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It~lyan'lar 
Uaheşistan'da Bir Zeııciler Or

flusu Teşkil Edeceklermiş,. 

Mürefte'de Petrol l(aynaliları Bulduli 
• -"\ Fransa'da yeni kahine gfi· 

Konseye Verıleu nün mes'elesi halindedir .. 

MilletlN cemiyeti] 

Gtiyn l\1. Litvinof da zecri tedbir· 
ler si.,teminin iflasını kabul etnıiş 

M. Mussolini, Baron Aloizi'ye Ceııev
re'yi Tcı~ketmesiııi Bildiı~di. -Pol Boııkur \7 e Litviııof ilhak Ke)1f iyetiııi Konuştular. 

Bir Takrir· .. 
---··---

Zecri tedbirlere de-
vanı istendi 

cf' 11Cl 1ff', 12 ( RadJ O) 
'\onsey deki umum! lwnaat , J 5 
t •ey a 20 lfazinında lwsu.,; 

lıir içtima :wrpılnıas ı mer/;e· 
zi11dedir. 

Korıseyı• ııluslnr sosretl'..siııi11 

şimdi\ e lwd11r ita/ya lıal.-km 
daki 11 iyaseı irıi11 rleıınmı lıa/; . 

/i111d11 /Jir tokrir ı •nilm işıi r. 

IJu tahrirde = eri tcdlıirlain 

n~ llabPşİ.-;tan m11rflhlws1111n 
,Ju t•azif,•si11e tlen11m tt•ldif 

edilmiş, lıulya 'ı1111 n•lnı>n ılı 
das ettiği bir emri mkii tam 

mak liizım gt>lmt>diği de ittire 

n/11nm11şt11r. 

K ~ 1i 'faliki Fraıısa'uın Arzusundan l)og"" du. l~"'ı·an· llal>eş "'"r"'""'"' ,ı!: _r01.~10 011 ... e} 11 Atar) anı llahPs mmrrf11m mu-

Sa Ren Ve Halleş işini Birbirine Bağlı Gi)rınektediı·. ,/c~/(wya dt•f '(Jfll ederl'/.ıir. J ' . \.._. _________ _, 
Cennre, 12 (Radyo) _ Çı . • • ,,.-· Italye tarafındın llbılı:ı k.eyff. y tınan 

kao IOD bir habere göre ltılya r 11f! yr.tl 6ıulne ~ôrOomOştllr. 
hnkt1mf'tl Baron Alolzt'ye, kon Bu hAdlıe 'olo Fnneız Sovyf't Partr Liderleri 
ıeyln tuttuğu alyaeet karşısında pıktt t\ıerlne mOea.,lr olıc-.ğı • • 

Ceoevre'yl t erketmeel için emir aoJııılmekradır. Başbakanın Belgrad 
Yermlotlr. M. Pol Ronkur bo mftıakt! Müzakereleri izaha-

Bo ıkoım oıerl Baron Alo relerin neticesi hakkında M. 
izi Romı'ya udet edecektir. Eden'e mılumıt vermloUr. tını iyi buldular ... 
lıaJya bnlı:umetl Babeı dn• Cenene, 12 (Radyo) - Y nn 

ııoın mOıakeredne taraf tar de· !eflD dftnktı lçllm11ndı, Hıbeo 

Alidir. 
Zecri tedbirlere gellnct"; Icalyı 

btıkiımetl bunun denmını da 

A•yrl tabii görmekttdlr. l tal 
yan'lare göre ztcri tedbir ıul 
bu temin için konmuştur. Sul 

bun teh•kkuk etmtı olm111na 
nazaran bu tedbirlerin devamı 

artık mant\eızdır. 

Bir itiraz : 
Cenevre, 1 ~ ( Rıdyo ) 

Beıter murahbaaı Oııaekb ko 

mlteı' reldne nrdl~l bir tık · 
tirde, ıecri tedbirlere devam 

edemlyeceılnl blldlrmtıtlr. 

Betler murahhası, zecri ted 

birlerin artak kaldırılmamaeı 

tarlftarı idi. 

Baron Alolzl de azlmetlnden 
enel M. Lttvlo '\f lle bir mü 

llkat yıP,mı~hr. Bo habere inan 
mık lbımgellree M. Lhvlnof, 

zecri tedbirler atıtemloln U IAıı 
P-ttlğlnl de tl!!dlk eylemlttlr. 

Mü:akere nasıl geçti? 

'1.,ransa Çekin-
gen Davranıyor. 
halyanlar hnnu hayret· 

le karşılayorlar. 
Roma, 12 (Radyo) - fetampa 

gazetesinde çıkan b ir makalede, 
1"ran11'vın, Habeo mes'desiodeo 
ötürü ltalya'ya karşı takındığı ilı · 
lİrazklir vaziyeti hayretle karşılamak 
lb:ım geldiğini yazarak diyor ki : 

c8iz lıalyın'lar, Frınea'oıo hu 
ıııee'eleyi dıba iyi kavrayaca~ıoı 

tahmin ediyorduk. ) 935 ıuilıli i ti• 
llifuamelerle Fransa hük.ftmeti , lııl· 
)'a' ya Jlabeoiatan ioinde ıaın bir 
eerbeıti vermioıi. Fakat bugün Af· 
rika'oın bnynk bir kısmını i~gal 

f•diıimiz Avrupa d evletlerini kor· 
kutuyor. M. Muıaolioi , IJaLeoietao 
nıea'eleıi artık bittiği için yakın~a 
gene Avrupa ıiyaaeıioe dönecektir.• 

Baron Aloizi 
Cenevre , 12 (Radyo) M. 

Pol Bonkur, M. I..ttvloof ve 
M. Potemklo ile Babt"şfıtan'ın 

morıbb1&ının mnkf alması nze 

rlne lıılyıo murabh111 ffaron 

Alolıl, aöı lıtcmlo ve: 

- Hfilulmetlm nımrna, kon 
ıey yeoll maeaeı f'trıfında ea 

bık Bıbet bükdmeılolo morab 

baaıoıo mevki alma11010 doğru 

olmıdı~ını bildirmek oeref tol 

buluyorum. Çaokft bugilo lı•lya 

lı;ln bir Habeş hükümetl•me•· 
cod dtğlldlr. Babeolıtın •da idare 

tamamen İtalya'nın elindedir. 

Ve bonon için bo mee'de Gze · 

- Sonu 6 uıcı ~alıijede -

M. Pol Bonkur Tevtik 
RüşdO Aras'la konuştu. 

Lokarno'cular Topland•. 
___.;;_ __________ _ 

Tebliğden anlaşılıyor ki, kat'i karar için 
Alman cevabı beklenecektir. 

M. Pol Ronkur 

Ccnevr,., 12 (Radyo) - in· 
gthere dıt bakanı M. Eden, 

bo saba!ı Fransız delt"guyooo 

relet, M. Pot Boukur ile Bel 

Ren gıyrl aekeri mıntakuıoı 

legıllerlnden doğın yulyet 

ftzerf nde görftımftşler-llr. 

Lokarno paktını imza eden 
devletler murahh11ları, gece 

Fransız delegaeyonunun bulan 
doğu otelde ıopleoarak bazı 

m6ıakerevrcle bulunmuolardır . 

j M. Pol Boukur da Bek, Te•· 
f lk Rooıa Araı ve THole!ko 

il 
ile görüoma~ıftr. ltalyın mu 
rabhHı Baron Alob:I, Aroa 

voıluk murahhaaı ve M. A •roolle 

görO,meler yapmıetır. Bitaraf 
devletin nı ·ırahbaaları da ara 

leraoda . huaoei bir içtima ya· 
pırak konsey toplaotıaının te 

birini kararlıetarmıolerdır. 

Cenene 12 (Radyo) - Lo· 
karno devletleri marabbııları, 

I tılya marabb111 hariç olaıık . 
Qıere saıt 15 ele ıoplan1111,ıar 

çlk" bıobıhnı M. Vınztland'ı 

kabul etmlı ve Almıo'l.rıo 

ve 16, 1 O ı kadar mOzakentta 

- Sonu 6 uıcı sahifede -

M. Metaksas 
Atloa, 12 (A.A.) - Sfyaeel 

şefler don öğleden ıonu bao 
bakan M. Metakaae'ın bıthn· 
lıAında bir toplantı yıpmıolardır. 

Milli halk parllal baoklna Teo 

tokl~ balen Korfo'dı olduğa 

lçlo toplınhda bulonmımııtır. 

M. Mlbı14kopuloa ve Mıkelmoa 
loplıntıya letlrak etmiılerdlr. 

B•obakao M. Metakeae ılya· 
sal tP-flf're balkan antantı hak· 
kında Belgrad'da yıpılıo görilo 

melerde •e bo pıktao Yona· 
nlatan için doğan teıbhiıdlcr 
hakkında 811lkan aataotınıo 

diğer Azaelle basıl olen eolae 
mıya dair izahat vermfotlr. 

SlyıHl oef lr.r bu hoıoata 
mutabık olduklarını bildirmiş 

ı_,rdlr. M. Mlbılakopoloe lçthnaı 
ter kellikten sonra f loanHI me 

eeleler hakkında görOıme blol•· 

mıı ve bo gfüO~mclere M. Me 
tıkeaa n elyıeal şeflerden 

batkı Floaoıı bakını M. Mın· 
ınloos, Finans mftsıeoarı M. 
Valıorltlı ve Yonınlllan ban· 
keaı dlrekıftrQ M. Tauderoı 
lttlrak etmltlerdlr. Konfcranı 

geç nktı kldar denm etaılıtlr. 

Sosyalistler Şefi, Müstak
bel Fransa Başbakanıdır 
Kabiııeye komOnistlerin: de girıııesi çok uıulı· 
temeldir. Leoo Blum, komtlui~tleri davet elli 

Frama cumur rei,,j 1'1 . Lcbrun bir ubi<l e)C çelenk lwyarken .. 

Parl ~, 12 (Radyo) - M. Blum, M. Saro kabinesi ayın ıonuna 
kendi parllsl tarıfıodıo yeni kadar letne deHm edecektir. 

kabJoe teoklltoe memur edil· Ooğao bu uzfyet llzerloe l\t. 
mlotlr. - Arkası 6cı ayjada -

Tayyare Piyangosu. 

htınbol, 12 (Özel) - Türk 

bna korumu plyangosunoo 

keoldeelne bogOn de devem 

edildi. Kızanın numaraları 

bildiriyorum: 

29121 No. 

• 

Emrivaki ihtimali karşısında 

kOçOk devletlerin vaziyeti. 

M. Mussolini Zafer Sar-
hoşu Gibi Davranıyor 

Askeri Saf ha ile iş Bitmedi. Zecı·i 
Tedbirler Yeni Başlıyacak. 

M Mussolini 

Londra ll ( A. A) - Gecı kmloılr: 

Kabine bugQo ilk olarak ltalyı 

kralmın Habeo lmparaıora Uta 
edilmesi meı'cleslnl tetkik ede· 

cektlr. BugQn öğleden eoora 

parlamento rerafıodao tevdi 

edilen kftçfik ıualleıln telklkl 

eenaeında kabine bllhHH Ilı · 
heşletanın ilhakı ile alU.:adar 

olanlara cevap verercktlr. Ma· 
bıfazak4rlar lıalya'ya karo• tal· 
blk edUeo ıecri tedbhlerla 

derhal durdurulmasını latlye· 
ceklerdlr. 

Onlara göre, Milletler cemi . 

yelinde An olmıya devem ede· 
rek Hıbeşlııtao hakkındı tl8ar· 

lanıcak herhangi bir plAn hak· 

kında Milletler cemiyetinin 

tasdikini istemek yolunu to · 

! tares mcs'elc pratik bir oektldo 

: halledilebilecektir. 

- Sonu 6 ıncı salıifedc 



. ' ~~~-ı.-..~...,,...~ .. --.-.....a:...- ~···· ..... ,_ .. ______ -·-·---.... -- .. - - -- -
.. _ 

Alman Milletine 

Hitabeleri 
IGününTenva~o HabeırOeırnı 

Fihte'nin 
lngiltere 
---·--·~--

......................................... 
Çeviren: · M. Rahmi Balaban 

Konsey Dün Gizli Surette Toplandı~ lllhak kararı 
,, için ne diyor .. 26 

Ent, bir gftn, bir yerde 
( raıtgele lokltaf ) devrine 

( akıla dayanan ), ( gônDl lı 

ğıoı, hazan gG.nıb ve halaya 
dnşebllecf'ğlol ( • ) Tanrı ve 

lnHnlar katında mazur gôrDr. 
Bu losao, bOyle bir inan için 

de yııarkeu, bu bizim ıôyledl · 

ğlmlz gibi iddialar karıuıanda 

kalınca ne dftoftnG.r ıcabı ? 

içtimaı 15 Hazirana Bıraktı ______________________ .. ____________________ _ 

isteği ) ile yGkeelme dcvrt 
halef olacaktır. Bls bo zama 

nan geldlğloe l!'.lanıyoruz Çön 
kft ef mdf lneaafık, ba iki eHI 

devre araınnda !hayatının orta 
larındadır. Nerede doğacağına 

gelince : Ben inanıyorum ki 

bo yeni devreyi her ulaetın 

önce biz ıçmalayız. 

Tebliğde Roma'nın Tehlikeli Kararı işaret Ediliyor, 
ltalyan'lar .Israr Gösteriyorlar. 

Buounlı beraber bu yeni 
devir, bir eıçramı ile olacak 

değildir : Bllbaeııı bizim için, 
eıkblufn hakiki ve tıbli bir 

uzanmHı oekllnde olmalıdır. 
Saoarım herkeı itiraf eder ti, 

Hmınımızın boynk lel : ( Ka 

ranlık doygu ) yerine ( apıy 

dın bll~l ) YI koymaktır. Şlm 
dl geçmiş zamaolaran ne kadar 
boşuna çalııtagıoı öğrendik. 

Fakat bo ( apaydın bilgi ) ar · 
zoıuno hiç kOrletmemeU, eön 

darmemell. 8114kla bu trzoyu 

tahlandnmah ve yG.k!ek bir 

dereceye yQkeeltmell o eurette 

ki hoolakta ve hiçlikte olduğu 

anlıtıldıktan 10011, biUOn hı 

klhtların kaynağı olan canlı 

ve yaeıyın hakikat görQlebll· 
ılo. 

( Karanlık duygu ) alemi, 

dar ve egolıt insan Alemi hattı 
ve bir dıbı doğmamılıdır. Dl 
IAldı ezelen Aeık oldugnmn1 

( apaydın bllgJ ) Alemi. ıonsoz 
bir yftkeelme Alemi, bfttftn 

hıtmetl ile, döğop parlamak 
gerekin dedir. 

VI. - Ba yeni hayatı, 
böyle peygımberceelne tlb 

- Ne dftşftnecek, benimle 
e~lenlyorlar, der. 

Öyle lee talebeye, lnHn bık· 
kında ôyle bir lnın vereceği · 

mlze, mftııtıldl ve onı baldld 

kıuono buldaracık bir bilgi 

verelim. Bono her çocuğa, ha 
yıhnın ta ba,ından itibaren, 

benlmıetellm ; ve onu bu lnın 

içinde touılım ; t'fyının tarih 
ıel akınhıını arızi olmak G.zere 

na11rı itibarı ılahm : Vanan 
eıkl terbi yenin ıeçme tılebelerl 

ıôyle deılnler : " ı prlorl·hbll 
bir bllgl yokotr ; tecrG.be bari· 
cinde bir eeyln n11ıl ôğrenlle· 
ceğlal bilmek lıtlyorlar. w 

Fevkalmabııuı (ı prlorl. kabil) 

Alemlnl · korkulacık bir ıey 

olmadığı durumda gibi gGrQ 

itince dahi · atmık için ; ro 

ban Tanrı bllln (mırffetftllah) 

ve battt Tınrı'y'ı tôyle biraz 
olıan tanımı lmlı:Aoı yolundaki 

tıbei çalatmaıını Onlemek (men') 

için ; ve herkeıl bOyle ( pııM) 
bir dorum içinde bırakmak 

için eekl terbiye ; Tanrı'nın 

'flrhğını tarihi bir btdlee diye 

ône etırda. Bo baptaki baki 
kat, içten kabul ve lebat edil· 

meğe muhtaçtır, dedi. itte bu 
gftn balondoğomaz yer : Bu· 
noala beraber, samanımız, iten· 
dl kuvvetlerinden ftmhılılfge 

düememeUdlr. ÇCinkft ba1 n 

Cenevre 12 (Radyo) - Kon 

aey Aıt 17 de M. Eden'io rl· 
yaııetlnde toplanmıttır. 

Celıe hıfl ol1rak akdedllmlı 

--~~---------~~~ tl.ı:- Soııyete Pelı:reterl M. An· 

nol, Baron Alolzt'ola aoi azl· 
meli bakkmdakl beyanatını 

konseye blldlrmlttlr. )fakat bu 

ltalya'da Bir içtima 
imparatorluğun Tesisi ve ilhak Key· 

f iyeti Tasdik Olunacakmış .. 
• 

Roma, 12 (Radyo) - ltılyao Ayanı 16 MayHtı fevkalade bir 

içtima yapacak ve bu içtimada biUOo kral bınedını erlı:Anı ve 
ltılyı'nın bftyOk rlcııt hazır bulunacaklardır. 

Bu içtima fevkalade olacak ve Habeelııtao'ıo Uhıkı Te ltalyın 

lmpıratorlağonoo teıılel hakkındaki kararları taedlk edilecektir. 

lstanbul gazeteleri neler yazıyor 

'' Milletler Cemiyetini 
Defnetmek .. ,, 

lugiltere, icap Ederse Avrupa 
işlerinden Çekilecektir. 

lıtanbul, 12 (A.A) - Yuooe 

Nadi, Comhurlyet gazetesinde 

ha'fl tehllkeelnl ilk defa lraret 

eden bıtbıkanın loaretl ile 

memlekette tayyare lelne veri · 
len ehemmiyetin arttığını, fa · 
kit bu kadarla iktifa edllmlye 

rek her bir ferdin bu işe veri 

melı: demek olıcığanı, zaten 

bu hakikati ıahyın bazı dn· 
ledn tlmdlden yeni bir MU 
letler cemiyeti kurmalı: f lkrlol 

ileri ıftrdDlı:lerlnl yazarak dl· 
yor ki. 

etme, eftpbealz zamanız lnHn· banı beoıer bıth hAdleeler, len ehemmiyeti artırmaııı ltzım 
Jarını hayrete daearecektlr. Ve eıkl barbar devir dallarının geldiğini n hona mecbur bu-

bo bıı nltlere zor lnınacık· çiçek nya meynlarıdar. lunduğamuao yazıyor. 
tardır. Çaıka eekl zaman ile - Sonu Var - ' Tın gazeteıl, Milletler cemi· 

tatmin edici 

ve fazla IZ1hat •ermemlıtlr. 

