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Metaksas 
Balkan Antantında akidleriu 
Yekvücut Olduklarını Söyledi. 

ltalvanlar Ar ah is tanı l(arıştırı yOr lar. 
Gidilen ve gidilecek 

olan yollar .. 

Fransız gazeteleri, Italya'ya karşı uzlaştı· 
rıcı bir siyasa takip edilmesini istiyorlar 

lngiliz amirah dedi ki: 

'' Evıadımnın11~a:pş~:m~~;:;.: 1 ltalyanın Uluslar Sosyetesinden Çeki· 
P•rçatao.n bığnna akıtılı akıtılı 

lnalavedilen Hıbe,iıtan'm akiheti leceg~ı· Israrla so··yıeuı·yor. 

Italyan'lar Bizi Mağ· 
lôp Edemezler!" 

kilÇ(ik milletler için biçbir zaman 
unuıulmamH• i<'ap eden t.ir dere 
01ınıhd1r. 

Bir kerre daha aolaoıldı ki, 
tayif olmak, iptidıi bir halde ya• 
taınık bir millet için affedilmiyen 
'• nibayet lı.anlar ve ateşler içinde 
Can •ermekle sona eren blh ük bir 
kuıur imif. ' 

Zayif misin? Mullak.a kuvvetli• 
ilin yumruklanoa hedef olacaluın! 

Silihtız mı110? Muhakkak; en 
IOo ııiıtem ıillibluın zehirlerile, 
öfüoı •e alev aa"ao makineli tö· 
r~klerin tarııkaleriyle mah• ve pe• 
'•tan 0Jacak11n. 

Zayife, kudreııize, ııilaheıza ha• 
Yat hakkı o)madıgnuo en bariz bir 
tekilde göz önflade bulundogo bir 
laoıauda ya .. dıgımıu, Habeoiıtao 
facla11aı gorllilkten ıoora, artık 
tilpbe kalmamak lizımdır. Koı·koca 
bir oıilleı dünyanın ~öıü ününde 
kuır.kıtır k~.tildikten eonra arlık 
Deye inanacağız ve kime gflveoe· 
~t? 

Hukuku düvele mi? O, Oabe· 
ti1tan'dı İtalya ıüngülerile parça 
Plrça edildi. 

Alnım cemiyetine mi? O, hal· 
hn tıyyereleriuia alıp savurduğu 
llel.iıti gaz bombalırile ıuıturuldu. 

llUJederia Ticdaolanna mı? 
°"1ar da bugüD galip ve mauffer 
0 '-111 alkıılamakla meegul! 

•Şu balde nereye doğru gidi· 
1°ruı te nereye doğru gitmeliyiz?• 
'tolundaki bir ıuılin her dakika 
k.C.oıızda itlemelİ ve bu ıualio 
ee'abını bularak o cevabın emret• 
liAi a.rada hareket eylememiz la· 
tı11a geliyor. 

Dftnya milletlerinin nereyf' 
doAfıı gitti~i meydaodıdu: 

Umumi hHbıa galipleri ellerine 
:tdiklerini kaybetmemek için ne 
. • De adaleı, ne befeıiyeı, ne 

'ledan göaetmekeisin mütemadiyen 
~yorlar. 

lılatlllplar iee ellerinden alın.o 
1eıleri. haklan, müıtemlekeleri r.ri aL.bilmek için ne vicdan ua· 

ne beteriyet billeri, ne adaleı 
lllef humlara, ne bak medldlleri ta· 

~lll•kaıan durup dialenıneden, 
kinıeeyı ve hiçbir hidieeyi dinle· 
llledea ve saymadan ailiblanıp fır· 
~l kollayorlar; hakiki manzara 

'"'"'· 
1 

Bunlarau haricindeki (Lokarno) 
•r, hna paktlan, lilib uahllla 
teeehbüıleri, ve nihayet milletler 
ee11aiyeıi, Lahay adalet divanı gibi 
1t1lerio bepıi, bu hakiki manzara· 
~· ~ten birer ıül perdedir ki onun 
..: ~tıbındı biçe indirildiğini eon 

dieeıerte bir kerre daha gördük 
'e Ölıendik. 
I Nereye gidilmek lbım oldu· 

una gelince bu yol artık taayyün 
etınlf· 1• 

ır : Daima .Uiblınmagı, dai• 
"'~ ayak üılfiude uyanık durmııgı 
: '"tal•r.. Milletleri ancak kendi 
b' lbları ve uyanıklıkları kurtara· 
•ltcektir. Ôteai yalan! 

llallte Diolerine kader ıiliblaamıyan 
.... lleri kendi oeref ini bile ko· 
k Ja11aıyau milletler cemiyeti dahi 
d \ltı.tanaıyor. Hazırhkeızfığı yüzün• 
~ eta IDabv •e peri .. o olan millet• 

re •eınıak ıöyle doraun (Ob!) bile 

~:;-- .bir zamandı yaoıyoruz! Bu 
bi kati göz önünde bulundurarak 
-~ l'Qrk mnteıinr. düten vazife de, 
"- dlf11 kunetlerimizi bir an evel 
't -•line erdirebilmek için daima 
'-1 daiaaa ban, karı. deniz kuvvel• 

ne Jardımı artırmaktan ibareuir, 

H Rüştü Öktem 

--~~---------~~~ - ltalyanlar, lngilizlerin Kiraladıkları 
Niyöz Kronikl, ltalya Şimdiye~ Kadar Sosyeteden Ko

vulmalı!Idi, Diyor. ltalyan'lar Habeş Murabbası 
ile Bir Masada OtuFamazlarmış ! 

Vallegayı Alırta·rsa B ad ise Çıkacaktır 
htıabulı 13 (Özel) - logll 

tere'oln Akdt!alz f lloıu kumıu 
d•nı Amtrel ılr Oıcer Keye, 
lnglllı donanmaııma maor.vn 
ları baolım111 mfto.aebelile Mr 
ıöylev nrmlt •e : 

r 

M. Mussolini hiikumet erktinile 
Roma, 13 (Radyo) - Fıçlıl doAradan doArayı bir ıauraz 

maıbuıı, Baron Alolıl'ain Ce· dor. Bılle SelAıl1e'oln mftmeı· 
nnre'yl teıkl bıkkındı izahat ııllnln konıeydekl aatka, Italy• 

aetretmektedlr. hıkluapa aA•r 16alerl bnld1
T 

halyaa atyHellaln hedefi, Ba aebtple halyı bGle bir mec· 
ulaılu ıot7rteılal• Bıbetlıtaa'ı llıtea çekllmeıe bnr •ermltalr. 
hıkııa olarak mCldıf111ını pro Bu çekilmek, ıecrf ıedblrlerln 

tuıodur. Bu karar; ltılya'yı den1111 maddetlace ıtlrecek n 

ltılyı bu mftddel içinde Av· 

rop• lolerlle ıllkadar olmıyı 

cıkttr. 

Parlı, l!J (A.A) - llalyı 

marabbaılar beyetloln Ceaene 
den hareketi, Pırlı 'ıe 11 çok 

endlıe ile kertılanmıttır. Bu 
bereketin mankkıt mı yokN 
daimi bir tedbir mi olacağı 

merak H banan A uopı llyı

Hll Oıertne yapaca~ı ıeılr en· 
dlte ile mlUlbaze edilmektedir. 

Fr1aııı mıhıf lllerl llılyı'nıa 

-- Sonu 6 ınr.ı 5ahif ede -

M. Musolini 
Roma bovok .,, 

Elçimizle 
GörOştO .• 

- .. ltılyın'lar bizi mağhip 

edt'muler. lngillı donaom11ı 
her tQrlQ ılllba mukabeleye , 
hazırdır ,. Ül'mlıtlr. 

laıanbul, 13 (Özel) - lngl 

llz'lerlo vıktlle Bahtı f mpara 

torluguodan ktraladıklan Val 

lega •iliyeılal Jtalyaa'larao lo 
gale bazırlandıklerı n bu yQz. 

den mftblm bir hldlıenlu çık 

maeı muhtemel oldu~u Parlı 

ten blldtrlllyor. Bu •lliyet, 
Adle Abıba "nıu garbı adı Tf! So 
dın badado Oıerlndedlr. Nil 
nehri bur1dın geçer •e birçok 

kaynaklardan ıu ıhr. Deaebl 

lir ki, bo nokıı loglllere için 

T•aaı g61G kader mllblmdlr. 

Adle Ababı'ya :JOO • 350 kilo· 
metre kadar me11fededlr. itti· 
car edilen yerler, lnglllı ko•· 

'etlrrfaln mohdı111ı altında· 

dır. T11nı bnıllılnl ltgıl eden 

ltılyın aekerlerlnln borayı 

doıru lnmeıl ihtimali nrdtr. 

Iıalya, Bnton Hava Zabitlerini 
Rom•, ıs (Rıd10)- sıayor Silah Altına Alıyor .• 

M011ollal ba gla Tlrklye'aln • • 
Roma bGy6k elelıi Blıeyla Roma, IS (Radyo) - Harbiye bakanının resmi ceridede çı· 

1 o il tere Adi s-A ha ha da ki =:!·~~ ~::~ .. ·:~.::a~:~· ~l~mbi;çi:m;:ırıı:·:;~i::· a~."::c~;:~;:, ~abiıleri dDrt ay müddetle g u-·-·-••·-·-·-·-·-·-·-·•·-•-·-·-·-•-••·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-•••-••·-·-·-•••••• 

Elçisini Geri Alacak. 
Londra, 13 (RadyiS) - iyi bir kaynaktan haber alındı~na 

15öre, artık Adis Ababa'da Jlobeş hükumeti. bulunmadıgından 
lngili: elçisi geri çağmlacakıır. Adis-Ababa'ya bir kon~olos 

giJnderilecektir. 

Boğazlar mer'ele8İ 

Bükreş'te Bir Konf e· 
rans Toplanacak. 

nıo Oeğişmiyeceğini 

Tevfik Rüştü Aras 
lııanbal, 13 (Ôael) - Ecnebi 

ıjaaıltr, bo111ı1r maklnılala 

1 yılaız ııkerl ıbklmıaın dellt· 
tlrllmealat l1tedlAlmlıl, lku .. di 

•e ticari abkimınıa kılıc.ğıaı 

dnletlere hlldlrmlt oldoıumuzu 

bıber vermekttıdlrler. 

Cennn, 12 (A.A) - Tftrklye 

dıo loleri bakanı Dr. Tevfik 
ROotO Ara;, Lozaa muabedeılnl 

lmzalımıt olan dnletlerden 

8oğa1lana gayri ukerlltl bık · 
kındakl abUroın tadili için 

25 Oazlrıo',la lnlçre'de l\tonl 
reuke oebrlnde bir koofnıuı 

ıktedllmeelnl lıtemlttlr. 

Cenene, 13 (Rfllyo) - M. 
Ed~n, Yanın murabb111 M. 
Polltl, M. Tltuleako tle bo~IZ 

lu meı'eleıl Oserlae garaı 

mftttlr. Bu mfllAkallı bu meı 

elenin mft&akerulola i 8Gkret'ıe 
71pılıcııı ıol11ılmı111r. 

Dün Yunanistan'ın Her 'farafında 
Umumi Grev ilan Edildi. 

--~~-----~--~~~ 
Selanik Sokaklarında~1,anklar Dolaşıyor. Kral Seya· 

batini Tehir Etti. Parti Şefleri Toplandı 
t ; . 

• • . !"( t -~ 
• 1 "4' : : <' y 

.. .; •~ı,l<'' 
' ,,...,, 

Seliinik'ıe greııciler zabıta ile çarpııırlarken ııe sokaklarda 
cesedi önünde ağlıyor .. 

Atlnı, l:l (A.A) -
Ajaaıı bildiriyor : 

Atla• geceyarınndan itibaren bııl• · 

D6n gece •ıt 24 de bati•· 
yan 24 autllk umumi grn 

maTaflak olamamıı tellkkl edl· 
leblllr. Atlnı•dı •niyet aor· 
mıldlr. BCltCla mtlnakale Hll· 

taları temin olaam1ktıdır. Btl· 

ıtıa m ... 1., açıktır. Ve tokık· 
laraakl hıyıt Ye faıllyet tabii· 

dlr. Memleketin ber tlrafındı 
ıynl ıtlk6a bClk6m ıClrmekte · 

dlr. 24 .. ıın btdleeılı cere· 

yaa edece~I muhakkak gibidir. 

letaabal, ıs ( Osel) - Ya· 

oıalıııa'da amaml I"' dla; 

mııt11. Grnden mıklıt, amele 
uuındakl ıe•aldtl gGatermek· 

tir. Bo gece grne albıyet •e· 

rllecektlr. 500 Clol•erılcell dt.. 

grne lıtlnk etmiıtlr. Blyftk 

nClmıylı yıpılarak, Selialk.'tekl 
klnlı hAdlıeler proletlo edile· 
cektlr. 

lııınbal, 13 (Ôsel) - SelA· 
alk'ıen gelen hıberlere göre, 

ıokallarda dnrlyeler gezmekte 

•e nnklar dolatmıktıclır. 
Adna, 13 (Gul) - Gaset~· 

fer, grnla mtlhlm neticeler do· 

garmı71eıııaı •••1orl1r. 

• 

bir maktulün anası oglunun 

Sellnik'tekl grevciler b6kcl· 

mete ganderdlklerl telgraflı, 

lbtllAlcl unıarl1rın grne mtl· 

dıbıleılnden mfttee11lr olduk· 

larıaı blldlrmltlerdlr. 

Atlaı, 13 (Radyo)- Bagftn 

bat.ekil parti tef terini ıoplı· 

mıotır. Ba lçtlmıda, Belgrıd 

seyahati bıkkındı l11bıt nr· 

mit n elde edilen ozlıımıyı 
da blldlrmlıtlr. 

P1rtt '"' lerl l11bıh lttlfıklı 
kabul Ye tınlb etmlılercllr. 

M. Metıkıaı ıynt 11manda 

Yunan hlkclmed lle Yunanlı· 

- Sonu 6 ıncı sahifede 
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dıgı Bu~~k Zafer. Necaşi Yakında Cenevre'ye ve Ora-
Düufln Utangaç Amy Mollisonu, Bu
gün Loudranın BirGoncesiOJmuştur 

dan Da Londra'ya Gidecektir. 
~--------------------.. ----------------------

Vekiller He
yeti Toplantısı ----··---Aokare, 12 (A.A) - fer• 

Vekllleri heyeti bogftn Bııve· 

kU lamel lnönQ'nftn relaıt~t 
ıhında topl1narık muhtelif ff 

ler ftıf'llnde görOımelerde bu· 

lonmuı ve bu lelere ıld karar· 

lar •ermlıtlr . 

• 
Tarihte yalnız bıııına Kap 

uçoouno bıoaracak enafıa ka· 

dınları ender tel!ldOf etmekteyiz 
Böyle bir teeebbQe için yalnız 

ceııaret Uftdeğlldlr. TahammDl 

vt- mokaHmet te baolıca eut· 
lardandır. 

Yalnız baoına Avoetralyı'yı 

kadar uçan Amy Molllaon son 

kap rökorlle tıyyıreclllk tarl 
hine sllfnmez yazılarlarla bir 

'8lm hakketmlı bulunuyor. 
Sekiz aene evvel Londra'dı 

bir yazıhanede daktiloluk eden 

Amy bu Temmuzda otuz ya 

ııındı olacaktar. Ta küçtık yııı 

lan beri mOhendlsltğf', makine· 
ye ve fenni bllgllere eon derece 

hevesli bir kız olıo Amy biç 
bir zaman daktilo olırak kalı 

cık kadınlardan değildir. 

Molllaon'u, ilk oöbrete knoo 

turan Dılly Mail tarafından 

tertlb olanın A vostralya oçuıu 

olmo~tur. İlk zamenln bono 

aadece bir delilik olarak kabul 

eden birçok kimseleri utandı· 

racık bir ceaaret ve ostalalda 

bıearan kadın 10 bfo sterlin 

n:ıftklfıh dı kazınmışh. Ban

dı.o eonra l 931 de Ioglltere 
den Tok) o'yı on gOnde uçarak 

gene herkeee parmık mrtmıetı. 

1932 de Kap'• dôrt gOnde 
uçmne, dç gGnde avdet etmlotl. 
Her iki uçoe ta danya rc:koru 
olır1k kaydedil mi oıl. 

Ayni sene Amy, Flm Molll 
ıon ile evlendi. Onların izdivaç 
mer1!!lmlnl gôrmek ftzere o kı 

du bOyQk bir kalıbahk ıop 

lınmıetı ki ancık polis taılftn · 

dın bGyftk tedbirler ılınmak 

ıuretlle yeni nllleı çiğnenmek· 

ten kortırılıbllmlolr.rdl. 

Tomy Rose tardlndın km· 

lın Kap rekorunu tekru geri 

ılmak Ozrre geçen ıytn baoto 

dı layyareolne atltyan Amynln 

bayıunda Colomb Bebarda yere 
inlet belki de en acıklı bir 

ııaattlr. M11mıflh jın Dark 

n krıltçe Boedlceanın yaradı · 

lıoındı olan bu kadın bu aakıt. 
lıkıan lnklean oğraaıadı. 

Londra'yı dônda ve tekrar 

bazırlıodıktan ve daha teblt 

keli bir yol Ozerloden uç~ık 

eerılle Oç gDolük hemen be 

men mfttemıdi bir uçuııan 
sonra Kap'a kendlafoln ve 

Tomy Roseon yeni rekorunu 
kırarak vardı. 

Gt•çllğlode utangaç ve yük 

ıek sosyete hıyıtaoa yıbancı 

olın Amy Molllıooa bugfto 
Ioglltere'oln en 1rlatokrat me 

hlf ilinden Mayfarln bir konca 
@ıdıi' demek mftbalAğı olmaz. 

