6, göstaoını, po. 
tauyı n eergl kAAını bizzat 
getirtip maUyet 1 latlne dağıt· 

makla Gsllm mıhıalGnde bil· 
yQk bir deglelkllk yıpmıt ola· 

cak ve ba ıuretle letlhııal mlk· 

tarının artma11nda en btlytlk 

rolG oynımıı buluoıcıktır. 

rıeındın fazlaeının şimdiye kı· 

dar hukukunu aramamış bir 

çok TGrk vatındıılarına ald 
olduğa haber almmııtır. Don· 

luda hakkı olan allkadarlar 

mftracaat ederek haklarını ara. 
mıhdarlar. 

menlerinin balandakları J 
lerden hiç bir yere aynı. ... 

yıcıkları n yalnız kasılardatt 
öğretmenlere kaymakambklaı 

tarafından verilmek tardyle 

birer gftn izin nrllebllecetl 
Kflltar dlrektörlft~Gaden bitti• 
mekteplere blldlrllmlıtlr. Tek 
öğretmeni bulanın mektepler. 
deki ö~retmenler yerlerlndea 

hiç bir yere glclemlyeceklerdlr. 

Mektepler Perermbe gCh:Clndea

hlbarrn lklaclUaunı kadar 

• 
ul 

c• 

,1· 
,o 
ili 

melerl için eksiltme gtınftnden mııtır. 
en son sekiz gOn evvel ve Orkestra partileri arasında 
~gl gGnde ektıiltmesl yapı· Kemıo ve piyano ile çalınan 
lacak işe girmek ho&usonda (Saraeat) oın (Ztgeunerveslen) 1 
feuni rhJlyet ve~lkaeı istedik· ve ( Beethaven ) nfn Adagloe'u 

lerl eısılb olarak yazılmak genç Ean'atkarlar tırafandan 
sur,.tlle veldilf·te müracaat eı. muvaffakıyetle çılınmıı ve çok 

melerl, oksl ınkıirde lııt~nlleo rağbet görmüştür. Saat 22 de 

,e-lkoyı alamıyecakları Nafia nih11yete ueo kooeerden sonra 

ekıHeıladen Lir bildirimle vı1 dlnleylcller salondan memnun 

llllge blldldlmletlr bir halde ayrılmışlardır. 

ederiz. 

Deve Gnreşi 
Bayındır'ın Çırp• köyünde 

bayramın OçOncü günü gençler 

bl llğl menfaatine bir deve 

~ilreti tertlb edilecektir. 

MıheolOmGze ytnl ve çok 

bOyak bir pazu daha açıldı. 
Nefaseılmlze acoalogo dı kat· 

tığımız gOn, rekolte 120.000 

Eşref özler 
TGrkof lı İzmir ıtıbeel fü 

memuru Etref Ôıler, vaılfeelnde 
göıterdlğl ehliyet ve ciddiyet · 

ten ötGrG ofle mGdQrlftğftnce 

takdir edllmlı ve m11eına 30 
lira zam yıpılmııtar. 

• 
kapılıdır . 

lJA YRA1\11UA 
TAVVA·R~ 

~INEMASINDA 
M O N.T E l{RISTO 

PAHA KRALI MILTON herkesi gülmekten kırıp geçiriyor. Salı, Çarşamba ve Perşembe gftoleri son dete olarak gösterilecektir. 
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bozuntusu be L11fukard: 

- Bunun çaresi •ardır 

hem de çok basittir. 

166 BugOnkö yekun 

ve t 77763 Düoka yekun 
4:77929 Umum yekun 

Zahire satışları 

• ... ............................ ................ . ................. . 

Almanya' da Yahudi Düşmanlığı. · 
~---~--~-~~-.. ~-~-~---~~--

Aşağı Ynkarı, Yabudi'ler Devlet işlerinden Uzak· 
laştırılıyorlar. Hekimlik de Yapamıyacaklar. -----------neşretrulstir. Emirnamede; bt 

- N•polyon o kadar mtlte 

iz Ye tehdltkı'lr bir vaziyet 

ı ki, dlrekıörler, kendi 11e 

:ıetlerlol ancak Napolyon'on 

Dedi. 
- Söyleylnlz! 

Rerlln, ~3 (A.A) - Almanya 
Ç. Cinsi K. S. K. S. İçişleri kanununnn tatbikine 
195 fJoalfay 8 25 8 25 

rlocl emirnamenin 4 ncü mnd 

deefne göre Yahudilerin memur 

veyahot umumi hizmetleri ya· 
par eddedllehlleceklerl hldemat 
ıasrlh edilmektedir. Bu son 

emlrnemı>ye göre hizmetlerin· 
den tazoolont olmadan çıkarıla· 

cnk Yahudi dnlet rnemu· ları 

ve ynhut noterlt!r glbl orn ıımi 

hizmet yapan Yahudiler müu· 

yaku hollnde bulundukları za· 
mao devlet tarafmdan yardım 

gört'bllecekleıdlr. Uu gtbl Ya· 
hndtler ikametgahlarına veyahut 

börolarıno alt kira mukavele· 
lerlnl feshedebllecekltrdlr. 

ıeklif ini kabulde buldular. 
nun 4çln, dün dlrektuar, 

ıeral Napoly-00 Bonopatl'ı 

ıır seferi hazırlaklanna bıış

oeğa resmen memur elli. Bu 
er, hakiki hedef başka gôd· 

1 ilmek ftzere lugUtere'den 

danacıktır. 

" Nıpolyon direktörlerden 

nlırken, iki aydan daha 
...el bir oıüddet içinde elllbln 

keb bir ordn 

donanma ile Tulon Umanın · 

D Mmr'a doğra bereket ede· 

tini eöylemlotir. Napolyon'o 

re, Tol on 'dan harekfltlndeo 
haf ıa sonra Malta edaaı 

ı ordunun eline dOşecek ve 

1 bir zam110 sonra lskenderl· 

de Fransız bayrağı dalgala· 
ıcaktır. 

"Barras ıa yolda İngiliz do 

•nmaııana tesadftf ihtlmollol 
'11 sOrmeelne karşı da general 

ıpolyoo: "Bu hoaoeta talllm 

ıYrrdlr!., demiştir. 

"Mllord, görüyorsunuz ki, 

mfthlm haberlerlm var 

emekle mfibalega etmiş veya 

sl aldatmış değtllml 
logillz başvtıktlt Pft'fn a1anı 

lan 1ng1Hz: 

- Bu haberleri elze Barras 
u verdi? 

Diye sordu. 

- Bayır Mflord! Vakıa 
emıerl Barras'ın baoa olan 

mnlyet ve itimadı eskisinden 

Dyilktftr; fakat benim Lülrsem· 
org 1arayında bftyOk ve kü 
tik başka muhbirlerim de var 

ır Ayol zamandı Barraa be· 
timle çok sıkı temastan çekin 

aek zarureılndedlr. Bu ihtiyat, 
tenim için de IAzımdır. 

"SaraytiHkl doetlarım tarafm · 

lan direktörlerin odasımn ya · 

aaada bir odaya sokuldum; bo 

ad11n bQUlo muhavereyi zapta 

navaUak oldum. Sonra ... 

İoglllz'lo bir i~aretl Ozerloe 
:aıao ııoemağa mecbur kaldı; 

laılllz, kendinden gecer gibi 
lerln bf r dOşilnceye daldı. 

Caıuıı L!lfukard, İngtlfz'ln 
bu dGştıncesloi ihlal cesaretini 

kendlıılnde bulamadı. 

IAfukard pek ozon görQneo 

ba bet dakikalık sftkdttan son· 

n, loglllz kat'I bir kararla: 

- Napolyon'u ne babaya 

olarıa olııon bo seferden me
netmek IAzımdır. 

Dedi. 

ANADOLU 
-------

Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Baeyar:gam 
Baydu Rt1odt1 ÔKTEM 

1.Jmuml neoriyat ve yazı i~leri 
mfldürll: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 

hmir ikinci Beyler sokağı 
C. Balk Partisi bioaaı içinde 
Telgraf: 1zruir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERA lT1 : 
YıllıAı 1200, Altı aylığı 100, Oç 

aylığı 500 kuru§tur. 
Y aba.ncı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur. -UG geçmiı nftıhalar 25 k:urllftur. 

- ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMI_ŞT_I_R _ __ _ ----

Casusun yüzQode ba(lf bfr 

tebessüm belirdi: 
- Mısır l!eferi miiteşebbbinl 

izale etmek lAzımdır. 

Dedi. 
Fakat, lnglllz blrden yerin· 

den kalktı ve, bağırarak: 

- lngiltere dOtmanlarını 

ezer, fakat bir cunl gibi katle 

hiçbir vakit teşebbüs etmrz! 

Dedi. 

Fena bir mevkle dOşmOt 

olan casus: 
- Fakat, Fransı'ya Ald bftzı 

mOetemlekderl zaptettlğlnden 

doluya derin bir kin ve dOt· 

manlık besllyeo onaltıncı L<ilyl 
!dam ertlrmrk fçln İngiltere 

ne kadar ahın pıra Hrf .. ul!. 
- Sona Ver -

~araya 

Otu ·an Gemi .. 
Yunanleton'a hayvan ihraç 

etmek için lhoaoımıza gellrken 
körfezde Çak .. lborou önünde 
karaya oturmuş olan Yunan 

bandıralı lyonya vspuru hAIA 
kurtarılamamıştır. l\f.ıeraf h ola· 
cağını ileri süren vapur kap · 

tanı; tahlisiye istememektedir. 

Kaptan gemiyi karadan kor· 
tarmak: lçtn Uman işleri umum 
miidbrlOğftndf!n tat getlrtmlı.ı 
ve çahşıneğa başlamıttır. Va 

purda eafra sayılan bazl eşya 
vesaire bu şatlara çıkarılmak· 

tadır. Kaptan; eafrayı tamamen 
bo.ulttıktau sonra gemiyi ha · 
f lfletecek ve bogftn kurtarma 
için ıon teşebbOılerde bolu· 
nacaktır. Gemi bo teoebbüeler· 

le de kortaralamazııa tahllılye 
istenecektir. 

ltalyan'lar 
Kralları ve Mussolioi 
ile Beraber imişler. 

Roma, 23 (Radyo) - İtalya 
Ayan meclfel baokanı Fedor 
Conl 1 halya krala tarafından 
kabul edilmiştir. ı\yan başkanı, 
ftalyan mlUetlnln, ltalya'nın 
istikbali için knvvetll bir ruhla 

kral ve Mossollnl ile beraber 

olduğunu söylemletlr. 

Mısır 
Partileri Kuvvetli 

ve ~ı nuehittirler 
Kahire 23 (Radyo) - in· 

atlllz gazetelerinin, Mısır siya· 

ııal partileri arasmda lhtllAf 
mevcut oldağo hıkkmdakl ha· 

herler yalanlanıyor. Vef d par· 
t1 ~ı, neerettlğl bir beyanname· 
de, Mısır ıılyasal parlllerlnln 
her zamandan ziyade boglln 
kuvvelll ve müttehit oldoğonu 

llı\n eylemiştir. 