Konııey, 17, 20 de Hıbee 

morahb111 da hazır olmak ftze · 

re ilenf bir :celıe daha akdet· 

mit ve konıeyln ııllklne karar 

verllmfıtfr. 

Çıkar.tın reımf tebliğde : 

" vaziyetin ve h4dlıelerln tel· 

tikinden ıonrı, konıey mftza. 
kerelerinin, Azalar Roma'nın 

verdl~I tehllkell kırar batkın · 

da daha derin tetkik lıraatı 

vermek için talikine karar ver 

mittir. Kknıey ba ıebepbe 15 
hazfranda ıoplınıcaktır ,, Dentl 
mektedtr. 

Roma, 12 (Radyo) - Roma 
ıly11t mehaf ili; 

- Italyı ef ktrı omomlyeıl 

moılllk meı'eleler hakkındı Te 

Italyan noktıl nazarı kıbal 

edilmediği takdirde ittihaz edl· 

lecek tedbirler hakkında kat'I 

kararını nrmlı bulunmaktadır. 

Demektedir. 

Italyan'lar, Habee zaferinin 
tanınmHını lıtemekte ve hiçbir 

kfmıeden ba baıoıra hlçblrtey 
beklemedlklerlnl ıôylemekte· 
dlrler. 

Cenevre, 12 (Radyo) - Ce 

nevre ılyaat mehaf 111, MoHo· 
llnl'oln ıon kararı hakkında 

bir f lklr dermeyanının hllt 

mftmkftn olmadığı kanaatindedir. 

Şlll murabbaeının zecri ted · 

birlerin katdırılmaea hakkında 
onsekfzler komitesi relıılne ur. 

dlğl takrir yeni bir eafba ıç· 

mık kablllyeılodedlr. 
bizim taHnur ettiğimiz yeni (•J cfoaao ~ter. Yoldan ıaoar. yeti konıeylnln Hıbeşht11n'ın 
devir araerndı uçurum vardır. Üçer beıer. Günah itler.• ilhakını tınımımak yolundaki 
Gerçekte yeni eğitim ile eıklel ------------ temayOID mevzuu b11beederek 

arasında ne uçurumdur 0 ?.. SeJanik 'teki Habeo delegeılnln koaıeyde bu 

laglltere; bu yeni tetekkdle 

Almınya'nın da glrmeılne uğ· 

ratma~tadır. Akel takdirde AT 

rupa itlerinden elini çekmek 
letlyecelı:ılr. Vaziyet Franea'da 

tef'lkkftl edecek ıosyallıt holnl 

metinin tutıcığı politikaya bağ· 
lıdır. Hazİr!lnda 
AmerikanTeheası 

f'evkalmıheua, Olkft Alemi G V lanmaıını Habet hftkô.metlnln 
rev aziyeti. mncud olduğuna bir delil n hiç ağzına ılmıyao, onu mut· , 

lak ııGktit ile geçiştiren ; ve · ltalyau delegeelnln konıeyden 
Anlaşmak Ozeredirler çekllltl, Itılya'o•n yıptığı ha ı~yle böyle biraz maddi Aleme 

.,ıngıon, 12 (R.H.)- Ha l''ekrar iştirak 
beelıııan'dalı:I Amerikan tebusı · vdeceklermı·ş .. 
nın hukukunun mohafazaeı C.. 

a d lı:apaalte kazandırın yakııek lıtanbol, 12 (özel) - Sefl· kô.mıOz bir emrhakl oldu~unu 
ıabaka eğiliminden hiç bahset nlkteo gelen haberlere göre, n lı:at'f neticenin ne oldaAonu 
mlyellm. Çlloktl gerçekten pek grev komlteel, mevkuf amele· görmek için beklemek iktiza 
fena idi. lerlo ııerbeet bırakılmaeı ıartlle edeceğini yazıyôr. 

Yılnaz dar anlamdı dahi grevin enane g .. çmek kermraoı Akşam gazetcııl, Milletler 
vermfılerdlr. Fıht mıhılll bQ. mi tlnı· 1 ti olH, uluııal eğitim denilen ve ce ye o ç maını mevzun 

f~vblmahııoı Olkft Alemi mut· kftmeıt erkAnı, mevlı:ulları ıer· bahsederek gerek konseyin, 
beıt bırakmamaktadır. Milli L I l 1t ' i b llh L lak ıiikut Jle geçlştlrmlyeo gere. og ı ere n o u ar. 

halk eğhlmlnl lncellyelf m. Ekonomi bakını, tbtlllfın halli iemrl dkllnl kolaycı kabul 

Bamın doktriolerl ne idi ? için Atlna'dın SelAolğe gide· etmeleri naıııl kıbll olıbUece-
Blzlm yeni pedıgojloln temel cektlr. ~fol aoroyor 'fe böyle bir ha · 

Atlnı, J 2 (A.A) - Atine il Mili ti 1 ti 1 d f t preoılbl : lytllk yapmak için ° e er cem ye n e oe · 
Ajaneı bildiriyor: 

ln11nda b'r lıtek vardır. Ve 

hOkdmetçe dOeG.nOlmao ve bu. 
nun için bir miktar Amerikan 

ıekerl gônderllmeıl mutateaaı 

ileri eftrfllmOttOr. Fıbt bllA 

hare bandın earlı nazar edil 
mfetlr. 

Bir taltif 
V ıtlogton, 12 ( Rıdyo ) 

Blrleıtk Amerika hOkumeti, 

Adlı A baba ıef iri ne; göııterdlğl 

fevkallde gayret ve maval fakf 
yelten dolayı birinci sınıf ıe 

f lrllk payeelnl nrml,tlr. i-HOkumetln ın111utu 111ye· 
bo lıtek insanda : Blldlğl f yi· ılode UltDocQlerlo amele ara 
11~1 terkcderek yerine feaalığa sındı bir anlıema 'Vakoona in· HALK OPERETi 
lkıme edemtyecek derecede tlzu edilmektedir. 
yftlneltllebtllr. Eııkl terbiye : 
fneanıo kanona kartı tıblf bir Hiodenburg balonu 
ınılpatlı ve binaenaleyh kano· Lekehoret, 11 (A.A) - Hin· 

na harfi harf ine riayetin im· denburg bılonooa pazar gftoG 

ktoıız oldoğooı loanır n binlerce ziyaretçi geamlttlr. Yol· 

talebeye adam oğlunu böyle lardakl otomobillerin fazlahğın· 
ıanıtırdı. dıo dolayı eeyrfteefer, bopar· 

BOyle bir ö~retlm, eğer ger· lörler 'Ve bir tayyare 'fllıtaalle 

çek alınır ve kredi de bolurea, idare edllmlıtlr. Amiral Stao· 

ancak tD aonoç elde edilir : bey Kontr Amiral Krlog n 
berkeı, .keodlol, keodl tabla · dabı birçok reemt klJ?lseler de 

tinin ak.ıntaıına bırakıyerlr. dyaıretçller araeında idi. 

Bunu dnzeltmeğe biç glrlımez Berlln, 12 (Radyo) - Hla. 

bile. Ztn k.eodlelne, değiştir il denbuı g balonu, bogfto tlmılf 

meılnln lmUoeız oldoğo eOy· Amerlka'dan hareket etmlıtlr. 

lenmhtlr. Bundan bışka ... adım Ekner, balonun 48 ıaaua AY· 

oğlanı lıaad olanın tıblatlnlo rnpı ıınarını erfıeceğl Omldlnf 

Adiliği n hattA çlrklollğl ona bbar et mittir. Balonda 4ı 7 yolca 

bot görGnmeğe blle tıavlar. v~ 2600 kilo mohlellf ety• 
Tabii yaramazhğını ve ff'nalı · vardır. 

Doıt Elen ZOZO OALM AS'ın lıtlraklle ve Su· 
artlıtl rlye torneıfnd.,n bft · 

yak monffıluyetle avdet eden ean'atktr 

ff J CR A N'ın rly11etlndekl bale heyeti bir ilkte olarık 42 
kfıUlk muhtetem kıdroatle 

Elhramra Sinemasında 
Bu akoım 

9 da SEVDA 01'ELI 
Yarın akeım 

9 da Beyoğlu 

BAY 15 Mayıı cuma gftnQ 
akşamı 9 da 

Çiçeği 
BAYAN 

Sinemamızdan başka hiçbir yerde 
temsil veril mi yecektir 

Karşıyaka, Alsancak Ve Reşadiye'ye 
Otobüs Temin Edilmiştir 

Cenevrf", 12 (Radyo) 
İtalyan deleg11yononuo 15 hı· 
zlranda toplanacak olan Uloıılar 
eoıyeteıl aııaamblesloe tekrar 

lttlrak edeceği bildlrllmektedlr. 

Cenevre, 12 (A.A) - ftıt~ 
yan delegeıf M. Alolzl, MHlet· 

ltr cemiyeti genel ııekreterl 

Avenol'e hılyın delegaeyouu 
non Cene•rtı'yi derhal terk.et 
meııl için Romı'dan talimat 

aldığını blldlrmlttlr. Bu hare · 

ketin mAnAeı benOz tnaszob 
etmemlıtlr. 

Almanya 
Ne cevap verecek, 

belli değil. 
Londra, 12 (Radyo) - la. 

glltere'oln ıoaloameıloe Alman· 
ya'nın vereceği cevap hakkında 

tlmdlye kadar malumat almak 

mG.mkftn olmamıetar . lnglltere 
hakumetlnln Berlln ıef lrluden 

henftz hl çblr haber alınımı 
mıetır. Maamaflh Sovyet'lerlu 
teklif etmiş oldukları Alman· 

ya'nın oarkl Avrupa &olhooa 
lttlrakl kabul edect~l anlatıl · 
maktadır. 

Ami t\'.lollison 
Londra, 12 (Radyo) - Loo· 

dra · Kıp araeındı bir rekor 
teılı için Loodra'dan Kap•a 

giden kadın tayyareci Aml 

Mollleon, Kıp'tıo gene tayya· 

reelle Loadra'yı hareket et 

mlı•lr. 

Londra, 12 (Radyo ) Italy•· 

nıo bura elçlııt Gr.ndl, bogft• 
Başbakan Baldvlol ziyaret el• 

mlo ve Babeıl&tan'ın ilhak• 
bıkkındakl kararın bir ıuretfol 
vermletlr. Baldvln, diğer def· 

Jetlerin bn baptaki f Jkrl ani•· 

eılıncıya kadar ilhak keyf iye· 
tini kayıd ihtirazı ile teJAkkl 

edeceğini blldlrmletlr. 
Londra, 12 ( B R ) - Reeoıi 

mahfellero gôre ltalya ; Hıbe· 

tlıtın'ın ilhakı kararını Iagtl· 
terb "ye reımen tebliğ edereeı 

Bftyftk Brltanya bGkdmetl kat'l 

bir' takım ihtirazı kayıtlar der· 

meyanlle iktifa edecek ve ıoo 
kararını diğer bftkô.metlerle 

mftıtereken verecektir. 

Ecnebi 
Hastaneleri 
istemiyorlar. 

Adlı Ababı, 12 (Radyo) -
Mareşal Bıdoğlio, Babeılıtaod• 
bulunan batan kızılbaç baıtı· 

nelerine tebllğat yaparak me•· 
cod yarıhlınn, ltılyan kıııl 
baç tetklllta tarafından tedıtf 
edlleceAlnl blldlrmtt ve derhal 
Babet topraklarını terketmele· 

rint ihtar eylemlttlr. 

ltalya 
Parlamento8u. 
Perşembe gnno ilhak 
kararını tasdik edecek 

Pırla, 12 (Radyo) - ltal· 

yan parllmentoıa, perıembe 

gGoG toplınıcak n bG.y6k tö · 

renle faılııt bilyftk mecllılnln 

Bıbetlıtan'ıo !lbakı hakkındaki 
kararı t11dlk edecektir. 

Hayfa'da 
Fevkalade durum 
KudOı, 12 (A.A) - Hayfa'da 

tekrar fevkalade durum ilin 

edllmletlr. Bir talebe teııhllratt 

ar11ındı bet talebe yaralan· 

mıttar laglllz takviye kıtaatı 

Hayfa'yı gönderllmlttlr. 

logiliz salibiahmer 
erkanına bir emir. 

Londra, 12 (Radyo) - Adlı 

Ababa'dan bildirildiğine gOre 

Mareoal Bıdogllo; Adfıı · Abab• 
eehdodekl loglllı eallblıbmer 

erUnına Habeılıtao'ı terk için 

emir vermlıtlr. 

Kahire'de 
Niyabet meclisi 
reisi seçildi .. 

Kahire l ~ (Radyo) - Sal · 
tanıt niyabet mecllııt aıasa 

Prens Mebmed All'yl niyabet 

mecllılolo relıll~tne tayla et· 

ml,tlr. 
Kahire 12 (A. A) - -ParlA· 

mento 23·5·936 tarihinde top· 

lınmıyı davet edllmlıtlr. 

Parti grubu 
Ackara, 12 (Ôıel) - Cuma· 

rlyet Halk partlıl Kımotay gro· 

bu, bogftn toplanmae, ruzname· 

ılndekl mee'elelerl gôrtıtmOıtftr. 

Badoglio 
Askerleri teftişten 

geçirmiş 
Adlı Abıba, 12 (Radyo) -

Mareeal Badoglio, bugfin bu· 

radakl ltalyan aakerlerlol tef· 

tltten geçlrmlttlr. 
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·I HABERLERİ ŞEHİR 
Çimdikler 

Rokf ellerin gazetesi 
Amerlka'.oın meşhur milyar· 

lar babaaı Rokfellerl duymuş· 

ıunuzdur. ÔmrO, bir aaıra mer· 

dlven dayamıı olan bu adam, 

elmdl hususi bir dikkat ile, hu · 

ıud bir Alem n hueoııi bir 

dOnya hnaıı içinde yıııyor. 

Hergfto onun buroıuk, mor 

damarları fırlamıe ellerine bir 

guete veriyorlar. Do eazete bil· 

Uln dftnya matbuatının okurla 

rına verdlAI •gazetelerin hiçbiri 

değildir. Bıetan aeağı, eadece 

o zengin ihtiyar, iç rahatlığı, 

eevlnç ve emniyet verecek ha

berlerle doldurulmuş bir varak· 

paredlr. Ne il l&elar, ne Habe· 

el atan faciası, ne eilAhlınma 

yarıılırı, ne han kazıları, ne 

lnsanhğıo ııefıletl, De btreey? 

Mesela, bir baemakale ki, 

insanlığın lrietl~l ycıkeek eaa· 
detl anlata anlata bitiremiyor. 

MeeelA, bir Londra haberi 

ki, Ioglhere ile Amerika ara· 

ııındakl lktıaadi mftnasebetlerln 

glulkçe arttığını bildiriyor. 

MeııelA, izdivaçlar çoğa!mış, 

donyada çocuklar gftzelleşlyor, 

aağlamlaeıyor ve artıyormuş. 

Gene meeelA; Lord Eden 'in 

M. Moseollnl ile beraber gez· 

me~e cıkhkları, Babee lmpara· 

torunun berayı lıtlrahıt Ce· 

nevre'ye gittiği, Almanya'da top· 

ların kamalarının sökülCJOğO 

haber veriliyor. 

Gene meeelu1 otomobil ka· 

z111 felAketlerl için kat'f bir 

çar" bulunduğu, 

Doktorların haeıaları bedava 

muayene ve teda vl ' ttlklerl, 

Kanııerln, veremin yiizde yüz 

tlfalı ııeromlarının bulunduğu, 

Bir gece gökten yere altın 

yağdığı ve berkeeln zengin 

olduğu, 

Bir sabah bi1U1n Afrika si· 

yahllerlnln beyaz btr renk ala· 

rak uykudan kalktıkları, 

Kaynanalarla gelinler arasın· 

dakl ezeli münakaşanın artık 

ıona erdiği ve beynelmilel bir 

gelinler kaynenalar kongresinin 

Nlıı'te lçtlmaa davet edildiği, 

Vahşi hayvanların ebllleetlrll· 

dlğl, tilki ile kozunun eehlr 

ortaaında beraberce dolaetıkları, 

Tftrldye'de Nurullah Ataç'la 

Peyami S•fa'oın ve Nazım Hlk· 

met'ln arkadaı olduklarını, 

Gene TOrklye'de her gazete 

nlo 200 er bin satış yaptığı, 

Yonanlelan'da nihayet aeayl· 

alo teeııaQs ettiği, 

Bulgarletan'da komheclllğln 

anık hitam buldoğu da bu ha· 

herler araaında bulunuyor. Rica 

ederim, btrllnean, hergGnlböyle 

gazel hıberltrle dolu btr gazete 

okurea, iç ferahından eemlrmez, 

ömrfi uzamaz, bacoklarını 

Uzatıp: 

- Ooooh ne Ali diinya? 

Demez mi? Gönül isterdi ki, biz 

de bOtfio karllerlmlze Oyle btr 

gazete verelim. Ne çare ki gü 

nahlar bırakmıyor. Çimdik 
---~~~------~---

Japonya deniz anlaş· 
masını tehlikeye 

dOşftrdü 
Londr1, 12 (A. A) - Dort ay 

ln6zakereden sonra Londra'da 

hnza edllmle olan deniz anlıe · 
D:Jaııı Mornlng Post gazeteılae 

göre, Japonya'nın bıttıhareked 

YGıQnden tehlikeye maruz bu· 

laı:ımaktadır. Japonya deniz tn. 
taat programları hakkında kar, 

tılıklı · malumat vermek preoııl· 
biat reddetmektedir. 

Tiftik ve 
Yapağılarımız ----· ..... ---Standardize edilmek 

üzeredir .. 
İkhsad vekaletince Tfflfk ve 

yı&pığılarımızın standardlze edil 

meal tein tetkikler yapılmakta· 
d•r. Vekı\let, bn tetkiklerle al&· 

kadar olarak bazı sualler teabh 

etmiş ve bfttftn v114yetlere gön· 

dermletlr. 