Bununlı beraber ouraaını da 

unotmımak 14zımdır ki mani 

kftrlft tıroıklarını, her zaman 

r.n ince tderruıtaoı kadar usta 

bir berber tırafındao tuvaletle 

nen ııaçlınna nğmen Amy hl 

JA o eski cesaretini klybetme 

mlı, 0811• ve debdebe onun 
bııını döodftrmemlıtlr. Bunun 

akıl naeıl iddia edilebilir ki 

Londra'dın Kıpı it.dır açoo 

meealeıl olan 6, 700 mili tıç 

gcıo zarfında ancak altı e11t 
uyuyarak ve bindir tehlikelerle 

dolu arazi Qzerloden uçmakla 

baprmıılır. Tomy Roseon re· 

koruna onblr ıaat gibi mOthlo 
bir farkla ktran Amy Mollfaonn 

yere iner inmez ilk eözO: 

.. Jlme (Kocaeı) tıöyleyln . Yal· 

Dtl olank nç·a~um bo yolda 

kendimi mfttblı yalnız hluet · 

tim" olmuotor. 
Kıpa havalardan muzaffer 

Bir kahraman gibi inen Mol · 

U.on'on Uk lef kocaalle on 

dakikadan fazla telefonla .. oouo· 

maaı olmuotor. 

Amy Molllaon blJhıeea Sah· 

rayıkeblr ftzerlndeo uçıoğu eı · 

nada korku geçirdiğini n baıı 

zamanlar rQyetln tamımtle fay · 

daeız bir hale gelerek sırf Alet· 
lerln delttlle . uçtoğa zaman 

heyecıoınm ırttğını sôylemlıtlr. 

Amy Mollfaona! nıza1'1D Ka· 

ftç gtınde uçuo pek uzak ol 

mayan bir lıtlkbalde kahtı ola· 
caktır. Aıul mes'ele lolo yerle 

rlnln her Hmın tçlo mfteald 
bir bale lfrağı ve Hlabıdır. 

Bundan aoorı Pan Amerlkın 
gibi dev tayyareler luıaaıoa mo· 

lıffık olan ılrketlerln bo aeful 

tlç gftode baoarmıları mtlm· 
kGndOr. 

Hartam, 1:3 (Radyo) - Tay· 
yarecl Eml Molllıon, Kap Lon• 

dra rekorunu kırdıktan eonra, 

Loodra'yı gitmek •lzere buraya 
gelmlıtlr. 

1200 Beyaz 
Rus'u Kabulümüz 
Cenevre muhitinde 
Çok iyi karşılandı .. 

Ankara, 12 (A.A) - Naaaea 

of Jel idare meclisi reisi Nınıen 

İç bıkanhgıaa gönderdiği bir 

mektupta Tnrklye'oln 1200 

beyaz Raa'u Tftrk tabiiyetine 

kabftl etmek aoretlle gôaterdl~l 

uluvftcenıbdan mftteeekklr ol· 

doğunu ve ba loaaoi kararın 

Cenevre ycıkaek müeaaeaelerlnde 
iyi bir teelr bıraktığını kaydet · 

mekte ve TQrklye'ntn le ı. Oç 

eablbl olan ve faydalı surette 

memleket vatandaoları arHına 

katılan Beyaz Roslır'ın iyi 

nılyetlerlnden dolayı ayrıca 

teoekkftrlerlol bildirmektedir. 

F eoiks şirke-
t inden alacaklı 
olanların hakları .. 

Iıtanbol, 13 (Özel) - Fonlkı 

sigorta tlrketloe sigortalı olan . 

ların ladbkaklarından ycııde ıh· 

mııbeof dıjtıhlacaktır. 

Mnskirat sa· 
tan yerlerin ver· 
gisi için bir tetkik. 

Ankan, 13 (Özel) - Rtıtftn 
mftıktrat satan yerlerde içki 

bey'lye resmi ve munzam ka· 

zanç •ergisi ıhnmamaaı Maliye 
vekAletlocft tetkik edilmektedir. 

Royter Ajansına beyanatında, Konsey ilhak kararını tanımamış 

ve Habeş hftkftmetinin mevcudiyetini 
tasdik etmiştir. Sosyeteye itimadım sarsılmamışhr~ Dedi. 

Kudas, 13 (Radyo) - Necaol Royter Ajana mohıblrlne:] 
- Yakında Cenevre'ye ve bundan eonra da Loodra'y• gitmek f ikrlodeylm. Roma'nıo ilhak 

brarı, konseyde kabul edllmemlıtlr. Konaf'y, bir Habeo htıkumetlnlo meYcudlyetlol kabul etmlı 
tir. Bo suretle kftçftk devletlerin hAmlal oldoRonu görıermletlr. 

Bana gôsterllen mlaaf lrperverllkten dolayı logtltere'nln medyunu eftkramyım. Memleketimin 

kurıuluıuoa kadar çıhemaktan blrın g.-rl kalm1yacığım. Y ınlııhklara rağmen Uluslu sosyetesine 

itimadım earaılmıı değildir. Demfelfr. 

Hadiseler Mısır Ve Filistin'deki 
ltalyan'Jarın Eseri imiş. ______________________ .. ____________________ __ 

Iogiliz kabinesi haftalık içtimaını yaptı. Bir gazete, yakında ltalyan 
tahrikalınıiı vesikalarını da neşredeceğiz, diyor. 

l..oodre, 13 (Radyo) - Ka· 
bine erkAoı bo 11bahkl kabine 
lçtimaındft Hıbeı ilhakı mH'e· 

---------------lealndeo baıka zecri tedbirler 

ftzerlne de mOzıknıtta bulan 

mftıtur. 

8!lşhakan ve Vekiller Bir 
Tetkik Gezisi Yaptılar .. 
Kırıkkale'ye de Uğradılar. Akşam 

Ankara'ya Döndüler .. 
Anklra 13 (ôzel) - Baobakan General lamel lnönft, bugün 

beraberinde bıkanlar olduğa halde hueual bir trenle Ankara 

chırtnda tetkik gezisi yapmıolır ve Kmkkale'ye nğramıolardır. 
Baıbakan ve bakanlar akoım Ankara'yı döomftılerdlr. 

Suad, Fransa'nın Ankara Bayan 
Elçisine Bir Şölen Verdi .. 

Ziyafette Suriye fevkalade komiseri de hu· 
tundu. Yeni elçi Ankara'ya hareket etti .. 
Parle 13 (Radyo) - TGrklye'nln Parlı, bcıyak elçisi Soıd'ID 

ref lkaaı hlyın Suıd, bogftn Frınea'nın yeni Ankara ıeflrl M. 
Ponıon ile Madam Ponsonla bir ö~le ziyafeti vermle, tOlende 

Sariye fevkalade komiseri Kont Domartel de bolonmuıtur. Yeni 

elçi Ponaon bu ak,am Tarklye'ye mcıtnecclhen hareket elli. 

Ayol içtimada Filistin ve 

Mmr vaziyeti de müzakere 

edllmlotlr. 

ltılya'nıo Babeelatın 'ı togıl 
ile elde ellf ğl yeni nslyet de 

tetkik edllmletlr. 

İngiliz bftktlmetl. Flllatln'de 

çıkan aon ıayınlar İtalyan ajan· 
larının eııerl olduğuna kanidir. 
Mısır milllyetpenerlerlnl de 

hılya 'oı:: ta brik ettiği anlıe 
oılmıktıdır. 

Ltbeıal Star gHeteal: 

.. Bunları meydana çıkudığı 

mız gOn, Filtatlo 'de Itılyın 

tahrtkttınıo vealkılarıoı da neı · 
redebtleceğlz. 

LAtlopıpıı mehaf 111, dalmı 
Roma'oın direktif I ile hareket 
etmektedir. 

Hariciye dılreel bo hususta 
mftblm vealklları maliktir. 

811bbeıılatan'a dom dom kor· 
ıuotın verdiğimi~ hakkındaki 

mftsanua haberler haklunda da 

yak1Dda izahat verectğlz. " 
Demektedir. 

lstanbul'da 
Yol inşaatında bozuk· 

luk iddiası tedkik 
edilecek tir .• 

lttıobul, J 3 (Özel):- lıtaıt· 
bul yol lncaatındı bazı yolaoı· 

laklar yapıldığı hakkındaki ld· 
dlalar Qzerlne nafıa bıı mGfel· 

tlılnln rlyaaetlnde bir heyet 

ıehrlmlıe gelmlt ve tıbklbll 

bıılımııtar. 

Diploma 
Paraları imtihanlar· 
dan evvel verilecek .• 

f ilanbul, 13 ( Ö~el) - Bft· 

tdn mekteplerde aon sınıf ta. 

lebeJl mezuniyet imtihanını 

girmezden enel diploma para· 

tarını yıtırmıı bulanacıklardır. 

Busu8İ idareler işleri 
kamutay grubunda .. 

Ankara, 12 (A.A) - C. 8. 
P. K•motay grubu idare be· 

yeti baokaohğındın: 

C. H . P. Kamutay ~rubu 
bugQn öğleden ıonra BıaaP 

Sakı'oın bııkanlığında toplandı. 

Mahalli idareler bGdeelerlnto 
dedkleıtlrllmeıl 

durumlarının ıslah ve mor.k•· 
beal e11alarını incelemek ftzt.re 

kurulup verilen bo Odnl bl· 

tlrmlo olen mahalli idareler •e 
llk tedrleat komlayonannn hu· 

aust idareler k111mının haaırlı· 

dığı rapor Gzerlnde müsakere 

yıpılırak gelecek toplıntıda d• 

mazak.erenin denmı onandı. 

Rus-Japon 
Muahedesi ... M. Rusuni Milli Ekonomi 

Nazırı Olacak·mış .. 

Londn, 13 (Radyo) - la· 
glllz kabinesi bogftn haftalık 

lçtlmıını M. Bıldvln 'lo rlyaee· 
tinde yapmııtar. MoakoH, 13 (Radyo)- Mlld· 

Bu içtimada umumi vaziyet detl bhen Sovyet · Japon doıl · 

Nasyonal Sosyalist Parti Ricali, ltal· 
yan Bakanını Dosta~e Karşıladılar .. 

ve Bıbeolatan'ın Itılya'ya It lok moıhedeııtnln temdidi lçlD 
hak1Dı bildiren ve M. Gran· m611kereler cereyan etmek· 

dl'oln vermlıı olduğu nota tel· tedlr. Şlmdtllk eski muahede 
kik edllmlotlr. 31 KAoonoenel 936 ya kıdır 

Londrı, 1:3 ( Radyo ) _ mer'lyette kalıcaktJr. 
Romo 13 (Radyo) - M. Muaeollol Almınya'dan dônen ziraat Avam kamarHtodı yirmi mu Kambiyo işleri 

nı1zırı M. Raaunlyl kabul etmle' ve kendlelle ozon mOddet görOo· hafasıkAr meb'uaun verdiği Atlnı, l 'J (Ôıel) - Bundan 

mGetftr. Neeredllen bir tebliğde, naayonıl soayıllst relalerlnln bir kararda .. zecti tedblrlerln böyle kambiyo m0111deal yal· 
ltılyan bakınına, dostane denecek dereceden fazla bir htıenft aulhe ve meaat bayata maı:tr Dil vekiller heyeti kararlle 

kabul gôoterdlklerl blldlrllmekıedlr. oldo~u .. kabul edllmlotlr. verilecektir. 
Roma 13 (Padyo) - Zluıt nazm M. Ruıuol'oln mllli eko· - --------

noml nasm olacağı ıarıtrla eöylenlyor. Babeıtetın'dakl ıslahat · K •• •• k o J ti s ( 
projeılnln Ruaunl tarafından tatbik edllect"ğl blldlrllm,ktedlr. 0 ÇU ev e er 08 ye c-J-HALK OP ERETI nin lnhiliili~i istemiyor .. 
Dost Elen 

artleıl zozo OALMAS'ın lıtlrıklle ve Su· 
rlye turoeılodtn bft· 

Z• B k yok muvaffakıyetle ndet eden aan'atUr 

ıraat an ası UICRAN'•D riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 

Bitaraf Devletler Murahhasları Ara
sında Hnyok Bir Faaliyet Var .. 

Cennre 13 (Radyo) - Blt11af dnletler marahbaaları ar111D· 

da büyilk bir faaliyet htıkilm aClrmektedlr. Gerek bltarıf •e 

gerek kaçftk devletler aoayetenln lohlltl etmemetlol isleme· 
mektedlrler. 

84 bin ton buğday sattı ldolll~ mohteıem kıdroalle 

Elhramra Sinemasında Ankan, 13 (özel) - Ztr11t 
bıokaaın1n bu aene h1rlce 84 

bin ton bu~day eattı~ı 1nla· 

ıılmıotır. 

Italyan Sefirlerine 
Talimat Verildi 

Roma, 13 (Radyo) - DDn 
batan ltılyın aef lrlerlne, Ha 

beelııtın'ın llhıkıoı bulunduk· 

larıo memleketlerin de•letlerl 

ae bfldlrmelerl emredllmlttlr. 

Bo ıkoam 
9 da 

Yırın akeam 
9 da 

Beyoğlu Çiçeği 

BAY BAYAN 
Sinemamızdan başka hiçbir yerde 

temsil veril mi yecek tir 

Karşıyaka, Alsancak Ve Reşadiye'ye 
Otobüs Temin Edilmiştir 

lPpanyı, lnlçre, Portekiz, Danimarka, Eelemenk, Nornç, la· 
veç gibi devletler bu hosaslı bGyftk fııllyet göıtermektedlrler. 

Bu devleıler murahhHları bagGn M. Llt,lnof hariç olmak Gaere 

bayak devletler morabhaaluını bir ziyafete datet etmlılerdlr. 

M. Pol Bonkor ba ziyafette yer ılımıyıcaktır. Çanka bu 

akıam Cenevre'den banket edecek ve Y1rın Parls'te bolona

nıktır. GörClnfloo göre, ktlçük devletler tıosyetede bir nota taraf· 
tarı görGnmektedfrler. 

M. Eden . bogan Dınılg alt komiseri ile malUıt yıpmıe ve 
bir sene mftddetle nzlfealnln tecdldlne t1rıhar oldo~unu bildir · 

mlııtlr. M. Eden, ayni zamandı Danzlg Mrbeat ıenato rt1lalnl de 

kabul et mittir. 
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[~ ,~i~:k~er ] 'ş E H i R H A e· E R L E Rl ( g~ik~mce ,:J 
3 Mes'ele Tokadizade Şekip 

ADldola ajansı, htınbul ga· 
ıaetelerlnln makalelerini btr 
gQn blıe telgraf la n radyo ile 
•erir.. Bunların içinde vakıfa · 

Do Ye kanetll gOrOılere, Hğ 

lanı daşGnce n tetkiklere da· 
Jınao y•ıılu oldo~n gibi, 
meslek bakımından hiçbir faz . 
lılığı olmıyınlu da ver.. Iz. 
nılr'U olduğumuz için blıe 

ôTey evJ4d glbJ bıho Anadolu 
•jın11 1 lamlr gHetelerlnln f lklr 
•tltanlmrındıkl oeırlyatına hiç 
bıkmadığı halde temcld plhı 
gibi dlğerlerlnl ônflmfize sdrer. 

Dan, bunda, ôvey evlAthk· 
tan baıka, bir ıebep olup ol· 
nıadığını uııımrken, bizim 
P•tron geldi ve. gOlerek; 

Zirai Sanayi 
•• 

Proğram için bir 
Toplantı oldu .• 

Burnon Ziraat mektebi mil 
dara Hilmi Ooıy, Ziraat veki 
!etinin dnetl 6zerlne Ankara'· 
ya glımlıtl. Evvelki gan ıehrl 
mlze dônm61tflr. Ziraat vekı\ 
leıl, beo srnellk zirai ean'atlar 
programı aıdnaeebetlle yapıla · 

cık leler için Ankarı'da bir 
ıoplanh tertip eımlı ve bu 
toplantıya bir çok mfttabaesıs 

ve zlraatçıları davet eylemlşıl. 

Bu mOhlm görftımede yapı· 

Jacak lıler tesblt edllmlı ve 
zlrHtçılarımızan 

alınmışllr. 

mOtaleaları 

Burnava yolundaki kaza 

Şoförün Sarhoş Oldu
ğu Anlaşıldı. 

Yeni Kamyona (ödemiş 40) Plakası
nın Nasıl Konduğu Da Anlaşıldı. 

------------Burnota civarında Manisa klf olunmoıtur. Tahkikata göre 
şosHı Qzerlode bir kadın ile bo feci kazanın sebebi, Şeför 

ktıçOk bir kızın ölOmG ve sekiz Fıik.'ln sarhoşluğudur. Moddel 
kişinin yaralanmHlle neıfcele· omumlllkçe hadise yerinde şo · 

nen otomobil kazaeı tahkik.tana törün içmiş olduğu rakının 

mOddel omomfllkçe deHm edil boş tlıeel bile bulonmoıtor. 

mekıedlr. Şoför Fılk, kazayı Ve ıoför; kezmdan enel rakı 

sebebiyet vermek eıuçundın tev. içtiğini aarhoı olduğunu lllnf 

Harç Alınacak 

Kanun vilayete geldi 
Marab11sıs dokıorlır ile kim· 

yıgerler ve sıhhiye memurları· 

nıo veelkı ruh11tname •e ıa · 

hıdeınamelerfnln tescil harçları 
lle para ile haetı bakan huıuBI 
h111ıınelerlo açılma ruheaıname 

harçları hakkında kamutaycı 
bbul edilen kanun vilayete 
gelmlttir. 

