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Dünya Haritasında Artık Habe
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~goslavya gazeteleri, Tevfik Rilş· r -~ Cibuti'ye mi, Berhera'ya 
19 Mayıs mı gitti? iki haber var ~ Aras'dan sitayişle bahsediyorlar 

Balkan Askeri Misakı Kuruluyor. 
Tam Bir Anlaşma Var! -levtik ROşdil Aras ve diğer nazırlar bugiln Cenevre'ye gidiyorlar. 

tuoanistan'ın tecavüzler karşısındaki vaziyeti, zecri tedbirler ve 
Boğazlar mukavelesi de konuşuldu. Romanya ile anlaştık. 

.~----

((amalizm 
llokômetçiliği .. 

Falih Rıfkı ATA) 

Dtıo, yeni dnlelln ilk hG· 
l6Clletlnlo ı, baıına geldfğl 
•-.6n yıldôoftmft idi : Atatürk, 
'aıçtocl lcra Veklllerl Be•etlol 
lg20 mayısının lkhlode Anka· 
~'da toplamııtır. 

k.amillzm dnaeıoı iyi anlı· 

~k için. AtaUlrk'iiu o gftn· 
.... beri, bu de•lete nıııl bir 
~lulmetçlltk tellkklıl getir· 
-...,ı iyice ınlamak IAzımgellr. 
" tcllkkl ouk tarlhlnde hiç 

CUmlyen, k•nun, it ve 

llılp haktimetçlllğlcllr. Yeri 
ı her ılrlG meeullyetten 
odığı için hiç bir nıtf e 
iyen bir U~ıtçılık cihazı 

olduktan •onra, keyfi lda 
1 kaldırmak neye yuar ? 

'lat bu oo ılh yıllık denede 

T. Rı~sdıi Aras, Yugoslavya başbakanı ile Belgrad istasyonunda .. 

lıtanbul, 5 (Buıoıi) - Yu lantıııadao ıoarı, bu aabıb ıHt 
goılny• gazeteleri, Bılkan ın onda •e •kıam ıut onyedlde 
t.alı konı"ylne rlyaıet eden iki toplantı daha yıpılmıotır. 

Dıı Bıkınımızıo, ılyaH eabı KooPt~yden alının netlcPlr.r, 
ıındıkl faallyeılnl .feyıll monf gece, reımlğ bir tebliğ ile Df'f 

fıklyerlol ıebarftz ettiren bara rr.dilecektlr. 
retli n~dyat yıpmık1adırlar. Koa1ey Hıları arumd11 ta· 

Konseyin dDnkl lbaeri ıop - sona 4 iincü sulıifedP -

Necaşi saltanatından vazgeçti mi, 

geçmedi mi? Eden cevap veremedi 

•• 
Resmi tatil gllnD 

olacaktır .. 

lıt.abul, 5 (Ôzel) - 19 
M•yaa AtıtClrk'au mUU mGCll· 
dele1e b.tl•mık için S.mıuna 
ayık b11tıA1 göoln yıldiSDfl · 

modar. Buglafln, reamlğ t•tll 
gCloQ olmaıı için bir kanan 
liyıba11 haaırl.amakt•cLr. IA 
yıba bu gllnlerde K•mutayd• 
mlHkere edilecektir. 

\... .) 

Yeni Göçmenler 
Dflktlmetimizle Ro
manya arasında bir 
mukavele ıimzalandı. 

Bükreş elçimiz Hamdıdfoh Suphi 

111tlletlu tarihinde belki bir 
'• g~rece~I, bt:lld biç rastla 
•cagı badlıeler olmuıııar. le; 

•talar •e dıı lttll•klar karı• · 

milli kurtuluo harbı ka 
0

•lmııtır. iç ve dıo tahrikler 
it 1 ' H b • ( · v lıtanbul, 5 (Oıel) - Bakreı a ya DJD a eşıs an e elçlmiı llamdullıb Supbl, bu· 

gDn lıtınbal'dan Bakret'e ha · 
nda, bir mllleılo mıddl 

llt•i bitin m6e11ttelerl 
rinde teılrtnl hlueulren 

•
11 ~ıltp ha;c:ketlerl bııaralmı11ır. 