Bo mllblm meıı'ele hakkındı 

VekAlet, İzmir vallliğlnden de 

mfttılea aormnetor. Suallerde 

tiftik ve yapağıların IBtlhsıl, 

klaatf lkHyon, alım satım, ibra· 

cat ve f lat ~eeekktılü hakkında 

malumat istenmektedir. 

Müşterek işler __ ........... __ _ 
Vekalet, tasarrufa 
Riayet edilmesini istedi 

Köy, Belediye ve busoei lda· 

releri alAkadar eden mOaterek 

lelerden bir veya bf r kaçının 

yapılması için belediye kano· 

nunon 133 Onca maddesine 

göre bazı VU4yetltrde blrllkJer 

kurulmaktadır. Dahlllye Vek4 

letlnden VllAyete gelen bir 

bildirimde maballJ idarelerden 

her birinin kendi bıeına baea· 

ramıyacağı lelerin birlik halinde 

mOeterek tesisat ve idare ile 

lfa&ını istihdaf ettiğine göre 

bonon ilk hedef inin taaarruf 

olması IAzım ğe1dlğl blldlrll· 

ml~tlr. Mahalll gelirlerin gOn· 

den gOne azalmasına rağmen 

blrllk leleri için yeniden kad· 

rolar lbdaıı edilmekte ve maaraf 
ıertlplerlnlo yftkııelmekte olduğu 

görOlmOatOr. · Hizmet çerçlveslnln 

,renleletllmekte olduğu ve g.,. 
llrlerln çoğaltılmaııı lmklnı elde 

edilmediği bir sırada yapılacak 

ilk leln, yen hizmet fe masraf. 

lar lbdaeıodan kaçınmak, bil 

, hassa kadro lvlerf nde çok has11111 

davranmak olacağı learet edil· 
mlştlr. 

Emirde, bogon herhangi bir 

ıebep ve makHtla thdae edilen 

memuriyetlerin yarın için mO· 

vaıeoeye müeHlr bir hal almığa 

ve netice itibarile ya bOdçe 

işlerinin gôrlllmemeslne ve ya· 

bot maaeların zamanında veril· 

memesine ve borca glrHmeııloe 

sebebiyet verebileceği ve faali· 
yetin haleldar olacağı blldirll· 

mletlr. 

Şehir ve Kasaba Pliinları 
. Yaptırılacaktır. 

Yalnız imar Sahalarının Planlarının 
Hazırlanması Muvafık Görülnyor. 

Şehir, kaaaba ve nabiyelerln 

miiatakbel eeklfürloi gösteren 

hartalar yaptırılırken dikkat 

edilecek noktalar hakkındı 

Dahiliye VeUletlodPo •tlıiyete 

bir t•mlm gelmte, bütiln keza 

ve nahiyeler belediye relellkle 

rlne gönderllmlatlr. Bana göre 

bazı belediye hadutları çok 

genle oldoğondao bo hudut 

içindeki bütün arazinin tama 

mının haritasının alınmaeı fazla 

maerafa miitevakkıf olacaktır. 

Onun için dalma imar hududu 

nazarıdlkkate alınacaktır. Bu 

miktar 500 1500 metre murab 

baı olacak ve belediye heyeti 

tarafından bu arazi, zemin 

iizerlnde aabh learetlerle teııblt 
edilecektir. Hartaaı i yaptırıla · 

cak Hhanın ve içindeki meıı · 

kon k111mıo hudutlarına vazı · 

han gösteren v" ilt{bası mıha) 

bırakmayacak eekllde bir kroki 

yaptırılacaktır. Bu kroki, basit 

aurette eerhle meeaha edilmek 

sureılle tunzlm edilerek meııa · 

hal aaıblyeler heaab olooacaktır. 
Belediyenin halihazır nQloao 

ile muhtemel nftfus artmaııı ve 

ileride kasabanın hangi istika· 

mette geoleleyip loU,af etmesi 

mün11lp olacağı da düaOodlerek • 

teablt olnoıcaktır. 

Seydiköy Civarında Bir 
Araba Kazası Oldu .. 

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

Yarış 

iki 
Araba Devrildi, 

Yaralandı. 

Sırasında 

Kadın Ağır 
Seydlköy nablyeeloln Göl· 

cOkler kôyOnde oturan Dağlı 

oğlu Hdseyln. dün bir araba 

kazaeına eeboblyet vermle ve 

iki kadın aAır aurette yaralan · 

mıştır. Vak'a ş6yle olmn~tor. 

Hüeeylo, idare ettiği yük 

arabaaına köyden Mebmed kızı ......................... 
Hayreddin 

Ağırcezada muhake· 
me edilecek 

Deri tGccarı Dul Sldl'ye 

tehdit mektubu gönderip para 

leılyen ve almağa gittiği ıırada 

önüne çıkan taharri memurla 

rıoa labancaaile atee ederek 

komlııer Ldtf a Burcu'yu yara· 

lıyan Bayreddln'ln dftn asliye· 

ceza mahkemesinde muhake· 

mealoe baelanmııtır. Fakat 88· 

llyeceza mahkemeıd, dava ev· 

rakını tetkik ettikten ııoora bu 

davayı ııal4blyet harici bolaıoe, 

ağırceza mahkemeılne ıevklne 

karar vermletlr. Hayreddln'ln 

muhakemealne yakında ağırce 

zıda b"elanacaktır. 

Otobnslerde snr'at 

Sacide ile kırısı Halimeyi al· 

mıı ve tfttilo tarlBBıoa ghm~k 

üzere yola çıkmıetır. Yolda 
diğer bir arabaya raatlıyan ff Q . 

eeyln, bu arıbanln önOoe geç· 

mek için arabaaım hızla sOr · 

meğe başlamıı ve diğer sraba· 
cı da arabaınnı hızla sftrftoce 

yolda iki araba ar11ında bir 

yarı~ bıı göatermlıtlr. Bu sı 

rada Hftaeylo, kamçı ile hay· 

vana sftrerkeo dlkkatelzllk ve 

tedblrıılzllk neticesi olarak ida· 

re ettiği arabayı yolun kena 

rmdakl hendeğe yuvarlamıetır. 

Ballme ile Sacide ağır ve teh · 

, llkell ııuretle yaralaumıelardır. 

Yaralılar, İzmir memleket hH· 

tanesine getlrllmlelerdlr. Ara· 

bacı Hftseyln tntolmoe ve bak· 

kında takibata baelaomııtır. 

Kazada Bftseyln'e blreey olma· 

mıetır. 

Hayvan ihracatı 
Ulr Yunan vapuru ile Pire · 

ye 1000 koyun ve 100 ıığır 
ihraç edtlmlıtlr. Hayvan ibra· 

cah baelamııtır. 

MahkOm oldu 

. 

Urla Cinayeti 
Davası ----..-. ...... --

Tahkikatın genişletil· 

me~ine karar verildi. 
Urla hakimi lbHn Zlya'nın 

ôlOmftne sebeblyet vermekle 

mazoun dava vekili Yaııın Feh· 

mi llel arkadıılarının mohıke· 

melerl soo ı~f baya L lrdlğl için 

dftn karar tefhim edilecekti. 

Fakat mahkeme heyeti tabkl · 

kelin genlşletllmeılne karar ver· 

mlı ve Yasin Febml'nln, 1930 
ıeneeiode İetanbul'a gidip Ol· 

dürül"'n bAklm lbean Zlya:nın 
kar1111nın vekAleıioJ almak ia 

tedlğl anlaaıldığındıo bono hl 

len lııtanbol'da dört ııahldln 
Jaıaobul Ağırc~z• makhem.-sl 

vaıııtaelle ı~tlnabe ıuretlle ifa 
deleıloln alıomaıııoa, ayni za . 

mands 4 Nl&1n 1930 tarihinde 

Yıııln Fehml'nln Urla 'dıld hın 

kadau 20 lira aldırıp aldırma 

dığıoıo lesbltloe ve o vakit 

bankıda mevcut paraaıoıo mlk 

tarının ıorolmaaıoa karar Te 

rllmlıı ve muhakemenin devamı 

bıeka bir gftne bırakılmıştır. 

Arazi tahriri 
Arazi tahrir komlayonbrı l 

haziranda bftUlo kazelarda f ıe 
baolıy•caklardır. Maliye vek& 

lellnden g~lmle olan arazi tah 

rld tallmatoameııloe göre ko 

mlııyooların yaptığı leler için 

ayraca Utlp tayin edllmlyecek 

ve bu vazife Azadan biri tara 

fından yapılacaklar. 

Vll4yet, bu nokta hakkında 

Maliye vekaletine ~Oracaatla 
koml111on izılarının elmdlye 
kadar kitlpUk vazlfeal yapma· 

mıt olduklarını ve ılmdl de 

bu iti baaarmaları 4Dümkftn 

olmayacağını blldlrmle ve arazi 

tahrir komisyonlarına ayrıca 

birer kAtlp tayinine mCbaade 

edllmeelnt letemletlr. 

Henflz anlaşılmadı 
Cumaovaeı nahlyeılnlo Göl· 

cftkler köyü chanoda tepe 

tarla mevkllnde bir hendeğin 

içinde bulunan cesedin hdvlyetl 

yapılmtkta olan tahkikata rağ · 

men hnnOz~ teııblt edllemfetlr. 

Tabanca kureunlle baaıodan 

yaralanmak ııoreılle ôldftrftlen 

bu adamın bdvlyetlnln teııbhl· 
ne çalıeılmaktadır. 

Biiyük ikramiye 
2 -== 

Her ayın (l l) ini jıek}iycııleriq 
kimbilir ııdedi ne kıadıırdır? Ue~ 

bilet alan bugünü beklı::r ve milk4• 
fat listesini ao~uk bir lef dı>~erek 

tedkik eder, Heyecanla ıaradığı PR• 

marHy• bulamaısa fünidini gerıe \eı~ 

ıneı, gelecek defo belki 1'a11t~ınm , 
der. 

:Fakat bir kere de büyiik. ikrftt 
miyeyi kazandı mı, memleketle 
derhal mObim bir ,aheiyet olur. 

Herkes ondan bahseder, ga~e· 
telerde resmi çıkar, röportaj mu, 
harrirleri yolunu bekler, mülakat 
mülakatı takip eder. Halk hemen 
ismini ve adresini öğrenir. Tebrik 
telgraf ve mektupları, i~ teklifleri, 
ia istemeler yağmur gibi ) ağmağa 
baolar. Adamcağız bu kadar doetu 
olduğuna hayret eder. l\lektoplarda 
bayrhahhğından, alicenaplığından, 

faziletinden o kadar bahsedilir ki, 
buna bir ara, kendisi de inanır gibi 
olur. 

Dünya kornlda kurulalı böy• 
ledir. Büyük bir servet kazanan, 
büyük bir mevkie geçen, insanlığın 
hırsına, aç gözlülfiğüııe hemen bir 
öoür ,·ermekle mükellef tir. Çünkü 
bayatta öyle insanlar vardır ki; iı· 

leri güçleri ha,kalarının ~aadetio• 

den, senctindcn kendilerioe bir 
pay çıkarmağa ı,;alışmaktır. Bu payı 
çıkarmağa çalışmaktır. lia payı çı• 
karmak için, yalan, düzen, riya 
hep mühah olan ,eylerdcndir. 

Arkadaşlarımdan biriaini bili· 
rim ki, tayyere piyangosundan bil· 
yük ikramiyeyi kazandıktan sonra 
dört ay zarfında kendisinden bin 
bir ıekilde istenilen muavenetin 
mikdarı, büyük ikramiye mikdannı 
tecavüz etmişti. 

İnsanların ahlikını en iyi etüd 
eden büyük ikramiyedir. Hootken 
ıoaının göremediği, meydana koya• 
madığı menfeat hırslanoı, aç göz• 
lülüğü , hasedi, riyayı, taba bu11u, 
büyük ikramiyenin ıuın hemen gös· 
terh·eriyor. 

Zengin olmak herhalde bir 
saadet ve bir bahtiyarlıktır. 

Maddi her arzuyu tatmin el· 
mek, insanlığın tealisine yardımda 
bulunmak, hemcinsinin felaketine 
koşturmak kadar büyük bir saadeı, 
büyıl.k bir bahtiyarlık olmadığına 

oüphe yoktur. 
.Fakat, büyük ikramiye ıalili· 

ıine saadet verdiği kadar da, bu 
münuebetle insanların, hırsını, aç 
gözlülliğünü ve ba~kalarının ııaade• 

tine o]an kHkançhğı da meydana 
çıkarmakla en iyi hislerini inciti• 
yor ve moraline bir darbe vuruyor. 

Nuri S. Erboy 
~-~~-----~~~~~-

Katil Doktor 
Onu Asıldı. • • 
idama aleyhdar 
Kadın tevkil edildi 

Londra1 12 (R. 8.) - Karmnı 

Hu.~a su projesi ve kızanı nbetyaoe bir ııoreue 
Boca'ya getirilecek olan içme ôldGrmfte olan Doktor Vlkrok 

suyunun projeel, belediye tara VUııoo, bu sabah haplahanede Botun leler, ayni kadrolarla 

tedwlre denm edilecektir. f d nh dl y f zı ' idam edllmlatlr. Otebdalerden bazılarının bir. Karaburun kazHının Ambar· ın an mu en 8 usu ya ya 
H t DDI ihale edllmletlr. Proje yapıldık· idam ceıaeı aleyhinde bolu· aşme gc blrlle yarıı ederceılne hareket ııekl . kôyftnde berber Alt kızı nan ve hıplebaoe nnoode top· 

dl f j ' ı L b ki ı tan sonra taııdlk edilmek dıere Şehrimiz Uman leleri umum ettikleri görOlmdetftr. Bele ye· Re ye Y a.ıçm r eten •e lanao bir kıııım balkı, pollıı 
ı d· 1 d il ı 1 N af 1.- VekAletlne gönderile. müdilra Baemet Dülge birkaç ye bazı eikiyetler vukubo mue nikah e ı me en ver m yeceğ da,.ılmı•tar. Bunların arasında 

cektlr. ~ " 
gdo içinde Ankara'ya gld!!cdr, ve bonon Ozedoe otobllı mı· sOyleoloce tek tafekle öldOcen 

1 

bulunan ve eıılddenberl idam 

İktlaad Vekaletine devredilecek kinelerlndekl regt>lıitörlerln aıı · Sıllb'ln A8ırcezada muhakemesi 1 Borsada cezası aleyhlode bulunan mı· 
olan lrlareoln muhtelif ielr.rl için gari ailr'atfl göre ayar edllmeııl bltmlı ve onyedl buçuk ıene dam Vaodeneld'I pollı ted;lf 
teeebbüılerde holu~acaktır. kararlaatmlmıatır. ağır bıpalne karar verllmletlr. ____________ _._ etmlallr. Halk, tevkif edilen 

,ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ Üzüm satı~ları: madamın arkaıındı1D: 

SINEMASI nda TAYYARE 
2 BtıyOk f Um birden 

Bugün 
Bolhud'on en gllzel beeyllz kızı ve Amerika gOzelllk kraliçelerinin lştlraklle çevrilen 

eenenln en ıen1 en zengin, en lhtleamlı filmi 

Resmögeçö<dJö 
1!.'nfes bir musild, ŞU)'Unı lıuyret revüler · Tut(ı bir mev::.ıı · Bedii danslar · Canlı tablolur -Llllan Haney ile Vllll Frltııcb'Jn beraber çevlrdlklerl bayok Alman opereti 

Cüırmü Meşlhuı<dJ 
seıinıli satı 'atkürın karşı kurş&)'a yarattıkları kamcdi. 

Ayrıca Tıirkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Ç. Alıcı K. S. K. S. - Yuha! Senin kızını par· 
l 25 Alyotl bira. 8 50 12 7 5 çalaaaydı memnun ol ut oıudun? 

84 H. z. Ahmet 8 50 8 50 Diye bağırmıolardır. 

4:1 O. Alanyalı 9 75 11 50 f 
48 S. Emin 9 25 10 spanya'da 

9 L . Galemtdı ı ı 11 25 Kabine kurulamadı. 
309 Dugfinkil ııatıe 

509158 Dank6 eatıı 

50?:i67 Umum yekun 

Zahire satışları: 
Ç. Cinai K. S. 
400 Ton huğdan 5 25 
194 Buğday 5 25 

11 8. pamuk 38 

l\fad.ld, 12 (Radyo ) - M. 
Azana, kabine teeklllnl M. 
Prlyeto'ya vermiş, fakat ha 
tekllfl kabul edllmemletlr. 

Bundan sonra kıblne teekl· 
JI M. Martlnez Borlyoya veril· 

mfe, fakat o da kabul etme· 

mittir. 
235 Ken. pala. 450 

ıaatlerl - HergGn 15, 19 da Cilrmllmeehud - 11, 21.15 de Gazeller reıımlgeçldl. 6000 Adet kozu 82 
Cumartesi ve Pazar gftnlerl 13 ~e Gllzeller ıeıımlgec;ldl ile baılar 

Seanı 

K. S. 
6 25 
6 25 

38 
500 

8:& 
Yeni oamor .ıelııl, kabine 

teeklll için partiler rlcmllle mi· ··---11!11--------------------------· 2925 .. maya. 11 

22 aakerelerlae d 



Siyaset Ve Aşk 
iş Kanunu 
ve husust mflei· 
seselerde çalışanlar •. 