Do kanuna göre ailıranhk 
mGddetlol bitirerek moıahauıs 
olarak kabul edilen doktorlarla 
kimyagerlerin f btlsH vesi kala· 
randan, kOçillt !ıhhat memur 
mekteplerinden çıkanlara veri. 

- Siz . dedi · çok safsınız 
tocuklır! İkide bir Anadolu 
ıjıaıınıo dalana blnuek yH 
Dladık ıey, yıpmıdık tarlı bı · 

rakmıyoreonuz. Anadolu ıjan 
ıı, o kadu daıanceslz midir 
ki, ılıln netrlyatınızı alıp ken· 
dl kendini dtlnyanan dôıl ıa · 
ralındı, malum ve maruf şe · 
killer ile, IAklydlel, becerlkelz 
llğt, tarafglrliğl ile tanıtsın!. 

--------=============:.,________ eımlştir. Otomobilin makinesi 

Mahkemelerde: muayene edllml1J .., 1936 mo· 

len eahadetnımelerden ebelere 
ve eOnneıçUere verilen rohe1t 
namelerden ve para ile bael• 
bakın hosu!i baaıanelerln açıl 

mHı için şo harçlar alınacaktır: 

KavakdereKöyüCinayeti 
deU oldoAo görQlmdttftr. Maki 
nede hiçbir arıza bulunmadığı 

ınlı~ılmıştar. Kamyonda ( Ôde· 

miş • 4.0 ) plAkau vardır. 

Birinci sınıf lhtleae vesikası 
ve yirmi yaıaklıya kadar hu· 

suei haet1nelerden yirmtıer Ura 
yirmiden zlyadf! yata~ı olan 
hususi haet.nelerden 40 lira, 
tklocl sınıf lbtlHs veslkım için 

l O lir1, sıhhat memurları e• 
hadetnamelerl için 2 lira, ehe· 
ler ve l!Onnetçllerln robsaına· 

melerl tçlu birer Ura harç alı 

nacaktır. 

Oç Hakkındaki Şahidin Zaman 
ifadeleri Mühayindi. 

Şolör, Oıomoblıtn yeni ahn· 
dığıoı ve bazı harçlar dol&ylslle 
bn eekl PIAkayı bulup tıktağını 
Kamyonetin Manisa ile lamlr 
arasında işlediğini eöylemlıtlr. 

Ôdemlş üromobllclltr ve Şoför· 
ler Cemiyeti bıaekanı HaHn Ôre 

lmzaıılle dOu aoağldakl mektuba 

aldık: 

Hakikaten; bu ıebebl biz 
thndlye kad1r daeanememltt•k .. 
Ôyle yı, aealacak olına kendi 
ipini kendlılne çektirmezler. 

• • • 
Pızar gflnfl birkaç sporca ve 

Dlektepll aahaya gidiyorlardı. 
Arkal111Ddan da genç birkaç 
bayın yarayordo. DOnftp dö 
llGp onl1ra bakıyor, gOlftyor· 
lardı. 

Bir ihtiyar, yanındaki bir 
lbttyıra ıuoları eöyledl: 

- Bunlar 11bıy• mı gidi· 
Yortu-, yokıa evlenme dal .. t· 
•l11e mi? 

• • • 
Çok eakl devirlerde, kabile 

ler, derebeyllkler araeıoda bir 
lbt11u çıkıncı, iki tarafın kah 
1•nıaoları muayyen bir yerde 
0rtıya çıbr, hınçer ve kılaç 

larını çekerek çarpışarl1r, hın· 
gfel diğerini ôldftrar veya alt 
ederıe da tayı ka11nmıı olurdu. 

.. illetlerin ıulh için, medeni 
Yet için gösterdikleri bo kad1r 
tel&ı kar1111nda, bu eıkl savıe 
nınlına letememelr: elden gel· 
Dllyor. MeaelA iki muharip dev· 
letfn elebıeıl1rını, ~eneue'de 
konferanı ıalonunon ortıeında 
•çılacak bir mftbareze meyda· 
ilana dnet etm.,u, ıllAhları el· 
lerloe vermeli, 

- Doyurun çarpıtın ! 
Demeli.. Binlerce ineauı ate 

iti, ôllme ve medenlyeıl tehll· 
keye atan bu zevat, bakalım, 
kendilerini ôlOm tehllkeıl teh 
dit edince, bu ceıuetl göstere· 
bUecekler mi? 

Bôyle bir ıekil, devletlerin 
•Aır nıtldıfH ve tHrruz mu· 
rıf larını da <ırtıdın kald1rm•ı 
0 lordo. Bir kitinin, ftç kitinin 
6111ıeılle lı biterdi.. 

b Dcınyamıaa bakarak, h6yle 
lr eıkt ıletemlo ihyasını lıteme · 

lllek. lmkAaı nr mıdır ? 

Seferiblsmr kazasının K.nak· 
dere kôyande Giritli BaHn'ı 

öldQren Mnbıar İıımall'fn mn
hıkemeelne dtın A~ırcezada 

deHm edllmlştlr. M11nun Muh· 
tar İsmail, Hk'a gtınü köyden 
Seferihisar'• cltmealnln sebrı · 

bini aolatırkr.n akrabasından 

Ayşe adında bir kadının duası 
bulonduğono ve bn daVI için 
gitmiş olduğunu eöylemlotl. 
Mahkemece ıııhld ııfııile ara· 
nan Ayee'oln Seferlblear'da 

hulunmadı~ı anlaııılmıetar. Buna 
dair tebllğ1at dalreıılnden gelen 
cenp okunmuıı ve lımall : 

- Mehmed, Ahmed ve Ali 
ıdında üç mtıdafaa şahidi ge· 

tirdim, bunları dinleyiniz. 

Demtııılr. Dava doıy1&anda 

Abdorrıhman adında bir amme 
hukuku şahidinin ifadesi Hr· 
dır. Bu ııhld. mnhtar lsmail'lo 
clnayeıf ltledlğlnl bildiğini eôy· 
)emektedir. Muhıar Iamall, göı · 

terdlği mOdafaa tahltlerlne Ah· 
durrabmao'ın bn lfıdeelnln ka· 
nlrolda dö•lldtıkten ıoura ver· 
dlğlnl ıöylemlı ve bo ııahhlerln 

dlnlenmeılol htemlştlr. Üç ı• 
hld de Abdarrmhman'ın dayık 

teslrlle ıoçu Iemall'ln lıılediğlnl 
kendilerine ıöyledlğlol ifade 
etmlılerdlr. Fakat mahkeme rel· 
si, Gç ıahide Abdurubman'ıo 

bu sözü ıöyle'11ğl sıradı zamanı 
sorınoş, birisi &1bah 1 diğeri öğle 

ve Qçilacil şabld de akşam az~rı 

ıöylendlğlnl ifade etmlelerdtr. 

Bo mdbayenet ftzerfne maz 

o unun avukata ıöz ılarak tı • 
bitlerin, mabkemenln • heyetin 
den korkmuş oldoklarından 

mabayenetln telifini ve muva· 
cebe eıdllmelerlnl istemle, mu· 
vacehede Qç ıahld de ilk aöy· 
söyledikleri sözde fsrar etmlı · 

lerdlr. lddiınıo ıerdl lıln mu· 

bıkeme bıııka gane bınkıl· 

mıthr. 

Bira ~.,abri-Çimdik 
i{---ı---
oınisyonlarıo kası Cinayeti 

Ocretleri ~ı. Fayfer 
ll~zlrandı VJl4yetlo hfltOn 

~ .... lrında lıe bışlayacmk olan vakayı anlatıyor ..• 
1111

1 tahrir komfıyonl1rı reisi Aydın Bira fıbrlkası eski •e ta b alarlle bu momlsyonlarda mQdürD M. Fayfer'J öldormek 
e 11 ~ukuf olarak çaheıcmk kaedlle yaralayan ve maklolıt 
~nbtırlara nrllecek ftcret hak· Zellnkı ·y, öldüren kHH LOt· 

h •.S. VUAyet idare Hey'etJ f t'nln muhakemeefne dan ığır 
eı'llnlerde karar verecektir. c"za da devam edllmlotlr. 
ereu, idare Hey'etl teabh İıtanbol'da bnlunın M. Fay· 

Uı. fer'la lı1aabal aıırcmaa mahke· 

mesiace aldırılmıt olan ifadesi 
okunmuştur. 

&l. Fayfer, bazı sebtplerden 
ôtOrfl ka•aehktan çıkınlan 

Lfttf l'oln kızarak tabancı ile 
kendlılnl öldftrmeğe kalkıotağını 

ve ftzerlne ahı el ıteı ettl~lnl, 

dört y~rlnden ağır aurette ya · 
ralandığı, kaçarak kendi oda· 
sına saklandığını, fakat Lütfl'nin 
oraya gelerek fçed glrdlglnl ve 

içinde kurşun kalmımıe olan 
tabancanın namlnelle batına 

vurduğunu bildirmekte lbl. 
Muhakeme bitmiı olduğun 

dan kararın tef hlml için ôna. 
mazdekl Salı günGne bırakıl 
mıetar. 

Beraetleri istendi 
Çeeme kazasının Uzunknyu 

mubıarlara Salih ve Mustafa ile 

kö/ katibi All Behcet'Jn zlm 
met ve ihtll&s euçundan muhı 

kemelerine dan Ağırctzadı 

deHm edllmlıtlr. Mllddelumu 
mi munfnl Şevki Sumer, ld 
dlasını ıerdederek ınçl1rı eablt 
olmayan maznunların beraetle· 
rlnl lrtemleıir. Karar için mo 
hakeme, önamazdeld comar 
tesl gOoane bırakılmııtır. 

Nüfus işleri 
Vali, ıedJ>ir aldırdı .• 

Soy adlaıtnın tesçlll için ka· 
nunla verUmlı olan mGaaade 2 
Temmozdı bhecektlr. Onun lçlo 
bugdnlerde soy adlarını teeçU 
etdrmek Qzere ntlfuı dıfreıfne 

mtıracHt edenler çok fazladır. 

Bn f11lalık klrşııında vali F11lı 

Caleç, lelerin eür'ııle görtUmeef 
için hızı dairelerden, nGfaı 

dairesine yardımcı memurlar 
verllmeslnl emretmlt ve bu me· 
murl1r çahemağa bıılamışlardır. 

Bugün 

ANADOLU gazetesi sayın 

dlrekıörltığftne : 
l O Mayıs 936 tarihli geze· 

ıenizln QçilncQ ıablfeslnde "l, · 
mir . Manisa yolunda oıomobil 
kdZası~ başlığı ılıında yazılın 

yız nızda .. ödemiş belediyesin· 

de y11ılı 40 aumaıah kamyon 
ıoför Faik ldareılnde.. denli· 
mektedlr. Halbuki Ôdemio'te 
ne 40 num11aı. kımyon ve ne 
de ıoför Faik adında kimse 
olmadıfı gibi bu yakınlarda 

Ôdemlı kamyonlannda:ı da iz 
mfr'e gtden olmımıştar. Bu 

kamyonun adresi gazetenize 
yanht olarak blldlrllmlı, olmaeı 

muha\kakt11. Bu cihetin mu· 
teber gazetenizde dftzehilme· 
ılnl eayıı;ılarımla yalvarmm. 

Belediyeye 
müracaat edildi. 

Belediye evlenme dairesinde 

evlenmeden sonra tedanıan ve 
balo verme letiyen but zevat 
belediye relıllğlne milracaatta 
bulunmuılardır. 

Belediyece, evlenme dairesi 
maHld bulunduğu için bu gibi 
mflracHtlımn kabula muvafık 
göralmftetOr. Bonon için ayrıca 
saatler tayin edilecektir. 

Dr. LOtf il Sabri 
Bir mdddettenberl rahatsız 

bulun1n kıymetli doktorlarımız 

dın Lfttf il Sıhri lylleımle ve 
hHtalarını gene eııklel gibi kı· 

bole baılımıetır. Arkadııımıza 

geçmllJ olsun deriz. 

Askerlik 
332 Doğumlular 

•• 
lzmir a~kerlik şubesindcrı: 
332 Doğumlu olupta he 

nOz ilk yoklamalarını yaptır 

mamıe mQeltm ve gayri mü& 

llm yerli ve yıbancıların şu 

beye mftflCHlları llAo olunur. 

Teftiş 
Belediye reisi doktor Behçet 

• Uz, dOn şehrin muhtelif yer· 
!erindeki belediye lneaataoı tef 

tlt etmletlr. 

Fuvar yerinde inşaat 
FoHr komitesi, dan belediye 

reisi dok.tor Behcet Uz'un bae 
kanlığında toplaHuk fovar 
yerinde yıpılacılt muhtelif in· 
fHh mOteabbhlere ihale et· 
mlştfr. 

Japon Ataşesi 
Sovyetlerin harbe ihti· 

mal vermediklerini 
söylemektedir .. 

Tokyo, 13 (Radyo) - Ja 
ponya'oan Moskova alı1Jemtll-

terl, Tokyo' y• dönmüetQr. lkl 

ee.oedenberl Moskova ataşeliğini 

yapan bu zat, Japon harbiye 

bakanlığı propahanda şefi ta · 

yln edllmlıtlr. 

Matbuata verdiği lılr beya 
nallı, Roıya'nın Jıponyı tara 
fındlD barb UAn edileceğine 

lbtlmıl vermedl~lnl söylemlştlc. 

TAYYARE SINEMASI uda 
2 Bilylk f Um birden 

Hollvud'un en gaıel beşyGz kızı ve Amerika gaıelllk kraliçelerinin lttlraklle çevrilen 
ıenenln en ıen, en zengin, en ihtişamlı filmi 

GüzeODeır Resm ügeçncdl o 
Enfes bir musiki, şayanı hayret reviikr . Tatlı bir mcv.ırı • Bedii danslar • Canlı tablolar -Lllf1n Harvey ile Vllll Frllech'ln beraber çnlrdlklerl boyok Alman opereti 

Cürmü Mceşlhucdl 
iki sellİmli san 'aıkcirm karşı karşıya yarattıkları bli)uk kanıedi . 

A)·rıca Türkçe sözlü FOKS düny a haberleri 
Seanı Hıtlerl - Bergin 15, 19 da Ctırmllmeıhod - 11, 21.15 de Gaıeller reauılgeçldl. 

Camarteel we Pazar glnlul 18 de Gazeller ıeemlgeçldl Ue bıtlar 

(A t ADOLU) nun hına ıyır, 

dığı kö~edt .. Yıldöoümlerl" bıt· 
lığı ıltında yazdığım bir fıkram 
bıkkındı meçhul bir lnrlden 
bir mekıup aldım. 

Bn ııayıu ıat mek.tubundı 

diyor kir 

"Kıymet bilir bir ıabelyetlq 

te~ebbOslerlle bf rkıc yıl 6 Teı 
rlnltnel tarllılode Şeldp mer· 
bomun menn ziyaret ve hı 
tırel!ı taziz edildi. Geçen ıene 
bu lizlme lfı edtlemedl ve Os 

tad Şeklp unutulmak tehlike· 
sine oğrıtalda. Halbuki İzmlr'J. 
mlzln de bir llalkevl vardır H 

bn Balkevlnln muhtelif ıuıbatı 
arasında edebiyat şubeıl de hu· 
loumaktadır. Halkevlnln 6 Tet· 
rlnlevvel tarihini ıesblt ve bu 
tarihin ( Şektp gftod ) halinde 
teıbHtoe dellleı edecek olur· 
88nız, Şeklp glbl fevkalAde bir 
adamın unutulmamaeım temin 

edereiolz Ş eklp gibi bir adamı 
unutmak evvela biz lzmlr'llleres, 

ondan eoora dı TOrk edebly• · 
ıına ve yazı illeml münteelple· 
rine yakıemaz. Kaldı ki ioean· 
lık noktaeındau da Şeklbl unut· 
mak, insanlığı loanmamık de· 

mektlr.,, 

Biç etıphe yok ki, karifmla 
hakkı vardır. Şeklb'I unutmak, 
hakikaten lnsaolığa inanmamak 
demektir. Yalnız şurasını ııöy· 

llyeylm ki; Jzmlr llalkevlmlz 
Şekip merhumu unuımadığını 

l 9J3 yılındo nrerelllğl ve Balk· 
~'· l 1Jt'e1 IY"'aom birinci uyıeını 
teşkil ed .. n (Tokadl zade Şekip 
bayatı, fl"l :!f'feel, uerleri) tam 

iklyOz elli küsur Hhtfellk bir 
kitabı ile lııbat etmiştir. 

Büy'1k öltılerlo gfinlerlnl 
teııblt Ue, meıarlıranı ziyaret 
ve hataralımoı taziz dmekıekl 
alı\kaeızlığımızı tesblt eden (Yıl· 

döofimlerl) baeltkh ymzımda hu 

iti o aceoıi81 olduğumuzu da 

söylemiştim . 

Acemilik, ştıpbeslıdlr ki, bl· 

rez da alikaeııhlr.ıan Herl gelir, 
bizim hu acemiliğimizi gidere· 
cek olan ffal.kevlmlzln luymetll 
başkaoı A vnl Doğan, hem tım 
manaellc bir insan, hem de 
mtııekAmll !akıt matevazl bir 

edlbtlr. Binaenaleyh 11yın ka· 
rUm merak eımuln. Avni Do· 
ğın bu işe de IAyılt olduAu 
ehemmlyeıl nrmekte geclkml· 
yrcrk, yalnız ş .. ktb'ln değil, 

Necati ve VAııf Çın11'ıo da 
gOnlerinl ıescll ile İzmir'Hlerlo 
bfty6k ôlOlerlne olan bftrmet· 
!erinin lfade ve tezahftrlerlol 

temin edecektir. 
Nuri S. Erboy 

-~-~-----,~~~~~-

Türkiye · ÇekoEi\· 
lovak ya Arasında __ ................ __ _ 
Ticaret ve kleriog 
anlaşması imzalandı. 