or· , r-" ttbı daıonannz : lo görOl 
bO lr ; f•allyetler •raıınaa 

"llelp ioılc•mı koroomuıtor; 
' gClçlftğe klrtı yalnız kanon 

"''•lara kullanılmııtır. 
lıııue:ıio kurtolmı •e kalkın 

lradeıılnlo, bu kurıulm• 
~•llunmayı alıkoymak lııt 

t1a 
menf 1 ku netlere karşı 

1tblyeılol, Dikta ile lıah 
"k lstlyenler, bu kadar ağır 

1
1•r içinde bir an mecll11lz 
"-•r•o bir oef, ve bir an 

:''liyetılz ı,lemtyeo bir ha 
'bet göerermrğe muuffak 

Libya' da ki Askerlerini rekeı etmlıtlr. G11etecllere be· 
yanana balanın Hımdullab 

G • ç k • 1 k Supbi, Romanya'dıkl gôçoıen· eri e meSJ stenece • terin Tarklye'ye ·getlrllmeal 
hakkında tkl bGkdmet ara11n 
da ıktedllea maknelenln mu ~----~--------8 u Suretle lngiltere Italya'ya Yakla-

şacakmış. Zecri Tedbirler Çürüyor •. 
&1ddık nlsh11ını 8Gkreı'e RÖ 
ttlrmekte oldoğuna n Ro· 
mınya'dıkl Tlrk malla . ının 
Romen hlkdmetlne 1atalıp ma 
kablllnde mlhaclrlere yany•cak 
her tGrla JooHt m•lsemeal ıa 
un alınacağını eöy•emlıtlr. 

------
Numan Me-
nemencioğlu. 

Kalenin ve Molotof ta· 

Vehip Paşa ve Ras Nasi
bu Da Ayrıldılar. 

Necaşi Cibuti'den Merasimle Uğur
landı. Kudüsten lngiltereye Geçecek 

Cfbutf, 5 (Radyo) - Neca· 
tiye refakat edenlerin adedi 17 
klıfdlr. 

Necaıl Umandan ayralırk .. o 

hOktlmet dıireal Hıbeı •e Fran· 
sız bayraklarlle ıOılenmlı ve 
Sen«'gılll askerlerden mGrr.kkep 
bir kıt'• ıellm reamlnl Ilı et· 
mlıtlr. 

Ctbuıf, 5 (Radyo) - Cenup 
cepbeel Bıbeı kumandanları 

RH Naelbu .e Veblp Paı•, 
Rae Mıkouen buraya daıl ol 
moolardır . 
Romı, 5 (Radyo) - RH 

Naılbu n Veblp Paıı İngiliz 
ıom•llel b11dudlarını geçerek 
Berberayı gltmlel~rdlr. 

Adfı Abıba, 5 (Rıdyo) -
lagilten'nln Bahtı set lrl Slr 
Bartoa, beyıoatta bulunarak 
Necaı1nln Kudüs'e ve bundan 
ıoarı lnglltere'ye gldl'ceğlnl,0 Of• 
lunun tebıiltae dnam edece 
~lal -6ylemlıtlr. 

Ctbud 5 (Rıdyo) - B1r1r 

I' ehip paıa 

cepheıl kumınd•nı R•ı N•ılbu 

ile mnınlrl Veblp p•ı•. Harar 
CPpheıılnl ler.ke~erek Dredava· 
dın trene blnmlıler ve Cf boıl 
ye gelmlılerdir. Bu ıurrlle sou 
ftabeo muknemeıloln de l•m•· 
men kmldıAı anlaıılayor. 

Roma'dan bir manzara .. 

Dün Gece, Italya'da Fa
şist Seferberliği vardı. 