Edebi, taribt macera romanı 
Boıoei m~eaeeıelerde çala,an 

memurlar n mGetahdemler hak· 
kıuda bugüne kadar tek bir 

25 .. 

eatır olınn lntlıar etmedl~lnden 
Bertellye ile birlikte Dlnohn· uzun bir mOddet tedklt etti. 

merak edlyoroı. Acaba İt Ka 
do otos •• So " ye ak,am ye· Adeti blJyle idi? Her eabah, 0000 kar,ııında boınlt mae11,, . 

meğl yem~k mecburiyeti zaman· aynanın karııaında zamanın yG· ıelerde çalaean memurların n 
ları artık ,;eçmlştlr. ~Qnde tahribat yapup yıpma· mftstabdemlerln vaziyeti ne ola· 

Hentlz ıehrio yollarını bol dığını Myle araıtırırdı!. BogOn caktır? le ve tlcuet hayatında 
oıağa başladığı aıralerda Dllk de ytlzficde zamauın yeni bir kol ve kafa hizmetlerini alarak 
Lodovlk ile tanıemıı idi; Lodo· tahribi izini bulamadı. Gftnan çalııan hu binlerce ntandaı 

1'lk kendisini delice ıevmit ve ilk ıaadetl bôyle hatlardı! acaba lıçl eayılacaklar mı? 

ouon bir mftddet metresi ol· Vlktorln Hortanı'ı ikinci Gazetelerde ne,redllen 14yi · 
moıtu. Bundan ıonra, Parle'ln perde itinde giydirirdi. ha ıoretlerlne bakılırea f Itri 
en ıık, araba eahlbl, ~ilzel at· Hortaos koJlıe geçeceği 11ra ve bedeni hizmetlerini baeka· 
lara malik bir kadını ola ver da, locanın kapıeı::a bir f lıke larına ktralıyanlara hçl deni· 
mitti. vuruldu. yor. Eğer bu tarif daha fazla 

Artlk Bcrtellye, ucuz yemek Vlktorln, kapıda, ktlçftk pen· bir lraha IGzum bırakmıyacak 
lokantalarını terketmie ~e kale çereden Pcenı Vlktor ile Kora kadar açık ite meı'eJe yoktur. 
Anylez'fn mftdnlml olmuıto. Peorl'I gördü n lhammına ha O zaman ıftphe edilemez ki 

her lıte ve her mfteaıeaede 
Ofenbat'ıo talebi ve daveti her verdi . 

çalıean emekçiler de lıçldfr. 
Gzerlne varyeteye geçmlı 2000 Bortıne•ın yfizO gülda. im- Fakat tarifte sarahat yokaa 
frank maaşla ( Gllzel Helen ) paratorun yeğenini kabul etmek herhalde ha uloeun ve bllhaıısa 
rolftnü yapmığ• başlamııtı. ona çok hoş geliyordu. Ayni işçi anlıyablleceğl bir tarzda 

Bortans•ın inat ve mukave· Zlmandı kendisine kırt• mn· izah edilmelldlr. 
met edici bir tabiatı vardı, habbetl olan bir arkadatı da Dogftn leçl kimdir? Dahı 
şôbrd yoluna tuttuktan ,eonra beraber görmek lkiocl btr znk doğroau kanon kime leci diyor? 
Hortana artık gayri kabili feth teıkil ediyordu. Bo ıoalln cevabını memleketi· 
bir kale httllne gelmlıti. mu· - Şonu rnr - mlzde doğru dOrftet veren ol· 

vaffakıyetl arthkça, letlhar hır · ı Zabıta ı mıdığı içindir ki, ne iş eahlp· 

ıı da artmıştı, bonon için genç •------------- lerl ne de mdeBBeıelerlnde ça· 
ve zengin Lodovlt onun lhtl· Ustabaşıyı hean maııtahdemlerln kendileri 
raalarloa kaf 1 gelmemle ve işçi addedilip edilmediklerini 
lımall paşanın teklif lerlne meyli Yaralamak istedi.. bilmiyorlar. 

glJetermfe idi. Arap fırını caddesinde Geri le kanonu eğer tarif edilen 
İsmail paıı Mııır'ın yetiştir · kampanyaeında çıhıan Hbıka· ıekUde ıftmullendlrllecek lıe 

dfglğl Kıbrıs :dölQ mahluktan lalardan Kuşada!ı İımıil oRlo huıoııf mtle11eıelerde çalışanla· 
idi. Blutz, ıımarık:, ah•Akaız, İhsan bazı ıebeplerden itine rın da leçl eayılıcaklarana ıtlp· 
terblyeels, hayattın haberılz 800 •erlJmesloden muğber ol · he edilemez. İtin doğroııo da 
fakat alıblldlğloe zengin idi. muı ve evine giderken usta bodur. 

Aç bir fakire beı para nr· baeı Natl oğlu Demir Nailinin Bogan memurlarımız, me· 
medlğl, Mıaar'da fakir bir aile· önOne geçmlt ve bıçakla ilze· marln kanunundan, nim resmi 
nln bir çift Ôkftzftnii zabt etti· rfne saldırmıttır. thaan, hAdl· ve imtiyazlı ılrket memu:ları 
rerek eattırdıfı halde, Hortana eeden sonra kaçtığından zabı· ılrketlerlnln uya kumpanya· 
veya ona mftmaell bir ıeri fa· taca aranıyor. larının nizamnamelerinden le· 
blee lçla yoz binlerce lira 111r· Bıçak taşımak: rffade ederlerken bittabi bu 

fettlğl görtıltıyordu. Çirkin idi. Keçecilerde Haean oğlu Meh· ıınıf vatandııı koruyan bir 
Fakat Hortana, fevkalade servet · medl• üzerinde bir bıçak bo· oıul, bir kaide, daha doğruıo 
ve hediyelerine boyun eğmle lunmue ve zabıtaca alınmıotır... bir kanon olmaeı da lbımdır. 
idi. Yalnız genç Lodovlk'I hı · Sarlıôşluk: Aramızda yfta binlerce vatan· 

rakmamıı, gönltınOn eğlencesi Kemer'de KAğıthıne cadde· dae vardır ki mağazalarda, ha· 
olarak mobaf11a etmltll. ıtnde marangoz Hayrullah oğlu ıuıi ticaret maeaeeıelerlnde ça· 

Lodovlk, Franaa•nın o zaman· Necip earboş olarak bağırtp lıemıkla geçinmelerini temin 
ki mOtereddi bir asllzadeııl çığırmıt ve Ieının kıbveııinde etmektedirler. Bu arkadaıların 
olmakla beraber, Hortana'an bardak kırmııtır. Zabıtıcı tu· oaeıl çahıtıklarını, ne ıeralt 
~ônlll f'Alenceel olmağı kabul tulmuetor. dahilinde yıeadıklarını n ne 
etmemlt Şatosuna kaçmıo idi, Döıımck ve )'aralamak: gibi hakeızlıklıra maraz kıl· 

Bu ayrılıktan sonra, Hortıns Karııyıka'da Soğokkayo'da dıklarını bugtlne kadar araştır· 
kalbinde bir sızı ve ıcı mı hlı Adı ıokağında oturan Salih madığımız için onların ihtiyaç· 
etmlı idi? Belki de kendisini kı:aı elli yatlarında Cevıbir'ln tarını bllmlyordok. Halbuki İt 
bir kaç gOn aerbeal bolunca ve kızları Feride ve Ayee ile Şa· kanonu her ııaıf lıçlnln mtle· 
lımall paıanın zavallı fellahları ban oğlu Haeeyln araıında kav· kalana incelemekte olduğundan 
biraz reba~bulmak ftzere Mıeır'a ga çıkmı,, Hüıeyln ıopı ile Feride huıuıi mtleHeıelerde çıhıın 
gltmlt olmaeından letlfade ede· ve !kardeel Ayee'yJ dôvmeğe tf'Zg4htar fe mtletahdem vatan· 
rek Lodovlk'ln yanına gitmekte haelamıe, bono gören kızların daıların da ihtiyaçlarını işaret· 

lıtlcıl etmlıtl. anaıı Cevahir, kızlarını kurtar· lemellylz. 
• • • 

Oda hlımetçlel VJktorln, gh· 
mek zamanı geldijtlni haber 
Yerdi. 

Dayak bir gayret sarlederek 
kalktı . Fakat ilk it olarak ay· 
nanın kareıııına geçti, yftzyatı ..................... 

ANADOLU 
-------

Gfinlflk Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Baydar Rilıdn ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı ieleri 
miidürn: Hamdi Nüzhet 

idarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler eokağı 

C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: 1zmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllıgı 1200, Alb •ylıgı 700, Oç 

aylığı 500 kuruDtur. 
Y abıncı memleketler için senelik 

abone ncreıi 27 liradır. 

Beryerde 5 Kurootur. -IGdon geçmiı nfWıalar 25 kuruıtor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

mık isteyince Oaaeyln bıçakla Zira bunların da medeni bir 
kaba etinden yaralımıetır. z1 . oıul n ln11ni bir doygunun 
bhaca HOeeyln totulmoetor. ikazı altındı yaeımak hakları 

Yern satarken kavga: vardır. Bu arkadıelar da •azl· 
felerlnln ne oldutnno, 011111 

ikinci kordonda Tuzhıne 
aobğında batakçı Hamit oğla çalıııcaklırıaı, kaç ıaat le gô· 

receklerlnl, haklarını ne ile 
Rahmi, Mehmet oğlo Hiiaeyln, arayıcaklarını, bir lee naaıl 
Ali oğlu Mevh1t ve kalafat girebileceklerini ve ne gibi 
oğlu Alt, balık yemi satarlar· mdnaııebetlerle çıkaralabllecek 

ken Hfteeyln, df ğerlerlnden hı· lednl, sigorta edlltp edllemlye· 

lak yemi alan bir maeterlyl ceklerlnl ikramiye veya taz· 
kendlalnden yem almak için mlnıt alıp alamıyacaklarını 

çağırmış, bu yftzden kavga bilmelidirler. 
çıkmıetır. Rahmi, yumrukla İt kanununu hazırlıyınlar 
kalafat All'yl burnundan ve kafa ve beden hizmetleri ile 
BOeeyln de Mnlud'u agzından geçinen emekçUerlmlzl d0~6· 
yaralamııtar. ntlrlerken mOstabdem vatandaı · 

!arımızı da unutmımalıdırlar. 

Maıtahdemler de indi ve keyf 1 

arzuların tahakkftmGnden reı· 

mi •e kanuni hdk.ftmlerf n aı1•· 
neli lla kurtulmalıdırlar. Hak· 
kın kunete olan falkıyetiol 

her itte tebellOr ettlrmeğe çalı · 

ıan kır metil ıef lerlmlzden bu· 
na f'malyetle bekliyoruz. 

Askeri teftiş 
Parlı, 12 (Radyo) - lngll· 

tere•nın Harbiye bakanı M. 
DQf Koper, ıark cepheelndekl 
teftlılerlnden sonra denize ya· 
kın bir yerde bulanın Slr Dug· 
laa Hayg'ın heykeline de bir 
çelenk: koymoe 1'e Londra'ya 
ndet etmlıtlr. A. M. Kaymak 

ltalya Sosyeteden Çekilecek Mi? 
.__...._... __ ..,__...._.,.._ __ ,._"""""' .. -...--"""9' ..... ~--~---..... -----

D on Cenevre'de Bir Tiyatro Manzarası Vardı. Vazi· 
yet, Nihat Bir Şekil Almak üzeredir. 

Cenevr .. , 12 (Radyo) - Bu 
gda Ceuevre'de vazlye.t ıayanı 

dikkat olmoıtor. Jtalyan mu· 
rahhaa heyetinin konseyden çık· 

-.-......... --------~--------maaı, ıonradın gene glrmeai 
bir tiyatro eahneıl man11ra1ını 
andırmı9tır. 

M. Pol Bonkor ile M. Eden 

Habetlıtın'ın ilhakı hakkındıl 
hususi BUrttte glJrütmftılerdlr. 

M. Pol Bonkur handan ıour• 
Baron Bek, Dr. Tevfik Rn~ıO 

Arae, M, Vanzeland ile de gö ı üt· 

ltalyan'lar Habeşistan'da mftô~~:d.n .. tonra, M,.,.. ,ıı 
N 1 Y ki ? nl'nln Alolzl'nln avdetlni elll' e er apaca armış. rettlğl haberi ıayl olmuetur. 

Bu ıon hadlıeye olmdlllk blO 

M r · s · M h l bir m•na verilmemektedir. USSO ını, anayı Uta aSSIS arını Don, vaziyet, Jtılya'oın 8o1· 

Davet Ederek Uzun Müddet Konuştu yeteden çekileceğini gaster· 
mette idi. Bu 11bıh da BaroO 

Roma 12 (Radyo) - Moasolinl, bütfto 11nayl motabıuıelarını Alolzl Loklrno mGzakeralarfoe 
çağırma, ve Habeıhtan'da yapılacak leler etrafında konuşmuştur. lttlrak etmiş, fakat öğledeO 
Me11111llni, Habeşfetanda yapılacak bu lelere derhal baelamaa; sonra morıbhaeların hepsi fle 

f lkrlnde imle. birlikte hemen avdet emri ol 
• •• 

Baron Aloizi Dış Baka- aıu;;:::~ Alolzl, ald•ğ• emıl 
sosyete ıekreterl M. Avenol'• 

ı K reımen blldlrmlıtlr. 

llJfilJZ 3 onuştu,. Bazı haberlere göre, bu kıt'I 
hareket lıabeşlıtan 'ın ba1' 

iki diplomat arasındaki hu konuşmaların mevcut ıddedllmeal haat>blle 

neye dair olduğu anlaşılamıyor. ittihaz edllmletlr. Ayni ı•· 
· Cene ne 12 (Radyo) - Baron Alolzl, bogftn Roma•ya hare· manda zecri tedbirlere devı· 

ket etmeden evel TGrklye dıt işler bakanı Tevfik Rftetft Araa'Ja mın dı bo k1Q,11r1 ealk oldoğO 
bir mdddet konuemuetor. İki diplomat araaındakl konuşmaların ınlaoılmaktıdır. ltalya'nın ıo•• 
neye dair olduğu anlaeılamımıetır. Alakadar mehaf il bu konoı· yeteden kat'f ve bir dıha a•· 
malara ônem nrmektedlr. det etmemek ftzere çekildiği 

• • • hakkında hlÇbır eey ıöylenDle· 

Yunanı.stan'da Grev mektedlr. Maamafih, hareketlO 
şekil, çok ıayanı dikkat "e ul· 

Selanik Amelesine Yapılan Mua-
mele Protesto Edilecektir. 

Pariı 12 (Radyo) - Atlııa'dan haber verllfyor: 
Umumi grev, bugOn gece yatlllndan itibaren başlıyor. Uo 

gre•, 24 ıaat devam!edecet ve Sellinlt tütdn amelesinin grevine 
kare• hGkdmetln aldığı olddetlt tedbirleri proteııto mahiyetinde 
olacaktır. 

••• 
lngiltere'de, ltalya'ya Karşı Zecri 
Tedbirlerin Muhafazası istendi., 
Londra 12 (Radyo) - A vrm kamaraııındı yazbıeı .Nlyoz'un 

İtalyı ·Habet dnaeı tızerlndekl tıkrfrlne M. Bıldvln cevab 1'er· 
mle ve demiştir ki: 

- İnglltere'nln ılyıaetlnde halen en kdçftk bir tebeddtıl 
mnıuobahı değildir. 

Londra 12 (Radyo) - İngiliz kablneel toplanmıt ve İtalyan · 
Haheı meı'eleılnl gôrtışmtıetilr. Kabine, zecri tedbirlerin tatbl · 
kine dnam edllmeılnl .kararlaetırılmıetır. 

Londra 12 (A.A) - Bazı muhafazakar meb'uelar İtalya'ya 
karşı zecri tedbirlerin mohafazaaıoı tıtlyen bir takrir imza 
etmlılerdlr. 

bıi bir eeldl arzetmektedlr. 

·Alman 
Gazete Muhar
riri Kayboldu .. 

' 
Aımara, 12 (Radyo) - Soo 

hadiseler netlceıılode bir Almao 
gazete muharriri ortadan kay' 
bolmuıtur. Bunun, kargaıılık 
esnasında haydutlar tarafındıo 
öldftrGlmilt olmaıı muhtemeldir. 

Şili murahhası 
Zecri tedbirlerin kal· 
dırılmasını istemiş .. 

Cenevre, 12 (Radyo) - Şlll 
delegeel Mdıyô Rlvaı Vlkonaı, 
zecri tedbirlerin ka•dmlmaeıD• 

istemle ve izahat .ererek de· 
mittir ki : 

- Zecri tedbirleri, harb• 
durdurmak için ittihaz etmfe· 

ltalyan'lar Habeşistan'tn ıık. eaıbukı harp,kaımam•etır. 
Binaenaleyh zecri tedbirlerin 

• G b D z d • J devamı lazumauzdor. ar )fi} a apte ıyor ar -Ro-mı-, 1-~ (R:'dyo) _ Adlı· 

M 8 d ı • H h B Ababa'dın gelen haberlere göre, 
• 8 og 10, a eşİstaO ank8Sllllll Adlı Ababa'nın lmari f111lye· 

G • l • • A J M • Old ti başlımııtır . 
IŞe erJUln çı masına aOI U. Adlı·Ababı valtıl eehrln ye· 

Adiı ·Ababa, 12 (Radyo) -
Mıreııl Bıdogllo, Adla-Aba· 
ba'dakl Habeıletın bankasının 

gişelerinin ıçılmaeını verdiği 

emirle mani olmut "fe yakında 
Italyan bankaeının Ho.beşlatın 

bankaeı yerine kaim olacağını 

bUdlrmlotlr. 

Bılk, elindeki ıilihları, ltal· 
yanları ıeıllm etmektedir. Şlm · 

diye kadar 1500 tftfek, 35 
mltrılyôz, top •e birçok mrs· 
rak, hançer ve kılıç tf'&ltm 
edllmletlr. 

Aralarında eekl Habeş hırl · 

clye mdııte,arı Ue Roma ıef iri 
bulunan, birçok maruf eahel· 
yetler de Adlı Ababa 'ya dön · 
mOılerdlr. 

Adts-Abıbı, 12 (Radyo) -
Habeo•ııtao'ıu garb kıımının 

legıl ameliyeııl de baılamıştır. 

Motörlfl kuvvetler: Sldamo eyı · 

!etinde ve bGyük göller mınlı· 
kaeında temizleme hareketi yıp · 

maktadırlar. 

Valf'ga ve Clma'nın ltgıli, 

Italyıan kuvvetlerini Sudan ho· 
dudonı getirecektir. Bu kuvvet· 
ler Gocım mıntakuından gel· 

mektedlr. 

Kafa mıntakaaı da logal edil 
mekte, halk mukavemet göa 
termemektedlr, 

Adlı Ababa'dan Franıız So· 
mıll'ıl hududuna kadar olan 
batan şimendifer lıtaeyonları da 

ltgal olanmattor. 

nlleetlrllmeıl için çılıımıktadıt· 
Adlı Abıba Roma mimarı uıo· 
ille yeniden yapılacaktır. 