Ta haf f ozhane 
Yabancı memlekellere çıka· 

rılan canlı hayvanların hayvan 

Bağlık zabıta yasalara muclbi~e 
ealgııı ve leporadlk derdlerden 
beri boluomalannı temin için 

ziraat bankasından htlkraz edl· 
lecek 86,000 lira He OakOdar, 
Makara, lzmlr (Tahaffuzhane· 

nln l&boratuvar kısmı) ve An· 

talyada hayHn tahaffuzhane· 

lerl yaptmlmaeına bıkanlar ko· 

ruluoca karar verllmlı Ye ba 
karar dan valiliğe gelmlttlr. 

0 

2
; ald ikinci bir emfrnome 

50 Bakla '5 25 5 v , 
5 Burçal. '1 7 

113 Faaulya '9 75 9 75 
11 Aliden 4 75 4 75 

Alman Matbuatı 
6!150 P. çekirdek 2 65 2 65 

729 8. pamuk 42 44: 50 
54: H. " 42 44 50 

1257 Ken. pala. 400 570 

1 Piyasa Vaziyeti 

M. Eden'in Harici ye Nazıl"lığıııı 
Nasıl Karşıladı? 

1 Berlfn 2:1 (RKdyo) - Eden'ln hariciye bakanhğıno tayini 
Berlin'de ihtiyatla karşılaomışllr. M. Ed~n'iu Almanya'dakl şöh 
retl, Fransız dostluğudur. Gı>çen marlta Almınya'ya yaptığı 
seyahat, Almanya'da iyi teelr bıcakmamıetı. Bunun için, M. Ede. 

nln tayini, Cenevre'nln zaferi addedilmekte ve bu hususta 

ihtiyat gösterllm'ektedlr. 

Üzdm - Dfto Talmz 166 
çuval eatıl mıeıır. 

İncir - Dün muamele ol 
mamıştır. 

Buğday - Dan 81182 den 
195 çuval eatılmıştlr. 

Kambiyo 
Ahş Satış 

Allm. Mark fıU.15 f>0.76 
!sterlin 619,50 622150 
Fr. Frangı 8,28 8,;l(ı 

DoJar 79,70 79,4(1 
Belga 21,1~ ıı,:n 
ltalyan lireti 10,lf> 10,20 
lsvlçre frangı 40,61 40,87 
Florin 85,05 85,!Ji 
K. Çekoslovak 5,24 5,27 
Avostar. Şilini 23.2:l 23,37 

~ Nöbetçi Eczaneler ' 
Bu akşaoı Kemeraltında Şt 

fa, Karandoada E,ref, Kemer · 
de Kamer, Alsancakta Ahmet 
Latf 1 ve E~refpatada Etrefpaşa 

eczaneleri açıktar. 
~~~~~-ı---~~~~~-

Konsey 
Projeyi Sarih Ola
rak Reddetmedi Mi? 

Vfyana, 23 (Radyo) - (Rıy· 
hte Post) gazetesi; yazdığı ozon 

bir makalede, lagllfı1 - Franıız 
sulh projesinin, oluelslar kora· 

mu konee1I tarafından earahıtle 
reddedllmemeıılnl manidar gör· 

mektedlr. Ayni gazete, Italya· 

nıo Parls elçlainln M. Lual'la 

husuet surette konuşarak, kon 

eeyln ne f lklrde bolondoğuou 

eordoğono ve M. Laval'dan iyi 

bir cevap aldığını, konseytn; 

yakında ayni mevzua döneceğini 

llAve eylemektedir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun Kutlama 
Telgrfnameleri. 

Çocuk esirgeme kurumu ge· 

nel merkezi tarafrndan sureti 

hnsoslyede Vlyana'da baehrılan 

bo çok zarif ve ıibld "Lük.e,, 

telgraf lr.Ağıtları her telgref mer· 

kezinde bulunmaktadır. Kutla· 
ma telgrafınızın bu slhltı ki· 
ğıtla muhatabınıza verllmeıılol 

lııtersenlz, telgraf mftııveddesloln 

bir köşesine "Ltıke,, kelimesini 

yazmınıı ve telgraf parasından 

ayrıca 15 karat fazla vermeniz 

yeter. Bo Uğıtlaran geliri ta· 

mamen yurdumuzun yokaol 

yavrularınm bakımına ay11I· 
uuştır. Kutlama telgrafınııı bu 

stıelü kAğıtla alan muhatabını· 
zıo fazla 11evlnç duyacağına ve 

zaraf;,tlotze hOkmedeceğloe tOp 
he yoktur. D. 3 

Kadın 1,ayyareci 
Parla 2a (Radyo) - HOyftk. 

Atlantlk denir.ini tayyare Ue 

geçen (J uarı Balen) adındaki 

kadın tayyıarecl, (Asya) vapu 
rlyle ve tayyaresi beraberinde 

olduğu halde Loodra'ya dön· 

mektedlr. 

Bertin mehaf ili, nluelar sosyetesi prensiplerinin İnğlltere tBra 

fmdan şiddetle müdafaa edilec,,ğlnl tahmin etmektedir. Almanya· 

nın uluslar sosyetesi hakkındaki kanaati şudur: 
Uluslar sosyeteııl, birkaç büyük devletin niltoza altmdadır. M. 

Eden loglltere'oln dış siyaseti üzerinde bazı tadilAt yapmak 

zaroreılodedlr. 

M. Eden; hem tdealtst ve hem de realist olmak itibarile bu 
ihtiyacı yakından görecektir. M. F.den'ln Moııkova'ya "Komünist 
aleyhtarı bir lnglllz mileahldl .. sıfatlle yaptığı eeyebat, bogiinkü 

slyasettoe teafr yapacaktır ve Almanya, oloelar sosyetesi etatato· 

sonda tadllAt IOzumona şldd tle kanidir. 

Deoizde Bir Cinayet! 

Gene bu ~mlrnameye gôre 

Yahudiler her nevi umumi bas· 
tanelerle umumi menftııt f çln 

kurulan serbest hastanelerde 
baş hekimlik ve aile doktorluğa 

yapıımıyacaklordır. Bu gibiler 
en nihayet 31 mort 936 tarf· 

hine kadar vazifelerinden çe· 
kllmlo bulunacaklardır. 

Berllo - Almanyu'da Yahu· 
dl avukatların vekil tayin olan· 

malan da yasak edllmlş1ir. 

Ankara'da 
Türkiye, Güzellik 
ve iş Meınlekti Adlı 

lngiliz Sefarethanesi Müşavirini, ç·n Hiı· Sergi Açılacaktır .. 

S h.11 . d V d •• ( J • d. } Ankaro1 23 (AA) - Mat· a 1 e rı n e a p ur a o ( tir Ü er. . buat genel dlrektetôrliiğQ s1.1rgl 

evinde 25 şrıbatten 5 marta 

kadıu sfirmek Qzere Türkiye 
tarih, gnzelllk ve h memleketi 

adh btr fotoğraf sergisi hazır· 

lamıktsdır. Bo sergiye TOrkl· 

ye'dekl yerli yabancı btltftn 

profesyonel ve ematOr fotoğraf· 
çılar iştirak: edebileceklerdir. 

Memleketimizde ilk dofa ya· 

pılao böyle bir serginin bOyQk 

alAka uyandıracağı tahmin edl· 

Parts, 23 (Radyo) - Şangbay'dan blldlrlllyor: 

İngiliz ıefırethılll'sl mOşavirt M. Vfngens seyahat etmekte 
oldo~u vapurun kamareaında bir kortunla ôldftrOlmtış bulonmn~ 

tur· ÔlilmO mucib olan kurşunun ataldığı tabanca da yanında 

bulunmuttor. 

Bu hAdlse, vapurun Bony Kong'dın ayrtlmasından blroz eonra 

ölmClştilr. BAdlseoln hakiki mahlyf tl hakkında tahkikat yapıl 

maktadar. 
-~~~----~~---~-

Uzak Şak ta Vaziyet Fenadır. Mançi1-
ri Kuvvetleri Harekete Geçtiler. 

Tokyo, 24 (A.A) - Reogo ajansı bildiriyor: 
Japooya'nın Kııln Klng'dekl bOyük elçlııl . M&ncu kuvvetlı:arlnln 

· Bulan ile Deraon arasında ve eynl zamanda liuironr gölQ mrn

takımnm mohtellf noktalarında ileri karakollar kurmnş olduğunu 

reemen blldlrmletlr. 
Bu arazinin kendilerine Ald olduğu iddiasmda bulunan Mencu 

makamları bu ileri karakolları 19 kAoonda vukua gelen ııınır 

hAdleesl tızerlne teıılı etmlye karar vermişlerdir. 

••• 
ltalya Çember Tecavüz 
içine Mi Alınıyor? Etmiyecekmiş __ ,.,. .. _. ..... ---

Vl)ana 23 (Redyo) - Avus· 
tnrya gazeteleri zecri tedbirler 

slyaeıl81na dönmek mee'elesi ile 

meşgul oluyorlar. 
Yarı rumi Vlyener Çaytung; 

Fransız lngllh~ aolaşmHınm eon 

hıldleelerden ne dereceye kadar 
mdteesslr olacağım sormaktadır. 

Diğer bir gazetede İtılyı'yı 
çember içinde kalmak tehlike· 

ıılnden lioromağa davet ederek 

demiştir ki: 
Son karara Parla ve 

Londra verecektir. İtalya bono 

ne kadar çabuk aolaraa vaziyet 

te o kadar çabuk aydınlanmış 

olıcaktar. 

Venedik 
Hava Manevraları 

V eoedlk 2:1 - Dün akşam 

Venedlk'te hava taarruzuna 
karşı korunma denemesi yapıl 

mıştır. Karanlıkta uçan tayya· 

relere projektörler totulmuı 

eY mOdafaa toplara ahlmıthr. 

.... .---
letanbul ~3 (özel) - .Ttalya 

resmi mehaf Ul. petrola ambar· 

go konsa dahi, ltalya'ıun logll · 
tere'ye hiçbir suretle tecavOz 

etmlyeceğlnl beyan eylemlı.ı · 

terdir. 

Sir Samuel Uoar 
Dno Zilrih'e Vardı. 

Londra 23 ( Radyo ) - Slr 

Samuel Hoar ref lkaslle birlikte 

bugün ZClrlb'e mütevecclhrn 

hareket etmiştir. 

Gldeı keo ~azetecllere: 

- istikbaldeki hanı hare · 

ketim hakkında elze söyllyecek 
blrşey bulamıyorum; 1svlçre'de 
bir müddet ietlrahat edeceğim 

ve ancak bundan sonra, istik· 

bal hath hart'keılwl ıaylo ve 

edeceğim .. 

Demtıtlr. 

lstıtnbol 23 ( Özel ) - Slr 

Samuel Boır ve zevceal tayya· 

re ile bugün Zilrih'e vardılar. 

Hyor. 

Lindherg 
Oğlunun Katilini 
Elektrikli Sandal
yede Görmemek için 
Amerika'dan Ayrıldı 

Londra1 23 (Radyo) - Meş· 
bur tayyareci Uodberg; oğlunu 
öldüren Almun Hotmaoın, idam 
edllecf'ğt Klınuoeanlnlo l 3 ncil 

günft Amerlkada bulanmak h· 
temedlğlnden Londra'ya hare· 

ket etmiştir. 

Lindberge teh•Ut mektopları 

gönderildiği de rivayet olunuyor. 

Muğla"da 
Satılmadık 

Tütün Kalmadı. 
Muğla 23 (Ôzel aylarımız· 

dan) - Havalar 20 gündür 
yağışh ghmektf' ftlr. Şimdiye 

kadar 4.00 milimetreden fazla 

yağmur yığmıştır. 

Muğla 23 (Özel aytarımız· 
dan) - Köylünün elinde hiç 

tütün kalmamıştır. Rençper, 

mahsulün iyi f latle satılmasın· 

dan memnundur. Yeni sene 
için ekim hazırhklatı başla· 

mıştır. 

Sovyet Rusya 
Konsolosu Geldi. 

letlrahal için üç ay müddetle 

mezunen memleketine gltmla 
bulunan Sovyet Rusya konsolo· 

su cenahları dOn şehrimize dön· 

mftştftr. 
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Pazar· Maçlarında Yine 
B:ızt l\f ünakaşalar Oldll. 