,;•k için lmldılz bir yorgun· 
~ kaılanıcalı.lardır. Bir tek rafından kabul edildi Mus~olinı, Bir Söylev_ Vermiş Ve Ci-
'•, itaati dloleotlren mukad 

) Dikta, TOrk mllletlnlo 
ıı'' •e tarih mukadderinden 
~~0r: Kurtulmak •e yaoamak! 
t '-'lr ı her zaman, harbta ve 

~)'ttt, blrlblrlmlai ındlğlmlz 
ta' btrbtrlmlıe gOcendl~lmlz, 
~ttl~lmlı H ayrıldığımıı her 

1 
"de ıekAlarımııı ve ruh· 

_ .... ,, bn Dlktı'aın t1&ylkln· 

'ı ''•klaıtt11madık. O taz· 
e1a 

•onra hGrrlyet değil. en 

--~ kôlellk, neflı, aile •e 
"- alUeıl .. rdır. Millet, 

1 tbecUsl, meclisin hClkô 
t, 

1 •e htpıtnln bağlandığı 'Dl milli bGIClolClk lote 
. ~Pllnlo çerçneıl içinde 

er tey, it, kanun ve 
•o,.., 4 ncü sahi/ ede -

• 

M. Mussolini, babası lıarpte ölen bir tayyarecinirı kızına 
madalya ıeriyor .. 

Londra 5 ( A.A ) - Sıbab Deyll Telgraf cltyor ki: 
ga1etelerl umumiyetle lnglllı Her halde Fransız hlkdmetl 
blkümealnlo Habeo meı'eleıl Muıaollnl'yl B•beolıl•n'd• ve 

bakklnd• teklbedeceğl ılyaaet Llby•'d•ld kunetlerlnden mü 
hakkında henClı hiçbir karar blm bir luımını geri t;eka.lye 
•emmedl~lal ve meı'al bir Ha eenedecektlr. Dandan m•kıat 
qee bClkômetl me.cod olmadı · ltılya ile Iaglltere •n!tndakt-
dıAından zecri tedblrlerln lda· gerglnlltl haf lfle'lmektedlr. 
meıloİ bina gDç lıtlyeblleceAI Morolag Poıi guerdl ne 

al 711mıktadır. ' - Sonu i w rRI Mıhift!dı ·-

MoıkoH, 5 (A.A) - Sowyeı 
merk,.ıl lera komlteıl relıl K.a 
lento •e b•lk komlNrlerf relıl 

Molotof Numan MeaemencloA· 
la'na kabul etmltlerdlr. Her 
iki kabulde de Terkiye blylk 
elçlıl Zekat Apıydan Ye dıt 

tılerl komherltk aaunlal Krea 
tenıkl bH1r balanmaılard11. 

Numan Menemenclotla y• 
nıada Apaydın, Tarklye etçilik 
memurları •e So'yet dııbıkan 
hk erktnı balundaAu halde 
Tokıloo t•yyare kınrglhını 

alyıret etmlt •e bllba11a paH· 
ti• ıabeelne alaka gôaaermlotlr. 

M01ko•a'da pntlk 1allm yap 
m•kta olan TClrk paraıltc;Glerl 

gurubunun tallmterlal de aey· 
reuillftk. 

han Haritasında Artık Bir Habeşis
tan Mevcud Olmadığını Söylemiştir --Rom•, 5 (Rıdyo) - Bugaa erdiğini illa eımlttlr. 
•k .. m azerl umumi ıeferberllk Sinyor Mu11ollnl nutkunu 
tecrtlbeal y•pılmııtır. Her ta V rnedlk Hrayl balkonundan 
rafta ç.alar, ınmpetler n fab lr1d etmlıılr. Veuedlk mf'lydanı 

rlka dDdClklerl ile seferberlik baıt•n bıeı dolmuıto. 
illa edllmlı. bCltCln ltılyın'lar Slnyo Muuollnl aaat 7 ,30da 
menıub oldukları yerlere mi 11rayın balkonuna çıkmıttır. 

rae11at ederek lılmlerlnl kaydet· Balk•n ve bltün Romoma, bft· 
tlrmlılerdlr. tftn Italya h•yrakları elektlrlk 

Seferberlik mlnaıebetlle Sinyor tenwlratlle ıOılenmlıtl. 
MaMollnl bir nutuk lradetmlotlr. Sinyor Mo11ollnl ılkıtln ara · 

Ba autkoa dlnlenmeal için 
bltftn halya'da bGytlk hazır· 
tıklar yıpılıqııtır. Sinyor Muı· 

ıollnl bu autuk ile Adlı Aba· 
ba"DJD ltpll, b1rbıD blıamı 

sanda nutkunu lr•d etmlt •e 
demlotlr ki: 

.. Fac;lıt lbtllAlı nlmına, er· 

kekler, kadınlar, çocuklkr "" 
- Arkası 6cı say.Jada -



'Alman Milletine 

Fihte'nin 
22 

- Bu, talebenin ahlAkıoa 

fena tesir etmez ml? Diye eo 
rarsaoız. 