Mare,ıl Badogllo'non mtılki 
idare teşkili hıkkındıkl kararı, 
memleketin lktleadi lnklıafıD• 

temin için verilmiştir. 

Habeeiıan bankaııının faali· 
yetlrıe mareşal Bıdogllo nlba· 
yet vermle "fe bankayı Italy• 
bankaeına ilhak etmletlr. 

Taymlı n Aaoeyoted Preı'lo 
verdi klerl haberlere göre Mı· 
reeal Bıdoğlfo İngiliz 11lfbiıb· 
mer heyetinin Adlı·Ababa'dıO 

hemen çekllmeılnl emretmletlt· 
Necaşlnln aleyhtarı olan Rı•· 

lar Adlı·Ababa'yı gelm~~e bat· 
lamııtır. ilk gelen Raı 8aelendlr· 

Eı 
y 
ın 

re 

dl 
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Telli 'Turna 
Balk Opereti, evvelki gece 

2lbımra 1ahneılnde Mahmud 
l'e11rt'nlo lnu bir zevkle yaz 
lllıı olduğu (Telll Turna) ope· 
l'etlnl oynadı. Mabarrlrln bazı 
Peııonlara mtıtemadl ıurette 
te yerinde tekrarlattığ1: 

Aydın Vilayetinde 
muk Ekimi Vaziyeti. 

' 

Pa-

Sebze ve meyvacılar faaliyettedir. Zahire fiatı 
doşnyor. Hayat ucuzladı. Çocuk milsabakası .. 

Son Dakika: 

Boğazların Tahkimi Hakkındaki 
Dileğimiz ve Devletler .• - 4 o t ki 1 

Haziranın 25 inde Fransa'nın Montra Şehrinde Alaka· 
dar Devletler Murahhasları Toplanacaklar. 

letanbol, 12 (Ôzel) - Hoğaılarıo tahkimi , hakkındaki dileğimiz Gserloe bo&ıJlar muknelealnı 
imza koymuı olen dnletlerden hepsi hlkılmetlmlslo noktal oasarını mflaald ve tenlçk4r karııla, 

mııtır. Haslranıo 25 inde Mootra tebrlode boAaıların tıhklml mes' elesl ile alAkadar dnletler mq. 
nbbııl1tı toplmoarak gOrlıeceklerdlr. .......... 

- Ent e•et, tabii, tabii. 
Soılerlaln tezatlarla karıılaı · 

..... , 1alono doldoran kalaba. 
Lk ıeylrcl khleelnl &Htlerce 
llldGrdG. Mevzuda blytık bir 
lllaıılfıtara mağas11101 lıleten 
4-lan ve Kaplan adlı iki orta . 
itil tabın tıbana ııd olan ta · 
lıl.tterl, onların gl"l'ek 111 gerek 
.. k hayatlarında birbirine ay· 
••rı vaziyetleri, bayılta .teea · 
dtı edilen ve gOrGle11 .ak'a· 
'-rdı. Kumtııyonco Bobor, hem 
~ılerl gibi dalma kumtııyoa 
Petlnde dolaııo Te önilne ge· 
~I iğfale çabıan bir tipti. 

Gürbüz çocuk mıisabakasından bir intiba .. 
Aydın, (Ôzel)- Çocok esir· dalyalar tamamen ~kaldırılmıı· 

t Mürefte'de Kuvvetli Pet· Olimpiyad 
rol Kaynakları Bulundu. Mosahak~larma 
Yapılan Sondaj Neticesinde Burgu Gidcck Olan 

Kulesinden Kuvvetli Petrol ~enç.lerimiz fClıretbaaelerdekl kilçGk me· 
111•rları kandırıp ö tletretha 
tlelertn ahı verlılerl hakkın.da 
lllthlmat ediniyor, dolabaoı ona 
llre çnlrlyordo. Bohor ro· 
"1ıde Mehmed bir ba
tlkı idi. Y abu dl gençlerine na. 
llbet ederken; 

- Aptallar olmasaydı açık 

"8ler nasıl yaıardı. Yalnız 
"-k göz olduğunu belli etme
'-leU, o Hkh karııodakl ağzını, 
le1a de gôzGal açarsın. 

Diye DHlhat ederken yetlı · 
llrdlğl talebelerinin glaftn bl· 
l'l1ade keodlılae oyun oynadık · 
'-•na gôrftyor n: 

- Sis benden baıkın çıktınız. 
dl1erek ığlamağa baıhyor. 

geme koroma Aydın halkevl tır. Şimdi biUftu kahvelerde 
sosyal yardım ıubeelle birlikte tahta aandalya n temlı boyın· 

bir gGrblz çocuk mGeabakası mıı m1&alar göze çarpıyor. 

yıptı. MGeabıbya 25 çocuk Pamukçuluk: 
girdi. Hakem heyeti Dr. Muh İlimizde pamuk ekimi hızla 

sin, doktor Mflnlf, doktor Na· ıilrGyor. Bo yıl eklt onbeı yıl· 
flz Yazgan ve doktor Kemal· dn ~ôrGlmemlı derecede çoktur. 
den mftrekkeptl. MGaabıkada Pamuk ekim hOlgelerlnde he· 
birçok Aydm bayanları da bu· men hemen boı y1ır kalmıya-

londu. Her yaıtan birinci ve etklır. Geçen yıl Aydın bölge 
lldncl gelenlere çocuk esirge sinde iken pamuk 9· l O bin 
me kuruma milkAfatlar verdi. dôotlmdn. Bu yıl 25 bin dônftm 

Sosyal yardım ıubeıd de mil ekUlyor. 
eabakaya giren btıttın çocuk· Bu yıl Menderee'ln birçok 
Jara çokulat ve oyoncakltr yerlerinden açılan kanallarla 
dağıtll. pamoklarao ço~o eolaaaktır. Bu 
Zehirli gaz dersi: suretle de randımın ve rekohe 

Aydın memleket haeıaoeel yftklecektlr. 
bakıerlyoloğo Dr. Nuri Şemsi Sebzecilik, meyvacılık: • 
tarafından Balkevlnde haftada Aydın'da yas ı~bze ve mey. 
iki defa zehirli gazlar dersi vaları gtlodeo gGoe bollanıyor. 

verilmektedir. Derslere bfttGn Kôtk ve Ôdemlı dağlarından 
doktor, eczacı ve dit hekimle- bir haftad11 kiraz gelmektedir. 
rlmlzle mloenerlerlml• gel· Klru 30 karat• kadar düt 
aıektedlr. mittir. Frenk elmau 15 ko· 

lJ•ertGrde bale çok caslptl, 
bttbıua bir eGrprls teıkll eden 
1lfılye balesinin, seyirciler ara· 
11•dan kof8rak ıahaeye çık•o · 
ler., ıoora gene dnaClılerl, ope· 
tttin enelkl akpma kadar gör· 
'-edtğlmlz bir yeniliği olmuı· Sulama kanalı: roetar. Erik oa karata tadar 
'- Nızllll ilçesine baAh Plrll- t ı r, Bale koıurıaz oynadı •e fı ea 1 ıyor. 
tok alkıılaodı. bey, Dualar ve Kırıpıntr köy· HeaQz lzmlr'dea gelmekte 

ıır 1 lerloln Menderee'ten köylerine olan ealatal L 10 15 L t .., •up an rollnde Yaıar Nezihi, • ıa. a.oroı ur. 
•Qrğut rolGnde Lltfullah Sa· doğru açtıklarını blldlrdl~lm Bo hafta N11llll ıalatalıkları 
._ &olama kanalı Dualar köyüne ı ı ı. ı M f lb rt; Aslan rolGode Celil Sa· p yasaya ge ecea.t r. Hma 
._rl çok alkıılandılar. Operetin kadar gelmlıtlr. Dfln kanala geçen yıllarda olduio gibi An 
11 ... d eo verilme denemesi yapılmıı, 1 M l ' 1 5 ... iye kadarki oyonlarıoda la ya ve armır e ten ge me"e 
~~ deneme moHffakıyetle baıa· b l b b ı f ' r111edlğlmlz çok kıymetli ar· aı 11ea • çevao arım•z tor an· 
tL r•lmııtır. d ı d ~I Blcrın, (lıık) rolGode ba· da an isli ade e emlyecektlr. 
'lk 4)dın kahvehaneleri: 

•ten gôılerl kamaıtıraa bir Yerli onbeı koraıa dlttl. 
'tak Aydın arayının verdiği karar 

tı, ıeıl ile batan ıeylrcllerl Kabak 2 koroıtor. Bakla kırk "9 ~lzerlne kabnlerden baeır Hn· 
bir etti, jeıtlerl çok 1ade •e paraya kadar 1atılıyor. 

~~ihtl. Aln rollade Nebahat, belki çoktur, fabl Çardaı ile Yeni arpı çıku, fakat benGz 
to llı IJlllık kadın rolGnde To Telif Turnada Balk Opereti piyasaya gelmedi.. Zahire flat· 

çok iyi idiler. Toto'aoo eao'atkArlarının gôıterdlklerl lerl de dGımekte dnam ediyor. 
~ile kudreti (Telli Turna) da movaf fakı yet için takdlrdrn Qjrlnct ekmeğin klloeooa uray 
hı iyi anlatıldı •e takdir baıka ne yazılablllr? yirmi para ekııllterek 10 buçuk 

~idi. Neılmaçl rolGode Zeki, Zoıo Dalmae'ıa, repertuvar kurut yapmııtır. ikinci ekmek; 
::-• O.bir rolGnde Ali Lüt· barfol olarak perde araııoda ıeklz kuroıtur. Fakat fınncılar 
~lah, Jorjet rollade Necile dinlediğimiz ıarkıları ve g1'r· birinciyi 10, ikinciyi 7 kora .. 
~ tenkit edilecek bir no~ta dGğGmlz daoeluı, nelki ak· satıyorlar. • 

tn, Y alnıs Sof leye fulaca ıamdl repertoHrı ıGıllyeo bir Kozu eti 30, tHe dana •e 
~kıt ettikleri gôse çarpıyor· bAdlae olmoıtur. oğlak etleri de 20 karattar. 

\ıtğ, Floryayı tenkit edenler ~ahap Göksel Tereya~ı 50, tase peynir 20, 

A~V.~R-U~P•A•'•L•l~K~A-D~IN~~~~~~d~m~~ b~bMh bqkıdı~ 
~ Londra'ya telgraf çektim, Gç 

Kozmopolit 

' 15 -
• '1ıdam TQrpea'la gGldlğ'1nG ,,, 
g~ ç kadın ilk defa olarak 
~I! Y aelı Madam, adeta bir 

k elmaıı almııtı! 
• ... . . 

cq•dım Türpea: 

' ....... Pıpaza bu hareketimi 
'l itiraf edece~lm. B•na çok 

I' leeakıır! Dedi. 
tlt 1P•ıı gtınab itirafı mecba· 
\ ettııe bir mAnA nremeyrnler 

111 olan genç Oadrnl 

- ....._ Fakat, inana 1>9pas efen· 
t!_~ •Gyleme•elolı, olar biter! 
~. I 

' Eweı ... Shl••esaem olar! 

V E M A H R A C A glndGr cnab bekliyorum. Bu 
cevab benim için bayati bir 

asri Roman 

J. L. Morleadea 
Fakat Allabın beni af fetmeel 
için tek yol bodor; bundan 
n111l nzgeçeblllrlm! 

Madam TGrpea hanları eOy· 
lerken, lnınılmaz bir ustttlıkle 

lıklmblllerl karııtmyordo! 

- Gazelim, sen mi keıe · 

cebini Peklll. Desteyi bete 
kes! Senin anlamak lııedlğlo de 
allnl eaadelllr, çocuklar, para .. 
Değil mi; 

Ondrev Madamın ~eôztıotı 

keıtl: 

' ,- Beni dlaleylolı rica ede· 
rlm. Haylr.. S!zden lıtedlğlm 

baalar detlldlr. Aalımak lete· 

mahiyeti bılıdlr.. Adreı olarak 
barae1111 nrmlıtlm. Çanka Er
ber'ln hu telgrafı gôrmeılnl 
lıtemeyorum! BlzmetkArını•, be· 
atız cevab ~etmediğini ıôyleyor! 
Madım· Tilrpeo, genç krdıoa 

eadlıe ve ıztırapla baktı; On· 
drev bana hiç ehemmiyet ver· 
medeo ıôzGne dnam etti: 

- Param olmadığını söyler· 
· sem, ılze yeni bir haber nr· 
mit' olmıyıcağım, değil mi? Bo· 
aon için eadece Erbert'lo ma · 
aıı ile yapmak mecburiyetin· 
deyiz, Erbert'la birçok iyi la· 
biatleri Tardır; fakat bana mo· 
kabil fena tablaılerl de Hrdır. 
Erbert luıkanç Ye labakklmD 
teTeD bir aumdar. Bin• da 

lıtaabol, 12 (ösel) - Ollm· 

F ışkırmağa Başladı. pıyadıara gidecek ola• fodboı-
cuıarımızın teebltl için latan· 

lıtanbol, 12 (Ôzel) - lkt111at • Vekaleti tarafından memlek.e · bol, Ankara ve lzmlr ,muhtelit 
tlmlzde petrol k.aynaklarıalD araıtmlmaııoa btıyak ehemmiyet 

ııkımları ara11oda ıeç"'e mGıa· 
verilmektedir. Mftrefte'de ıoa zamandı tekrar araıtırmaltra baı· 

bakıları yıpılmaıı kar•rlıttml· 
lanmııtı. Sondaj yapıhrken burgu kuleelnden birdenbire kuvvetli mııtır. Bu mGeabakalarda mu· 
bir eekllde petrol fııkardığa gOrGlda. ArathrmOda çahıan mtlbeo· Hffak olan fudbolcularımız, 
dle ve miUehaı8181ar, İktıeat nklll Celil Beyar'a izahat vermek milli takıma ahnacak ve bir 
için acele Aakara'ya hareket etmlılerdlr. 

Zeoci'lerden Birhuçuk 
Milyonluk Ordu Teşkil 

Edeceklermiş. 

kampta çahıımlaetklardır. 

Sudan 
Hudutlarına ve Filistİ· 
ne asker gönderiliyor. 

Londra ve Paris Mahfelleri Bu Mes· 
ele Qzerinde Durmuşlardır. 

lıtaabol 12 (Özel) - Lond· 
radan bildiriliyor: İngiltere 
hakdmeıl M111r Sodao'ına, Ha· 
beeleıao hududuna aıker ko•· 
'etterl gôoderdl~I gibi kar~•· 

ıahklar müoıeebetlle Flllıtlo'e 

mfthlm miktarda asker gôoder· 
mittir. lıtanbul, 12 (Ôsel)- Ahnaa 

haberlere göre balya htıkdmetl, 
Habeeleıaodakl lıgal ettlAI yer· 
terden Aıkarller • gibi aıker 

toplanacak •e blrbuçok milyon 
klılllk bir Zenci ordoeo teıkll 
edecektir. Londra ve Pırtı 

ılyıei mabfellerlnla, bu mtlblm 
meı'ele 'illerinde durdukları 

haber veriliyor. Çftokl İtalya, 

inek yoğurtları (K.eae) 7,5, 10, 
yayla keçi yoğardo 15 kuruıtor. 
Hahçavanların dileği: 

Aydın ve NHllll bahçaHnları 
ötedenberl İzmlr'e olduğa gibi 
Afyon, Konya, Eıklıeblr ve 
Ankara'ya gelenler taze 1ebze 
•e meyH gönderirlerdi. iki 
yıldır azalın ihracata, bahça· 
HDlar qa yıl tekrar ~Dem n · 

receklerdlr. Buaaa için ılmdl· 
den aralır1uda tertibat almak· 
tıdırlar. Yaloı• Dnlet demir· 
yollarıaıo tarifelerinde Aydın 
•e Na1UH bıhçaHnlarını oy~un 
gelecek detlılkllk yapmıııoı 

dllerl•. 

hHietlr. Den tyl fotograf çek· 
mealnl bilirim. Ayni zamanda 
yası yazm1teanı bilirim. Yası· 

larım herhalde berkeıla yazı· 
larındaı: fena değildir. Bunun 
için, babamın eıkl doıtlar.adao 
ve tı.lea Moralng Peet'ıa mG· 
blm bir mevki alan Mlıter 

Flrlllaga'ya marac'8t enim. 
Bo doet beni çok ener, ve 
elmdlye kadar birçok felaketler 
geçlrdtAtm halde kendlıladeo 
ea kaçık bir iyilik lıtemedlm. 

Şl ... dl de keadhlae reılm •e 
makale yumağı teklif etmlı 

boluna yorum. ~er bu teklif I· 
mi kabul ederse, ben ele kea· 
dlme mahıuı bir harçbk Iradı 
temin etmlı olıcaism! Iıte el• · 
den l•tedlAlm budar... CeHb 
galecek mi? Mllbet Teya meafl 
mi olacak? .. Neden bGyle baka· 
yonu•aa?.. Yokla IGllerlm dH 

bu ordoyo teıkll edUJnce Afrl· 
ka'da belli de İngiliz mOıtem 
tekeline hlcam edecektir. 

Ietanbul, 12 (Özel) - lngl· 
llz'çe Deyll Berac gazetealoln 
verdiği birçok mllyoolak zenci 
orcJueo, bftydk ltalya lmpara· 
torluğonu kuracak Ye Moeeo 
Unl, bo orduyu Akdealz'I bir 
ltalyın gOIO haline koymak 
için kallenıeaktır. 

Alfabe Birinci· 
liği mDsabakası 

Ankara, 12 (Özel) - Maarif 
VekAletlace açılan en gD•el 
Alfabe yazmak maea.bakaeı ne· 
tlcelenmietlr. Kazananlır ara· 
eında lzmlr'ln Bayraklı İlk 
mektrhl muallimlerinden Rem· 
zlye'de Hrdsr. 

Mare~al Badoglio Mufas
sal Bir Rapor Verdi 

Adis-Ababa'ya Giren Italyan Kuvvet· 
terinin Mecmuu Otuz Bin imiş. 

Roma, 12 (Radyo) - Gelen 
bir habere gnre Adlı· Ababa'da 

bagln Muepl Bıdogllo ônGnde 
bir geçld reıml yapılacaktır. 