~~~~~~---~~~~~~-

ita y 8!· Demirspor 1, K. S. K. 6 · Göztepe 
(3, Burnava:sfıj. Şarkspor 1 

K.S.K."-oyuncularrJ : 
P11ar gftnii su, çamur lçrnde K S. K-Göztepe maçı 

e yağmur altında fntbol ilk Bu oyunu idareye memar edl 

ıçlarına devam olundu Te on len Rr.,ad henftı ikinci takım 
etlceler alındı: Jar maçlarınrla çalıoabflec«"k 

Altay 8 Demirepor 1 tecrftbeslz b'r hakemdi. 
K. S. K. 6 Gôztepe 8 Herhangi bir itiraza karşı 
Boruna 5 Şarkepor ı bir oyunca takımdan çıkarıla· 
Pazar gftuQ her iki e1bada maz. BllhaHa daha evvel o 

m 138 genç sporcu eo, ça· oyuncaya mukabil taraf oyun· 

nr ve yağmurla çarpışa ç..ar cueo tarafından ceza varoşunu 
şa meşin topun arlıaeından mDstelzlm bir hareket yapı· 

oştolar. hrsa! .. halbuki hakem göz 
ŞOpheşlzdir ki bn şeraJt al göre.göre yapıJao bu hareketten 

nda yapılan karşılaşmalarda o dolayı makabil oyuncaya ceza 
•dar teknik ve incelik hulun· vermediği gibi fütftne K S Kın 
az ve ıranmaz. Zaman olur en iyi bir oyuncusuna yalnız 
1 kale önlerinde su ve çama· bir itiraz s~beblle oyandan 

Hplanan top makabli tara çıbrmıştı. Bôyle bir idare 

bir oyuncoen israfından altındı devam edr.n oyunun 
lara takılar. Top suya çer· sonuna kadar hakem daha bir 

r, falso verir, kaleciyi şaşır iki kişiyi oyandan çıkardı. 
I' veealre.. Fakat esas itlba Takımlar aebaya dlzlldlklerl 
le bu gibi maçlarda ekseriya 11man Göztepe takımının çok 

k koşan taraf kazınır. zayıf bir kadro ile oyuna tıtlrak 
Pazar gftnQ Aleanc•k ıtıd· ettiği gôze çapıyordo. 

omunda saat l O da ŞarkeporJa Daha oyunun ilk dakika la· 
urnava birinci takımları kar· rında topla hiç te allkaeı ol 
lıştılu. Her sene olduğa gibi mıyan iki oyoncunuu birbirini 

Q ıenede çalışıp yetloemiyen demarke ile yere dtıomelerlle 
rbpor takımı yeni ilke da· hakemin K. S. K. aleyhine 
t olan Burnava takımından penaltı vermesi affedilmez bir 

m beş gol yiyerek oyunu batı idi. Ceza vuruşu K. S. K. ın 
•ybettl ve ancak bir eayı aleyhine bir gole ıebeblyet ver· 
kara bildi. dl, bu sayı baks1ıdı. Maamaf lh 

GGnOn lkf ncl maçını Altay K. S. K.. bu ,ayıdan ıonra da· 

emlr~por takımları yaptılar. hı <'8nlı oynıyor ve zaman geç· 

f zmlrııpor'dan Sabri meden beraberliği temine mu· 

are etti. Demirspor takımı nf fak oluyor. 
k eıralarda hiraz canlılık gö~ Bfraz sonra Göztepe, Fuad'ın 

rdl lae de tııraf tarlarının daha ayığlle ikinci eayıyı kazandı. 
l yapmadan başlıyan tezahfl Dana K. S. K. lılar :35 inci 
tına Altay takımı beriki haf dakikada mvkabele ettilerse de 

yımda sekiz gol atarak ~arşı. Göztepe hlrH ıonra 3 Oncft aa· 
~ verdi. yıyı da çıkardı ve devre bu 

Demlr!!porlular ilk devrede sureıle 2-3 Gôzttpe'nln le· 

hlerJne verilen bir penaltı blnt- bitti. 
taeından ancak hlr sayı ka- İkinci devre baoladığı 11man 
nıbildiler. K. S. K. takımında bazı lı'8· 

rTOrk Genci 

IND FAKIR'LERi 
ARASINDA 

18 Faik Şemseddin Benlio~lu 

Herhalde görmediğim ve l>el· 

de bOtOo clbıom görmediği 

r htdlıe ve vak'a karoıııoda 

lnndoğomı hükmetalm. 
Bu aralık, Brabmau'lar bir 

aya başladılır; bu dua, kan 
el mabud Slva'nın zevcesi 

he Kili Ma'yı maheoa bir 

ı idi; elem ve ıstırap ifade 

er, meeerret zamanlarmda 

anm11dı. 

Dua bitince, Olnt'lllerden bl· 

, torbanın ığıını açh 't'e 

tıden tahmin ettiğim veçhlle 

ok ılırdı. 

Çocuk korkmm~ ve bağm 

yordu. 
V1Zlyet ve kıyafetltrlDden 

Yugl oldukları belli olan iki 

Hlot'll çoco~o bat ve ayakla· 
rındın tuttular ve lı:azılmıt te· 
mel hendeklerinden blrlılnln 
başma kadar yftrftdftler. 

Mahud duı tekrar başladı. 
Brabman'Jar da ağır, tğır yak· 

laşhlar. 

Bu adamlar, acaba ne yapa· 
caklardı? Do Ayin, gGndOı yı· 

pılmasında bflytık mahzurlar 

'lacak kadar glzll ve mOthlt 

bir Ayin mi idi?. 

Kili ilthesl du.ıınm naksratı: 

"Susadım, çok BDHdım, kana 
susadım!,.. 

"Kana susadım, hanı kan 

getlrlalı!,, 

Şeklinde idi. 

Bu nakarata, h11ır olan· 

Halk Sahasında 
.Mdtteflk kultıblerla B. ta 

kımlırı mGsabakalar1Ddan ıonra 

Balkevl ilklerine devam edil 

mittir. ilk oyan Parkspor ile 

9 eyhil tıkımlar.ı ıraımda ya 
pıldı. Dokuz eylul takımı çok 

gftzel oynadı ve kuvveıli hasmı 
ile ııfır &1fıra berabere kıldı. 

lklocl oyunda Kwolray, 

Ytıkllelme takımları karşılıetı 

lar. Bu oyan çok gazel g~çtl. 
Bu iki takım da btrer golle 

berabrre kaldılar. ikinci dev· 

reni o ıon dakikalarında Y dk 

eelme ıakımı bir penaltadan 

lııtl(ade edemedi. 

GanDn eon mftsahıkasa Ha 

cıhftseyloler ile Trpeclk takım 

luı arasında idi. Daha oyun 

batlır bıılamaz Teprelk bir 

gol yldl ve bu yftıden derhal 

bir mOnıkaoı çıktı. Hakemin 

ldareelzllğl H kalsın hn iki ta· 

kımı birbirine sokuyordu. Oyun 

hakem tarafından tatil edildi. 

Bunun nlzımeıı oldoğo eôy 
lenmektedlr. 22 kişinin mu 

:kadderatını eline ılan hakem 

deruhte ettJğl vaalfeyl iyi bil 
mell v" hataların tevlit ede 

Cl'ğl neticeleri dGşftnmeJfdlr. 

Istanbul Likleri 

1\1. Eden Hariciye Nazırı Oldu. 
P>4_,5._..PP,..,_....,..,..~!'W"ICl~--.---.. ----. ..... ,,_.~._--._,....._~---

yt-l ılabı çabuk lokl~d ede ümld eltlAlol llhe ediyor. 

cektlr. Parlı, 23 (Radyo) - Moıko 

Parla, 23 (Radyo) - (Tan) va g11etelerl, Eden~lo loglllı 
~Heleıl, M. Eden'ln tlmdlye Dit lılerf bakanlıAına geçmeıf· 
kadar uloılar kurumunda çıkln ol ıevloçle karşılamıılar, genel 

çok mGıktıl bir takım mea'ele savııın hitamından ıonra Ruı 
lerde dalma Fransız delegeltrtle ya'yı ılyarr.t eden ilk lnglllı 

tetrlld OJeeal ederek sulhsever· elyaelsl olduğunu ve Eden'ln, 
ligini g6stermlt bir diplomat uluslar kurumunda ılyasal bir 

olduğuna kaydettikten soorn hali ıamplyon olduğunu ispat etli· 

hazırda Mueeollnl ile hemfikir ğlnl llhe ediyorlar. 

olmıdığını, neteklm bundan Viyana 23 (Radyo) - Avue 

evvel Roma'ya gluf~lnde Babtş turya gazeteleri Lord Ed"n'Jn 

lhtlllfı hakkrnda MuHollnl'ye dıt lılerf bakanlığına geçm~elnt 
gôıtermlt olduğu tarsı hallin, tereddOdle karıılamıştır. Stud~r 
reddedlldiğlnl, Mu81ollnl'nln, gazetesi, tekili lerden evvel 

AI. Eden'in bGtOn f lklrlerlne Slr Samud Hoar'ıo ıaklb ettiği 
aykm olduğunu n İtalyan ulu· aıyasaya döniildüğftnQ yazmak 
ıanac, Eı:len'I bir dflşman le tıedır. 