- Hıyar, çtınktı bo kork.o, 
t11hrfk eden bir fey değildir. Ço· 

cu~o lylltğe hen bo de~lldlr. 80 1 

çocuğu, feoalıktao yüz çe•lr· 

tir. Bononlı beraber eonu bir 

dıhı ıllJUylm ki ceza gibi, 

•~ztfeelnl hatırlamakta örneğe 

mohll ç olmak gibi tgne lıtl· 

yeo kimseler kCllUlrilo en aşağı 

derecesindedir ter. 

Amma ben eooo da itiraf 

ederim ki cok kerre; (ltHt) ın, 
tee1Bfte etmle nizam aşkındın mı, 

yabod ceza korkoııuodan mı 

olduğuna ayırt etmek ve bono 

kontorol edebilmek gftçtClr. Bu 

takdirde talebe, bOeoftolyetlni 
apaçık göateremlyecektlr y., 

eğitim bono ölçemtyccektlr. 
Fakat talebenin, camle zara 

ranı çıhımık fırııah şöyle 

danan, onan yükselmesi için 

çıheıcık tarzdı teekll4ıa mıllk 

bir mfteBBeeede bu kotorol 

yapmak mtımkftndar. 

Talebe ruhi konetlerlol, 
deralerle, konetlendlrme ya 

aında beden konetlerlnl de 

( tarlı veya bııkıl lıltr gibi 
lelerJ;J ) mftmarceelendlrllme· 
ildir. 

Öyle lae mGe&1eee, temel 

prensip olmak Gzere talebeye 

eano teklif etmelidir : 

Bir lede lbtleaıı bıeal ederek 
bono baekalarını ô~retmı mec 
burlyetl. 

Kim bir ke111f !•parsa veya 
hoca tarafındın öne sOrCUen 
Get dorumu dıbı iyi kıvrareı; 

kendi şabef lelerinden derele · 

rlnden veya mlbanlki l1tnde11 

moıf olmakeazıo bono kendi 

realtze etmeğe oğrıııcak1ır. 

Bu munzam ödevi ıeve seve 
QıtGne ılmık dı temel preDllp 

olmıhdır. İııteOJlyen, bunu 

ftatüne alıp almamaktı serbeıt 

olmalıdır. Zaten bonon için 

biç klmee bir maUfıt bekli · 

yecek değildir. lı ve eğlence 
itibarile hepsi de mfteuldir. 

Talebt, bir medh dıbl bekle· 

mlyecekılr ; çünkll cımlının 

her ferdi eöyle daeanmeğe 

mecburdur : Ancak böyle yap 

mıklı borcuma ödayorom. 

Henlm mtık:Afıtım, sosyete için 
çılıemada ve muvaffak olmada 

doydoğum zevk Ye saadettir. 

Bir talebe, ne kadar ehliyetli 

lee veya ehliyetli olmak için 

ne kadar çalıeırea, lııtikbılde o 
kad1r ziyade çahomak IAzım 

gelecektir. Yakııek htldıtlı 

talebe, ötekiler uyurken uyanık 

bulunmak, ötekiler oynar.ken 

dOıftomek mecborlyetlodedfr. 