Pug, 12 (A.A) - Anadola 
Ajansının bueuei muhabiri hll· 
diriyor: 

TOrklye ile Çekoalovakya ar•· 
ınnda yeni bir ticaret ve kle· 

ring anlaşmıeı tein praf d• ce 
reyın etmekte olan mQzakere · 

ler bOanü suretle hitam bulmuı 
ve anlaşmalar bugQn sHt 16, 

30 da Pn~ aef lrlmb Y akob 
Kadri ve lktasad ve Tarkof Is 
11bışkeoı 80rhan Zihni ve hı· 
rlclye ticaret mftdflrfl DGrrG 
Mubar ile Çekoslovakya bari· 

tardından lmaalaa· 
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Siyaset Ve Aşk 
/1ıç(l/;la yorula11ırf: 

NımaıgAh'ta Ttırk pazarandıt 

sabıkalıl1rdan Ba1an oğlu Mo 
hırrem, bir müddetten beri 
araları açık bulanın Mebmed 

oğlu Abmed'l cöiııOnden hı 
çak la haf lf ıurette yaralayıp 

kaçmııtır. Zahıtıcı .ranıyor, 
Silah taşımak; 

Edebt, tariht macera romanı 

• 
Vakıa, Kora'nın Dok Lildovl· 

ğln metreıl oldoCooa bllmeyor 
değildi, ve Dftk'Q de bir tarifi 

ıslbolnden çıkaramıyordu! Bu· 
ııun için de Kora gibi kıskan 
mıktan kendlıfnl ılamıyordu. 

]!'akıt loglllz kızın muhabbet 
ve aerbestlf ğl, cana yakınlığı 

Bortanıı teskin ediyordu. O 
kadar ki kıskançlığı baki kal· 
mıkla beraber Kora 'ya kare• 
bOyOk bir sevgi ve ıaygı htı 

&etmekte idi. 
Bortanı, oda hlzmetçlılne: 
- İçeri ıl! Dedi. 
Kora içeri ilk olarak girdi 

ve bay ak bi! eetaretle Hortan · 
eın boynuna sarıldı, ve: 

- Ne saadet... Dedi. Seni 

alJuılam•ktan avoçlHım pat· 
ladı; fakat ne kadar bayak 
bir zevk buldum bilsen .. Dedi. 

loglUz kızı ıözlerlnde çok 

Hmlmlğ idi! 
Ko.a'nın ar~asındın, reımlğ 

giyinmiş, elleri arkaeıodı ve 
kokat bir tavırla Plonplan 
girdf. Hoatam prensi ııelAmla · 

mık için kalktı; fıkat, prenı 

bir işaretle yerinde kalmasını 

bildirdi. 
- Çok az çıktığım için 

1 

" M av I sakal., ı henüz görme· 
mlştlm. Bu oyunde cidden gil 
zelelnlz, her vakit olduğu gibi! 
Dedi. 

Bortıns mteaf lrlerloe otura 
cık yer göııterdl: 

- Doğroeo, dedi. Oyunu 
bitirdiğim lçlo çok memnunum! 

Çok yoruldum artık. Şimdi de 
dışarıya gltmeğe hazırlanıyorum! 

- Nereye gitmek fikrinde· 
al diz? 

- Gıderneal Lüdovlk Dö 
Gramon beni şatosunda birkaç 
gao geçirmek için davet lftt· 
fdnde bulundu; ben de mr.m· 

nonlyelle kabul ettim! 

Kora: 
- Kır hayıtı hoşooı gf. 

der mi? Diye eordo; 
- Tabii çok hoşuma gider! 

Hem btr kere dftşftn, Ludo, 

ıatoda benim Grandftşeıı Gerol· 
tepı olarak beklendiğimi bil· 
diriyor! 

- Bandın mrskHdı nedir, 

ıcabı? 

- Şo anı kadar bu hueosta 
benim de malumatım yok! Fa· 
kıt hemeehrllerlne bfr oyun 

oynama~ istediğine otıphem 

yoktur. 
Preoı Nıpolyon glllerek: 
- Bo oğlan hiç de~lıme· ı 

mletlr. Görftyorom ki baııtalığı, 

neı'eelne hiçbir zarar verme· 
mittir. 

...... ! .................. .. 
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Kora, eerl bir bereketle 
preme döodO, ve yalvarır gibi 

bir balleı 
- Alı... Dedi. Ben de oraya 

gitseydim... Dedi. 
Vikont Vodrey'tn ölümftnden 

beri, prens Nıpolyon İngiliz 
kızının yQzQnde ~Hayat zevki" 
dalgaeınm bu kadar nee'ell şek· 
llol görmemlıtl. Kora'oın Lu. 
dovlk'e karşı olan hlBıılyıtıoı 

prena hlımeyor değildi. Fakat 
bunu bir gençlik hevesi HY· 
makta ve bonon için de ehem· 
mlyetll tel,kkl etmemekte idi. 
Bortınıı'ıo da Dilk ile olan 

kalbi rabıt1Bmı blldl~I için, 
Kora'dın Gaderoıı şıtoııunda 

ııabık ııevglllel ile aşk oyunla 
nna kalkışal:lleceğloe ve yahut 
iki kadının genç ve haata Lu· 
do•ya ayni zamanda zevklerine 
alet edebileceklerine ihtimal 
vermedi. Ve giUer yüzle: 

- lıa.. Neden gltmeyor· 
soo? Dedi. Ve, biraz sonra 

llAve eıtl: 

- Fakat bir eartlı.. Hor· 
raos Ue beraber gidecek ve 

onunla beraber döneceksin! 
Dedi. 

Olur! 
Arkası var -

Kemer'de SOrmell ııoka4ındı 

Talılt 0410 Fetbt'de bir tHbınca 
bolonmoı ve 11bıtaca alınmıştır. 

Odunla yaralamış : 
Karataı'ta Masevl haltaneel 

öoilnde Bohor oğlu Mıyer ile 

h11taneye odun getiren Halil 
oğlu Naki anaında odunları 
boııhmık meseleıılnden kavga 
çıkmı11 Mayer odunla Nıkl'yl 

bıııodao yaralamııtır. 

Şaka yapmış : 
Kemer'de Sftrmell sokağ1Dd1 

sıf lye'oln omombaneslnde ıer · 

mıye Halil kızı Bedia ııebepılz 

olarak mOelerllerden Ealk oğlu 
Mehmed Jı'•lk'ln başına terlik 
ile v~rdoğoodan totulmuıtor. 

Sarlıosluk ve 1ıakaret: 

Şehitler caddeıılode 11rhoı 

olırak nara atın ve balkın 

rahatını bozan Sabri oğlu Os. 
man, zabıtaca totolmol} ve po 
llae de hıklrel etmiştir. 

Bıçak çekmiş: 
Keııtelll caddesl11de ııeyyar 

gftgümcft Veli oğla Halil Gftl 
meı'elesluden Mehmed oğlu 
Eaıln Flkrl'ye bıçak çekmle •e 