IAkkl etmekte bulunduğunu llhl'I Parls, 23 (Radyo) Slr 

etmektedir. Samuel Uoar'ın yerine loglllz 

(Ten), makalesinin sonuodı, dıılşlerl bakanlığın• ~eçen An 
ltılyanların, yalnız Fnnsıı bat don Eden, bngfto Sadogam H· 

bakanı M. L.val'.a itimat ettik. rayına giderek Iogtllz kralının 
lerlnl yazmaktad11. hoıuruna kabul edllmlıtlr. Bo 

Parlı, 23 (Radyo) - lıal· arada kralın başkanlt~ı alunda 
yan'ca (Me11cero) gazetesinin bir toplanh yapılmıttır. 
Londra ayları, harb lstlyen Londra 23 (Radyo) - fn· 

te1grıf çekerek kepdiıht' tebt1k 
etmltılr, 

Londra, 23 (Radyo) - ~}J~ 
nln dıt bakanhğın• tıtylol u~ 
m6obıl kılan lnglltere'nlq IQI\ 
letler cemiyeti bıkınlısını h~· 

nüz kimse tayin edllmemiftlr 

Uloalar soayetesfne lngllıere'yt 
avım kımaraıı a1111ndın Lor4 
Graodo temsil edecekılr. f H· 

kalide ıhyalde M. Eden <A4• 
nevre'ye gidecektir. 

Londra :l3 (Radyo) - M, 
Eden'ln dıt balnnlıgına t•ylnl 
ol, Londra mıtbuah gQnOQ 

&fttplrlıl \'e en mftbim hAdlseı' 

olarak ıelikkl ediyorlar. 

l~çl ve liberal partileri ba 
~arardım pek memnundurlar. 

Londra 23 (Radyo) - Tay 
mit gazeleaf, M Eden'Jn dıt 
bıkanlı&ı tayininin, lııglltereyl 
milletler cemiyeti ılyaunaa 

itimatları haksız yere ıaraılmıt 

olanların arzoauna uygun ol· 

doğunu yazıyor. 

Deyli Berıld; M. 
logflfz dıı ılyaıaeında 
kollektll bir hareketle 

Eden•ta 

bllbaua 
MUllO• rtcılln kazanmıt bolnndukla gUtere dıt leleri bakanlığına 

rını ve hallbaz11 dorumda geçen Andon Eden, Jnglllz linl taarruzunu durdurmağa ve 
hanların haldm mevk.llnde ba ııazırları arasında en genç na· Babeılıtan'ın M•lletler cemiyeti 
lunduklar1Dı haber vermektedir. zırdır. Kendisi halen RS yaoını paktı ile tekefffll edllmlı olan 

(Popolo Dl Roma) g11ete11I, geçmiştir. Maabaza 185 l yılın bOtftnlilğüne riayet ~den bir 
barış aktlne mecbur edecek 

bu dorum ~trafında mlltaleı da, Lord Grı.ınovll, 36 yatında 
L b ı tek bir sıyııea takib edeceğini 

yftrGtme .. te ve e?ıeyln açıkca iken oglltere hariciye nazm 
iimld etmektedir. 

anla~ılmıı bolunduğunu ileri olmuıta. 
11ftrdftkten sonra İlalyanın ona Andon Eden, daha talebe Peri~ 23 (Radyo) - Geze· 

leler. M. Eden'lo lo~lllı dıı 
göre davranmHı lazumundan iken fevkallde z~kAsıudın do 

lşlP.rl bakanlığına tayini met· 
bıbeeylemektedlr. layı hocaları hayrette kalır· 

eltsl hakkındı uzun mOtaleılH 
Ayni gazete, İngiliz dıı ba lardı. Bonludao blrl!ll, kendi· 1 

yftrQtmekte ve bu tayini çok 
kanı Eedeoln, uluslar kuru· sinin 40 yaşıoa varmadan dev 

iyi bir surette karvılomıkta· 
mondakl Eden olmayacağını let rkalt uaeıoa glrecf"ğlnl ve 

dırlar. --------=======-=======------- hariciye nazırı olacağını haber 
betli değtolkllkler gôıillda, Arap bo sefer dahıa fazla alnlrltnen Bllhasaa sol ceaab gazeteleri 

İstanbul - Lllderde Fener 

bahçe Gfloeı,'I 5 O, Gılatıearay 
Beykoz'o 2 O, Beşlktaı Vefa'yı 

3 1, Eyilb Topkapı'yı 4 3 yen· 

diler. 

vermleıl. 
Ali hi\cam hattına alınmışh. GOztepe'Uler tekrar topu dıeır1 gaZ"Ctclrrl bunu Milletler cemi· 

Eden genel HV&fta, 18 y•· 
Devrenin 15 inci daklkaeını at11•ar. V11lyct bu merkezde yetinin oafozı1nu ve ona olan 

~loda iken gôoftll(l olarıık har· L d L f bl hft G 
kadar oyun mütevazin ceryao iken hakem oyana tatil etti ve sıa.ı H a.at o r teza r 

ba tıtlr.k etmlt ve 1928 29 L d 
ederken K. S. K. muntHam eabadan ayr1ldı. eaymı..ta ırlar. 

tarlblerlndtt Oeten Çemberlay· L d (R d ) D il 
bir akınla ve All'nln gflzel bir Flkrlmlse kalına futbol ka· on ra 23 a yo - "1 

nın boıuıf kAtlbl idi. Makdo 
o6tu ile beraberll"l kazandı. rulo hakem mes'eleılle yakındao Telgraf'ın slya!al muhabiri, 

rı nald h,bakan olduktan ıoora 
Bu eayıyı K.S.K. ın 4 ClncCl, alAkadar olmahd11. Eıtad, Fehmi, da Slr Con Slmon'un hmıu•i yl'nl dıt bakanı M. Eden'in 
betlncl golleri taklb <'iti. Göı Baaao gibi kıymetli Ye dGrftBt ilk icraatından blrlnclıt Mııır 

kğtlpllğlne tayla edHmlıtl. M o 1 b 
tepe kalecisi bugOn çok frna haktmlerln hakemlikleri temin I ile nglltere arHındakl aza 

d Y t t ı bl malleyb geçen yıl, ngllterenln gerginlikleri izale için muvak· 
oynıyor a. er u DO arı ve r olunmalıdır. 1 1 L d o us ar •Urumu eleaellErlne L t ı L ı aLdlne arahk l6zum1101 yere kaleyi c " a.a ve yen mu .. ave e • 

Halk sahasında: atıomıt Te wtmdlye kadar bu teve&1GI edece~lni Qmld dmek· 
terk ile oyuna ka11tmaıı Göz 

Avni Lut• l ı B t L ı vazifede kılmı•tl. tedlr. 811 mukuele ile kapl· tepe'nln mağlôblyetlnde bayık ~ • up er n · a .. ım arı v 

bir Amfi oldu. K.S.K. takımı karıılaıtılar. Birinci oyun K.S. Parltı, 23 (Radyo) - FHnıız tala~yon hakkı, hokokf meıe· 
K G baebakanı M. Laval, EdE-a'e bir leler ve Mmr ordusunun teı· 

Çok ıert oynıyordu. K.S.K. ta • özteprı takımJan ıraunda 
kllAh meıelelerl bılledllecektlr. 

kımınıo bir akınand11 ıolaçık yapıldı. K S.K. 111f11a kartı Gç 

Şevket Hakemi bili srbeb lkH ile kazandı. ikinci oyan Altay lzmi r Palas ispanya . Fransa 
ettiğinden oyundan çıkanldı. Demlnpor 8. takımları araıında Mfloasebatı 
Oyunun neticesine birkaç dakika idi. Altay takımı ytıpyenl oyun 1-Ça-rı_a_m_b_a_2-5-1-1 k-k_A_n_u_n_l_9-35-1 Mıdrld, 23 (Rad10) lı· 
kala ve lüzumsuz yere Göztepe cnlarla oyuna iştirak ediyordu. NOEL BAYRAMI paoya dıı bakanı Martlı D.va· 
aleyhine bir ıerbf'ıt varuı ce· Oyunda bidayetinden nihayeti· tc8ko, Franııa ile hpanyı ara• 

zası verildi. Göztepe'lller buna ne kadar bAklm oynıyan Altay Büyük terltınsan eında imzalanın ıon ticaret 

itiraz ettiler. Top penaltı çis kGçGklerl mGıab.kayı 9 ı gibi Salim Cavid Orkes· mnıhesl hakkındı beyanana 
glsl Ozerlne konuldu. hayok bir faı kla kazındılar. bulun mut ve lıpanya ile Franea 

Göztepe'nlo bir oyuncua ko· Son oyun Şarkspor, Burnava trasının Başlangıcı araaında kuvvetli bir ıempad 
ıarak topu eahı haricine attı. tak:unları arasında yıpıldı. Bu Cumartesi ve pazar mevcud olduğunu, her iki mem· 
Hakem bu oyuncuya oyandan oyunu da Burnan k6ç6klerl leketlo, birblrlerlle tlcaıi mG· 

Matine danean 
çıkarmakla tecslye etti. Top sıfıra karta dört ıayı ile kazan naeeballı bulunmak için eıkl 
tekrar yerine konuldu. Fakat dılar. Her akşam orketılra bir arın beöledlğlnl ıöylemlttlr. 

lar da: 
Aua KAU'ye saygılar, 

Ana KAU'ye aeygılar!. 

Na~melerlle cevab verdllor. 
Blot'll ilerlerken durdu; ÇO· 

coğun bışını ileri tuttu; ı•ğ 

elindeki bOylk ve keıkio bıçağı 

havaya kaldardı. 
Birden bu bıçağın çocuğun 

boğasına gömftldftğGnft, etrafs 
kanlar fltkırdığını gördam. 

Hfnt'llJer hebblr ağrsdan: 

- KAii Mı! KAii Ma! 

Diye dua ediyorlardı. 

Zavalh çocuğun kanı, boğa· 
zındao bir çeıme gibi akı· 

yordu. 
Do feci ve kanlı hıl, bet 

dakika kadar denm etti. 

Çocuğun 't'Gcudundı hiçbir 
hareket kılmayınca, ceaedl aldı· 

lar n temelin hendeğine attı· 

lar. Bunun Gserlne, uılı ve 

ameleler hemen fHllyete geç 

tiler ve zavallı çocuğun cesedi 
Gıerlne temel dnarını kormağa 
baıladalaı! • 

Blras ıonra uıtabaıınıa: 
- Bhtl! 
DediAlnl duydum. 

Brahmaa'larıa relıl: 

- İyi GlçtGa mO? Temel dı 
Yarı ÇOCDğan Ceıedl lserfnde 
yarım metre oldu mu?. 

Diye eoraa. 

- Ent .. 

Bunan lıertne Blnt'lller hep 
bir aıııdan n daha 7Gk1ek 
ıeale KAii daaıını okamağa b•t 

ladılar. 

Blnt'lllerln itikadınca, dini 

blnalaran temeline bir çocuk 

kanı akıblır n ceeedl de teme· 

Un ıltlnı g~mGlftrae, o bina 

aıarlarca paydar olur! 

-21-
Başka f ucialar ... 