Mare .. ı S.doıllo'dan Ma110 
llnl'ye oıan bir rapor gelmlıtlr. 
Bunda, ltılyıo konetlerlnln 

akd bir teelr mi yaptı? 
Mıdam TOrpea: 
- Hayır, bayır! .. 
Derken içinden de acıyarak: 
- lıte yeul DHll.. Ne z_ı· 

vallı ne acınacak bir neıll! 
D,,df! 

- Mlıter Frlllnkay, bizim 
Raypaıana'ya · aeyalut edeceıı 
mlıl biliyor. Ce•abıaı telllıle 
Hparda da atabilirim •e ki
ğıtltr bıaa biraz lmld nrlr 
diyorum. Sis, leklmbll falına 

hakikaten lnınır mıeınıı? 
Mıdım TGrpen hayreltea ne 

yapac.ğını ıaı.rdı ve: 
- Bına bir eıgara •er! Dedi. 
- Ne? Siz ııgarı içiyor mo· 

ıano•? 

- K.GtO huylarından •nge· 
çebllmlı bir ln•a gnrdla mQ? 
Fala bakmıktan •ugeçmlıtlm. 

- Sann llGl' -

Babeılıtaa'dakl hareketi bak· 
kında mafaual mal6mat veril· 
mekte ve 400 kilometrelik yG· 
rlyDıtea ıoara Deule'dea Adlı· 
Ababa'da ne ~lbl ıarılar içinde 
barbedere'..: Hrdıkları blldlrll· 
mekıedlr. 

Ba harekele on bin Erltrell, 
OD bin aekarl H OD bin ltal· 
yan aıkerl lıtlrak etmlttlr. 21 

• Nl1aada Adlı Abaıba'y• glrlle· 
ceğl tıbmla edllml19e de ıld · 
dedi yağmurlar n yolluluk 
ıerf hareketine mAnl olmoıtor. 

Şimdi de tlddetll yaımora 

raımen Deulye ile Adlı· Abıba 
araıında 400 kilometrelik yo· 
loa loıaııaa ehemmiyetle de· 
Hm ediliyor Te geceli gGn· 
dGılG çalııılıyor. Deuiye - Adlı· 
Ababa yolu, bir yol olmakt'-n 
11lyade 11rp •ıdllerle blrblrln· 
den ayrılan girintili çıkıntılı 

ince bir hattan ibarettir, bir 
çok yerlerinde tehlikeli kııım· 
lar •ardıt. 

(3200) metre ytık1ekllkte 
balnnan mOhlm bir dai «eçl· 
dinin açılmuıoa çalıtılıyor. Bo 
geçidin bir tarafı tamamen 
uçurumdur. 300 metre ılten 

bir lmad danrı 1~klathr. 



M. l\f ussolini, Baron Aloi- Sosyafütler Şefi 
., C , . T Müstakbel Fran-

Zl ye enevre yı er· sa Baebakanıdır. 

ketmesİIJİ Bildirdi 
,...._,...._,...._~,...._ ........ - ... ..,,...,...._........,..,....,...._,_,____ 

- .füw J inci sahifede -
ılndo hiçbir ıııOr;ak"reye glrl· 
eemea. Bo huııosta muh;ltf- bh 
kuarın lbd11 edeceği t'l\Zlyetl 

11•kl•yamam. Deml,tlr. 
B•bef morahhHı M. Vol 

Domaryım'ın mftzık.erata itti · 
rıklnln kıt'f ıorette kabolft 
azerlne Baton Alolıl yezlnden 
kalkmıv, heyeti eelAmlıyarık 

mecllıl terk ve Italyın morah· 
hH heyeti de kendlelnl takt · 
beımlıtlr. 

Baron Alolzl, salondan ge· 
çerken, konseyde bir heyecan 
h11Jl olmue ve İtılyı'nın Uloe· 
Jar ıı~syeeeelnden çekildiği zan· 
nedllmletlr. 

F•kıt Hıbee meselesi mOza· 
kere edildikten ıonra, konsey 
ilmi celseye h•eladığı zımın 

hılyan murahhasları mevklle· 
rlnl almış olduklarından bu 
beyec.n zili ol01oştor. 
Alolıl, bo içtimada 

Baron 
M. Pol 

Bonkur'un solonda yer alnııe · 

tır. Bu suretle y•lnız Habeş 

meselesi için m~cllsıen çıktığını 
göetermlştlr. 

Habeo murıhh1&1 .M. Vol 
· Dumaryam, Baron Alolzl ealo· 

no terkettlğl sırada söz ılmıtı 

Ye : 
- Hıbeı hftk:ılmetl ııosyete 

kwnun •hkAmın• muh•llf hare· 
ket etmeılnden o, 1&dece ltıl · 

yan tecavftdlnftn kurbanıdır Ye 

bGtftn dmldl Uluslar ıoıyete

ılnin hattı hareketine bağlın· 

mıetır. 

Demletlr. 
Danimarka marahhaeı M. Maş 

-.e M. Mıdargı'da lı•lyan-H•· 
bee mee'eleslnln konaeyln bu 
tçtlmaının ruznameetnde kıl · 

maıını teklif etmlılerdlr .. 
Yarın konsey bir içtim• dıha 

yapıcaktar. Umumi kanaatı 

g~re, Habeı meı'eleelnln taliki 
cihetine gldllecelulr. Yalnız 

ltılya'nın kendtllğlnd~n verdiği 
Uhık kararı da gôrfteftlecektlr. 

Diğer clheueo, yarın ,vaziyet 
kaeııık. bir hJl alıraa, ve Hıbeı 
murahbasının konseye htlrakl 
yine bir hadise teıkll edene, 
Konseyin Habeı meı'eleeinl 15 
Hazirana tıllk etmeıl çok 
muhtemeldir. 

Bo tarihe kadar Almınyı'nıo 
Iagtılı ıuıllerlne cevabının da . 
ahnac.~ı tahmin edilmektedir. 
Almaayı'nın cevabının •lınması 

nzlyetln lnkleıfına mOblm bir 
tesir yıpıcıktır. 

M. Pol Bonkor: M. Eden'le 
Lokarno devletlerinin bir kon· 
feran•• davellot görftemfttıtftr. 

M. Pol Book.or ve Belçika bıı · 
veldU M. Vanzcland ile bu hu· 
susta tamamen mutabık bolun· 
moktadır. 

Lokarno mee'elesl için bir 
kooferanı aktedllecektlr. Bu 
konferansın M. Eden nya M. 
Pol Bonkor'uo bflro•ondı ola· 
cağı tahmin edilmektedir. 

Baron Alolzl, Lokaoo kefil 
devleti sıfatlle Italya'nın ha 
konşeransta mevki alacağını 

blldirmftıtlr. Bu suretle Almanya 
daha seri cevap vermeğe icbar 
edilmiş olacaktır. 

Cenevre, 12 (Radyo) - Sos· 
yete konsey azHı gece toplana· 
nk busoef ınırette mftzakerede 
bulonmutılardır. Mazıkere, kısa 

ıftamfttıUlr. Konsey toplant181nın 
14 Haziranı b1rakılmaeı derpl~ 
edilmektedir. 

Parla 12 (A.A) - Ek.o Dö 
Parl gazetesi Babe11 meı'eleel · 

nln temmuza tallklnln Frınıız 
b0k4metlnln ırzoıo ile vaki 
olduğunu bildiriyor. M. Blum 
şimdiki hftlulmetio vereceği ka. 
rarlaadın dolayı mel'ullyet km· 
bul etmlyeceğlnl M. Flanden'e 
blldlrmlotlr. 

Pötl Parlzlyen gazetesi, Fnn· 
11nın Babee ve Lokırno mee· 
elelerlnln konseyin temmuz 
toplınheında ayni zamandı 

tetkik edilmesi lüzumuna kani 
buluoduğonu yazıyor. Bu lld 
diplomatik ımll blrblrlne ıılu 
bir ıurette bağlıdır. Ztra İı•lya 
zecri tedbirlerin nihayet bulur 
boloıaz Stru• cepbeılodeld 

mev)dlni tekrar iıg•l etmek 
niyetinde oldu~uno blldlrmltıtlr. 

Lokarnocular 
Toplandılar. , 

· Başıarafı 1 inci sahifede -
bulunmuelardır. Bu huıusta eo 
tebliğ neeredllmltıtlr. 

Belçika, Fransa; büyük Brl· 

tınyı ve elmalt lrlındı dev· 
letlerl murahh11luı toplınırak 
1 O nisanda nrllen karartır 

ftzertne mOdavelel el Urda ba· 
lonmuelar n ha maddet arasında 
11rfolunan mesaiyi göıden ge· 
çlrmlelerdlr. Kat'i bir karar 
ittihaz etmek için Almanya 
devletinin cevabının beklenme· 

ıioe karar nrflmletir. 
Cenevre, 12 (Radyo) - Al· 

mınyı tarafındın İngiliz ıoıl
nımeslne henftz cevap nrllme· 
mlı oldqğundıo Cenevre'de Lo· 
karno paktının lhlAllnden doğan 
vaziyet ftzerlndc uzun görGeme· 
ler olmıyacaktır. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-63-
Kont, evelce, Napoll'de eski 

doıtlarındın ve prens Barlatl· 
nlıkl'nln kızı, Katya'nın baha· 
ıının kuzeni olan preneee Leoni 
Sıyn-Vltyeeteyn'ln bir mektubu 
11yeelnde Katyı ile tınıımıetı. 

Kont Blıoo, k•drn robunu 
çok ı,ı ıolımıe bir diplomattı. 
81ımırk He mfttemadi mncade· 
leıl eıoaeıoda, imparatoriçe 
Ogflsto'oun gizliden yardımını 
temin elmleti. imparatoriçe 88 · 

yeılnde Franea'oın Kııyı'y11 

kartı ne kadar mlnneıtar olması 

IAzımgeldlğlol öğrenmlıtl. Bir 
gftn evel çar ile Blsmark ara· 
ıında ~eçen &özlere dair en 
kftçftk bir imada bile bulun· 
madı. 

Fransız eef irile Parls'ln gft · 
zellliloden, varyetede Grındft · 

ıes Gerolsteyn'ln, yani Bortını, 
Şoeyder'ln menim faaliyetine 
geçtiğinden Romı'dı prenses 
Leonl'nln kıztnın prenıcı Şlgl 

ile izdivacından bıhıettiler. 
Ayrılmak ftzere mClsaade alır· 

kea, ıef ir eğildi, Kıtyı'nıa 

...... 
lJaştarafı ı irıci sahifede -

Saro comurrelalle birkaç defa 
f lldr mftdneleılnde bqlon· 
muıtur. 

Soıyallıtler grobıı Pazar gftn · 
kü lçtlmaında iktidar mevk.tlnl 
almak husosooda bt'i karar 
vermlelerdlr, Yeni kablue halk 
cepbeıloe lttlrak etmfe olan 
diğer partllerlo de lttlrıklle ko· 
rulacaktır. 

M. Bfom'un kanaatince, in· 
tlhabat mücadeleılnde mt1ttehlt 
hareket eden fırkılaun hOkO.· 
met idaresine de lıtlraklerl 

lAzımdır. 

Komftnlst partisi eon karar· 
lar ve M. Tores'ln izahata ile 
yeni kabineye lıtlrak edeceğini 
glSıtermlştlr. Bonon için M. 
Blum Rıdlkal sosyalist ve ko· 
mftolat partileri relılerlle yeni 
kabine hakkında mOzakereye 
bıılıyacaktır. 

M. Blum Ayan reisi M. Ja· 
nene ile bir mül4kat yapank 
Ayanın yeni vaziyet bıkkıodıkl 
noktıl nazarını anlımııtar. 

Bor11da vaziyet bogftn dıbı 

iyi geçmletlr. Bank dö Franı'· 

tın para çekleri mzalmışllr. 

Bırlıı, 12 (A.A) - M. Leon 
Blom komünist partlılne göo· 
derdiği mektupta mezkflr par· 
tlyf hftkumete fetlrake davet 
etmekte, halk cepheııl partile· 
rlnln mftıterek intihap mtıca · 
deleıinl Ye kareıhklı half11ne 
hattı hareketlerini hatırlatmak· 
tıdırlar. intihabat eınaeında 
tatbik edtlmlı olan birlik za. 
fe•den ıonra d" devam etmeli 
ve cephenin hftUln partileri 
hükumette temeli edtlmelldlr. 
Her hangi bir ademi lıtlrake 

manteblpler blrllkılzlik •e ltl
matsıılık• göreceklerdir. Mftca· 
dele kardeıll~lnl eıklaıtırmık 

için yeglne Ye iyi Ya&ıta müı · 

terek hakO.meulr. Bnnunlı be· 
raber komftnlıtlerle ıendlkıl 

birliğin soııyallstlerln teklifini 
red~edeceklerl zannedilmektedir. 

Umınlt~ gazetesi komftnlst· 
lerln bakumete letlrak etmlye. 
ceklerlnt Ye bana mukabil 
hükumet dı~ındı cephenJn ko· 
mlttler nııtaılle teıkllAtlanmıe 
olan en lnzlbıth unsurlarının 

tefriki ı_ne11lılle bir nevi kftt· 
leler hıblneıl teekll edllece~lnl 
bildirmektedir. 

Komftntıtlerln bir kaç gftn· 
denberf pek ehemmiyet verdik· 
lerl bu komheler FJgaro gaze· 
test tarafındın pek çok ltlmıd· 

ıızhkla kareılanmıktadıt. 

Parla, 12 )Radyo) - Fran· 
11'dıkl \ azlyet mıymn ıonona 
kadu mftphemdlr. 

elini öptü ve: 

- Fransa namın• else çok 
teeekkGr ederim! 

Dedi. · 

Ayastafanos 
Muahedesi •. 

Katerln'e muhalif olan gran· 
dilkler, Balkanlarda bıltharb 

dolay111le, imparator ikinci Alek· 
Hndr'ın ıslahat f fklrlerlnl bir 
tarafa bırakank Türk'lere kare• 
barb mecburiyetinde kaldığını 

gardftler. Plevne moh11ara11, 
Raı ordolırının letınbul'a ka· 
dar ilerlemesi, Deli Petro'nuo 
düeftndüklerlnln tahakkuk eder 
gibi gôrftumeıl nıotlık.ıyt:t ta· 
raftırı Rus'Juı, ikinci Alek· 
11ndr'a Katya'yı unutturacağını 
Hnıyorlardı! 

Fakat f mpantor ikinci Alek· 

Emrivaki ihtimali Kar" Tayyare 

d K .. .. k D l riyaogosu 
şısın a uçu · ev et- Çekildi. 

)erin Vaziyeti - n.....,m,..,.., -ı-~n~·c•i· ... ::-h-ife-; 
18959 6784 

...._,...._,...._~~----.... ._.,...._,...._,...._ __ ....__ 

- Bf!~ı l inci salıiftde - mee'eleslnln değil, ayol ııamın· 
Buradaki umumi kanaate da Ren me1'ele1lnln de tetkiki 

göre M. Mu11ollnl'nlo karın tehir edilecektir. Lokaroo'cu 
bir hfikli.met adamı hareketin · devletler uaulen bir toplınh 

den slyade zaferin aarboeluğu yıp•caklar n lngllf:a ıoal Ilı· 
teılrl altında alınmış bir hare · teııloe Alman cevabı gelinceye 
kettfr. M. Mu11olln! herhalde kıdır mftzakenlerl t•Uk ede· 
hayallere kapılamaz ve glrlı · ceklerdlr. 
tlgf lıfn ıolha biç te uygun Joor gazflteılnln Cenevre mu· 
olmidı~ıoı ınlamımazlık. ede hablrlnln haber verdiği bir t• 
mez. Bu itibarla M. MoBBollnl yfıya göre konıeyln yapacı~ı 

ha harek"ltlle gerek Inglltere gelecek toplantı esnHında Ha· 
ve gerek batıkı memleketlerde beı delegeleri Volda Mırlım'ın 
Milletler cemiyetinin mokave· ııelAhlyetl yalnız Italyın dele-
metine taraftar olanların vazl · geel tarafındın değil ayol il· 

yetlerlnl tahkim etmlollr. fo. manda Habetı beyetf tarafındın· 
glltere, ilhak llloıoın Habetılıı · da reddedilecektir. Ba Bıbeı 

t•n mftıtakbel etatfisil hakkın · diplomatının cumartesi gOnftn· 
da yapılacak gOrtlımelerln ka· denbert Cenevre'de bulunduğu 
pıtına kıpamımasım temenni söylenmektedir. 
etmekten kendini alamaz. Zecri tedbirlerin devım itti· 

Nev Cbronlcle gazetesinin rllmeainl lııtlyen Maten gazetesi 
kanaatine göre bitaraf devlet· yeni · bir kabine kurmakta olıo 
ltrln her ihtimal karşısında Franea'nın Uerlal için bıoka 

mllletler cemiyetine yardım et· taahhOdlere glrlecmlyeceğlnl yaz· 
mek kararında bulunmaları maktadır. 

tabii olacaktır, HAdlaelerln ıtm 
diki cereyanı mokavemetelz ka. 
bul edildiği takdirde hiçbir 
ktıçftk: devlet emniyette olmı 

yacağındao bu dnletlerln zecri 
tedbirlerin devamını lııtemelerl 

de muhtemel görOneblllr. Zec 
ri tedbirlerin kaldırılması bu· 
gftn her zamankinden daha 
f.zla olırık menuobah edile· 
mez. Askeri harbm ilk saf ha· 
larının bltmle olması mftmkftn· 
dftr. Halbuki ekonomik. zecri 
tedbirler ancık şimdi baıla· 

nacaktır. 

l\;lareşal 

Pilsudski için 
Di1n tören yapıldı .• 
Varıovı, 12 (Radyo) - Do· 

gOo Mareeal Pllsudıld'nln ölftm 
ıenel cJevrlyeıl olmak haıcblle 
milli matem y•p•lmıetır. Mare· 
ealın cesedi büyOk meraslmhı 

Roııta mezarlığına nakledllmfetfr. 
Bundan bıı'=a PJlsodıkl mey· 

danında ve Mıreealın heykeli 
önGnde tuahOrat y•pılmııhr. 

Bu gece matem, Mıreeahn ruh 
teııllm ettiği ana kadar devam 
edacektlr. 