Bazı talebeler, bQtftn bonlm 

tımımen ınlıyıcaklardır. Ve 

bunlar, gittikçe güçleşen bQtfto 
lşlerl kabul edecekler ve 

sevinçle yıpıcaklardır. Hte ve 

konetlerlne gdvenerek faali 

yetlerlnl gittikçe arttıracaklar 

dır. Ye eğitim işte bu glbllerl, 
bftUlo ıcooı ııalıvereblllr. Yeni 

eğitim, treğloe böyle gençlerle 

uecekdr .. Onlardı iyilik ışkını 
· ılnlendlrmletlr ki ba alev 

onları en dedo noktalarına 

kadar toıuştarmaştur. 80 genç 

ler, bıyııı lı:arıeıoca bıyıtta, 

kftçftk mektepti camlalarındao 

kinden bıoka tQrlll bıyıt 

ıDrecek değillerdir. 

lıte acunun, keodblodeo 

blamel makemmel 

Mayıt 6 
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HaberDerö 
' ı 

Hitabeleri Meşhur 

Çeviren: M. Rahmi Balaban Tayyareci Kost 
Kamutay Toplantısında Istanhul 

_____ Gazeteleri .. 

namını lı:endlıılnden lıtedlğl lstanbul'dan 
faaliyet onda mftkemmel bir 

Mübadele Ve ,.fefviz işleri ile Sefer-
de Sobaylara Verilecek Eşya .. 

derecededir. Fakat bo, yine, 

tğitlmden beklenen en üst 

noktaya varmıe değildir. En 
Qet noktaya ıncak : Soııyelenlr& 

oloeon kendlnde.n, icabında 

bazı abnlde letlyeceğl ıeylerl 

yıpıbllmeılle varabilecektir. 

Yeni pedagoji 

(Yeoi terbiye, ln&1olar1 en 

temiz ıhlikhlığı ytıkııeltmek 

Ye biç batıyı dGellrtmemek 
mecburiyetindedir. ·IIAhi bayata 

kadar · Bonon için tneanı lıı 

bat etmelidir ki: iyiliği, egoizme 

lletandftt: Buna, f lklrlerlmf zi 

aydlD •e canlı kılmakla olaeı· 

raı. lıte o samın ln111nlyeı, 
elmdl domaolar ara11nda gör· 
dftğft Olktıye yaklelmle olı· 

cıktır.) 

Yeni eğitim: Çocuğu en Hğ· 

lım ıblath yapacak, mohıke · 

meli ve eıımaz bir ardır. 

En eağlım abltkh diyorum. 

Bundan anladığım ıudor: Bu 

ııağlım ıhlAk, yeni eğitimin 

mabeuladar. MClitıkll ve oto-

nomdor. Konetlol, bls11t ken· 

dl derinliğinden ılır. Meeell 

kanonlar gibi, tatmin edllmeııl 

lAzım b•eka ıh14ki ıebeblere 

bığh değildir. 

Mobıkemell ve eıemaz bir 

ardır. Teeıdaf lt.re bıglı kOrce· 

ıılne gitmez. Sonoçlıra, en eağ· 

lım prenıılplere dayanarak gl · 

der. Talebesi, kendine gtı veni 

len bir Hrhk olup, tım zı· 

mınıodı . harekete geçer ve 
kendlelne çlzllmie olın yoldan 

gider; bııka bir yardımcıya 

mobtıç değildir. Kendi kanon· 

larını ve Jrıdeıılae dıyınarak 

terakki eder. 

Şllpheelz ki bu eRltlm; tıle 

benin robona ve lrıdeıılnl teı 

kil ediyor hıUA bu, onun llklla · 

ce yıpıcığı bir tetir. Booonlı 

beraber: en önemli ve eııaılı 

eregl değtldlr. Bu, ıblAki kGl · 
tar elde etmek için bir (Araçtan) 

neıtadın ibarettir. Fakat albai 
kfthDr, 11de bir araç gibi ol 

mıklı beraber, talebe tarafın · 

dın ıığlım bir ıorelte elde 

edllmlı ve ıblAk ıkeınıo ııöa · 

mez bir alnl olmalıdır. 

Bo eğitimden edlollmlo olın 
bilgi, çok veya az olııun, tale 
be, banoalı bnıtın hıy111 bo 

yunca devam edecek bir zihni 

yet kazanacaktır ki bu ııayede 
kendine gerekli olın büUln 

haklkatları dalma arıyıcak. 

Uo bıllkatları, kendi doıtın · 

ceelle boJıblleceğl gibi bıtıkı· 

larJDdao dı öğrenebilecektir. 