Fakat Blnt'lllerln feci ltıkad 
ve Ayinleri bundan ibaret de· 
ğlldlr. Ba din, biraz da Sıdlım 
ile aJUadardır; kuvvet ve kod· 
retl 11 olanların kanlarını akıt· 
mıktan Brahmanlar derlo bir 
zevk duyarl11. Zaltlm ve it 

kence lhtlyı1cı bu adamlardı 
çok bayftktar! 

Blnt'lllerln belli başla çirkin 
Adetlerinden blrlıl de, ölen 

adamın dul karııının da cesedi 
ile birlikte yalulmaıadır. 

Hlndlıtan'da ba vahei Ayin 

kıdır makaddeı 't'e sevabı (!?) 
çok bir Ayin yoktur. Kocasının 

ceıedl ile birlikte diri, diri 

yanın kadın, cennetin kapılı· 

ranı kendisine artık açık bu· 

lor!. 

Çocuk kurbanı ıurellle temel 

atme meraelmlnl gôrdGm; diye· 
blllrlmkl bo facia, benim Biat• 

illere olan meyllml ve mubah· 

betimi adeta 11retı! 
Buna rağmen, hiçbir ıey 

btılll etmedim; hiçbir klmıeye 

hlçblroey ıöylemedlm. 
Yoluma devam eltim. Nehıia 

eahllf ade lltrledlkçe, köyler aa
hyor, tenhıhk artıyordu. 

Etrafın pek tenha ve ı•ıs 
bir ıekll aldığa ıuadı, gene 
gece 't'lld, kalabalık bir alayın 
nehre doğru ilerlediğini gôr· 
dtım Te Adetim veçhlle gGrGn 

meden bu heyeti takip ettim. 
Heyet aruında pekçok Brab. 

man ve bir mlkdar da ılYll 
hılk nrdı. Wnt'Uleroe makad· 

dea addedilen ·~•oluua yapıl· 
mıı bir teıklre herlnde bir de 

kadın nrdı. 

-Sonu Var-



ZavııJh Kadını Nasıl öldDrnıOşler? 

Aydın'da Bir Arsen Lü
pen Yakayı Ele Verdi. 

• 

AdJ Nuh lUa, Ahml d Mi, Ali l\1i, l\f ilvlüd Mn, 
Hasan Mı; Belli Değil. 

---~··------Aydın (Ôz,.I) - Bozdoğonın Gt.rmend~ln Czftmlü köyüne 

alımut ııhtacılarındon Mehmed gelrrek izzete bedel durmuş. 
ıkırm Babar'ı parasını çaldığı Burada çalıeırken Karagaç kö 

zannlle ayni köyden tahtacı yOnden Ghhll Mebmedln atım 
Hacı Ali oğlu Veli ve arka çalmış ve koçırarken Aydın'da 

daşları Bftseyln ile Ali tora yakolonmış, bu k zde Nuh adlı 

landım dil ve arkası, kızaın bir nüfus tezkeresi göstermiş 
o 

tı~la yakılmak, o\'rat maball . ve fırsat hularak buradan da 
rJne kazık eokulmak, oyllk ve ~açmış 
kolları bağlnnorak işkence 11.. Bundun sonra Koçarh ve 
öldürüldOğQnil bildirmiştim. Aydın'do birkaç at çalmış ken 

Bu tnyler ürperılcl clnaye· dfslnl HOseyln odfle tanıtmış, 
tin duru~masana Aydın oğırceza G6lhleur köyünden de birkaç 

Bayındır a llye hukuk 

klmllğlndtn: 

Bayındırın bıyıklar mahallf 
sinden helvacı oğollarmdat 
Mehmed oğla Süleyman ta 
fındaa Bayındır hazioel mı 

yeslne f zdetle malmüdürft l 
rahim aleyhine bayındırın 

yıklar mahallesinde doğusu 1 
güzeyi bekçi abldln batısı el 

konak ve Hatice evlerl gaze 
yol ile çevrili bir bab ev ti 
bir miktar arsanın topaca pi 

mına ttecill için açtığı d• 

üzerine boyıodır beledlyeslO 
izafetle reisi kant bayıodır ' 

kili avukat Zeki tarafrnd 

tspuce n mlsrına tescili iste 

len arsanın yol artığı olm adi 

dan beledlyeye aidiyeti e 
bile mezkur arsanın hı ı dl1 

namına teselline dair açtı 

davanın tevblden yapılan m 

hakyerlnde başlanmıştır. Mab inek (alornk Yerılpazara gtt-
kemenln cereyanındnn Vel 'anın mlş, orodıı kdhyı Büseylnin 

şOyle geçtiği enlaşılmış olmıık eYlnde yokalenmış, orada da 
ıadır. Hır tahtacı kadmıo ôl· Tıkve il Said adlı bir uüfoe 
dOğOoft haber alan Bozğoden tezkeresi göstermiştir. Jandarma 

jandarma onbaşısı CelıU hemen muhafazasında Aydıo11 getiri 

köye giderek tahkikata başh· Urken oıarnydan athyatak BOP 

yor. CelAI onbaşı, suçlulardan olarak kaçmış, nihayet ddn 

,. 

lK ijj 1r Lil f 

9.N~ .... 
o 11 ıu ıı• 

hakemetıinde mezkur araaP 
tapuca mukayyet olmadığı isti 
lam cevabındeg anlaşılroış 1 
de tapuya müsteotd başkalar 

nm bok ve alıikaları olup ol 
madığının ilanına mahkeme 

karar verllml~ oldoğondan ff 
gayri menkul üzerinde temel 

lök ve tısarruf hakları bul~ 
nanlar vesıılkt reamlyelerJ fN 
birlikte bir oy zsrfındı Bay.., 

dır asliye hukuk mahkemesi 

müraceetlBrı ı:no olunur. 404 

Veli ve Ali kıırdeeterl yakalı· akşam Torbacı mehıılleeiade 
V hır eoman damında yakalan yor. e ortada glirGomiyen 

Bftseyln't bulmalarını söyllyor. 

Veli ve A U sabaha ksdor mü· 

eaade alarak kardt'şlcrl Hüse 

ytn'i bulup teslim edfyorlor. 

Btheyln Bahar ked:oın ceee· 

dinin yol ktnarında olduğunu 
ııOyllyor bunun üzerine cese 

din bulunduğu yere gldllnek 

yapılan muayenede yukarıda 

yazdığım lşkencder ile öldü 

d6rüldUğO anloşılıyor. 

Htheyln, Bahar'ı keodhioln 

ôldardOğOnü tcvllen ikrar ve 

kardeşleri de bunu tasdik et 
mitlerdir. Dünkü mahkemede 

şahlllerln çoğu vak'ayı olduğu 

gibi eôylemfşltr, yalmz bir 

şahit sorgu hakimliğindeki 
llıdeslni deg:ıtlrdl~fnden ht>men 

tevkil edilmiştir. Bu şahfd bir 

lıtldı ile ilk Hadealnl n doğru 

loğonn hıkyerl başkarı lığına 
bildirdiğinden erteal günü ea 
lı•erllmlttlr. 

Muhakeme daha bazı şahitlerin 
dlnleornesl için ayın yirmi be· 
eloe bırakılmışht'. 

mıştır. 

Karakold11 üzerinde kendi 
fotoğrafı bulunan ve Koçarlının 

Tekel! köyOnden Ahdallah oğlu 

Ali adlı bir nfifue kağıdı göa 
teren ı;ıtrlr sıkıvtırılınca fapor 
talı SiHeyman oğlu Hasan 

olduğunu blrez eonrada Afyo 

nan Kızılvlran köyünden Ali 
oğla Mevlud olduğuna ~öyle · 

mlşse de benfiz hakiki hüviyeti 

belli olmamıştır. 

Arsenlftpene ta& ı;ıkarlan hn 

ı:abıkoh hırsız, eolh h4kfmlf· 

l?ince tevkif edilmiştir. 

Üz.-rf nde sahte birçok nüfus 

kağ.tlarıodao başka imza ve 

mObfir taklit etmek için sabun 
kalıpları ve bayvıolarm tooonu 

dtğlştfrmck için boyalar bulun· 

muştur. 

Kemalpaea icra memurlağun· 

dan: 

Salepclzade mhıdıo gftmrftk 

idaresine borcundan dolayı 

mahcuz keml'lpaşanın l)ren kö 

yOode lnclrllpınar mevkllnde 

:. hudutları tapuda yazılı 7352 

Aydın zabıtası çok .kurnaz metre murabbaı ve SOO Hn 
Ye fabıkalı bir şeriri yakala kıymetli bağın mOlklyetl açık 

mıetır. 18 vak'anrn faili olan artırma suretlle ve birinci ar· 

bn hır~ız, 934 yılında Germen tı.ması S0.1.36 perşembe g6n6 

clk'fn üilzmlQ k~yü mühftrünQ saat 11 de kemalpaea lcraaında 
çalarak aıırdığı birçok hayvan · yapılacaktır. Bu artırmada eatış 

lara sahte şahadetname yapmı' bedeli tahmin olunan kıymetin 
Ôdemfıı'lo bademlye ktiyüo · yftzde yetmh beşini bulurea 

den çaldığı bir atı Aydın pazı en çok artıranı ihale edlle-

rınd11 Batarken yakalanaccğmı cektir. Akel taktirde hu çok 

hlHedlnce kaçmıı. Aydın'da artıranın taahhildft baki kalmak 

Akhisar Uraylığından: 400~ 

lJrayımız için fenni ehliyet bayınJırlJk bakanl.ığıoca tasdlklf 
mühendis veya fen memurıı ile hesap ve makine işlerinden an 

lar elektlrlk şertne ihtiyacımız vardır. I ~teklilerln bel tercfime· 

!erile urayhğı yazı Ue başvurmaları tl4a olunur. 17 19 2 l 2:~ 

lzmir Milli Emlak·Müdnı~Joğünden: 
Mortakya kahramanlar mahslleslnde 197 numaralı ev 65 
Boca aşağı uzun sokakta 9 numaralı dOkkôn 1 l 

~ > çay sokağında 16 nomarah " 39 
Buroava topçu koya sokağında 11 numaralı dilkk4n 12 
l\lereloll burnava caddesinde 68,2 numaralı ahır 18 
Üçftncft eOleymantye hacı mabu.ut sokağında 13,21 No. h ev 60 

Halkapınar kAğılhane caddesinde 25i nomuah ev 28 
Karşıyaka alaybey piliç eokağında 10,12 No. lı ev ve arsa 24 

~ ~ ... 11 14 numaralı e• 24. 
Birinci kordon 550 numaralı arsa lDO 

Karşıyaka bostanlı mektep eokağ' 1J3,64 numaralı ev 11 
ÜçOncft karalaş ve ikinci karantinada 700 metre 275 de· 

kar mer·a. 40 

Üçftncft morıakya kııhramanl1rda 433 metre 6 dekar tarla 50 

Seydlkôy emrez yolanda 785 metre 13 dekar bağ 100 
Uzan dere civarında emrez tımarında 800 metre 183 dekar 

cebel ve tarlı. 30 

Yakarıda yazılı emvalin bir eenelll~ icarı 6, 1, 9:16 pazartesi 

gQoft eaat 14: te ihale edilmek ftzere arttırmaya konulmu~tur. 