500 Lira kazanall 
l2 124 1153 

1319 3670 4101 
4552 
6063 
9367 

11123 
12077 
13667 
14555 
18145 
1.9350 

5:l03 
6861 
9862 

11268 
124.72 
13799 
16149 
184.41 
20557 

21806 22259 
24340 25829 
28112 21: 675 
29860 

6319 
7776 

10692 l 
l 
l 
J 

11445 
12890 
13822 
16977 f 
18995 J 

20923 ' 
22388 ı 
2653! ' 
28858 

150 Lira kazana 
112 607 :l028 

5593 • 56116 5870 
8902 9957 11165 l 

13510 ı:3678 

17199 18267 
19983 20013 
23578 24222 
26105 26693 
29304 29900 

14174 
18922 
21544 
24696 
27979 

100 lira kazanaol 
114 

1708 
5770 
9060 

13829 
18ll3 
22978 
26610 
29081 

714 
1728 
6403 

10533 
14611 
19697 
23794 
27506 
29299 

1040 
3256 
7717 

11284 
16315 
20023 
24429 
28777 
29559 

Şehrim.izdeki talihliler: 
DOokü keşldede 15 blo 

hk ikramiyeyi kazanan 11 
numaralı biletin ıablbl 
mlzde Deglrmen dıgınd• o 
İsmail oğlu Siileymandır. 
onda bir oldo~undın 1500 

1 

1 
g. 

le 
ti 

o 
t 

k 

.. 
d 

Royter ajansı diplomatik mo· 
bıblrlnln ıöyledlğlne göre Lon 
dra'da umumi kanaat eudar: 

Babeılııtan'ın kat'i mukad. 
deratıoın tesbltf alınacıak kı· 

rarıo öteki devltıtler tarafından 
tasdikine bağlıdır. 

Kayo bankasında 
Açık var 

ılıcaktır. S 
12 bin lirayı kazanın S ' 

numaralı biletin ııablbterf 

Parla, 11 (A. A) - Gazete· 
lerln Cenene mobıblrlerinln 

umumiyetle ileri sGrdiiklerf bir 

tahmine göre, yalnız Babetı 

Şimdiki halde halk cephesi 
htlkumetl teıklle harırlınmaktı 

ve diğer Hğ ceoeh fırkaları da 
mecltıte tatacakluı hattı hare · 
keti teıblt etmektedirler. 

Radikal ıoıyallıt Ye Radikal 
kartlıl omomt heyeti toplan· 
mazdıo enel bu partllet idare 
heyeti toplanac•k ve M. Blom'on 
teklif ini mGzakerfl edecektir. 

KomOnlıtlere gelince: M. 
Tores bir nutuk Iradı suıettle 

noktıloazarını bildirecektir. 
Mecllı k.oltılerlnde heyecan 

n faaliyet görfllmektedlr. 

ıandr, Romınya'da ,ı:randGk Nt 
kola'aın karargahını ziyaret için 
Plıeatf kısabaeına gittiği vıkh, 

Katerln de bu kGçOk köye gel· 
mle bulunuyordu! 

Kıtva, Plevne'nln teııllm ol· 
ma1Jndın sonra, lmpar•torlı 

birlikte Tuna'yı geçerek "Mı 
dam Kıt ya.. ismi ıltJndı mec 
ruhları ziyaret etmlotlr. Ayas 
tafınoı muahedesi imza edilme· 
den daha doğrusu bu muahede 
ıhkAmı Ioglllz'ler tarafından 

dtlue edilemeden ve lmpar•tör 
dönmeden Ruıya'ya • d~nme· 
mlotll! 

Saraydaki muha}efet ~rubu 

bftyftmaı n daha kunetlen· 
mitti. Erbabı irtica, Berlln kon· 
greıloden ıionra vaziyetin aldığı 
yeni ıeklldeo hiç memnun de· 
ğlldU 

Mftdftr yakalandı .. 
Parh, 12 (Radyo) - BugOn 

Kıyo bınka8ında tefılı yapıl· 

mııtır. Bu bankanın ıermayeli 
yarım milyon franktır. Açığı 

iki milyon franktır. 
Banka mftdilrfl Jorj Kıyo, 

tevkif edllmletlr. 

Rusya· Japonya 
Moıkova, 12 (Radyo)- Tek· 

yo'dın bildirildiğine g~re, 

Tokyo'dakl Sovyet elçisi, Japon 
dıe bakanlığına mQraeaat ede· 
rek: Mınçuko ve Mongolleıın 

hodud mea'elelerlnln halll için 
hakumetlnln cevabını nımletlr. 

Bir ölftm 
Pırla, 12 (B.R.) - Meehor 

avukat M. Banrl Rober, ot. 
mfteUlr. Akademi Azasındandı. 

~arayda, kunetlt moballf 
ve mftrtecller: 

- Eğer imparator, ıultana 

kartı çok gOç kazanılan bu 
aaferden istifade için ıerar et· 
seydl, elde ettiğimiz menafi 
böylece biçe enmezdl. Impara· 
tor, bftyftk Petro gibi memleketi 
genleletmeğl değil, sadece 11la· 
hıt ve yenilik yıpmıya c;aheı 

yor! ı 

Diyorlardı. 

K•marlllı, btltün bu hıllerla 
meı'ullyetlnl Katya'da cGrGyor 
ve gOo geçtikçe kuduruyordu. 
Ve lklocl AlekPaudr'ı, bo lııua 

oyarak kr.ndl eahanatını tıhrlb 
etmekle itham ediyordu. 

• • • 
Uzun zamıodınberl bastı olan 

lmparıtorlçenlo ııhbl ahvali, 
artık hiçbir ıeye makuemet 

Berber Mehmed ile kood 
Fılk'tlr. 1200 Ura alacıkl 

Bombardımall 
Suçlu kimdir ? 

Cenevre, 12 ( B. R. l 
ltılyau bGkumetl,· Milletle' 
mlyetl umumi kAtlpllğlne 

beelıtın'da Koram cepb 
nktlle lnglllz aeyyar b 
ıluln ltalyan tayyareleri 
fındın bombardıman edil 
hakkındaki protestoya ce•• 
vermletlr. Notada, ltılyıo 
yareef nln uçoeo aıraııınd• 
tane yakıoındın n top ' 
açıldığı bildirilmekte 'e : 

- Kıbıhıt bizde de~lı 
gut• ıeyyar b11laneılol 

·tayyare topa yakınında 
lardıdır. 

Denilmektedir. 

edemlyecek kadar bosohO 
Doktorlar, 1 mpıratorlçeolO 
neı en gdzel bir yerde ıe 
hava n istirahat etmesine 
surette lfh u gösterdiler. 

imparator, ba1ta lmpırf1 

çenln Kın'dı tedavlılne de 
edilmesini kararlaetırdı; 

rt'nln nüfuzunun aıtaıı•• 

her vakit endlıe edenlet• 
Taziyet ~llerlne çok meyo• 
dolar, muhalif Ye mftrl 

earıyda ar!ık kendllrrl011 

fstlnad nokt11ı bulamıy• 

rındın korkuyorlardı. !f 
f lb, Katya'yı bir lmpır•1 

llAn edeceği mi pek sıol01 

lardı. 

Bir defa, Madam lı 

Gavrllovnı: 

Kendisinden 



Kao içen Bir Hayvan ~temnun 

()lmuşlar .. 
Foça Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine Hindistan'dan Londra'ya Dört 
Vampir Getirildi. 

----·---Roma, 12 (Rıdyo) - Mmr 
da yıpılın loltbıbıuı Neeyo 
nalleı p1ttlelnla kazınması, 

Roma ılyHi mıbfellerlol çok 
memnun bır1kmıet11. Bu kı 

Yolcularına 

Kolaylık 
Ayvalık, Dikili, Alunon, 

Edremid, Tire, Kalı, Konya, 

lın>lr şekerciler çaraıeıoda 20 numaradaki lmallthıoeml Iz 
mir E!kl Bhp111rı Suluban clvarmdı 1 namır1ya nakleltl · 
ğlmdeo 11yıo mGaterllerimlo elp1rl1lerlnl yeni ıdreelme •er· Son ıamınlarda, Loadrı 

laıy•ınıt bıbç.eılne Blndlıtan 
dan dGrt tue nmplr gelirli· 
lllıtlr. Nice blklyelere, nice 
•laanelere mnza teıkll eCten 
'- bay•ın dı ut•k 4llm ıdım· 
a.rının mOlbet tetkiklerinden 
leÇ1Dl11 bitin haıldyetlerl ın· 

ı...ım11t1r. Bir lnglllı, •ımplr· 
ler bıkkındı 111 mıl6mıtı n · 
llJor: 

Bir mıden arıyıc111 Ye bir· 
kıç yerli ile birlikte, bir gln, 
0rte Afrlka'da Kongo kıyıla· 
l'l•da, bir mııar• •Azında 
kımp karmaıtalı:. 

lılıden ırıyıca11, ba matın· 
'-11 içinde bizi bıyıbmızıa ıo 
'•na kader ıenete gırkedecek 
llllkıırda ~ elmu balıcaıımı&1 
temın ediyordu. Ot1rda J•t•· 
1'8 yerlllerln elinde bo elmu 
lara.n birkaç tane gGrmGttCl. 

Geceyt geçirmek Gzere çı 
.. r11nısı yerleımeden enel 
"'larenın içini bir defa do 
a..a.ak lıtedlk. Fıkıt içeride 
elli metre kıder ıncak llt'rle· 
llalftlk ki, kar.nhk k6felerden 
fetlayın gayet iri ••mplrler 
ellertndekl meı'ılelere çarpm· 
l'lk hanları yere dGtilrdCller. 
&ar llbzı içinde etrafımıu 
Hılerce •ampir 1Uda. Yanı· 
llhadıkl 6ç yerli çatlak çıllal• 
~ttalar. Blı de çadanmızı 
•tdet ettik. 

Dllnyanın Alhnını n Elma· 
"•1 •areek, ba yerlileri bir 
~. geri çetlrmeae lmlı:la 
tokta, 

F;,ıeet .. t..b, erkıdııım ya· 
'-ktın lı:ılkırlı:en bayıldı. En· 
'etinde gırlp bir 111rık yeri 
._tdı. Yerliler, bu 1111111 bıka· 
'-IE, anlınndı, c Vampir, nm· 
Mt!, diye f111ldafıyorlardı. 
Atkadııımıa en1e1lnl .. rıp 

'etıaalıdak. Fıkıı b111retl 
~elmı,, ciddi bir tedatl 
'-••a huıl olmaıta. Üııellk, 
1etlller de bbl yClsOltl bınlup 
"'-nıan kıldırmqı hıur bir 
~etteydller. Kararımı •er· 

._ •e oıtahk kararmadan, 
"""-•lyeı dlyuıaı dogru yola 
~IE1a1ı:. Y•rlJcı mabıfızluın, 
..._k~Hltal yıphklıra o elmu 
1.9 l•rııı, benden dıba ceear 
1..' llladen erıyıcınıa gelmeelae ...... 

ren, hlll durup duruyor. 

1 
l.onva bıyt1aıl bıhçeelae 

.::rlle11 darı ••mplrl e&yreder· 
'-.. dhn.t-mdı bu hıbrı do· 

Jorda. 

ı.-Ş.,kt BlacUııaadaa getlrllea 
~fa ~••pirler, A napıdı ilk 
4a gelen •amplrlerdlr. Cam 
~rıa ukaıındıa ba dyah H 

... lı:Qnç m•hh\klerı eeyreder 
~ 1 bunların, Afrlkada ıe ... 
''- •itikleri misin ayal oldap · 

llrdGm. 

~ '-lırın, gerek lntu1, gerek 
'-a!"n kuu ile yı11yıbllıcelı:· 
~ •I •e tlkhl8'ını, dayarmı· 
.... btcum ettiklerini berkee 

'· • s-Plrlerla, hıyt1aıt b•hçe· 
~ llidelerl olacagıaı pelı: 

' 1 terf!mlyornm. Lakin, 
~lert Ye laaıulle jeoloji lllm· 
~I ıaltkıdar edecekl.,rl ma· 

' •lı:tar. Jeoloji lllmlerl, nl · 
., et. •••pirleri ltbaıındı g6r-
'-'~ ba hıy•ınlar hakkında 
~ ltn birçok haıaılyetlerl 
"• tl1Dl1lerdlr. Vampir, ti 
~- •6cadandı, attan ıgzı 

ketlr.ln dlflerlle ftJle IClt• 
.. ,. ıo-r kit •• uflf 

mH. Hıu&, b111 nmplrlerlo, 
ayınık bir keçinin ıırtını, tıp· 

kı bir yıprak . dGıer gibi hı 

f lfçe koaerak kınını emdiği 

Ye keçinin bonon (f1rkını bile 
t1rmed1Aı gGrtUmtııt6r. 

Y ıloız, boradı, 111rlbl lcı· 

beden bir ooktı nrdar. V ım · 
pir, tlklrenın kıranını emerek 
degll, yıhyırek içmektedir. 
Dlelle yıptegı o bereden eonra, 
ozan dilini çıkuarık kını o 
kadar ıClr'atle içer ki, azıktan 
bılı:ın bir lnıaa, tamplrln •A· 
zile, elklranın y1rırı lfllındı 

kırmın bir ıerld aHnmıe, da· 
rayor 11nnnder. 

Sallhlyetll bir mClleh11111 olan 
doktor Dltmır11 Nnyor mise· 
ılnln Hhlfelere mahıoı 11lonon· 
dakl kafeılerd.,n birine caah 
bir Hmplr kapıtmıetı. BayHn, 
kafeıln en yClkeek knıeıloe kı 

dır azaklıımıı Ye tepeClılG 111 
lırak, nuıme benılyen bir ııılet 
içine gGmillmClatClr. 

Doktor, bayt1n Gzerlnde tel· 
klkıttı bulanabilmek için, enoo, 
yeni bayıtını ılıım111nı bekle 
mittir. 

ilk ıecrClbe, t1mplrln, cenh 
hlyt1n feda etmeden kanla bee 
lenmeelnl temin etmekft. Dok· 
tor, nmplrln kıfeelne bir budık 
dolaıa kın koymak ıaretlle 

ba teerlbeyl 11pmıetır, 

Bayt1nıa, kını, emerek deau, 
yıhyarak içtiği bu tecrClbe ile 
1Dlatılmııtır. 

Amerlka'hlır ıynl tecrtıbeyl, 

vampiri içine kıpattılı:lerı kı 

feee caıı.la bir keçi koyarak 
yıpmıılarchr. Vampirin bir yıp. 
rak gibi yere dGeerceılae ke
çinin ıırhnı konduğu Ye hıy

vının kaamı emdiği m6ddetçe, 
keçinin bana bl11etmedlgt ho 
trcrGbede anlııılmıthr. 

sanmanın Iıalyı · Mııer mana· 
ıebıtını knnetlendlncr&I tıb 
mln edllfyor. 

Kral 
Aksum'a 
gitmiyecek mi? 

Romı, 12 (Rıdyo) 
beı impuııora llln 
kral Emınoel'lo, tıç 
için muklddeı Akıam 

Ha 
edilen 

giymek 
eehrlne 

teeblt gideceği terlh beaftı 
edllmemlttlr. 

Habeş Sefiri 
ilhak keyf iye· 
tini protesto etti .. 

Londra, 12 (A.A) - Hıbe· 
eleıan elçlıl, Ioglllı dıebıkan 

lıAını bir me .. tap gGndererek. 
ltılyı'oın Hıbeelıtan'ı Ubık n 
ltılyı krehnı, Hıbeı lmpera 
tura ilan etmek baıoıandı ver-
diği kırarı hClkdmetl nemıoı 
reımen proıeeto etmlıtlr. 

• t,nl•enltede .D6çent, 
(Maaftıı l'rofee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Die Hekim· 

H aetalue hergftn ~eden 
IODH bakar. 

latikW eacldeli No: 99 
Ankara apartmanı ! fDcl bt 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

Tıze · Temiz · Ucnz illç 
Her türlil tuvalet çeıiıleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 

-

Salihli; bu hıtlar1 yolca y6k 
aevklyıtı. 

Zinet 
gır1jındıo her gftn manıızam 
ve emin bir ıorette oıomobll, 
kimyon •c teneHtlblerle temin 
edilir. 

Çocuk hastabkları 
mOtehassısı 

Doktor 

Bebcet Uz 
Hasıalnnnı her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniginde kabul 
eder. Telejon 3990 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıolık No. 36 

Telefon 2810, evi 3668 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 

isterseniz 

Ali Rıza 
Mflcellithanesine 

Uğrayınız. 

Yeni Kavatlar 
Numara: 34 

melerlal 11ygılarımlı blldlrlrf m. 
Güzel iz.mir biskıiviı fabrikası sahibi lsıanbullu 

Ismail Hakkı 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaaları 
Mıt. Mv. ıat. ıl. komlıyooundın: 

l - Ankara gernlıonandıkl kıt'• ve mGeeııeee eratmın 936 
flnını yılı 11rfındıkl lbtlyıçlarını 11rfedllmek Gıere 

350000 kilo eığır eti klpah sırf la mGaık11ıyı konul· 
maatur. 

2 - MGnık111 Ankara levazım Amirliği 11t1n ılmı komlıyo· 
nunda 21 •5· 936 tı~lblne mCle1dlf pereembe gClnG 11111 
Hat on beıte yıpılacıktar. 

3 Manaka11yı konolın 350000 kllo eığır etinin laları 

8!1000 llr1 olup ten>ioata monkkıteel 5450 llrader. 
4ı Ş1rtnameel 4 20 karne mobblllnde komlıyonomazdan 

lıteklllere terllecektlr. 
5 - Eksiltmeye letlrak edeceklerin temlnıtı mnvakbte ruık· 

buı veyı hınk mektoplarlle teklif mektuplarım hnl 
zarfları kanuni ıekllde tanr.lm ederek 1111 on d~rtte 
komisyonumuza vererek zarfları ıçmı 111tlode komlı· 
yonomuzdı h11ır bolonmal1rı. 

1128 3 7 13 17 

Mıt. M•. 111. al. komlıyonundın: 
l - Mıt. MY. in gftetereceğl yerde 1770 lira 43 kurut bedel 

ketlf il la111t açık ekılltme ıarellle milaıke11yı kon· 
maııor. 

2 - lbıleıl 16 ·Mıyıı· 936 cumartesi gGnCl 1111 10 da fz. 
mlr'de kıtlıda Met. M•. Hl. ıl. komleyonondı yıpıl•· 

cıkter. 

:3 Temlaatı muHkkate akçeel 133 liradır. 

4 Şartnam" ve keetfnımul her gGn komlayondı gôrGle· 
btllr. 