saldırmııtır. 
~~~~~--======================-~~~~~-

Ingiliz'ler Mekmedcik 
abidesine Çelenk Koydu. 
Talebimiz kabul edildikten sonra izciler ve 

eski muharipler Çanakkale'ye gidecekler. 
' 

lstınbul, 13 (özel) - Çanak· Undekller Abidenin etrafında 
kale boğazının tahkimi hık· geamleler ve izahat ılmıelardır. 

--
kandaki talt'blmlz kabul edil· Feld Mareeal, Ablde'de kadın 
dikten sonra, biltOn lzcll'erln 
ve eski muhariplerin lştlraklle 

Çanakkale ıehltllklerlnl ziyaret 

lhtlfall yapılacak. 
Ietınbol, 13 (özel) - Çanak· 

kalc'dekl logUlz mezarlıklarını 

ziyaret eden eehrlmlzdekl in· 
glllz'lerden bir grob Mehmetçik 
abidesine de bir çelenk koy· 

dolar. 
Eski Ingilla moharlplerlnden 

400 klştllk bir gropon Lıngeı· 
tenlye vıpnrlle Çaoakkale'ye 
gittiler ve oradan dı şehrimize 

geldiler. 
Seyyahlar araeında bulanın 

ve hOyftk harbin eon zamanla· 

rındı Çınakkale'deld lnglllz 
konetlerl baıkomındanhğını 

yapın Feld mareşal Slr Vllyım 
Blrdvood dı bulunmaktadır ve 
kaf lleye riyaset etmektedir. 
Feld mareıal Slr Vllyam Bir· 
vood'on riyaseti ahında ve 

amiral Slr Roger Keyle, Lord 

Vtvlan, blnbıeı Llng ve Ingll· 
tere'nln TGrklye eefaretl bışkA· 

tlhl Dlkııon, sefaret ateşemlll· 

teri Kolonel Vooddan mftr~k· 
kep hf r heyet dan öğleden 

ıonra Tıkelme giderek Cuma· 
rlyet Abidesine çok gazel iki 
çelenk koymuşlardır. 

Çeleklerln Qzerlnde biri İn · 
glllzce ve biri de Tftrk ·ce ol· 
mık ilzere cKabrıman ve ili· 
cenıb dOtmın eebltlerlnln ee· 
ref il hıtıraııına ıonulmoetor. > 

İbaresi boluomıktıydı. 

Tıkslm nahiye mlld6rft Ke · 
mal, mlııaf lr heyeti abide önlln• 
de karoılayarık kendilerine 

« Boı geldlnlu demletlr 

Meraıılm bittikten ııonra İn· 
glllz Feld Mareeılı ve maiye· 

tarın cephane taşıdıklarını göı 
teren gropon öoOnde durarak 

allkadır olmoetor. 
Heyet relıl feld Mareııl Slr 

VVllyam Alrdnood, gazeteci· 

tere demleılr ki: 

cı: - Biz, aralarında eıkl n 

ın'ınni donİnklırı bulunan 

iti milletiz. Eıkldenberl, kılb · 

lerlmlz birbirimize karo• ayni 

hlııle ve derin bir mohıbbetle 

çarpardı. Umumi harb bo doıt· 

tuğu ofık bir sekle nrmlşti. 

Fıbt şimdi o dı çoktan geldi 

ve geçti. 

Tftrklye'yl çok ıenrlm. He\e 
lıtanbol'un gazelllğlnln hayra· 

nıyımdır. Borıdı enaz bir ıy 
kalmık lııterlm. L4kln ne ya· 

zık ki yalnız bir ğftn kıldık· 
tan ıoora dönGyoruz. Bize kartı 

gl\ıterllen nezaket ve mlııf lr· 
perverllğe ne kıdar teıekkGr 

etıek azdır, 

Amiral Slr Roger Keylı le 

ınnları ı~ylemlıtlr : 

"- Bfz bo defa, evnlld se· 
nelerdeld · glbl alelade bir ııeyah 
olarak de~ll, kalpleri ayni hlıı · 

ıılyıtla dolu iki doııt mlllet ol· 

do~omoza anlatmak için gel· 
dik. Ben Türkleri ve kahraman 

TOrk aııkerlnl orada, harpta ta· 

nıdım. Ttark 'lerln ne kadar er· 
kekçe harbettlklerlnl pek iyi 

bllfyorom. 

Umumi bupta Çıoakkalede· 

ki loglllz ıahtelbahlr f lloeo 
kumıodınıydım. Bir kere de 
tahtelbahlrle Marmıra'y• gir· 
mlştlm.,, 

Iogillz ıeyyahları dlln akşam 

llmıaımızdın ıyrılmıılırdır. 

Baldvin, .. Zecri Tedbirlerde Hiçbir 
Değişiklik Olm1yacağını Söyledi. 

ıs 4 -Avam Kamarasının Dünkü Toplantısında Başbakaıı 
Baldvin, Birçok Suallere (~evap Verdi 

Londra, 13 {Radyo) - Bat 
bıkan Baldvlo; Habeşistan mes. 

eleıl hakkında kendisine vAkl 
ıoılltre cenben demt9tlr ki: 

- halyan baekomandını 

Marevıl Badogllo ile AdlıçAba· 

ba ıef lrlmlz araeı uda takarrtir 
eden bir uzlaşma neticesinde 

ispanya Kabiııesini Ka .. 
sar Iroga Teşkil Etti. 

Yeni kahine yemin elti. Katalanya diyet mec· 

lisi yeni kabineye müzaheret edecek 

Madrld, 13 (Radyo) - Yeni ispanya kablceal M. KHar lroga 
tarafından teekll edllmlıtlr. Baovekllllk ve harbiye bıkanhğı M. 
Kaııa'nın nhdesfodedlr. 

M. Barlta hariciye, şimali Afrika İ•pınyol mtbtemlekesl Alt 
kamiseri M. Kolee dahlllye bakanlığını kabul etmiştir. 

Kabine erk4oı bogtin comor reisi önOnde ıadıkat yemini 

etmletlr. K•talanya diyet mecllel yeni kabine ile teırlkl me11lyl 

kabol etmiştir. 

Madrid 13 (Radyo) - Kabine bohramnın basnil ıoretle nl· 
heyet bulması, yeni comur reisi M. Azanı'oın baıılretkirlağının 

bir esMldlr. 
M. lroga, t'tıl8rn anara kablneııl erkAnındın idi. Bonon için 

fapaoya'nın ıılyaeettnde bir değlılkllk beklenmemektedir. Yalnıı 
halk cephesine mensup bazı almaların yeni kabir.ede yer alma· 
mış olmaları hayretle. karşılıomıştır. M. Azına lapauya'nm he· 
nftz mGşkll dahili vaziyetten kurtulamamıe oldoğu kanntlndedlr. 

KomQnlııt Largo Kabelero ve arkadaşları kabinede mevki al· 
mamışlardır. BOtiln bunlara rağmen, M. Azına vaziyeti kurtara· 

ca~ı Qmldlnl beıılemrktedlr. 

eef lrlmlz bir mOddet daha or•· 
da kalarak tebaamızın bok ıı• 
kona •lkayeye denm edecektir, 

logUtere'nln, ilhak kar. ı ıo• 
karıı nfl cevap vereceği soıı ' !o• 

de Bıldvln şu cevabı nrmlıtfrı 

- Bu mesele hakkındı ıllP' 
diden size bir şey söyllyemelP· 
Dıı hakanımız Eden Cenevre·· 
den udet ettikten ııonra booO 
da düşünecek •e bittabi eııe 

malumat vereceğiz. 
Baldvlo, beyanatına devalll 

ederek, zecri tedbirlere dalr 
biç bir değl~ikllk olmadığın• 

ve hu tein, Uluslar ıosyeteslnlo 
umomt kararına dayandığın• 

ııöylemlıtlr. 

Bıldvln, Habeı lmparıtorile 
loglltere arısındaki mOnaeeb•' 
için de demledr ki : 

-Negftsle doğrudan doğruy• 
ve resmi mGnaeebatımız yokıot· 
FJlluln fevkalade komhıerloıl' 
vaeıtaalle bazı tem11larımız ol· 
muştur. Fakat bo temasları• 
reımt bir mahiyeti yoktur. 

Amele pardıılne menııob ııaf 
lavlardan "Kok" Italyı'oın B•· 
beşlııtan'dan aaket toplınacrğ1 

hık.kandaki rlvayeıln ne dere• 
ceye kadar doğru olduğunu bıe· 
bakanrlao sormuş n BaldvlO 

şa cevabı vermiştir: 

Amerika H • • • s - Bu haberin aalı yoktur· 
azıııesını O· Neteklm blzzıt ltılya hOkumetl 

hftnu tekzlb etmiştir. 

yanlardan ikisi Tutuldu Ingiliz Komiseri 
Paris Zabıtası Bu iki Haydudu Ame· Filistin hadisele-

• • rioin mes'ulleri ceza· 

rıka Zabıtasına Teslım Edecek landırılacaktır diyor. 

Parlıı, 12 (Radyo) - Amerika hazlneııloden 21 milyon Dolar Loodra, 13 (Radyo) _ Fi· 
çalmıı olanlardan lldııl Parls'te tevkif edllmletlr. Bu iki hırsız iletin loglliz fnkalAde komiseri 

Am11rlkan zabıtaıını teslhn edilecektir. Hırsızların reisi tutula · gazetelere nld beyıoıtıodı k•· 
mamııtır. Bo adamın Meyer Frôdenberg'tlr. rıeıklıkların her halde baetırı· 

••• . lacağını ve meıı'nllerln cezalıo· 

Bitler lngiJiz PereslİŞİ· dırılacakların• .o,1emtştır. 
' Komünistler . 

oin Azaldığını Söylemiş. Kabineye iştirak tekli' 

Alman Ajansı bu haberin valan olduğunu ve finpe cı ev
3
ap(Rver)medile;· 

ar ıı, 1 adyo - Kooıu· 

hu gibi iddiaların_önflne geçilmesini istiyor. nlst Partisi, Sosyalist partlsloio 

Bertin, 13 (A.A) - Alman haber alma bllroııo blldlrlyor: kabineye lottrık teklif ine be· 
Deyll Telgrafın dJplomıtlk mohıblrl Cenevre'den gazeteılne nQz bir cenp vermemiştir. 

gönderdiği bir hıberde Fohrerln bir koııo,mı eenaeında lngll· Radikal ve radikal sosyıllııl 
tere'nln pereatlılnln azaldığından bahsettiğini ve kacak devlet · partileri de ancak icra komite' 
lerla bono loglltere'nln ŞAref ine ıebebelz bir zarar olarak telılkkl sinin lçtlmaındın ıonra ce••P 

ettiklerini M. Eden'e bildirdiklerini kaydetmektedir. nrecektir. 

Aeılaız olduğa Ae1Ut olan bu iddia zecrt tedbirlerin ldımeıl 
için propaganda mıksadlle yıpılmıetı. Deyli Telgrafın mohıbl · 

rlne ıo Hrlh eoali ııorarız: 

M. Bitler iddia edilen bu beyanatı ne zaman nerede ve ki· 
mlo önftnde yıpmııtır. Beynelmilel d karı omomlyeyl zehlrll· 
yen bu kabil iddiaların önftne geçmek zamanı hakikaten gel· 

mletlr. 

ilhak Kararını 
Meclisi meb'usanda 

tasdik edilecektir. 

Romı, 13 tRıdyo) - Meb· 

nean meclisi, fıelst konseybılO 
kararını taııdlk için pereeoıbe 

Ingiltere Ital ya ile M üna· ~:::k.~:~ka•id• ·•·r•k •·p••· 

h K 
Ayan mecllıl de comarteıl 

se a tJ nı es mi y ecek tir. gftaft bir toplıntı yıpıcaktıf. 

Ş. d'l"k h. · · ı ı·k k'h d·ı· Ruzvelt ım ı ı ır ıntızar po e ı ası ta ı e ı ıyor. O 
1 1 

. 
v • db. 1 1 . . k ev et erı 
ı. enı te ır er a ınmasını ıstemıyet:e • 

Londra, 13 (Radyo) !.__ fngUtere'nln İtalya ile olan diploma· Nevyork pana· 

tik mftn11ebetlerlol katedeceği hıkkındıkl haberler resmen tek · yırına davet edecek·· 

zlb edilmektedir. Seliblyettar mebafilde ıöylendlğlne göre, in · Vaşington, 13 (Radyo) --' 
glltere elmdlllk bir intizar poltıtlkası taldb etmektedir. Bunun Saylavlar korolu dıt leleri 1'0' 
da ıtbebl: mlıyono, Nevyork panayırıo• 

1 - ltılya'nın niyetleri benftı tebellQr etmemletfr. ecnebi devletleri davet için rel· 
2 - Almınya'dın cenb gelmeden, Yeni Fransız kıbloeal te· ıılcamor Ruzvelte 11lAhlyet ,e· 

ıekkQl etmeden, yeni tedbirler ılınm11ını teklif etmlyecektlr. ren kanona t11dlk etmlıtlr. 
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( M O a " Alfabe l\tilsahaka· 
em elke'lt Halb>eırOeıru lsında Kazananlar 

Gördes'te Faaliyet 
Köy Kalkınması - Tiltün Zeriyatı 

Ve Yeni Kurulan Kooperatif. 

Tire'de 
E-;ki ve giizel bir 

eser bulundu. 
Tıre'den yazılıyor: 

Tlre'de eçılan etnografya 

müzesinin tamtrl esn11ıoda mü 

ze binası oleo Yabtlbey canıl · 

sinin dı nrl11rıoda altı kat ba 

dana altında çok kıymetli ll'z 

yloet çıkmıştır. Bu tezylnatıo 

tetkiki ve müzeye lıonacak eş 

y11lırıo tasnifi lçlo lzmlr an · 

tllı.lteler dlrelı.törQ Se14hlddlo'Jo 

Tire'ye göoderllmeıl İlbeylığa 
yezıJmıştır. 

Tire Balkevl mftıe kolunun 

yaptığı tetkik gezintisinde Stlçuk 

kamuobayı ile muhtara Balllln 

--····· .. ---Aokan, 12 (A.A) - Aldı 

ğımız mahimet• gör~, Kültür 

Bakanlığınca eçılmıı olan al 

fabe mftsabak111 uetlceleomlı 

ve blrlnclllğl Edirne kartuluı 

okulu baı,ı öğretmeni Murat, 

iklucllfğl Çorum Gızl ilk okulu 

öğretmenlerinden Emine Çevl. 

reo, • QçQocQlftğ(i lııtaobol 15 
tocl Uk okol öğretmenlerlodm 

Nimet Çalapala ile 6tyoğlu 

M üsevl Jlseel Tılrkçe öğretmen · 

lerloden Rakım Çılepalı, dör 

dOocftlOğil lımlr Beyraklı tık 

olı.ul öğretmeolerlndeo Rem 

zlye Atagiio, beşloclllğl de li· 
taobut fiolveraltesl edebiyat 

fakOlteıl dekan ıekreterl Nl 

yazl Abu kazanmıtlardır. 

Dinarlı ekzcrsiz )'Opı yor., 

Yapılacak Güreşlel' Me
rakla Beklenmektedir 

üyelere karşı göıterdllı.lerf Hgt Kemalpaşa'da 
Kö) mulıt<ırları ile Gördes 1wymakomı bir arada.. Tire'JI gençler arHında şükran 

Ojnarlı'dan başka Kara Ali, Rifat ve ömer 
pehlivan da buradadır. Mülayim bekleniyor. ,. uyandırmı,ıır. Konferanslar ve 

uOrdea (Uoıu!i) Yeni r.lrai ihtiyacına hlseden partı beş ------- l 
kredi kooperatif idare heyeti kanımızla llçebayımız elblrltğl kında temellerinin atılmaeı ya canlı irşat hareket eri 
leıkll edilmiştir. Kurulma key · etmlılerdfr. Ycmf bfoaoın, ya· pılacıktır. 

17 Mayıs p1Zar gGnd öğle· .. lunmaktadır. Kara Ali, Ômer 

pehlhanla kar~ıla,açakllr. DJ. 
narlı Ue çarpıı,ıacak olao Mal&· flyetl yeni kanuna göre yapıl · --------========-==-==::-:-==-------

111•thr. BenOz aza kaydına Denizli Halkevinde Kısa Zamanda 
bıılanmımıı,ıtır. 
Tauın zer'Jyatıta bu sene 

fıılıdar. Zdr'raa yardım lçlo, 

•zı k.yda moameleal emrinin 
•Gr'atle verllmesl !bımdır. 

§ - Gördee muallimlerin 
den bir gurup, Oğulduruk kil 

JGndekl eıkl nerler ilzerlnde 
tarihi bir eraştırma yapıp döa 
IDGotdr. 

§ - Gördes'te 5 yataklı bir 
dfepanııer vardır. Borada dok
tor Nihad Klp'le sıhhiye me · 

~nru Bftıeyfu, hu mftessesede 
ÜJftlt bir enerji giil!lermekıl", 

birçok baataları lımlr'e kadar 

gftlllekten kurıarmakradırlar. 
nııpınaerlmlzde görülen inil 

'•11J, berkeııln tıkdlrJvi topla 
"•it tadır. 

Başarılan GilzeJ Bir Eser .. 

§ - TfttQo dikimi faaliyetle 
de•a111 ediyor. Havaların mü

~h oluşu yQziloden işlerde 

b
GYftk bir enr'ıt vardır. Çapaya 
il lı e baılaomııtır. Mahrnlüo 

lı ••tılıkıız yetlttlrilmesi için 
er neti fenni tedablr alın· 

lbıııır. 

§ - 1 Hazirandan itibaren 

t""1 teıkllAlla çalatacak olaıı 
d Qınıt muhaaebe dlreıl, bele- }'ukarıda vali, davetliler ve kurs talebe~i bir arada, aşagıda, 
~e blnaıına geçecektir Yeni sergiden bir köşe ve kurs ögretmeni llüsnİJ'C Baydar .. 

tdlye bln111 tnı,ıaatı da o 
•ak Denizli, (Buaoııi) - Denizli bay Ekrem Erten'tn eı,ıl t•H· 

te kadar bitecektir. 
G Lalkevl tarafından açılan dlklı,ı, fmdan başar.lar dlleğlle kesil 
ördes'ıe köyclilük: l nak•ı,ı kurao ilk altı aylık ça· mlş ve kapı açılanca çok ışık 

.,., - Yeni llçebayrmız Celil 
u 11 1 şmıııanı ıooa erdirerek kursa ve zarif iolule karıılatılmıotır. 
~ 8tl nzlfealne başlamıştır. 
'-G devam eden 23 talebenin bu Kur•on öğretmeni HOınDye 
lı 'J itlerini bir programla la kurs devresinde yaptaklerı itleri Baydar; davetlilere izahat ver· 

t 
P etmek için bGtftn ' muh· 

artı Halkevlnln bir odaeındı sergi mlş, ahı ay gibi kıea bir ıa 

0._
1 

rı merkezde toplımıe ve ballode teı,ıhlr etmiştir. manda yetlttlrmeğe movaffek 

gl •rı kalkıfnmaoın ve ileri Bu aerglcllı.: cumarteel gdnd oldu~u talebelerin yaptıklar• 
llıhQenıa yegAne parolası çalış törenle açılmıştır. işlerle ıdelenmlş, göılere ve gö· 

l •k olduğunu anlatmıt Te köy Töreni ltbay Ekrem Erten, nOllere aevloç Vt' kavanç veren 
1•nn b l o aldunda izahatlı bu· eşi ve kızı ile oe:ef leodlrmleler bu serglclk takdirler t.11nmıı, 
';1111uıtar. ve pek çok davetliler hazır öğretmen HOıclGye Baydar ve 

laA - Parti kurağımır.ın dar· bulunmuşlardır. talebeleri pek bıkh olarak kot 
•rıdarı yeni bir bine yepmak Sergi kapıaınm kurdelihı il. lulanmıştır. 

L~V~R~U~P~A~'~L~l~K~A~D~I N~~~~~- bm hlrtecrQ~y~Ka· 
~ ğıı. Telgrafı açmıyacığım. Blı 

s ....... iti -
ıg•tıdan d 

Kozmopolit 

O a ... 
·~ Qdrev, Madama dikkatle 

()~~ Baıka bir bılde bakıyordu. 
l)l roea, &sedamı kendisi de 

l'G, blloı.,yordu! Bu Madam 

bltd~eaa kim olabilirdi? Yalnız 
._1, ~I blrşey vardı: Kalbi ltı· 
''lld '1 e iyi bir kadındı! Kendi 

ile:) 

tat;t ~caba, Madamın bir işılu 
"'•da Jdı? Ve... Şimdi de var· 

'" : Diye dGıGndO fa~•I bu· 
dettı~llıık, anlımık mftmkdn 

· &lıdım T4rpen: 
'lı ....., k hktmblll c;nlrl :Dedi. 

lttıt benim eadt19me 

V E M A H R A C A falımıza bakelım, olmaz mı? 

dedi. Balı.alam, fel ile cenp 

asri Roman 

J. L. Mortendea 

cevab vertcek mi? 
- Jskambll, baı,ı rolQ oyna· 

yecektır. Vakıa yHıların dı 

oynadığı rol vardır; fakat bun· 

lar ikinci derece kalır. Kağıt 

falı eeaahr, 

Bu ıırada kapıya vuruldu. 

Madam Tupes btraz endişe 
ile : 

Aceba kimdir? Dedi. 

:Fakat gelen hizmetçi kız idi. 

Elinde bir telgraf vardı. Biz 

metçi kız: 

- Madam Kaıter'e mabeaı· 

tor! Dtdl. 

Ondrn: 

birbirini ne kadar tutacak? 

Medam Torper emniyet ve 

hlmadla: 

- Muhakkak ki ayni çıkı· 
cıktır! Dedi. 

Oodrn çok a1abl bir ha~le 

kağıdı çe•lrdt. 

Medam Torper: 

- O ... Bildik... Gazete tek· 
Uf lolıl le bol etmlttlr! Dedi. 

Oodrev: 

- Şu halde, dedi telgrafı 
açmağı tercih ederim. 

Ve telgrafı açarak okudu. 
Beyretle: 

- Doğru.. Doğru! Diye 
haykardı. 

- T•lgraf ne diyor? 

- lıte ılae tercQme ediyorum: 

Kemalpaşa, (Geclkmlı,ıtlr) _ den sonra Aleancak sahasında 
Parıl baı,ıkanımız Avni Doğan'ID yapılacak olan gQreı mGl!lba 

eebrlmlzde (Avrupa 'nıo bugGo· kaluı, muhitimizde olmdlden 

kO lktıeedi 9e elyHI dorumu bdyftk bir merak ve alAk• lle 

ve onun karşısında devJeılmlılo beklenmektedir. ÇQokO yıpı · 
ılyaıetl) Qzerlode vumlt olduğu lecacak olan mihabakılar ta· 

konferaoı, burada hAIA bararetll mamlle &f'rbest güuı,ı şekllode 
aktelflılol muhafaza etmektedir. olıcığı gibi, •ynl ıemıoda Tdr 
A ynf Doğa o, mevzuu geniş, ki yenin en tıommış profesyonel 

yftkeek bir kavreyıı,ı ve aulatışle güreşçllerl eraaanda geçecektir. 
halke izah ederken; ÔıcıJenberl gQreı,ıe çok me· 

raklı olao lzmlr halkında ser· 
- Sizi korkulmak lçlo değil 

beı gftreı,ı bllmlyenler pek çok 
hangi yollardı çarpıtıldığını ve 

tur. Bundan bııka, m,.mlf'ke • 
ne için hazır laodığımızı aydı o 

tlmlzde de artık ya~lı gftreı,ı 
tatmak htlyorum. 

yavaş yavao ortadan kalkmakta 
Demiş ve Araıürk'ıln büyük ve yeılol bu güre~fl bırakmalı.· 

esrrlerlnl, Ttlrk vatanıoıo eQel tada r, Kara Ali ile Rlfat, Ômrr 

ylm pehlivanı telgraf çekli· 
mlştlr. 

Dinarlı, bıbaeı •~ menrjerl 

ile her gao çahı,ımalıtı, ekzl'r· 
slılu ve ko,ular yapmaktadır. 

Dinarlı bu suretle l 05 kilodan 
98 kiloya dfttmO~ıftr. Genç, 

pehllvao, Maliylm pehlhanın 
ııkı ve kuvvetli bir rakip ol· 
duğuou samimiyetle söylemekte 
fakat oğramıo olduğu ilk m•ğ· 

hiblyetlol bu revao~ta telart 
edecrğiol ima eylemekıedir. 

MOIAylm de lltnarlı ~tbl, 
garp gftrl'f ıileoılolo yeluodao 

tanıdığı bir güreaçlmlzdlr. 

Edirne"dc 
dıplomaılk bakımdan ne kuv· pthllvıtolar da ı,ıehrlmlzrte bu 
vetll bir dereceye yükseldlğlot, Yapılau güreşler 

vergilerin Of' ğlbl ihtiyaçlara 1 Borsada 1 Edirne 13 (özel )-Mayuıo 
hrı,ııhk oldn~unu, (Efl'ndl o'a· 9 ve 10 uocu gQol"rl burada 
rak yaşamak ezm!ode olen) _Ü_z_ü_m_s_a-tı-.,/-a_r_ı: _____ _., gOreş mOaabekelan 'epılmıı, 
mllletlmlr.ln ve yurd müdafa- .. BolgarJetao'dan 'e Yuoıolıs 
asanı temamlamak için her fe . Ç. Alıcı K . S. K. S. 1 'd ki J 0 1 1 an ıo mera ı ar g re~ er 
dekArlı~· göze alacığıoı, t'D ı 95 Alyotl bira. 8 50 rn seylre gelml~lndlr. M ihabalı.e· 
büyftk iti ulusal blrllkteo bek· 125 M. j. Taraolo 9 10 lar çok heyecanlı olmo~tur. 
ledl6lmlzl ıolatmıttır. A vnl 1 O~ H. Alyoıl l O 50 l 2 

~ MOIAylm pehlhaol• Tt'klrdağla 
Doğan, bu konferaneıoda bft. 47 B. z. Ahmet 8 50 9 50 Biheylo prhllvan berabere 

tüo halkın fikirlerini, hlııle· 46 Vltel 10 75 10 75 kalmıılardır. 
ıiol mDı,ıterek noktelar Te be- 2~ N. Ali Hay. 11 11 
defler 4zerlod~ canlandırmıı, 19 S. Emin 10 
harekete getlrmlı,ıılr. Yıpalen 16 K. o. Abmt:t 9 50 
haablhalde ha yıl parti içinde· l:! L. Galemldl 10 50 

ki ıydınlıoma Ye yayım faali· 584 BogGnkG eatış 

yetinin de genlıletlleceğlnl de 509j67 UilnkG 11tı1 

vadetmlıtlr. 510051 Umum yekun 

Zahire satışları: 

11 
9 50 

10 50 

ipek amelesinin 
Grevi 

Çarpışmalar oldu, bir 
Çok kimseler 
Tevkit edildi .. Bir haftedanberl Kemalpa· 

ı,ııda tayyare Ye zehirli g1&lar 