Ineklllerln o eaatte Mtllt emlAk müdftrlyetlne mOracaatları. 4030 

Afyon vilayetinden: 
1 ı.I defa blrlblrl ardı sıra kapalı zarf nsoltle P-kslltmfye konu

lup birinde talip çıkmamış ve ikincisinde talip çıkmış ise de 

yapılan teklif IAylk hadde görülmediğinden gene 7 ,Uounuevvel, 

935 tarihinden itibaren bir •Y mftddtle ve ayni şerahle, pazar. 

hkla lhaleelne karar verllmlş o!an ve bedeli keşf 1 13513 lira 
25 karaş bulunan Sandıklı merkezinde yapılacak llkmektep in · 

oaatrna bir ay zırfıod11 talip olanlanların her cuma gOnlerl vllA 

yet d•imi enctımenloe mftracaatları llAn olunor. 24 28 1 4 4 J4!) 

hafız Sallm'lc hanından bir şartlle artırma on beş gOn S d • k U d 
ıt çalarak Ôdemlş'te satarken daha uzatılarak ikinci artırmuı ey 1 öy rayın an: 
yıkalanmışhr. 18.2 .~6 eah gQoft eaat 11 de Başıboş olarak bolonmuı:ı ve Seydiköy urayına teallru edilen 

Aydıo'da Ali adile grzen yapılacaktır. Bu artırmada gene 4. ynıındı elyab renkte 8ırtı boz sağ boynuzu kmk ineğin sahibi 

bu hırsız, Ôdemlş'ıe Kcmelpa· kıymetin yOzde 75 ni bulmazsa kim ise ll4a tarihinden itibaren heı gftn içinde uraya mfiraca 

ea'nın lheanfye mahallesinden 2280 Nolu kanun mucibince atta bulunmaları. 4051 

322 doğumlu Ahmet cdında 11atış geri bırakılacakhr. İşbu Aak:sl halde hakları tapu sici h~rkese açık bolondnrulacakttr. 

bir nüfus kağıdı gö:ıtermi~. gayrimenkul Ozerlode herhangi lince malum olmadıkçı paylıı:ı Taliplerin ynzde "! ,5 teminat 
Ôdemlş'ıen tahklkııı fçfn Tfre'ye bir surette hak talebinde hu· madan hariç kalırlar. Satış akçesi veya banka itibar mek· 

g~nderllmftı, Ttre'nln Faıa ka luoeular ellerindeki resmi ve· peşlo para Ue olur. Yüzde 2,5 tobo ve 31.3 numara He bir· 
rakolnnda karakol k11nıutanı- salklle birlikte 20 gOn zarfında dr.11411ye mO,terlye ahtlr.14.J.36 ilkte kcnıalpuşa icrasına müra· 

nın blelldetlnl çolcrek kaçmış fcrnyo mü rncootları lazımdır. tıırlblnden ltllıoren şartnamP. cııatları !lı\n olunur. 4 Of> O 

t 

Un fabı·i kası l{i rası 
Antalya \ 7 aliliğindeıı: 

Madde: 

1 - Vilayet ldarei hurmsiyeeine ah Antalya tekeleslnde rıhtı~ 
bhfşlğlode kıifn un fabrikasının Oç yıllık kirası 4 ·12· 934 
tarihinden 5 ·Şubat' 936 tarihine rastlıyan çarşam~ 
günü saat 15 şe kadar kapalı artırmaya konulmuştur. 

Madde: 

Bu fabrika gOnde yirmi flA otuz too buğday üğQtO~ 
unu Amerikan unları nefaeetindedlr. Fabrikanın bM 
yıllık klraeı (15,000) lirdır. 

(Fabrikanın baş değlrmcnclsl ile iki değlrmenclol
aylıkları İdarel husu8fyece verilecektir.) 

2 - Kira artırma şartnamesi İzmir, htanbul, Ankara, Adı 
vllAyetlerlne gönderilmiştir. istekliler bu vllAyetlerde 
alıp okuyabtllrler. Vilayetimize mQracaatları halinde 
adreslerine parasız gönderlllr 

Madde: 

3 - Artırma beş l;iobat 936 çarşamba günft saat 15 te A 
ıalya Valilik odasında vilayet encllmenl buzntunda ol• 

caktır. 

Madde: 

4 - Art1rmaya gireceklerin muhammen Oç yıllık bedeli 
yOzde yedi buçuğu ol JD Oc;bln üçyüz yetmiş beş lir 

Maddde: 

muvakkat teminat vermeleri lı\zımdır. Teklif mektubuna 

ve teminatı muvakkate m11kbuzunun zar,.lıtnmaeı 2,49 
eayıh artırma, eksiltme ve ihale kanonunun "Kapı 
zarf ueullle artırma ve eksiltme~ ahkıiaıına göre yapıl 
malıdır. Bu abkAma nymıyan teklifler kabol edilmez. 

5 - Tekllfnameler yukarıda yazılı gön ve eaotloe kad•r AO 
tlaya valiliğine gönderilmelidir. 

Madde: 

6 - Muvakkat teminat olarak 2490 eayıla kanunda yazıl 
kıymetlerin herhaogl biri kabul edlllr. 

3988 14 24 3 13 

Devlet Demiryollarında11: 
Halkapınar istasyonunda yıllık kira be~ell 50 lira tahmin edl 

len 135 sayıla büfe 7,l,936 tarihinde sah ~iinft saat 15 le Jzoıl 
7 inci işletme komisyonunca pazarlıkla iki buçuk eene lçlo ~l 
raya verilecektir. 

!~tekiller 9;38 kuruş muvakkat teminatı Izmlr vtzaeslne yal• 
rarok alacakları makbuzla kanuni mani buluom11ıdığın11 dair be 

yaonaınelerJle ayol güıı ve saatte Basmahane komisyon releliğlJJ 

tahriren mOracaotları ldzımdır. 

Bu lee alt ı:artDame Ilnlkapınar istasyona ile l~I 

parasız \·crllnıektedlr. 20 24 
.............. IS'lmllBll!l:!Ei*SWllS~'.~f"~liillll!!EIE::~MRillll~~.,.;ıı ........ mı ...... 1111 .. lflii .. lilll .................. ..-.:ı .. ml!lllilmS?lmı ............... ,..BD?W+E:iı~~MSlill~WWrıEO-:~$m~1m1 ... umıı ...... ıımımııı:!Sl .. ll!lall:!!:~:~g31 .. ~lll!!lll,.,, • ..., 



SIHHA'f 
Balık Yağı 

Norveçya'nrn Jlalis Mo· 
rina Balık Yagıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmiiştür. -BJrfclk Sette Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nozhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUlU Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
/Ju fomhu1ur cmsallcri11e 11i.1beıen yii:.tle 

20 tlalıa uz .~arj İ) atlulrrlar. Bunu ay sonun 

da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolcı)'Ca unl1-

yacaksr111 =· 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme deposu ve 

Sfemene fabrikaları mOmeaelll 

P.•ştemalcrlar 77 • 79 Tel"f orı 3332 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

ıekerlerioi tecrllbe ediniz .. 

ıı = 

ı... 
Q,J 
l~ 
~ \'C Pürjen ~abab'ın en iletün 

"'Q bir müehil oebri olduğııno 
6() unutmayımı. Kuvvetli müe· 
~ bil İı;tiyenler (l;)abab Sıhhat 

Yalnız 

HAS 
l{ALMiN 

HAS KALMiNDiR. 
Bae, dit ağrıları, Romıtfzma, Grip, Nnreljl nezleye kHf( 

HAS KALMIN kullanınız. 
Çök TAKLID edilmfşrir, fakat ıyol yıpılımımııtır. .......................................... 

lstanbu lda Sirkecide 

Şahin P~ışa OtcJi 
Kcloritcr · Asansör· Banyo· Yeni mobilya 

~ Sürgün Hapları)nı maruf ec· 
'fJ zauelerdcn arHıolar. Yeni tesisatla sahipleri tarafından 

~mıııııııı mıı ııı ııııı ııımıımıııımı mıı mıımııııııııııuıııııımmıııııııı ıııı ııı ımmın 111 1111111ınııı111m 111111111 ııı ı1111111111 ıı~ Açı L 
01 