ö lııeklller Ticaret od11ında kayıth olduklarını dılr teel· 
kalırlle lbıledea en 11 ıeklı gaa evvel Izmlr Nafıı fen 
heyetinden ılıcık.lerı ehliyet •eıllı:alarıaı komlıyona 

Aöetermek mecburiyetindedirler. 
6 - Elulltmeye lttlrak edecekler 2490 11yıh klnunon 2 n 

ClçGncCl mıddelerlade te tartnameılnde y1&1h veellı:aları 

teminatı maYakkıtelerlle birlikte lbıle ıııtlndtJa enel 
tomlıyonda b11ır baluamıları. 1126 l 5 9 13 

Mıt. M•. 11t. ıl. komlıyonundın: 

l - Ankera'dakl aıkeri mektepler tılebelerlle Cebeci ıeketi 

Korfo 
Adasının ilhakını 

Bııdarek: Baycık Salepçi 
o~la hını kırıııındı 

bıılıneel h1111 erabnın 936 mıli eeneel lbtlyıçl1rına 

eufedllmek Gıere 185000 kilo koyun eti kepıh zarflı 
mClnık:a .. yı konolmoıtar. 

K.11a~ nıblye te k6ylere eherlall 2 - mGnıka11eı 20 ·5 · 9:J6 terlblne rnChıdlf çueamba gGnG 
Satılık radyo makinesi lllt OD beıte Anlı:lra lenıım lmlrll~I 11tın ılmı ko-

Kl·ralı k hane Elektrik cery1nııı, ıklmll· mlıyonanda yıpılıcıktar. 
3 - MQoakıHyı konulan 185000 kilo koyun etinin 101111 

•st.Amı· aler lftrle çahıır Egram •e dGrı 
1 ~ v • 68450 lira olup temlnıh monkklteel 4672 lira 50 

G• t d l L ,.. limbah bCltCln teferraıtı ile ha· lııanbal, 12 (Oıel) - Korfo uı epe e ımetpaeı ıoaıP.ıın kol'af makabtllnde lıteldllere komlıyonamazdı nrlllr. 
da 14 namıralı bıne klrıhkt.r. ıuıi yıptmlmıt bir radyo mı· 

ıdaıındıkl ltılyan kolonlel, Hı· 4. MGaab .. yı ltllrık edeceklerin belli gGn ve 111llen en 
be 'd ı ı L l ı ı Tıllp olınl111n Ga1etemb klneıl .. 11hktır. elıt111 ı tı yın .. anet er D n S H bir 111t enel teminatı mankkate mıkbuı veya hın· idare memuru OCleameuln'e MGracaat: Yemlt Çllfllı •· 
bzandıklır1 zafer mftn11ebellle kı mektuplırlle teklif mektuplarını bul kapıla urf la· 

mClracaatluı illa olunur. D: 10 bıhlddln Krıl mııb111ına D. 6 
M. Mo110llnl'ye bir telgrtf çe· rını komlıyonama11 vererek eaaı on bette mezkur ko· 

kerek Korfo adıeının dı hıl ,1111 ı k • Al s t ı 11111(((, mlıyondı bulaaabllmelr.rl. 1127 3 7 13 17 
yı'y• llbık edilmesini istemle 1 ç 1 ıp a an ara = ---ı-zm_i_r_h_a_r_i_c_i_a_s_k_e_r_i_k_ı_t_a_a_ll_il~a-n ... la_r_ı __ _ 
lerdlr. = 

N11zllll Mıdran rakı fıbrlkaeı bir eene enel eon ılıtem 5 -------------------------
Cennre, 12 (Rıdyo) - Kor- a I d bb - Barana aıkerl ıa. al. komlıyonondın: 1 L8U 

•o ıdaıındıLI ltıl•ın Lolonl- ' ~ •er De teeleatlnı yenllemle bu ıoretle lçfcllere e il f ll· =-- cı 1 M b lif MiL ... LL u b M· T lb 11 

• J • i kı .ermekte balunmoıtar. Vak.tile lmıllhn klf I Relmeme· ~ ne 1 1 .. tarı mUHaaıt mum ta unı 11 gGa 
ılnln, telgraf la ba ıdının Iııl a ılnden mıl verllnılyen Aydın, Umurlu, Kerıpıner, Reııdlye, 5 teminat mln tatuı kaeı eekll ı11t 
ya'yı ilhakını lıtemelerl Cenn - Kii LI LI 

i Söke, Mille, M aAlı, Bodrum gibi yerlere de mıl Ytırllecek· EE_ 0 rı ra 
re ıl•ılf mıhfellerlnde •ırlp Odun Barnı•ı 108,000 102 1350 

J " _ tir. lekontolar ıeığıdıdır. EE 
bir teelr boıole getlrmlıtlr. e 96, 49 190 kuruelok ıleelcrde yGıde 20 Iskonto nrlllr ~ 

Açık 25,5,936 
pazarteel 10 

.. c 11 Romı, 12 ( A.A) - Korfo 55 29, ~l c « c ıs c c = 
dıkl l11lyın'Jar1n, Bıbeılıtın · 1§ 72, 38 c c c 20 c c :E 
dıld lıelyın saferi mCln11ebetlle ~ 22 c c c J 4 c c = 

== = 1ıptıkla11 nGmaylıler unuında 5 16 c c c l 6 c c ~ 
K.orlo'nan dı Iıılyı'yı lıtedlk · !§ Boa ıleeler N111lll teellml 25 eıntllltre 8 karuıı ıhnır = = 5 = lerloe dılr Elı:o on Peri gHe 5 « « l « 2,5 < c = 
teel tırefındın nrllen bıber, 5 c • « 1 O « 1, 7 5 « « E§ 
tekslp edllmektedlr. § Aydın depomuz ıçılmıetar. Aydın hnıU.I ba yerden lb· § 

TQrk.Alman 
=: tlyıcım temin edebilir. Aydınpılaı k111ııında No. 6' § 

Ticaret muahedesi 
imzalanıyor. 

letınbal, 26 (Ôsel) - HCl · 
lı:tlmellmlzle Almaayı erııında 

yeni akdedilecek: olan ticaret 
muıbedeıl Gzerlnde yıpılmık· 

ta olan ml11kereler bltmletlr. 
1ktıe1t •eklll Celal Bıyu, bu 
mClnıeebelle Alman morıbb11· 

lar w~reflae bir zlylfet nrmlı 
•e ıımlmt b11bıbıllerde bala· 
nulmaı~ar. MD1bede1 çok ge· 
alı eHıluı ibllH etmektedir. 
Yıkına MClnlh'te lmH edl· 
.. dr. 

• Medran mıAaa•n ve rıkt imalAtbmeai eahibi § 

illl lll lll lll lllll lllll 1111111111111111111111111111111111 Lo t f i 111Uttlff Hlllllllltfli 

Gomrok muhafaza satın alma ko-
misyonundan: 

lımlr gGmrftk mabıfHı ılıyan• ılı .. lbıne mukl baraklılle 
Izmlr pıl11 lldııllnde kereıtele mevki bırak11ı ve kerıntlnıdı 

köprQ lıkeleel klrt111adı kGprG mohaf111 b11abıı 1rtarmı nıollle 
11tılacakt1r. Artmnı gClnCl 15,5,936 camı gCluCl ıaıt 1-i te pı11· 
poruı ıahn alma komlıyonanda yıpılıcılı:tır. 

B11ıkal1rın tıhmln edilen flıtl 37 liradır. Şeraiti komleynndı 
hergiln görClleblUr. 

hteklller 2490 11yıh kanan h6kümlerlae g6re lıtenllen •eel· 
kılarlı y6ıde 7 ,5 teminatı moHkbtelerlnl bmlr llbıltt gDm· 
rGAI nzaeılne tediye edip ılacaldart mıkbaıu komlıyona ertır· 

" Ôdemlo 60,000 59 750 
Llnlı, mıden 

komara Buranı 185,000 139 lb50 .. .. .. 15 
.. .. Ôdemlı 97,000 73 970 " .. .. 16 

1 - TGmen birliklerinin lbtlyıcı olup miktarları yukarıda 

yHıh odan •e lfnyll maden kômdrftnGn ıçık eksiltme· 
lerl bl11l1rındı g6ıterllen t1rlblerde yapılacıkt•r. 

2 Umum tıhmln tutarları ile mot1kkıı temlaıtlerı hlze· 
larındı yHılıdır. 

3 Şutnıtoelerl ber gGa komlıyoodı gôrClleblllr . 
4 - Iereklllerln 2490 eayıh kaoanun 2, 3 nca maddelerinde 

yHıh veılkalırlı teminatı mavakbte mıkbaz veyı bın · 

kı mektoblarlle muayyen •ıkthıden enel Barnuıdıkl 
11kerl 111tan ılmı komleyonnnı gelmeleri. 9 13 17 21 

•111111111m11111111111111~ Doktor ~11111111111111111111111111• 
= -1 A. Kemal Tonay ; 
§ Baıeriyolog ve bulaıık, !algın hwıalı klar müıaha5nsı ~ 
:= Baamahane iıtaıyono kar111ındak.i dibek ıokak baısnda 30 1ayı• E 
§ b e. •e maayeaehaneeinde eabah ıaat 8 dan akıam uat 6 • kadar !!I 
S butalaruıı kabul eder. ;: 
:= MClracaat eden hutalara yıpılmHı lhlmgelen Mir tahlil.it " := 
§ mikroekopik muayeneleri ile •eremli halllllara yapılmı•aa CeYU ge. a5 
E ıGlee PDomotonb maap:achıaeeiDıle maataMIDID 7ıpdll. 
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V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 
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- Al~sehir Banliası 
~ ' == ~~~~~--~--·--~--~~~~~ 

cADA TA,, vıporo balen il· - } Z M J R Ş fJ B E S ) 
manımızdı olup, Anverıı, Rot 

DEUTSCBE LEVANTE LlNIE 

- lktncl Kordon Borea Civarındaki Kendi ~ Bloııeınd11 
terdıım, Hamborg ve Bremen _ TELEFON: 2363 
Direkt için yok alacaktır. • •---

"BERAKLEA,, vapura 25 = llertürln (Bankn ve Komisyon) Muanıclelcl'İ Yapılır. 
mayısla bekleniyor. Aovere, Rot - rı Vadesizlere % 4 

---

terdam, Hamborg ve Bremen = Mevduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % 5 
Direkt için yok alacaktır. - Bır sene vadelııe % 6 faiz ,·erilir. -- . 
AMERiKAN ExPORT LINES - -- Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon veealre komisyonculuğu yapılır . Mallar geldi = 

"ExPRESS,, vapuru 24 mu = ğlnde sahiplerine en mOeald şeraitte nane verilir. =: 
y ıea doğr o beklen 1 yor, Ne' · •111111111111111111111111111111111111111 lll il lll llllll lll l lll 111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı• --L--

0 
•• -F--. -k--E-... _p ___ l_,,,,1 

york itin yük alacaktır. . . ~ enı s , s anyo 
SERV1CEjMARIT1ME ROUMAl.N 

BUCAREST 

"DUROSTOR., vaporo 13 
mayıeta bekleniyor. Köetence, 
Sullno, Galaız ve Galaız ık · 
ıınmaıı 8fılgred, Bodapeşt, Bra· 

tlelava, Viyana için ynı.. kabul 
f'decekılr. 

Vaporların isimleri gelme 
tarihleri ve nnlnn tarifeleri 
hakkında bir taebbQde girişi 
lemez. telefon No. 2007 2008 ........................ 
Fratelli Sper<'o 
\' apur Acentası 

HOYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
EHVICE MARITIM ROUMAIN 

110UESTES,, vapuru 13 mı 
yısro gelip BURGAS, VARNA 
ve KÔS1'E CE limanına h1re· 
ket edecektir. 

11 ULYSSES., ve puro 18 ma 
yısta gelip 23 mayısta ANVERS 
HO'J TER DAM, AMSTERUAl\l 

(}ve Bımburg limanları için yük 
alacaktır. 

110RESTES., Hporo 31 ma 
yııt' gelip 6 hezlunda AN 
VERS, ROTI'ERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBUG llmın· 
tarı için yQk alacaktır. 

SVE SKA ORIENT LIElN 
11GOTLAN O,, motörft 12 

mayısta beklenmekte olup yfi 
knoo tahliyeden sonra ROT· 
TEROAM, BAMBURG, BRE· 
men (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG,&OTENBUR~OS 

LO ve ISKANDIN A VY A lf 
mantarı için yak alacaktır. 

.. VlKINGLAND" moıöru 28 

mayısla beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, BAMBURG, BRE· 
MEN (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 
ve ISKANDlNAVYA Umanları 
için yftk ılıcaktır" 

SERViCE MARlTIME ROUMAIN 
"PELEŞ,, vapuru 14 mayıs· 

la gelip ayol gtıo MALTA, 
MAUSILYA ve BARSELONE 

llmınlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yok kıbol eder. 

İllndakt hareket tarlhlerlle 
oavlonlardakl değlelkllklerden 

acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Fazlı tafslllt için tktnct 

Kordoo'da Tahmil ve Tahliye 
blneeı arkasında Fratelll Sperco 

vapur aceurahğına mfiracaır 

edllmesJ rica olunur. 

Jlır 
·~ 

... 
"'$ •N«A .r' 

o 11 ıu ıı; 
\ 

[&iro~l 

• 
IHS~N 
KLİSE.~E MÜHl)R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 

Tf!lr.. 2004 . 2005 ·UHi;i r ____ ... __ ... _ ÖKSÜRENLER 

lzmir Yün Mensııcatı Ol. . e VEŞ"' ek A Muttalr.a (OKAMENTOL) ôlı:eürülc 
1 vı l' ur . ası eekerlerini tecrılhtı ıııruniz .. 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD 

"Ül'OT011 vıpuıu 20 mayıs 
Londra, Bol. ve Anvereten ge· 

llp yük çıkaracaktır. 
".FLAMINIAN,. vapuru 22 

mayıe I. .. herpol ve Svenseıdan 

gelip yük çıkuacaktır. 

DEUTSCBE LEVANTE LINIE 
•·HERAKLEA,, vapuru 8 

mayıs Hamburg ve Bremeo'den 
gellp yQk çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va 
purlorın letmlerl ve navloo Qc 
retlerlnln değl;tkllklerlnden mee 

ullyeı kabul edilmez. 

ve Pürjen ~auab'ıo en (lstün 
hir müıhil oekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli mile· 
bil iıtiyenler (Şahab Sıhhat 

Siirgön Hapları)nı maruf ec· 
zanelerden arasınlar. 

1 ÜRK A. ŞiRK.ETiNiN 

H.alkapınar Knmaş Fabrikası 
Tarafından mevelm dolayıelle yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağ Dam 
Zatröf 

Ve Ucuı~~lUlrr 
Satış yerleri 

Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 

Mimar Kr.maleddln caddesinde FABIH KANDEMiR OC.LU 

Bayat Slgorıa tlrkell 

Merkez idaresi : PAR 1 S 
---

31 K4ounuenel 9:l4 tarihinde ıerma'e Vd ihtiyat akçe 
lerl 27 l, l 07 ,87 t,031 Fransız frangı. Törklyı:'de 189() aeot 
slodeoberl hali faalf ydte. 

Zararlar Çabuk ödenir 
Yeni elelem bayat ılgortaları akdi için 1ı.m1r ve bavatlıl 

umum acenteleri. Kardlçell lıanında 24 numarada. 

Alııned Besim ve Asım lsmail'e mtıra-
caal edilmetilİ tavsiye olunur. 

Telt.fon : 2:n l Td~raf ıdrCPİ: Beeaelm 

lzmir Liman işleri 
lüğünden: 

Um11m MüdO 

Şırıoameel mucibince 1939 yılı haziran bıcıodın l 936 11 

birinci Unan olbıyetloe kadar Jımlr llmaoıoı gelecek ve ti 
teıldlltı olmıyan ve rıhtımı npmı etmlı bolunın yelkf'nll, 
rörhl veya boharJı ı;mllcrln boıaltmı ve yılkleme amele lıl 1 

besabtlc açık eksiltmeye konulmuıtor. 

Ekelltme mayıııo yirminci çarıamba gOoG saat onbeeıe UOJ 
işleri umum mildO.rlOğil blnaeındı yıpılacaktar. Eblltmeğe 

mek için 370 lira depozito veya bo miktarda banka tedll 
mektubu vermek tarlhr. ŞarıoameyJ görmek lıtlyenlerlo ! 
tolerl şef llğlne m(iracıatları llAn olunur. 1202 10 ıs 

lzmir Muhasehei Hususiye ModOf 
loğnnden: 

Idarel Boeuelye ıkeratındın olup lımtrde Kcmeraltı cıd 
ıtnde kAln 3500 Ura bedeli eabıkh Koçak ealepçl oğla il' 
1,6,936 tarihinden itibaren 31,5,939 tarihine kadar Oç 
mOddetle kiraya verilmek Ozere 11,5,936 tarihinden lrlb• 
2!,5,936 rartblne kadar 10 gOn mliddetle temdlden artırıJJ' 
cıkarılmııtır. Şeraltl öğrenmek lellyenlerln hergGn Hosuei be..t 

lar mOdOrlyetl varidat kaletDI •e pey eOrmek lstlyenlerln de ı~; 
le gona olan 21,5,936 pereembe gana ıaat 10 da depozito IJJ1 

huzlarlle birlikte encOmenl vll4yt1te mGracaatları 114n olunur. l ıı 
Milli Eml4k MQdOrlOğOnden: 
Sıra oomar111 

34 
Murabıt çaroıeında kızlarağaeı haoı ve ma,temllltı 31 od• 

mığazı ile kahvebıncnln inttfıı bakır ve çuhı bedeetenlerl 

larağaııı hanı 7 kapısından giren ve çıkan ve berayı mub• 
bırakılan emvali uıccarlye için avlusundan h11loe maııteclrl •• 

fıodsn teımftlen ahnıcak bedeli icar mukabili ve dobuUye 
ardiye şeraiti boeoetyeelle bir senelik icar bedeli mobılll 

l 050 lira ile onbeı gön mftddetle artırma~a konulmuıtur. 1 
lesi 28,5,936 pereembe gftnil eaal 17 dedir. Taliplerin Mlllf j 

ilk mO.dOrlyetlne müdıJrlyeılne mtırecaalları. 13 2 l ı ı 8 

1 . I 