ftr.eılnde lrııt fHli yeti vardır. 

Kaymakam M. Ôoen Ye arka 

merkez köylerde helkı, bu 

mevzular dıerlnde eydınlatmak. · 

tıdar. Konferanılar her gece 

tekrarlanmaktadır. hık ıöndtlr· 

me denemesi de yıpılacıktar. 

Faallyeı, yirmi gftn dıha adre · 

cektlr. 

Ç. Cloıl K. S. K. S. Pula, 13 (Radyo) - For· 

" Sise emnt1eılmiı var, haf 

tada Clçyftı 11t1rhk bir makale 

icabı kadar fotograf, fotografın 
mOmküa olduğa kadar çok 

olmaıı daha iyidir. Her makale 
lçlo Oç buçuk Sıerlla. Der fo· 

tograf için de oo Şilla. Yalnıs 

fotograf lara ıetklmlıe uygun 

bulmak ıartllr. ,, 

Ah , Ne Bahtiyarım! 

Ondrn, Madım Torpen'I 
öpUl. KAğııları almak latedl. 

Fakat madam Turpeu: 

- Boıma kız•m! dedi. Bele 
eöyle kartıma otur. Arkeıını da 
göreyim. 

- Neyin arka1ını?.. Daha 
ne lıtlyoraonuz?. 

Oadrev artık alikasıı bir 

tavırla kiğıtları birer, birer 
çevlrmeğe baıladı: 

Madam Torpen ıoıoyor, ııra 

ile açdan damaluı, kıılan, pa· 

485 Boğdey 6 25 
200 Arpa 3 75 

50 Ton haklı 4 25 
50 M. darı 5 50 

6 25 bah'ıakl ipek alulolo ahı haf· 
3 75 ıedanberl devam eden grevi, 

4 25 grev taraftarlara ile gref eleyh· 

5 50 tarı olanlar araıında olddetll 
10 Araka R 8 bir mOoademe tekli almış, hl· 

476 8. pamuk 38 
5387 Kilo yapığı 50 

7 3 8. yapığı 50 
720 Ken. pala. 645 

40 diseye zabıta mGdabıle etmlı 
63 75 tir. Yaralılarm mlkdarı pek 

63 75 çoktur Mevkuf mlkdarı da 
720 

paıları ee11lr.ce Ye göılle teklp 

ediyor. Ve ... Klğıtlar açıldıkça, 

medamın gözlerinde dehıeı ve 

körku laled çoğalı1ordo ..... 

• • • 
Takriben IHt l 2 de ldt, ki 

"Reypuıano., yaHf, yanı demir 

ıldı. Birinci mevkide ancık 
kırk kadar olan yolcular diğer 

mevkl yolcuları gibi vapurun 
kenar siperlerine dayanmııllr, 

tebrl · Belki de ıoouncu defa 

olerak · ıeyredlyorlardı. 

M. Karter ile znseal ıeYceal 
Oodrn bu HJlDH Marellye'dan 

bindiler. Vapur dı fazla kala· 

bıhk yoktu; bay Ok ıef ine boı 

gibi görGnGyordu. 

Mart olmaıına ratmen ha· 

va da bir yas ılakhlı Tardı, 

Doktor Karter ile nlenmle 

olmaıına ra8mea, Ondrn ilk 

- Sann l1G1' -

çoktur. 

Frausa'da 
12 temmuzda bava 
bayramı yapılacak. 

Parla. 13 (Rıdyo) - Hata 
bıyramı, bdtda teıekkOllf'rlD 

tıtlraklle 12 temmuzda yapı· 

lecekt1r. Aıkeri ,., mdllı.i bO 

tOn ribıl bu tezahGrata fttlrak 
edecektir 

En ıoo ıletem teyyareler 
reımlğeçltte yer alacaktır. 

Habeş Murahhası 
Paris'e döndO 

Cennre, 13 (Radyo) - M. 

Pol Bonkur bu ıktao\ Cenet· 

re'deo hareket edecek ve yarın 

eabah Parlı'de bulunacaktır. 

. Habee mllme11UI M. Vod 

Mlr7am'da ba aktım Parla'e 

.... , ••m!P.· 



Konseyde mfizakereler nasıl grçti? 
i X! 

Zecri Tedbirler Eskisi 
Gibi Devam Edecek 

-----,...---------..,.,....-
15 Hazirana talik ve zecrt tedbirlerin devamı 
kararına Şili murabbası mOstenkit kalmıştır. 

-~-..... ...... ~ .... """""'~~~ 
Cenevre, 12 (A.A) - Mil· 

letler cemiyeti konseyi bogQn 
6ğleden aonrı biri 11at 17 de 
hususi diğeri de 17 ,20 de ıle· 

nl olarak iki celse ıkdetmlı 

ve her iki celeeye de M. Eden 
baıkaolık etmlıtlr. 

Konıeyln hoeual celseelnd., 
Milletler cemiyeti genel ıekre · 

teri M. Avenol gftn ortııında 

Italyın delegesi M. Alolz\'nln 
kendlııl nl ziyaret etliğini ve 
bu Ant karar hususunda hiçbir 
izahat vermeksizin Irılyan he· 
yetinin Cenevre'den hareketini 
bildirdiğini sôylemlıtlr. 

Konsey •. Habeşistan delegeıl 

Vold Mlryam'ıo hazır buloodugo 
halde ltalyın · Habeş meı'ele· 

elnl tetkik hososondıkl kıra· 

rıoı teyit etmiştir. 
Bandın sonra alent celse 

kOşat edtlmlş ve bışkao Eden 
11eığıdekl karar projesini oko· 
muştur: 

İtalyıo Habeş mahıeamaaı 
hakkında bir karar ılmıya da· 
vet edilen konsey Milletler 
cemiyetinde 3 Birinci Teştln 
1935 tarlblndenberl bu mes'ele 
hakkında yapılmış olıo mnıa· 

hedelerl ve ılıomıf olan karar· 
lan bıttırlatır Roma bQkumetl 
tarafındın ılının şayanı teessüf 
kararın ihdas ettiği vaziyetin 
bfttfto Azalar tarafından tetkik 
edilmesi için bir mOhlet IOzom 
olduğu müıaleasında bulonor 
Bu bosoıtıkl görOem"lerl 15 
Hazirandı tekrar ele ılmığa 

karar verir: Ve milletler cemi· 
yeti Azaları tarıfmdın toplu· 
lokla alının tedbirlerin şimdilik 
de~lştlrllmesloe mahal olmadığı 
kanaatını besler. 

Konsey evvelA Habeı dele· 
geslnl dinlemiş, Habeş delegesi 
Habeş mflletlnln lstllAyı karşı 

mukavemet azmini beyan et· 
mit ve konseyden paktın tama· 
men tatbik edilmesini letemlıtlr 

Arjantin delegesi karar sure· 
tini kabul ettiğini, fakat tehir 
hoıuıuoda kuyuda lhtlrazlye 
dermeyan ettiğini blJdlrmlştlr. 

Şlll delegesi tehire mohıle 

fet atmedlğlnl, ancak meı'ele · 

olu esaıu hakkında kuyuda lh· 
tlrazlye dermeyan ettiğini sôy· 
lemle ve karardan ladokAf ede· 
ceğfnl bildirmiştir. 

Eguator delegesi karar 110· 

retfntn zecri tedbirler hakkın· 
dahi eoo kıamrna itiraz etmlı, 

cecrf tedbirlerden muhı1amı· 

tın ıonuno tecil için derplı ve 

tatbik edllmlı olduğunu hatır· 

latmıı, hdkumetlnlo ıecrt ted· 
blr1erin idımeılue iıtlrak ede· 
mi yeceğlnl al)ylemlı, mllletler 
cemiyeti azası bohının devlet · 
lerin kendi hukuk.o bftkftmra· 
olleılol kullan•rak dahili elya 
ıete mftteallik tedbirleri almak· 
ta tamıme~ serbest olduklarını 
beyan etml ı ve Egoıtoron ne 
diğer devletleri ne de zecri 
tedbirler komitesinin karHlle 
kendisini mukayyet görmediği· 

nl lthe eyledikten eonrı de· 
mfıtlr ki: 

- Bonon içi ndlr ki, Jı:guıtor 
zecri tedbirleri kaldırmak için 
bu komitenin enel be enel 
mOkAfatı beklewemlotlr. 

Egoıtor delegesi bo kuyuda 
lhtlrazlye altında tehir lehinde 
rey vereceğini blldlrmlıtlr. 

Konseye riyaset eden M. Eden 
karar ıoretloln heyeti umumi 
yesloe bOtQo arkadaşlarının mu· 
vafakat ettiğini mQşıhede etmlı 
ve Şlll'nln letlnkifıoa kartı 

mezkur karar eoretJnln lttltaklı 
kabul edildiğini blJdlrmlttlr. 

Binaenaleyh ltalyan Hıbet lh 
ıJIAfıoın tetkiki 15 Hazirana 
bırakılmıf ve zecd tedbirler de 
merlyette kılmııtar. 

Yunanistan 'da 
Umıımi 

Grev ilan Edildi. 
' 

- Başı 1 inci sahifede -

tın alacaklı defletler arasında 
bu ozlııma IOzamunu ileri 
sOrmOt •e Yunan hilkumetlnlo 
borçlarının yftzde 3 Qoden faz. 
111101 ödeyemlyeceğlol tebliğ 

et mittir. 

Bonon için, daylnler vekil· 
lerl ile anlaşmak ve Londtı'ya 

bir murabhaa göndermek için 
oalııtığını ıöylemlotlr. Bo ha· 
susta bir cevap gelinceye kadar, 
M. Metıkaas 936 · 937 bftdçe· 
sini ancak bo esas ftzerlnden 
hazırlıyıcıktır. 

Yeni bOdçe de hona 11ğmen 
680 mllyon Drahmilik bir açık 
bulunacaktır. Ba açığın bazı 

taearraf lırla kıpalllmıeına çalı · 

şıldığıoı da UAveteo oôylemlttlr. 
Atloı, 13 (Radyo) - Uoıomt 

~revln Selaolk'tekl eon kıo· 

la bldlselerden çıktığı ao· 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

- 64-
iki çocuk yaptığını herk~eln 

bildiği bir kadını, imparator 
hiçbir vakit imparatoriçe ilanını 
ce88ret edemlyecektlr. 

Demişti. 

Polis mftdilrO general Polo· 
pov ise: 

- İmparator, herkesin bir 
gayrf m~eru mOnasebet maheulQ 
oldoğonu bildiği Graodftoes He· 
eln kızını pek gftzel almış ve 

ve imparatoriçe 114n etmiştir. 

CeYabıaı •ermlıtlr. 

rmı mrmığa mecbur kaldı. Ne 
diyeceğini şaşırdı; imparatorun 
bir vakitler kendlalne Aşık ol· 
doğu zamanlar, Sen Petresburg 
sarayında bo haberleri hep ken· 
dhl Uln etmlıtl. 

GrandOoea Hee hakkındaki 

bu haberleri Dormetad'da Roı· 

ya konsolosu olıo babaeı topla· 
mıştı! Bunları, hep lmparıtori· 
çenln nflfuzano kırmak için 
neşir ve 1111 etmlıtl. 

Şimdi de lmpuıtorlçeyl hı· 

ltalya'nın Uluslar Sosye- Avusturya Almanya'daıı 
lesinden Çekileceği Is- I\f ad en Kömürü Alacak 

rarla Söyleniyor. 
8cıştarafı J inci şahifedc -

zecri tedbirlerin dovım ettiği 

mGddetçe Cooevıe'ye döıımlye· 
aeğlnl sannedlyorlar. 

Radikal sosyallıt Reıub ga· 
zeteel diyor ki ı 

Fransa oılaıtırıcı ıolftnd Y•f' 
mahdır. Roma bandın dolayı 

kendJıloe minnettar olıcıktır. 
J urnıl gaıeteıl ltalya'nıo te· 

cerrGd etmeılne imkan verecek 
bir ılyaeadan eakınılmıaını tav· 
ılye ediyor. ÇOnkG ltılyı bu 
ıuretle Alman manevralarının 

hdkmft altıoıı girecektir. 
Eko dö Parl gazetesinin dıt 

işleri yazıcısını göre Cenevrede 
Italya'nın kat'f blr çekilmesi 
mnznu habis olmadığı zanne· 
dllmektedlr. Zira ltalya'oın Ce· 
oevre'de kılmaeı geçen eonba· 
harda MuHollnl'ye birçok fal · 
deler temlıı etmlıttr. 

Cenevre, 13 (Radyo) - Ba 
ron Alolzl'nln azimeti hldleesl 
beoftz tenevvftr etmiş değildir. 

Bo hareketin bir nQmaylt ol· 
m1111 lhtlmıll dıhtllnde gördl· 
mektedlr. 

Slyıal ve alAkadır mehaf il 
Uloılar soyeteılnln ıılıhı eeaı· 

tarını hazırlamaktadır. Bugftn 
cereyan eden mftzakerelerln 
mevzuu bo 1Blah meı'eleel ol 
mootur. 

M. Eden Yunan morıhbaa 

heyeti reisi M. Pollıl, ve M. 
TIUUeıho ile göıOşmGftftr. BCl· 
Uln ealAhlyettar erkan ile ıslı · 

hat etrafında gl)rftımeler yapıl · 

mııtır. 

Lokarno devletlerinin yap· 
tıklırı lçtlaıadakl mokarreratı 

Jıalya:oın kabul ettiği iddia 
edilmektedir. Çauka Baron 
Alolzl aabıhld m61Akatındı bu 
husaetı tım bir mutıbıkat 

göstermlıtlr. Ant olarak azimeti 
lokarno lçtlmıını lmktn hı· 

rakmı mıştır. 

Lok.arno konferaneının neti· 
ceıl, M. Eden, M. Pol Bonkor 

lııılmııtır. Maamaf lh Seltnlk'te 
patronlarla tOtQn ımeleal ıra· 

sındı hGkGmetln tavaasutu ile 
bir ınlıımı yapmıştır. 

Atloı, 13 (Radyo) - Trak· 
yı'yı eeyıhıt etmek ırausandı 
bulunan kral Yorgl, ıon hadi· 
ıeler Qzerlne eeyıhıtlnl birkaç 
gOn tehir etmlttlr. 

Atloı, 13 (özel) - Bak.O.· 
met, bugtlokO gr"v dolıyıalle 

tlmendlfer, tramvay ve teraa· 
neler ımeleılol eeferber etaılı· 

tir. Elektlrlk fıbrlkalarıoı H· 

kerter ltletecektlr. 

lıglle uğrıımağı bışlımııtı· 
• • • 

İmparatoriçe bir mftddet ıonra 
Kan'dan dôodft. Ne daha haata, 
ne . de dıbı iyi gôrftomdyordo. 
İrtica partisinin gözGnde, Kı · 
terin Dolgornkl'nln tam zaferi 
için yegane mani bu h111tı ka· 
dın idi. 

İmparator ikinci Aleluandr 
tqrafından bir kanonu eaaıi 

UAn edilmek Ozere olduğu hı· 

berlerl yeniden deYeraoa bat· 
lımıştı. 

1880 Seneelnf n 17 Şubatında 
akşamın altıboçoğunda mOthlş 

bir iof Uak aarayı ti temelle· 
rloe kadar sarstı . 

Bomba, imparatorun yemek 
maeaaının . bulundolo yemek H · 

lonunuo mıbıenlode pıtlımıf 

l&a a malaa6• kıt'a1111· 

·ve 
2 

M. Vanaeland'ın mart ıym· 
da çizilen yolda hareket hoıu · 

1Uoda mQteakıbeo karar ver· 
mlt olmalarıdır. Donun için de 
yeni bir içtima yapılacaktır. 

Yeni lçılm11 kadar vaaiyetln 
tetklkloe devam fttlllecektlr. 

Londra, 13 (Radyo)- Eve· 
nlog Standar gazetesi, Baron 
Alolzl'olo. Cenevre'dekl hare· 
ketlnl tenkld etmektedir. Bu 
mOnaeebetleı 

Hıbeolatan'da yeni bir Hll· 
yet lhd1111ını lmkAo olmadığını dı 
kabul llzımdır. 

Babetlatıo 'dıkl lıgal ordo· 
1000 çıkarmak için harp IA· 
zımdır. İngUlz milleti lıe, ken· 
dlılnl alakadar etmeyen bf r 
mee'ble için harp htememek· 
tedlr. Zecri tedbirler Avrupa 
vaziyetini taramaktadır. Demek· 
tedlr. 

Bertin, 13 (Radyo) - Ber· 
Tıcaytong, Alolzt'nln Cenene· 
den ayrılmHından sonra, ltal
ya'nıo Uloılar ııoeyeteılnde kal· 
m111ının pekaz muhtemel oldu· 
ğonu ve artık df plomatlk gö 
ruımelere baılaomaeınıo lmkAn· 
sız oldağooa yazıyor. 

Baıka bir Alman gazeteel de 
tonları yazıyor: 

cCenevre'dekl hldlıe md 
htımdGr. Alolzl'nln konsey cel 
ıeılnl terk.ederek döomeıl, Ulos· 
lar sosyetesinin Romı'DID em
rhak!lerlol tanımamaeından ile 
rl gelmlıtlr. M. MoHollol Uluı I 
)ar soıyetef ini terk.edecek mi? 
Baraaı henGz pek helll değil· 

dlr. Fakat hAdlseler ,öatermlş · 
tir ki, lhtllAf lnglltere ile İtalya 
ıraeındı jegll, Uloılar ıoıyeteıl 
ile ltılya araaıodıdır. > 

Roma 13 (Radyo) - Trlyo 
oı gazetoıl ••Italyan morıbhaa 
heyetinin Cenevre'den azimeti 
hllen Itılya'oın ulaelar soıye· 
teıılnden tımamen çekllmeal te
IAkkl ddllemeı . ., Demektedir. 

Ayol gazete İtılya'nın kıt'f 
kararını ancık hAdlıelerln in· 
klıafını göre vereceği ol eöy le· 
dikten ıoora: 

Zecri tedbirlerin devamı lıal· 
yadı bftyOk bir ıke61Amel yıp· 

maktadır. Ve Italya bonon için 
' Cenevre hAdleelerlne yabancı 

kılımıyacaktır. Demektedir. 
Cenevre, 13 (Radyo) -Ital 

yan marahhaa heyetinin azlme· 
tinden ıonra, İtalyan'ın oloelar 
aoeyeteılode kıhp kılmıyacı· 

~ıoı bildirecek hiçbir haber 
alınmamıştır. 

Cenevre, .13 (Radyo) - Si 
yad mehıfllde, Baron Alolzl· 

dan 77 askerin ölQmftoe ıebeb 
olmuıtu. 

imparator, canını mutlakı 

almak için çalışın tedhlıçllerln 

bu ıulkaatlnden gene nasıl bir 
mucize aayeelode kartulmoıto. 

Maamaf lh, bu eolkaelın bu 
defa mntlıklyet taraftarları ta· 
rafından yapıldığı da tahmin 
ediliyordu. 

imparatorun mhaflrl olan 
n Bulgarlıtıo prtnellğlne yeni 

geçmlt bolonın prens dö Bı
tenberg Kıtyı'yı tık'1lm edil· 
mek lstemlı, Kıtya'oın motıd 

oohlukları ve çoc:olduklarlle ye· 
mt>ğe on dakika eoorı inmek 
mecburlyeıl hAsıl olmoıtu. lıte 
bo ou dıkikılık teebbftr, im
paratorun bayatı, Katyı ya 
zftndeo bir defa daha kurtar· 
m11111• aebeb olmaıtal 

- -MajlJr Fay taraftarları aleyhinde ~ecrf 
tedbirler ittihaz olunacaktır, 

Viyana, 13 (Radyo)- Avoı · dan verflecek knreıtl' Ue 6dl 
turyı kablneıl dan akıam M. necektlr, 
Şotnlog'fn rlyaaetfndo toplan· Paıar gOnkG hidlıeler ~· 
mıı ve dabllt vaı:tyet ile aabık kında prenı Stırbemberg, ti•' 
Mflfslerle Starhemberg'Jo Hker· jôr Fay tarafdarları ıleyblod• 
lerl ıraıındı geçen p11ar çıkan zecri tedbirler lttlb11 edllec' 
h4dlııelerl tedklk etmlıtlr. ğlnl blldlrmlıtlr. 

Bu içtimada kabinenin yeni· (Sıarhemberg'in. telgrafı: 

deo takvlyealne karar verllmlıtlr.. Viyana, 13 (Radyo)- Be••' 
Ayol içtimada Avuıtoryı ile kil muavini M. Mu11Boltr•1'1' 

Almanya arısında Sar'dın 250 bir telgraf çekmlı ve f ,çt' 
bin ton maden kömdrft alın· Italya mukedderahnı bftUlD Jı;of 
maeı hakkındaki hll&f da tet· vetlle lıtlrak ettl~lnl blldlrOIM 
kik edilmiştir. Bu kômftrlerln ve Itılyın zaferini tebrik ti 
bedeli Avoıtoryı ormınlarıu· mlıtlr. 

nln ve ltalyıo murahh11 heye· 
dola azimeti, ltalyı'nın ulus· 
lar eoeyeteelnden çekilmesine 
mukaddem olduğu kanaati hft· 
kftm edrmektedlr. 

Bazı mehaf il Itılyan'ların 

bo hareketini haklı görmekte· 
dlr; fakat konseyin ekeerlyetl 
zecri tedbirlerin denmını ka· 
rar vermlt bulunmaktadır. 

Roma, 13 (Radyo) - Yarı 

reımi mehaf 11, ltılyıo deleg111· 
yononon Cenevre'yl terki hık· 
kında mfttıleadı holonmıktın 

imtina etmektedirler. Sılahl· 

yettır bir ıahıılyet şunları ııôy

lemlştlr : 
- Şimdi ne olacağını bilen 

yokıoı. Yalnız ltalyı'nın bu 
hareketi uaahlmdlr. Devletler 
fnou bllmelldirler ki, ltalya 
Habeılstao marahb11ı ile bir· 
ilkte ve ayol mıeadı bolun· 
mağı kabul edemez. ÇOokfi 
Habeşistan yok, ltılyı vardar. 

Londrı, 13 (Rrdyo) - Sol 
cenah gMZetelerl, ltalya'aın Ce 
nevre'dcn uzaklıımaıını mem 
nuolyetle kareılamıktadırlar. 

Nfyoz Kroolkll: "ltılyın'lar 

Cenevre'den çoktan koYUlmoı 

bulanmalı idi. ,, 

Deyll Herald; "ltılyın'lırın 

Cenevre'de bulunmaları bir ta· 
kım lhttllf lara eebeb olmoıtor 
ve Habeı mes'elesi de bu ytız· 

den hıllolnnımıştır... diyor. 

Sağ cen'h gazeteleri ise Mil· 
letler cemiyetini tenkit etmekte 
ve ltılya'oın gGcendlrllmemeıl 

llzımgeldl~l kanaatini ızhar 

eylemektedlrler. 

Mornlng post; 
Son ıeklz ıy zarfında ecre· 

yan eden b&dleelerden ılınacak 

derı şudur: Ôyle bir Alemde 
yaşıyoruz ki, bo Alemin yegAne 
zamanı slllb konetldlr. Diyor. 

Cenene, 13 ( Radyo ) -
Jornıl dô Jeoev bu gftn Def· 
retti ğl bir hıo makalede : 

lof llik, imparator mlıaflrl 

prenı Batenberg ile beraber 
merdhenden loerkeo olmoıtu. 
İmparatorun ilk hareketini, ale•· 
ler ve ıteıler içine İttılarık bir 
an ev fel ter ketmiş olduğa Kıt· 

yı'oın dalreılne koşmak teşkil 

etmlttl. 

Kıtya'yı koçak Corç ile Ol· 
gı'yı kacıklıaıış ve bGyftk bir 
korku içinde olduğu halde bol· 
muıto. 

imparator Kıtyı'yı kucaklı· 

yaaık: 

- Hayatımı bir defa daha 
korların gene sen oldun! 

Dedi. 

Nefeı kesilme bubranlarındıo 
birisini daha geçfrmlt olan im· 
paratorlçe, kendi dalreıloden 

bu mOtblt in( llikı haber bile 

"Konseyin kararından ıootf 
zecri tedbirler cebheılode d' 
bir yarık huaole geldiğini g3f 
mekteylz. ŞUI •e EkHtor b• 
kumetlerl zecri tedbirleri lı;f 
dırdıklarını bildirmişlerdir. 

Sovyet Rusya da ayni " 
retle harekete hazırdır. 

Habeılstao'dakl vaziyet il 
~lşmlt ve cihan lktlHd eıb-' 
yeniden faaliyet ihtiyacındadır 

Demektedir. 
Cenevre, 13 (Radyo) - Dl' 

kft b4dfseler, gerek ılyaei 111 

haf ilde ve gerek mıtbo•&İ 
mnhıellf şekillerde tetkik edt1 

mektedlr. 
Umomt kanaat, ltılyı'Ol 

sosyeteden çekilmediği mer~ 
zlndedlr. Yalnız Sinyor Mo8" 
tini; uluslar sosyetesini çe~ 
mek tehdidi kartıeındı bola' 
durmak lat"dl~l anlaşılmaktıclı' 

Lord Sesil 
Dnnya'ya dOzen 
vermek logiltere'niıJ 
vazifesi değildir diyO 

Londra, 13 (Radyo) - Lo~ 
lar kamıraemıu toplıntııı~ 
bir söylev veren Lord Sel': 
»Danyaya dilzen vermek tof 
ıere'nln nzlfeal değildir. ~ 
ııan Milletler cemiyeti Jı;.oP' 

masaydı İngiltere için dabı .~ 
olurdu" demli ve Franııa, il" 
ya, 1nglltere, Almınyı, Sotf.] 
Rusya ıraamdı bir muıb 

vOcudı getlrllmeılnl t••"· 
efmlttlr. 

Acaba neden? 
Telgraf kablosunu 
Mu kesiyorlar? 

Londrı, 13 ( Radyo ) 
Posta n telgraf nazmrı, ~.j 
rlkı telgraf kablosunun 48 
zarfında lklocl defa ol 
arızayı uğradığını blldiraıll 
nazırı dikkati celbeımlıtlr· 

Bu feci bAdleeyl ancak cı 
gftu haber alabilmişti. 

· lmparatoriçe'niJJ 
ölnmn .. 

3 Haziran 1880 de lmpıt11 

ikinci Alekeandr Kıtyı il" 
reekoceelo'dı ıt gezlntlılad": 
Şimalin her yerden geç 0 

baharının izleri henftz baki 
Bayat zevki K.atya'yı bA 
görQnGyordu. 

Adalan yaptıkları eoo gt 
ıılde duymaı oldukları bit 
gene havaeını ııhkla çıl 
imparatora eğlendlrlordu. 

Attın inen Alekeaodr 
• 
ya'yı: 

- Sen 
gibisin! 

Dedi. 
- Şonu var 
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Son Dalkülka: 

lJiuslar Sosyetesi Konseyi Haziranın 
14 üncü Günü Tekrar Toplanacaktır. 

-~tlnhal ()lan 15 inci Azalığln Çin'e Teklif Edilmesi 
Kararlaştırılmış ve Toplantıya Son Verilmiştir. 