~ Ali~ehir Banl{3Sl ~' :::iz~~e~~~~~;~0i~io ... 
' Bnyok ~·e zengin bir çe~it 

~~~~-:-----.... .-.~----~~~~ Öz m Ô r Ş l\JI (be S fi Elektirik Levazimatı: 
Ekmek kızartma mıklneel, muhtelif boyda otomaılk CUCUer, 

ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında elekıfrlk ııobıları, el~ktfrtk eftpOrgelerl, motbak için hayak 
TELEFON: !2363 elekdrlk ocağı, mllurıadao mamul kahve ve çay tepellerl, bu• 

'• dt:poları, her boy ve çeelt elekıirlk fenerleri btıhaııea çok ••· 
HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. rtl ceb fenerleri, eıç kurutma maldnelerl nealre nealre ..... 

Vadeeizlere % 4 Bu mahlmıt meebur 

Mevduat Şartları:!:~· .7..e··;t.~~~ıe ~ ! raiz ••rilir. WESTINGHOUSE (Vesting~!::.~) ı 
Zıhlreı, azam, incir, p1tmok. yapak, afyon venlre komleyoncolo~u yapılır. Mallar geldi· Blnunaleyh en mftkemmel mamolAttınd1r. 

~;ıı Her vakıt mftcııeesemh:de ıc~hlr edllmektedlr. ~inde ublplerlne en mdsald ljerattl" nane nrlllr. 
ı ı 1 11 I 111 11111111 1 1 

~arl P. Baladur ve ŞOrekisı 
---'-~--- ikinci kordon ı\o 72 5 A 

Kömürünüzü 

~ Mftcrllh •••ı ________________ _ 
AD ö ~ R Ü za ınm11111tm1111111m11~ Doktor ~lllllllllllllllllllllllll 

Y:·•.k···rı .. ç.,, ... N•. a:..~ A. Kemal Tonay ~ 
Olıvıer ve Şo re- 5 Bateriyolog ı ıe bultı~ık. salgu~ hastalıklar mütahassrsı c "' • • = Baemahaoe iıtaayonu .kaqıııındaki dibek ıokalı. ba11nda 30 ap• -
kası Lımıted Va- - h ev ve moayeoehaneainde ııabab Hal 8 dan akpm .... 6. kaclar 

= baıtalannı kabul eder. 
A e t = MtlJ'acaaı eden baltalara yapılmaaı lhımgelen uir tahlillt ft pu r C 0 ftSJ 5 mikroskopik muayeneleri ile veremli hutaJara yapıJma11na ceYU g6o -

Ceodell Han, Birinci Kordon = rilleo Poomotoraluı muayeoehaneııinde muntuaman yapılır. -

T e 1. 24 4 3 Iİlll lll lll l ili ll il lll lll ili ll lll lll ili lll il ll lll ili il ili lll lll lll Tel cf on: 4115 11111111111 Ha1efinden Alınız 
ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Antrasntn 
Semö Kok 

DngöDöz Kok 
u·ngDDDz Antıras~tn 

En Ucuz Fiat. 'f elefon 3306 

Londra Ham 
~GRODNO" vapuru 20 ilk 

kloonda Londra, Hol n AD· 

verııten gelip IMhllyede balona 
cak ve ayni zamandı Loudra 

ve Bul için yok alacaktır. 
Lherpool Hatlı 

"FLAMINIAN" vapuru 20 
ilk k~nondı Llverpol ve Svan · 
eeaden gelip tahliyede buluna 
cakhr. 

"f'LAMNAN,, vapuru 27 ilk 
kiunoda ıelip Ltverpol ve 
Gfaegoy için yok alacaktır. 

l>EUTSCH E LEV ANTE LINIE 
MILOS upuru 16 Uk ki 

nunda Bamburg ve Bremeo 
den grlf p tahliyede buluna· 
cak1ır. 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

.. HxCHANGE,, vapuru 2~ B 
el Ununda beklentyor, Nor· 

folk ve Nevyork için yak ala· 

caktır. 

Fratelli Sperco \' apur Acentası 
ROYAL NEERLANOAlS KUMPANYASI 

DEUTSCHE LEVANfE LlNIE 
.. JSEHLOl:IN,, vıporu halen 

limanımızdı olup Anvrrıı, Rot· 

terdı.:o, Bamborg ve Brr.men 

için yok almaktadır. 

•·JONIA., vapuru l 7 8 el. 

Ununda bekleniyor. Bımhurg 

ve Anventen yftk çıkaracakllr. 

••BERAKLE~,, vapuru 23 8. 
el Uc.unda bekleniyor, 27 h. el 

tioonı kadar Anver~, Rotter · 

dam, Hımburg ve Bremen için 

yok alacaktır. 

AMFRlKAN ExfOT LINES 
••ExARCB,, vapuru 15 b. el 

kAnuudı bekleniyor 808100, 

' l)rfolk vtı Nevyork için yok 

ılacıktır. 

"ExAMELlA,. vrpuru 17 B. 
ci Ununda bekleniyor, 'or· 

Nevyork için yük 

"Ex ILON A,, yıpuru 26 bel 

Ununda bekleniyor, Nevyork 

için yok alıcaklır. 

ARMEMENT H. SCHULDf 
HAMBUG 

11NORBURG" vapuru 30 8. 
el ktounda beklrniyor. Aovera, 

Rotterdam ve Bamburg için 

yok ılıcaktır. 

DEN NORSKE MIJ>DELHAV· 
SLINJE (O S. AS. SPANS. 

KELINJEN) OSLO 

"BÖSPHORUS,. vapuru 16 
Bel Ununda beklt"niyor, Dleppe 

ve NorvP.Ç llmıolarıoı yftk 

alacaktır. 

JOBNSTON VAR REN 
LINES LIVERPOL 

"JESSMORE,, vaporu 14 B. 

el kAnonda bekltuiyor, Ll nr 

pul ve Anverııteo yok çıkarıp 
Rurgae ve K~atence için yOk 

ıtlucaluır 

.. BERMES,, vapuru 8 4! locl 

kılounda beklenmekte olop yil· 

kGoG tıhllye ettlkırn ııonra 

Burgıe, V aroa ve KlSsteoce 11 

mınlar1 için yak ılıcakıor . 
•·ORESTES,. J 6 l inci kA 

nunda gellp 20 1 inci Ununda 

An verıı, Rotterdem, Amstf'rdam 

ve Hımbor~ Umanları için 

yok ılıcıkt1r. 

SV ENSKA ORIENT JJNIEN 
"GOTLAND,, motora Umı· 

oımızda olup Rotterdam, llım 
ftorh, Dıolmaıka ve Baltık 
liman lan f çfn yok alacaktır. 

"ERLANO,. nıotör6 14 l 
inci kAounda ' beklenmekte 
olup Hollerdam, Bamburg, 

~--- . ' Hıuıllim l>olıtor 

A. llulusi Alala~ 
lç busıelıklıırı müıeba8!1!1 

Şamlı sokak No. 20 
1'l'le/on 27 llO 

Danimarka ve Baltık llmanlır1 
için yok alacaktır. 

~ERVICE MARIT1M ROllMAIN 
"PELEŞ,, nporu 18· l inci 

kAounda gelip J 9 1 inci kA 

nondı Malta, Ceneva, Marıtllya 

ve Bareelonaya hareket e<'e· 

cektlr. Yolcu ve yok ahr. 

NIPPON YUSSEN KAISHA 
"TOYOHASBI .. vapuru 14· 

1 inci kiounda beklenmekte 
olup yOköoü tahliyeden l!OD· 

ra on dokuz birinci Ununda 
Yokub•m•, Oealı:a ve Şaobıy 

Mojl IJmınlırı için yOlı: ala· 

caktır. 

ıllodıkl geltı gldle tarihleri · 

lo navluoludakl değlı,lklikler· 

d~n acente meı'ullyet kabul 

fazla tuMlat için ikinci 

Kordon'cln Tabmll ve Tabliye 

blnıııoı arkı!ıodı Fratellt Sperco 

91por al'.enıah~ıoa milracuat 

cdllmeBI rica olunur 

Td~. 2004 · 2005 26U3 

, 
Dr.Operatör Arif Y urcu 

Merkez Hastanesi OperatörO 
Hastalarını her gün 15 l e kadtr ikinci Beyler ııokaA• T6rk 

m6zayede 111lonu kareında 78 N.Jo muayenebıoeelode kabul 
eder. Telefon 33~;1 

~111111111111111111111111111111111111111111111~ l l!l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l il l llJll 1111111111111111 1 Dr. Zekaı Tarakçı _ 
:= Merkez hastanesi Dahiliye MOtehassısı 
:= ikinci Beyler sokağı TOrk mGıayede ealonu ittisalinde 
=: numara 45. llaetılarmı öğleden IJODra 15 den 18 e kadH 

= kabul ~der. TELEFON : 3806 

•ıııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111n11111111111111111111 
Sarayköy Malmndorloğonderı: 

Ketlf bedeli 9137 lira 2 kurne olın Sarayköy bükômetlnln 
zemin kıt ln111• kapalı zuf la ekelltmlye konolmuıtor. 
· Görmek istenilen keılf evrakı ıartname veealreıl nridat me· 
murluğonda mevcuttur. Ekelltme 30,12,935 pazarıeel gGnG IHI 

15 ıe yapılacakt.r. Ekelhmeye girmek için istenilen 2490 
sayılı arlırma ve eksihme kanununda yazıh vHlka ve yG• 
dd 7 buçuktan 790 lira 25 kuroıluk muv.kkat teminat mak· 
buıo veya banh mektublle teklif mrktnbunu havi zarfların 
yukarıda yazıh gOnde eaat 14 de kadar malmftdGrlOğftnde mCl· 
teoekkll eksiltme komtııyooo hııkanhğtna makbuz mukabili 

'erllmeel. 17 2 l 24 'l7 4010 



..-·------· ' Yirmi beşinci yıl 

No. 6406 Japonya 
Rusya'ya Bir Protesto 

Verdi 
otası 

Blrlnclkdouo 19.lô 
....................................................... imi .................................................................. .... 

Italya, Bir lngiliz Taarriızuna l(arşı Tedbir Alıyormuş. 
Mussolin · Vazifesine Daha Kuvvetle Devam Edecekmiş. 

·-+-+·~ 

M. Eden'in Hariciye Nezaretine Gelişi, Italyan Gazetelerini Şiddetle Sars-
- - --inıŞtıl-. Paris Projesi, Bir Sıçan Kapanı idi, Denilmektedir. 

1 

Mlldrıo 24 (A.A) - M. 
den'ln dıt ltlert bakanlığına 

ıylol Iıalyan gazetelerini ştd 

etll urette earemıştır . Gazete 

lel Popolo bu busuElu şöyle 

ıfitelea y0r0t6yor: 
c Bu toylo fUDU tl'!yld ediyor 

f: Jaglltere'nlo lralyan · Ha
ee anla~mazlığıoı nzlu11ıırmak 

;in bl~btr olyrtl yoktu Vf' 

'arls teklif lerl he bir nevi 

ırc kıpıeoıodan başka blr~"Y 

r'ğlldlr. Uiç klmee bıı tıylolo 
1 

, ak 11;.i uıılılyetl bak k.ındı te 
afQI rdemez. M. Erlen lral 

uya kartı alınan f.f'Cri lt'dlılr 

·rlo fazlalattarı 1 rnuı fi krlnln 

a> mtıdaflidlr. 

Roma 28 (Radyo) ltalya 
ıo çözOhnez bir şekil alan 

.ılbadı kareıeıada, M. Mueao 

ol Parle tekllflnlo ıuya dOt 

ıeelnden mOteveutd bOtüo 

ı1ee 'ullyetlerl Ozerlnden atmıı 

e vazlfeeloe dıba ~unetle 

enm kararını vermlıtfr. 

ı Gazetı del Popolo: 
"lnglltere'Dln muhtemel bir 

ıatyın - loglllz harbi dolayıelle 

lkdenlz devletlerinden bir kıs 