- Arkası var -

Ankara'ya gitti. 
letınbul. 5 (özel) - Avro· 

padıo tayyare tle Amerika 'yı 

ilk defa ghmlı olın meıbur 

tayyareci KoBl bogiin tayyare 

ile letınbol'ı geldi. Ve Anka 

ra'yı hareket etti. 

Adis-Ababa'da 
Tehlike içinde 
Evlenenler de var .. 

Londrı, 5 (8. R.) - Adle· 

Ab11bı'dı bulunan Taymle ga· 

zeteıl muhabiri M. Sılato ile 

lıpınyol gazetecilerinden mıd· 

mazel Mırgarelı Bırrara, ıebrl 

yığma eden bıydatların ıllAh 

eeılerl aruında loglllz ıefaret· 

bıneelnde evlenmtılerdlr. 

Mektepli 
ve Tabanca .. 
Mektebe getirilen ta· 

hanca patladı. 
htanbnl, 5 ( Özel ) - Sı 

matyı'da ilk mektepte bir hA· 
· dlıe olmoıtar. Talebeden l!'azıl, 

evdeu babaeının tıbıncHını 

alarak arkadııı Fıbrrye göııer · 

termek için mektehe getirmiş 

Ye tetkik ederken yere dftıGrftp 

ıteı aldırmııtır. 

Fıbrl ığır ıarette yınlın· 

mıetır. 

Londra Sefiri 
Hala itimatname 

bekliyor 
Londra, 5 (A.A) - Bu 11 

bıb bal ıeklslocl EdHrd'a 

ltlmıtnımelerloi vermek Ozere 

earaya giden elli kadar bayık 

ve orta elçi arııııode Habee 

elçtel baloomımıktı idi. Elçi, 

bonon benOı iti mıdnımeelolo 
gelmemeılnden ileri geldiğini 

~yl emlıtlr_. 

Boksör Karpantie 
Ttlrk boksörlerini 

çalıştıracak 
leıınbol, 5 (özel) - Vaktllc 

dftnya bokıı ıımplyonluğaou 

kazanmıı olın meşhur Franıııı 

bokıörO Karpıntle, bokeörlerl· 

miıe antrenör olarak Ankara· 
yı getlrtllecektlr. 

Kadın tayyareci re· 
kor peşinde. 

Oran, 5 (Radyo) - Loodra 

ile cenubi Afrlka'dı Kıp ara 

eındı rekor teııle etmek için 

bnılınan kadın tayyareci Aml 

Molllııon. 1111 16 dı Oran tay· 

yare meydanını lnmlıtlr. 

~---------~~-----
Ankara, 4 (A.A) - Bogftn Fikret Sllay'ın baıkınlığındı yapı· 

lan kımotıy toplınuıında mftbıdele ve tehlz lflerlnlo kat,i tH· 

flyc ve intacı hakkındaki tefelr fıkraııı mftzakere olonmoetor. 

Gene bu toplantıda hazerde ııObaylardao yOzbıeıya kadar bit 
kıııam ııabıylara ve seferde bcıtan subaylara elbise, kaput ve 

çizme nrllmeııl hakkındaki kanunnn ikinci mQzakereııl yapılı 

rak kabul edllmiı ve kıyılırın ıeıklıodırılmaııı Ye ltuetlendlrll· 

meel kaidelerinin blrleıtlrllmcıel hakkındaki Llzbon konferaoH 
kararlarıDln tıııdlklne ald kanonun da birinci mfizakereel yapıl · 

mıthr. Bundan ıonra roznımede boluoın mftbıdele ve tehlz 

felerlnln kat'i tıııffyeel ve intacı hakkındaki kanana ek olarak 

bazırlaomıı olan kanon lAylbaeıoın atakaeı dolıyıetle sıhhat ve 
içtimai muavenet encftmenl tarafındın dı tetkik edllmeıl ileri 
ellrOlerek kabul edllmle ve çar41mba g6nft toplanmak Qzere iç· 

tlm11 1100 verilmlıtlr. 