~~~---------~~~ Cennre, 13 (Radyo ) - Uluslar soeyeteıl konseyi öğleden ıonra Lord Eden'ln bııkanlığındı 
loplanmıe n Italyınlar'ın, kölelik hakkındı nrmtı oMokları takririn mftıakereıloden enet keY· 
f l . 

Jetin, Hıbeı hOk6metlnden ıorulmaaı kırarlııtarılmııtar. Banu mftleaklp, mOnhıl olın 15 Cncl 
•zıtagın, Çin'e teklif edllmeıl tenslb edllmlı, konıey. hazlran•n 16 ıındı toplanmak tızere dıgılmııtar. 

~~~~----....... ~··-~~-~--~~~~-
Ankara' da Gizli Bi .. Tel- Mısır - Ingiliz 

GörOşmeleri 25 

siz Mürsilesi Bulundu .. 
Bunun Kime Ait Olduğu ve Niçin 
Kullanıldığı Tahkik Ediliyor .. 

Ankara 13 (öıel) - Aokarı'd• gizli bir telıhı mtlralleıl bo 
10nınaetar. Bunan kime alt olduğa Ye niçin kullaaıldı~ı ıabklk 
'dlhnekıedlr. 

Mayı"a bırakıldı .. 
Londr1, 13 {A.A) - K.ıhl· 

re'den btld.Jrlldlğlne göre M111r 
Ioglllz göriiemelerl tehir edil· 
mlıtlr. 3 tıncft defa olarak 
tehir edilen bu göraımelerln 
25 Mayıata bı1lım111 mabte· 
meldir. 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptlrmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
MOcellithanesine 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

İzmir İnhlıarlar Bıomiidftr· 
lOğftnden : 

BışmadorliiğGmaze alt de· 
polırla ıömendtıfer lıt11yonları 

Ye lakelelerle merkez ve Cl\'lf 

kazılar araıında yapılacak içki· 
lerle lekele ve lııaeyonlardın 

depoya gönderilecek barut •e 
mnıddı lnf llAklyenln mali 
936 ıeneıl nakliyatı açık ek· 
slltmeye konolmoıtur. 

Mohımmen bedel 2500 mo· 
nkkat teminat 188 liradır. 

lıteklllerln 22 5-936 cuma gft· 
na saat 15 de temloıtlarlle 

: Italyan'lar Habeşistan'a 
~ 

Lnlveraltede Döçent, 
(Muarin i'rofeeôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

bıemiidftrlüğtımGzde toplınıcık 

komlıyonı gelmeleri, htlyenler 
bo tarihten CY!el ıartnımeyl 

komlayondın ırayablllrler. 1187 

ıt Yerleşiyorlar. 
: ll.esıni Dil Arapça Olacak. Fevkaliide 
~ Komiserlikler ihdas Edildi. Adis 

Abaha'da Geçit Resmi Yapıldı. 
G ltoına, 12 (A.A) - Mareıall ıao'ı legal eımlı bulonoyoraz. 
tıçyınl Harar, Clclka n Dl· Bu huıoıtı ıöz mlnaeız •e lft· 

tetd 'd Q' ı Gç fHkılAde komi zamsaıdar ; bldlseler her eeye 
'etlik lbd11 etmfıtlr. 80 komi· biklmdlr w 

~:ilkler derhal idare ıenlıle· Deınlt n Krıl ile Doçe'yl 
•il I ••oalm edecekler, halkın ılkıtlımıttır. 
'1lllılırını topbyıcıldar, n em· Debra Dıyor, 13 (Redyo) -

1 
Jetin tealıl için lbımgeleo General Sıarçl, Stıd.a bodado· 

'dbtrlerl ılıcaktır. na kadar olın Babet arazlılnde 
t 

lıgıl eınaaındı kaçın Hı t'!mlzltk hareketine detım et· 
•r' ~ 111 Babeı ahallıl yuıe ya· mektedlr. 
,, ' b ti e re dönmektedir. Bu ıeh General Gobedl de Mut nll 

t 
11 hıet1neıl Itılyın ııhblye 

e•kua itli ti tar.tından legal edil · 
tllr. 

bt~0rnı 13 (Radyo) - Sabık 
b •nlarden Ye hılea Ayandan 

d•dı:anın Kont Volpl Mauollnl · e, 
fi •ldığı bir emir üıerlne 
.. •b•ı tUkeıılnde yıpılıcık aa
.. ,,1 1 
11 tlerl etr.fında tetkikatı · 
' 11b.elımııtar. 

lııı •rır, 13 (Rıdyo) - Sabık 
'I l0e~•11 konaoloea Harar konıo · 
• h,ld •neılnl tahrip edllmlı bir 

ile bolmuıtur. 
~I •rır'dı •Okun iade edil · 

lı ~:ı te hılk lı ve gftcGne 
) ~llııetır. 
~,I ~ Phelerden •elen Uabee H 

S ,1 trlert d " .;. ıe,11 e ıllAblarını depolara 
l / Q lb. etmektedirler. 

it do~ •rır haıtıaeılnl hılyan 
~Otlır lıgıl etmlttlı. 

let bık Dırar emlrl de dehı· 
t1>~ etınııttr. Civardan da bir 

f}ı•lltb teslim edilmektedir. 

JJ '-'•l ~edı\'l'dı da nzlyet aor· 
lt1ı~ ele gelmloılr. Barar'dı 

"'n'J ltıb •rın emrlle lnhılardakl 
htı eece kelf me•er slllnmlı •e 

0 

1 ltır,11e Arıbc. ikame edllmlotlr. 
e t , 

0 .\t'bc. e clnrı reımlg dlll 
1 ~ 4d1 olıcaktar. 

k t>'-a ı"Abıbı, 13 (Radyo) -
~•te tılyın orduıanun Bldh 
lıg1 "

1 Bıdoğllo Ontl.Dde yap· 
lı,ı~ leçtd reımlne her 11nıf ,,,, 

4dJ ••kert leılrık eımlıtlr. 
h._ b '·'bıba'yı tarihi bir ltıl · 
'1etı '}tı~ı çekllmlı n top 

ite 
1 
~., tellrnlaomıttır. 

t•.s,, eııı Bıdo&lto bir nutuk 
lb.lt •e · ...... ı . \ '•I t 1) Jı Kralının 
oç,• 1 
~ " 11 ldHulle 

._ gGa bltlD 

namını 

hareket 

Bıbeele· 

aab11ında ayol ıoretle çılıımık· 
tadır, lltlcı edenlerin miktarı 
çoğalmaktadır. 

Roma, 13 (Rıdyo) - Itılyı 
rnıtbuatı, Bıbeılıtan'dın pek 
yıkın zamanda Iııl11'oın mah 
tıç olduğa iptidai mıddelerln 

tedırlk edilebileceğini yHmık· 
tadarlar. 

Bıbeılstın'dı ıınai ve lkta· 
Hdi teeldllt yıpılıcık n yeril 
halktan da bu huınıta letlfıde 
edJlecektlr. 

Yedi aylık harp oz~n bir 
imar Ye lellhıt deueal takip 
odecektlr. 

Roma, 13 (Redyo) - Propa 
ğındı bıkana Kout Clyıno bir 
Almın gazeteılne beyanını bo 
lonmue •e ltılya'oıo Bıbeılı 
tıo'dı neler yıpmık istediğini 

~öylemlı te ltılya'n•n 11de harp 
için değil lmer için de çıltotı · 

tını llhe eımlotlr. 
Londra, l 3 ( Rıdyo) - Royter 

ajansının Adlı· Ahıh•'daa aldığı 

haberlere göre, hal1ı'nın iıgal 
ettiği aahıdıkl mftılftmıoları 

ıtllh altına alacığı hıkkında 

çıkan haberler yılandır. 

Ankara'da 
Dolu Yağdı .. . 

Ankara, 13 (Radyo) - Bu 
gftn 36 dakika duam eden 
ılddetll bir yagmur n dola 
yığmıftır. Bir ırahk yerler 
ti'em beyaz olmaoıor. Bnıl1r 
ıoğuk gitmektedir. 

1 Nöbetçi Eczaneler 11 

, Bu ıkıım K.emerallındı Hl· 
lll, Gazelyılı'da Gazelyalı, Tll· 
ldllk'ıe Faik, Efrelpııı'dı Et· 
refpep ecuaelert aç.ktır. 

Bıll•lara herg6n ô&Jeclea 
IODfa bakar. 

lıtiklll caddeli No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci bt 

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

Çocuk hastalıkları 
mDtehassısı 

Doktor 

Bebcet Uz 
Hasıalnrını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokagtndaki kıliniğinde kabul 
ecler. Telejon 3990 

Kazı, nahiye köylere elterltll 

Satılık radyo makinesi 
Elektrik ceryınııı, ıklml4· 

törle çıhıır Egrım n dört 
IAmbıh bGtftn teferruata ile ha· 
ıaıi yıptmlmıı bir radyo mı· 

ldoeel ıatahktır . 
Maracaat: Yemlo çaroııı Sa· 

bablddln Kral mıtb11S1na D. 6 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıklars 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci herler sokak No. 36 

Telefon 2310, eti 3668 

Kiralık hane 
Göztepede lsmeıpaoı ıonğın· 

da 14 numınlı bıne ldrılıktır. 

Talip olınların Gazetemiz 
idare memuru BOeımettln'e 

mtırac11tları ilin olunur. D: 1 O 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Bıedarak Baycık Sılepçl 

o~lo hanı kareııındı 

Akhisar urbaylığından: 
Akblear elektlrlk fıhrlltası ihtiyacı için 65000 litre motodn, 

816 litre Hkom 1088 litre Dlzelyağı, 822 tane 220- 25 n 
144 tıne 100 Htlık elektlrlk Jıimbaıı 2490 11yıh kanun mocl· 
hince n 25 ·5· 936 pızatteıl gGnft eaat 15 te ihale edllıuek 

ftzere ayrı ayrı ve kapah zarf oıullle eksiltmeye çıkarılmıttar. 
f eteklller Akhl11r beledlyeıloe mdrac11at etmeleri ilin olunur. 

1196 10 li 18 22 

lzmir Vakıflar Direktörloğnııden: 
Vakfı 

Sılepcloğlo 

" 
" 

" 
" 
" 
ti .. 
, .. 
.. 
" .. 
" .. 
" 

No. 
13 

24 6 
24 ll 
~4 25 
24·28 
• 

24ı 30 
48 

2412 
2413 

26 
24·10 
ı 5 . 2,ı 

14 24 
24 ·1 
24·3 
244 
24 6 
24·21 

Me•kll Neti 
Dayak Hlepcl hıoı içinde dOkkAu 

" 
ti 

" 

" 
it 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 

" .. 
ti 

it 

" .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

.. 
" .. 
" 
" 
" 
" 
ti 

ti 

ti 

" .. 
il 

ti 

ti 

,. 
•• 

Bedeli 
60 
36 
36 

240 
96 
48 
48 

156 
48 

240 
240 
180 

60 
60 
60 
!18 
48 
36 

Emaneten idaresi kararlattmlın bftyGk ealepcloğlo hını için· 
deki yukarda yazıla dGkklnların klreları ya:aıldığı ftıere açık ar· 
11rma rnftddetl içinde lıtekllıl çıkm•mıotır. lobo ban toptan bir 
klrtcıyı •erlllnceye kadtr kiraları daire tarafındın •e ldnya 
verildikten eonra akit bozularak ban klracun tarafından ınlıımak 
bydlle lbaleıl 18 5·936 pazarıeıl gOnO 1111 onbete kadar tem· 

dl& edllml lr. İlleldll r 

'l'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lzmlr ıekercller Çlrfllıoda 20 numaradaki lma14thaneml iz 

mir Eski Bhp11ırı Sahıban cturındı l numıraya nakleni 
ğlmden sayın mOıterllerimlo slpulelerlnl yeni adresime ver· 
melerlol eaygılarımlı bildiririm. 

Güzel /:.mir biskıiviı fabrikası sahibi lstanbullu 

lsmail Hakkı 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Ms. Mv. ea. al. komisyona riyasetinden: 
Comorlyet kara •e deniz ordoeoudı kullanılmak Oztre U55 

Hyıla Hkeri memurlar kanuoona ye bnna alt tallmıtı hakGmle· 
rlne uygun olarak ııığıdakl ıartlarlı yedinci ıanıf {A,.kerl hare · 
me göre 30 Ura maaoı aell) aekerl adli hAldm alaoacıktar . 

1 Hukuk mektebini en aşağı iyi derecede bhlrmlı olmak. 
2 ihtiyat zıbltl olmak. 
3 33 ya11Dd1n yakarı olmımık. 

4 8ııkısıoa g~çer b1111lı~ı Ye vazlfeılnl gereği gibi yap· 
mığa mani olabtler.ek vucot ve akılcı bir 11111eı balon· 
mama. 
Tam teeekkftllth bir aekerl bııtınede mD&} ene ettlrl· 
lecektlr. 

5 Yabancı ile e•ll olmamak· 
6 Şeref \'e hayılyetl mobil bir suçtan mutlak ıuretlr bir 

cftrOmden dolayı aç ay nyı dıba ziyade hıpae mıh· 

küm nyı b~yte bir suçtan takip ahında balun.ııımak. 
7 - Sırhoılok kumarbazlığı adet etmle komar oynaraıe ıh· 

ilk Ye 11lrece BAklmll~e yaramayacak bir bll ile dile 
geçmlt olmamak Ye hanları polis tıhldkatlle tevsik etmek. 

8 Nofos klğdı ıuretl ihtiyat zabit terhis tezkereıl. 
9 Diplomanın t11dlldl ıuretl mobtısar hıl tercftmesl. 

10 Bu tartlar dahilinde lateklUnln nalkalarlle dörder edet de 
fotoğraf larlle birlikte bir istida ile en geç 15 MıyH 936 
guntıoe kadar en yıkın Hkeri komotınhkları nyı 

aekerllk tGbelerlne mQracaat etmeleri. 
28 30 3 5 6 8 10 12 14 

Mat. Mt. eat. al. komleyonoodın: 

l - Bir metresine biçtlen ederi 33,93 koroo olan l 00 bin 
metre kılaf lık bez ile bir klloıanı blçllen ederi 7 4 ka · 

ruı olın 30 bin kilo kondura boyHı mtlteahblt nam 
Ye heHhını ıçık ekelltme ile ahoacıktır. 

2 Örneklerini görmek n kıhflık bez ıartnameılnl 170 
koroeı n boya ıartnımeelnl paraeız almak lıtlyenlerla 

hergGn öğleden ıonra komlıyooı gelmeleri. 
3 Birincinin ilk teminatı 2544 lira 75 kurue n lklnchl · 

nln 1665 liradır. 

4 Kıhf hk beıln ihalesi 18,5,936 pazartesi gGna saat 11 
de •e boyanın ihalesi ıynl gftn saat 1-1 tedlr. 

5 Elulltmelere ~lr.,ceklerln kanonun 2 n GçOncCl madde· 
lerlnde yazıla nılke ve ~okarıdı yHılı tımlnatlarlle 

blrllktt ıım ihale sutlerlnde M. M. Y. 81. ıl. komlı · 

yonondı bulanmaları. 1 5 10 14 l 107 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

EHıNo. 

Peılo: 

Yeri No. ıı 
E!kl Yeni 

242 Kuııyıkı ılıybey m. 
celll bey s. 

76. 76,1 82.84 

330 Hıyrakh kınaryı ıokak. 

325 Karoıyıkl donanmacı m. 
mO.radlye ı. 

4 4. 
23 

349 Bıean boce m. kızlar •AH• 
hını içinde. 

25,52 

350 
353 
355 

40~ 

582 
653 
658 
660 
731 

" 12,25 
Baaan hoca m. osmınlye c•ddesl. 29 tıj 

Karııyaka alay bey m. hen· 36 1 l 
glm ıokık. 
K.arıtıı mıhmot hıyatl eo. 1 4 
Üçtınccı karalaş lılAhane arkaın 8 No. 

"' c asansör sokak. 19,2 tıj 

Barona yıka M. lklocl yakı ı. 50 50 
u cl••n yolu. 12 8,10 

Birinci karatıı mınsari H · t3 7 ııj 

de yokuao. 

Depozltoıu 

Net'I T. L. 

E• 240 

f y 40 
1100 

Oda 75 

Oda 40 
Mağaza 125 
E• 700 

Et 160 
E• 160 
Ana 15 
EY 60 
E• 300 

1 Et 200 

785 
970 
872 

Karatıı irfan eokak. 26,l 26 
39 :rn 

N 30 EY 80 
"' poatıcı •U el. ıokak. 

Birinci karatıe lcıdlye ıokak. 

Takıltle: 

205 K.öprCl tramny caddesi. 
SöO Mersinli Hornı\'I caddesi. 14 
Pazulakla: 

15 
E• 80 

tıj 1 7 E• his 220 
seli 56,35 

taj 792 E' 3000 
Kıbnhıoe 80 

389 ikinci karatao ıebft kemal ıokık. 20 E• 300 
415 Göıtepe merhum nevzat 7 7 E• 350 

bey ıokalı:. 

Met .. 11 ve nomarılırı yakındı y11ıla emllkln hizalarında lea 
ret edildiği teçhile bedelleri pr:tln, tıkeh te puarlıklı ödenmek 
Ozeıe 30,5,936 cumarteıl gftnti eaıt onda lbıle edilmek kaydlle 
ıçık artırmayı konolmuetur . 

lıteklt olanların hlr.alaranda y11ıh d• pozltoları nınaml11e yata · 
rarak artarmıya girmeleri ıe 71alanada içer foto ref ılıaelerl. 
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\~r!~:~~;~::ı:ı ~ Ali.şehir Banl{ası ~ 
ERVICE MARITIM ROUMAlN - 1 z M 1 R·~ş lJ B Es 1 = 

110RESTES,. vapuru 13 ma - -

yasta gelip BURGAS, VARNA := lktncl Kordon Borsa Civarındaki Kendll_ Binasında = 
ve KÔSlENCE limanına hare- - TELEFON: !2383 = 
ket edecektir. • -

"ULYSSES" vapuru 18 ma = llerlilrlü (Hanka ve Komisyon) Muanıelelcri \' aptlır. = 
yasta gelip 23 mayısta ANVERS r ' Vadesizlere % 4 -

ROTTEROAM. A 1STEROAM = Mevduat Sa --tları: A!tı ay vaddiy~ % 5 = 
ive Bamburg limanları için yük _ ' Dır sene , .. odclıje % 6 faiz ,·erilir. -
alacaktır. _ = 

"0RESTES,, vapuru 31 ma = Zahire, GıOm1 incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır . Mallar geldt = _ 
~~~.~ ~uuı~ı~~~~~u~u~ı~~~:~ı~n~~;~~uuuunuuuuuriuuuuuunuuuuuuuı~nuuuuunı~ ~~~1111-~--~~~-i~~~l-~-~~~~3-~-3-~~l-a-~-3~11~11~~~ 
ları için ynk olacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEI 1 