ıuna yaptağı teklifler göıterl· 

J1 ube~ 
yor kl Joglltere bir 
çalıemaktadır. 

imparatoru r.elılı e tefth•lerimle . 
berb için hıırb veslleleı i hazırladığım 

"hal ya, bu lnglllz turruıu 
nı ıtarıı lılzım gelen tedbir 

lerl almıskt•dır. 

"Sılr devletltr, bllbaua 
Frao111 lnglltere'nlo kendilerini 

tebllkelı bir macerayı sOrOkle 
meelne meydan vermemelidir.,, 

Koriy era Dellôsern! 
"logtllz elyHetlnln bu tarzı 

b1reketlnt, bir taraf tan sulh 

için çahoırken beri taraf ıau 

ılmdlye kadar görmOt deAlllz! 

"ltalya bOkômetl bu tarzı 
bueketl nazın hlbare ılaııı · 

tır; bunun lçlo her o~yden 

enel kendlılne letlnıd ururetl 

hlesetmlt 'e kabul etmlotlr. 

"Londrı'dnkt bı\dleder hal · 

yan')ar için çok şayanı dikkat 

tir. Bunun tçlo, vakayUo daha 

sulh ıekllde inkloafıoı bekler· 
ken lıterlmlzc de dcnrnı itham 

addediyoruz .. 

Simal Cehhesinde Hahes 
' ' Kıı vvetleri ilerlemektedir. -Aksunı'a (f)) Kilometre Yaklaştılar·. Diğer Bir 

Taarruzları Zorlukla Geı·i r•nskttrtüldtt 
Adls Ababa 2~ (A.A) 

llmal cepbeelodekl barekAtın 

oftoferlt btdleeler mıblyetlnt 

lm11ğa baoladığı sanılmaktadır. 

Jlldlrlldlğlne göre, Habeı ku' 
eıJerl ilerlemelerine dnam 

ılmektedlrler. Bıbet konetlerl 
ıalen Abamı alta kilometre 

1
neeafeye keder gelmlılerdir. 

Cenub cephesinde yeni hare. 

ıdr d11ba baolımımııhr. Söy 
1 
endlğlue göre mucudlyetl 

1 
hayet edilen salgın b11tahk· 
arla halyan yerlt kıt'alarınıo 

oeokOk vaziyetleri her ani 

ıarekAta mınl olmıkhdır. 

1 Roruı 24 (A. A) - 78 Nu · 
oarala reamf harb tebliği: 

Mareııl Badogllo telgraf la 
)lldlrlyor: 

' 5000 kftlllk bir lfabf'f ku• 

vetl T"nbtyende Abbl·Abbl el 
•arında batlanmıza hOcum el· 

Dit Ye olmıle doğru bir yol 

~çmık içlo zorlamıştır. Yerli 

pe aoı ntan kovvetlerlmlıı: 

'lUDUD Oıı:erfne derbıl elddetll 

rnokıbll hOcumlara geçmf eler 
~lr. Arazi vaziyeti dahı iyi 

hlan Hahee konetleri mıldıfı 
~dı bulunmak letemlole: ve 
punun Ozerloe bOyOk bir mu · 

arebe olmuıtur. Toptu •e 
kunetlerf He tık,lye 

dilen llılyan Hkerlerl glığilı 

~l\~Qee mobarebeden eonrı Uer · 

leme~e bıtlımı1l1rdır. 
1 

llabc.,ı;; yaralıları muayene edilirken .. 
Nihayet Babeı hücumu pQı raeıdı ölmOotOr. Bu bombar· 

kftrtOlmQf, Habet kuneılerl dımaoa 15 uçak lotlrı\k etmlı, 

Erhre'U aekerlerfmlıı: tarafındın dört tao,.al huara u~ramıttır. 

takip edllme~e bıılaomıthr. Bu Pırtı, 23 (Radyo) - ltılyan 
muharebedeki hılyan nylatı bil kaynaklarından gelen haberler, 

dlrllt:cektlr. Erhre cephesinde Eodemaryım krıram muharebe 

tayyarelerimiz Guaram ile Aean· vlolo, hılyın'!ar ttırafrndao ka 

ld gOIQ ar11eındıkl mıntıkada zanıldığını •e Aekarllerden mO 

Habeo tecemmOlr.rlol bomhar· rekkep olan kunetlerce taklb 

dımın etmleılr. olanan Oıbeo'lerlo, yerlerini 

Roma 23 (Radyo) Stc bırakarak kaçtıklarını blldlr-
fınl ajaneı bildldyor: mektedlr. 

SoınaU Cf'pbeeiode ltalyın Aemarı, 23 (Rodyo) - lıal 
uçakları yukarı Dobada faali . yan tayyuelerl, Rae Deıtı'nın 

yette bolunmuılar ve tesadüf ordularını bombardımın etmfo· 

ettikleri R11 Deetı kunetlerloe l,.rdlr. ltalyan layyarderl, bu 

ateı açmıtlardır. Bu kuvvetler ıyın 20 inci gtıod ılmal c~phe· 

kendilerine de mitralyöz 'e ılode de fHlfyrtte bulonmuo, 

k.Oçftk toplarla mukabele et Oçblo klılllk bir Ilabeo kuvve · 

mitler, ba eıoıdı bir İtalyan tine bombı ıtmııtır. 

ili. Mus~olini ja~i.~tlere ~ilulı dagıdıyor .. 
Bet yolunu değlttlrmelldlr., de Stanıpa: 

«Itılyı 

l'mlodlr; 

hak 'e zaferinden mektedl r. 
biz İtalyanlar, M. 

Lnıle ve aaıl Frıoeır.lara iti 

mıd beıltımektt-yfz Franea Vf' 

Fransayı idare edenler, tkt 
millet aruındakl doatluğu tak· 

dtr etmektedirler. Franea'nıo 

ltalyı aleyhine ellAb çe•lrmlye· 
ceğloede emfolE. Ve ze~rl ted· 

birlerin teşebbOelerlnln, nblm 

ıklbetler ihdas edeceğine Fren 

ea'dı emindir. 
Biz, emnl yet H serbestimiz 

için tedbir almı~ vaziyetteyiz . 

"A vrup sulhun denmını 

lstiynnı, tutulan bogQokQ ı1ya 

J.ondra, 72 - Ak~am gııze 

leleri, İtılyı'oın barba devam 

etmf'ğe kat'iyen azmetmlt oldu· 

ğuuu y11mıktı ve Roma'dan 

aldıkları bir telgrafı nroretmek 
tedlr. Bu habere göre, M. Mue· 

ıollnt'nln bir yelı hareketinde 
bulunması takdlrlodr, hususi 

bir meclis toplanması için bir 

proje bazırlaomııtar. 

Roma 2:1 (Rıdyo) - Mtre· 

oıl Gldoroo'non yedinci ölOm 
aeneal dolayi~lle Pılonçı 'da 

fevkalAde mer11lm ve tezahft· 

rat yapmııtır. Bu meraalm do 

lıylelle fıılet reislerinden biri i 
bir nutuk lrıt elmlt ve: 

- Bu defoda biltQo mena· 
bllwlze feıtoal ederek hı!r lllr· 

in mü~kOllHe kar;ı mukavemet 
gfütereceğlz, Lıı mukavemet 

zaferin tahakkukuna lladar 

drvam r.d,.cektlr. Demletlr. 

Asktri, mCılki re rubarı i bir 

ço'c: kimseler Mareellıo meu· 
rına blrer (drnk koymnşl ırdır. 

Homı, ~:~ (Radyo) - Elt· 
Beri} il h01lı1meılıı flhJoe ter· 

cuman olan (Jurnale D'ltalyH) 
geıe :e 3I, bOyük faoht aıMl!slrıtu 
1100 bP-yannamnlnl oı ıaya koy 
makta ve bu heyarınamr.olo, 

)oglllı · Fransız r•rojr.elne hlr 

nevi ct:vap olduğnnu yazmak· 
tadır. Ayni gaute, M l.'Jval'm, 
bogQn oldugo gibi flerldc de 

ayni elya!ayı ıakib cd,.<'eğlot 

biltQn Fransız mUleltoln, M. 
Lual'ln ılyHasaodao memnuu 

bulunduğunu llhe etmektedir. 

Asanki Gölnnn 
ltalyan Tay· 
yareleri Bonı· · 
hardıman Etmişler .. 

Pırtı, 2:1 (Radyo) - Havas 
Ajıoeı, Deesle'oln elmallodc hu· 

looan Aıaııkt gôlQ Cf'pheeloln 

İtalyan tayyar .. lerl tarafındın 
bombardıman edildiğini teyld 

ediyor. 

________ ""!'!"" ____ ····-------- ---

Fransız 8yaıı ·Meclisi de M. Piyer 
Laval'a Itimad Reyi Verdi. ______________________ .. ____________________ __ 

Hakkındaki Ce111iyetleı·iıı Lağvı 

Bugün Devanı 
Müzakereiere 

Edilecektiı·. 
Pırla 23 (Radyo) - Framıı 

ayın mecllıl, bugıın batkın 

Jıooen'ln ba,kanlığıoda toplın · 

mı, ve bu toplantıda M. Laval 

de hazır boluomnttur. Ayın 

meclM, f loane bakanı M. 

Ren yenin l 936 aeoeel bftdceal 

hakkında vermlt oldogo jeneral 

projeyi rozoımeBlne koymut ve 

pertembc gOokft toplantııında 

mftzakereelol kabul etmlttlr. 

Franeız aytm, Çekolonkya 

eakt 'e yeol cumor bıtkanları 
M. Maı:arlk ve M. Benea'~ bl 

rer 11ygı telgrafı çekilmesi bık 

kındı verilen takriri kabul ey· 

lemlotlr. 

AyAo mecllel, müteakiben 

cemiyetlerin liğvı mce'eleelot 

mOzabreye koymootur. Ltğv 

kcyf iyeli baklundakl mazbıtıyı 
kaleme alan Qye ( Ltzyoo ) bo 

mte'ele bıkkındı uzun fzahataa 

boloomot n bo mtıhlm mea 
elenin, iki yıldımberl Franea'yı 

logıl ettiğini •e cemiyetlerin, 
kendi kendilerlnl kaldırmak 

huadeondıkl kararlarını tebrlke 

ııyan gôrmftı, Franıız mllle· 
tinin yftkeek menfeatlerlot teh 

dit etmlo olan bo cemiyetlerin 

kaldmlmaeı hneuanoda parlı\ 

meoıonun dı verdiği kararın mu 

nfık oldoğono eôylemlotlr. 

Musevi Bir Vali 
Silah Fabı·ikasını Türkiye Emri· 

ne Mi Verecekmiş? .. 
Berlln 23 (Ulusal Birlik) - Gurlog~n vallel SUson adlı bir Ya 

budi, atlealotn malı olan Sord eUAb fabrlkaaıoı TQrklye emrine 
vermeğl kararlıttırmıthf. 

Bu aile, gıyrlmeoru kazançler temlo ettiği ve ameleye kartı 

lbm•I gOıterdlAI töhmeti ile badad dıııoı çıkarılmııtır. 

Ayan nasıodao Llon Berar, 
mazbatayı mOd1{11 ederek her. 
oeyln fevkinde bOkumetln kov· 

vetl bulunduğunu ıöylemlı ve 
Franea'D10, ttıkrer eokık mu-

harebelerloe dOşmemeel lbım · 
geldiğini beyan eylemlştlr. Hı· 

tip, def 'atla alkııtanmııhr. 
Ayın meclisi, aramadığı halde 

M. Lnıl kabtoeelne !i 17 reyle 
ltfmıd rfyl nrmlotlr. Cemiyet· 
ler mee'eleeloln mOzakerealoe 
yarın (BugOn) dnam olun•· 
caktır. 

Mezarlık 

Mukaveleuamesi. 
Berlln 2:3 ( Radyo ) - Dıt 

lolerl bakanlığı mftete~orı ile 
Jnglltere ve Franeı'nıq Berllo 
elçileri araıında bl r mezarlık 

muhafaza mukavelenımeal 1 m 
zalaom19fJr. Buoa göre, Brlton· 

yıda bolonıo Alman ve Franeız 

mezarlıkları ile Franea'dı b1ı . 

lonan Alman n loglllz meıar· 
lıkları; keza Almınya'dıkt Jn . 
glllz, Franııı mezarlıkları hO· 
kô.met tarafından mubıfaıı 

edllecelulr, 