••• 
Nazilli Bez Fabrikası 

• 

Yakında Açılıyor .. 
~~~~~~---~~~~--~-

O ç Ay SonralnşaatTamamen Bitecek 
İetınbul, 5 (Radyo) - Beı eenellk eanıyt programımıza göre 

lntı ettirilmekte olan Naztlll btı fıbrlkaııının Gç ay eonra lneaatı 
tamamen bitecektir. 

Fabrika, ltlemeğ" bOyftk muıelmle ha!fhyıcaktır. N1&lllt bez 

fıbrlbeı mGdftrlyetlne Kıyııerl fıbrlkaııı madara Şevket, onun yeri· 

ne de BıkırkOyft bu fabrlk111 mtıdOrtı Fadıl tayin edllmlılerdlr. 

Habeş lmp:ıratorunun 

Cibuti' deı. Ayrılışı. 
Hareket Çok Hazin Oldu. lmpa.ra

tor Kudos'de Oturacak. 
Ctboti, 5 (Radyo) - Bftbe, 

lmparıtoronun Clbutl'den ıy · 

rılmıeı mftnı•ebetlle ılleıl hıl · 

kile lnglllz barb gemlıılne bin· 

dlğl 11radı mfteeıılr bazı Hhne 

ler olmuıtur. Saat 16 ~ın iti· 
haren nll 11rayı öollnde ılı · 

nan tertlbattıo dolayı lmparı· 

torun Ctbotl'den ıynlıcatıDJ 

ınhyın halk, havının çok ıncık 

olmıeına rağmen yıkın cadde

leri doldorm•ğ• başlımıeh . Se· 
negıllt aekerler, meraıılm için 

yer almıılardı. 

Fransız 11keri ve malki er 

kAnı, bftyftk onlformılıuoı 

glymle olarak Vıll ııarayı öoOn· 

de bulacoyorlardı. imparator, 

ıarıydın çıkmadın enel Hı· 

beell baıı zabitler, sarıyı glrOp 

imparatorla görQşmGelerdlr . 

Biraz sonra R11· Getakov ile 

R11 KıBBı, eıraydın çıkmıe 

lardır. liu 111rıdı logtllz 

krnoıörQnden gelen yDluck 

rtltbell iki kaçtık zabit, im 
parıtora geminin biraz sonra 

hareket edeceğini blldlrmlıler 

dlr. Bir mftddet eonıa lmparı 

tor, Alleııl halklle beraber ••
raydan çıkmıe Ye yerlere kı· 

pınarık kendteiol eeltmhyıo 

Babee rfteııaııımn tetkll ettiği 

eıf tar ıraeından geçerek gemiye 

blnmiotlr. Gemi, hemen demir 

ılmıe ve yolı çıkmııtır. 

Clboll, 5 ( H. R. ) - Ne· 
cııi, lngtlhs harp gemisine bl · 

nerek ıllrıl balkıle 1111 19,30 
dı SGveye kınıhnı do~ro hı· 

reket etmlıtlr. 

Jııınbul1 5 (özel) - Ahnan 

haberlere göre Babeı lmpara· 
toru · Halle Selaıılye, Kudtıe'te 

Kıpta man111tır1Dd1 ikamet ede· 
cektlr. 

Londrı, 5 (Radyo) - Bıbeı 

imparatoru için Londra'da 

Bıydpark'ID arkasında bir ev 
11hn ılınmıttır. Tahıılllnl Loo· 

drı'da yapacak olın Veliahdın 

ziyaretine geldiklerinde Necaol 

ve alleııl balkı, bu evde oto· 

ncaklırdır. 

Dahili ye Vekili 
Ankara'ya gitti. 

1ıtanbol 5 (Ôzel) - Birkaç 

gtıo.fenberi borada bulunan 

Dahiliye Veklll Ş6krft Kaya, 

bogftn Ankara'ya gltmlıJtlr. 

ELD=llAMRA Sünemasoncdla 
Bogtıo matinelerden itibaren ıılnemıcıhğın fed•kArlık Ye eBprlz bafıaeı, ytpyeoi n çolı: gazel iki bftytık f llm birden 

1 - Belilenmiyen Şahit 