0 GOTLAN01, motörQ 12 
mayısla beklenmekte olup yü 
kQnfi tahliyeden sonra ROT· 
TERDAM, HAMBURG, BRE· 

meo (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, &01'ENBURG, OS 
J..,0 ve ISKANDINAVYA 11 
manları tçln ynk alacaktır. 

.. VIKINGLAND" moıöru 28 
mayısta beklenmekte olup ROT· 

TERDAM, BAMBURG, BUE· 
MEN (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 

ve ISK.AND1NAVYA Umanlan 
için yak alacaktır· 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
"PELEŞ11 vapuru 14 mayıs 

ıa gelip ayni gtın MALTA, 

M ARSIL YA ve BARSELONE 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yok kabul eder. 

lıtuıdakt hareket tarlhlerlle 
oavJunlardakl değlşlklfkJnden 

ıcentı mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafslllt için ikinci 

Kordoo'da Tahmil n Tahliye 
binası arkasında Fratelll Sperco 

vapur aceotalığ1Da mOracaat 
edilmesi rica olunur. 

Tel11. 2004 • 2005 2663 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEV ANTE LINIE 

cADA TA" vapuru balen il· 

manımızda olup, Anvers, Rot· 

terdanı, Hamburg ve Bremen 

Direkt için yok alacaktır. 

"BERAKLEA,, vapuru 25 

mayısla bekleniyor. Anvere, Rot· 

ıerdam, Bamborg ve Bremen 

Direkt için ynk alacak.tar. 

AMERiKAN ExPORT LfNES 
"ExPRESS" vapuru 24 ma 

yuıa doğru bekleniyor, Nev· 
york için yük alacakt1r. 

SERV1CE1MARlTlME ROUMAIN • 
BUCAREST 

.. DUROSTOR,. vapuru 13 
mayısta bekleniyor. KOstence, 

Soltna, Galaız ve Galatz ak 
t11rmaeı Bf!lgred, Budapeşt1 Bra· 

ıhlava, Viyana için yOL kabul 
edecektir. 

Vapurlarao hlmlerl r,elme 
ıarlhletl ve navlun tarifeleri 

İHS~N 
KLİSE.~E MÜHl)R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 ~~-;--

... 

hakkında bir taabhndr. glrl~I 
leml'Z telefon No. 200; 2008 r 

ÖKSÜRENLER 
.Muılaka (OKAME~TOL) öksürük 

eekerlerini tecrilhtı •runiz .. 

~- Lö Feniks Espanyol .................... 
Olivier vEŞOrekasJ 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendcll Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD 

"üPOTO,. vapuru 20 mayıe 
Londra, Bul, ve Anversteo ge· 

llp ynk çıkaracaktır. 

"FLAMI TIAN,. • vapuru 22 
mayııı Llverpol ve Svaneeadan 

gelip yük çıkaracaklar. 

DEUTSCU E LEV ANTE LINIE 
11 HERAKLEA,, vapura 8 

mayıs Hamborg ve Bremen'dr.n 

gelip ynk çıkaracaktır. 
NOT : Vürut ıarlhlerl, va 

purlaran lıılmlerl ve navlun Oc 
retlerlnln değişikliklerinden mes 

ullyet klbul edllmu. 

ve Pürjeo ~abab ıo eo üetün 
bir mfiehil oekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli m6ı· 
bil istiyenler (Şahab Sıhhat 
Sürgün Haplan)nı maruf ec· 
ıanelerden araunlar. 

Hayat Sigorta olrketl 

Merkez idaresi: Paris ---
31 KAnonuevvel 934 tarihinde eermıye ve ihtiyat akçe· 

lcrl 27.l,lOi ,87~1034 Franaız frangı. TOrklye'de 1895 ııene· 
ıılndenberl hail faaliyette. 

ZARAIUJAR Ç·1BUK ÔD/:,'N/R. 
Y rol ıılstem bayat tıfgorıalar1 akdi için İzmir ve havıllıl 

umum acenteltrl. Kardlçell lıan1Dda 24 numaradı. 

Ahmed Besiın ve Asım lsmail'e mflra-
• ____ . caal edilmesi tavsiye olunur. . 
- Telefon : 2:l7 L Telgraf adr~•İ : IJl'easlm -

Akhisar urbayhğındaıı: 
Bazlrao 93G bı~andao itibaren urayımız fen bf'yetl kadroııuoa 

l '20 lira Ocretll bir mQbendls alıoacıktar. lııteklllerln 2799 Hyılı 
kanunun 5 lncl maJdesl muclbloçe yapılacak inha Ozerlne Ba 

yıodırlık Bakanlığınca tayini yapılmak Ozere 1035 11yıh kaound11 
yazılı veılkalarlle birlikte yazı ile urayımıza baovurmıları llAn 

olunur. l 15 l 6 10 14 18 

- ~ 
~ NıızUU Madran rakı fabrlkaaı bir ııene evvel son slatem ~ 
=: Ozerlne teıılıaıanı yenllenılt bu ııuretle içicilere de sıbbt ra ~ - ~ :: kı 'ermekte bulunmu9tur. Vak.tile lmalAtın k4f 1 gelmem~· ~ 
=: ııloden mal •erllnılyen Aydın, Umurlu, Karapınar, ReıJadlye, ~ - ~ ~ Sökr., Milis, Muğlı, Bodrum gibi yerlere d" mal nrllecek· ~ 
S tir. iskontolar llfeğıdadır. ~ 
::C 96, 49 190 koruoluk olşelerde yOıde 20 Iskonto verilir ~ = 29, 21 c c c ıs c c ~ 
5 i 2, 38 c c c 20 « c ~ = 2~ c c c 14 « c ~ = 16 c c « 16 c « ~ - ~ = Boş eloel~r Naıllll teılfml 25 eaotllltre 3 kuruşa alınır ~ = c c 15 « 2,5 « c ~ 
- c c ıo c ı,75 c c ~ = ~ _ Aydın Jepnmuz açılmıotır. Aydın hnallel bu yerden th· ~ = tlyacını temin edebilir. Aydınpalaa karijııında No. 64 ~ 
- Madran maı.ezası ve rakt imalatbaneei eahibi ~ 
~ e ~ 

• 11111111111111111il1111111111111111111111111111111111111 LO t f i 111111111111111111111 Hj 

•mmmmnıınnmına... Dok tor ~ııu111111111111111111ııı~ 
~ 

= A. Kemal Tonay 1 = llateriyolog ve bultışık, salgın lıastalıklıır mütahas ısı ~ 
- Baımabane iıtaıyonu karıııındaki dibek eokak baıında SO uyı• 1 = h eY ve muayenehaneBiode 1abah Hat 8 dan akıam uaı 6 a kldar ~ = haatalanru kabul eder. 1 
- Milracaal eden haıılalara yıpılm11ı lizımgelen eair tahlillt •e ~ 
_ mikroıkopik muayeneleri ile •eremli hutalara yapdmaııına cevaa gö- ~ 

-ııillıi"ııiiı"nıliıliıittiııınıiıilıiüiıiuiıiiiiı"i'ınıi~:~:~:~ ~:;h;·,,,,,11111,J 
Bodrum Belediyesinden: 

l - 8·6 9:~6 gOoQ Hat 16 da Bodrum belediyeılode dılotf 
encümence ihale edilmek. ftzere 6010 lira 36 kurua k• 
olf il Bodro'n belediye blnaeı lnıaatı kapah eksllıme1' 
kooolmnıtur. 

2 - Şartname proje keılf ve buna alt diğer e•rak Bodro" 
beledlyeeJnde gOrtUeblllr. 

3 Muvakkat teminat 450 lira 38 kuruştur. 

4 - Ekslhmlye Klrecekler ticaret odasında kayıtlı bolandaJ 
ğuna dair vealka bu lolerl evelce ve iyi oekllde blt1r111lf 

oldoklaranı gösterir veıılt. vereceklerdir. 

5 - leteklllerln pazerteel gOna saat 15 de Bodrom belediye· 

ılnde bulunmalara ltzımdır. 1235 lıl 19 24 ~ 

Karşıyaka Spor Kulü· 
bünden: 
Heyeti Umumiyeyi Davet 
17 ,5,9;rn pazar gaoo Karoıyaka Samer ııtnemaaında kultıbO 

mOztln · umumi toplaotaea yapılacağından bilumum mukayyet •'' 

oın eaat 10 da hazır bolunmıları rica olunur. 1212 