MYRNA LOY VILLIAM POVVEL 

- Holi~ud Eğleniyor 
BING CROSBI - MARION DAVIES 

PROGRAMA iLAVETEN: Kediler ve Piliçler renkli komedi ve canlı resimler 
lııtlfade edebllmeıl için ııaıt yediden itibaren birinci mevki 

- 30 Bekleaml ea .. bit 2-6 8 Oolhad e&lenlyor 

Başmakalelerindc 

Neler yazıyorlar? 
Ietıobol, 5(A.A) - Combll 

rlyet gazetcılnde Balkan koa-· 

yioin toplant1111odın bıbııede' 
Yunus ~adi. doktor Tnflk 
RaodO ArH'ın Belgrıd'a Ad" 
Ozerlnden gldlılnln mınıııo• 
lıaret Ye Youın krallle moı• 
katının iki memlekette yıptı, 
derin teıılrl kaydettikten ff 

Tflrk · Y onan ıolışmaeının s-1 
kan antantına bıılıngıç ve 111e• 

ned teokll etti ğlnl de bıur1•1' 
taktan eoorı ıntınhn kendlıtl 
ne çizdiği hıuı hareket, ıııı• 
konun mohıf11111le solbun td• 
meal olduğunu Ye 0Balkan'lıtl1 

8alkınlılat1ndar . ., DtlııtofoDd1 

Bılkan devletleri ınıınıda k•' 
eılıklı hftrmet Ye hl madı ıeyl' 
eden bh' realite oldoğontr -61 
llyor ve Bılkın'ların btucıal• 
ğd için bo~azlarlD tıhtlmlod' 
bftyGk fılde olduğunu llhe el 
tikten ııonra Balkan ıntıntıoı' 
elmdlye kadar olduğu gibi. ~ 
y11ıl n mCltehınll te,kllAt 1• 
,rlne daimi bir merkeziyet 
daimi ıorette aıkerf, mılf, t~ 
tıeadi Ye kGIUlrel teekllAtta b 
lunmaeı gerek olduğuna ye' 
yor u daimi merkez olarafJ 
fıtınbol'u tavıılye ediyor. 

Kuron g11eteılnde ılgor1 

itlerinin ehemmiyetine teıO 

eden Aııım Uı, eoa gClnlet 

mftıkftl nılyeılere giren 

elg~rıılıları dı endleelere dO 
ren iki ılrketin lhdH et 
vaziyeti ele alarak bu mCl 

ıeler Gıerlnde mGrakıbe ıe 

birlerinin k onetleodlrllme.ı 
ve ıermıy.,ııi tamamen TO 
olmıyın ılrketlerln mllli kı 

fetle ortayı çıkmalarına 1111• 

dın nrllmemeılnl istiyor. 

Ayni letea bahııeden A 
SOz g11eteııl, idare mecllel ' 

hkları kontrol lelerlnla ol 
ııuretle tanılmt ıaroretlnl ne 
ıarayor. 

ltalyan 
Parlamentosu dOıJ 

açıldı. 
Romı, 5 (Radyo) 

Mu88ollnl, Itılyın par1AmeP1 

ııonun dftnlul toplıotmnda M 
nına bulooırak, bayok ııl 
haber vemek için Adlıı · .ı4 

bı'oın legıll baberlle beri 

milleti ıeferher edeceğini 

dlrmle Ye ölen Mmr krah 

ıd'ı 11ygı ile anarak de 

tir ki: 

- Kral Fuıt, iyi ' ld• 

batan dftoyıca ınllmlı 

ııhsiyet idi. Moıuım Dl 

niyetlerin Hriııi olrn Jt 
ve Mmr, gayet iyi ınlaı• 

lardu. MOıterek bir deO 
blrlblrloe bağlıdırlar. Bu de 

de kareıhkh mG...1aaebaı 1 

ederek Akdealz'de lok.it' 

haklıdırlar , 

M. Mussolini 
ve F ran81Z set iri .. 

Pomı 5 (Radyo)' - M. ~ 
eollol, Fraoıııı bftyOk ti 
Kont Döeımbron 'o kabul el 

ve Adie·Ababa'dakl Fran•lll1
1 't baılılırın emniyeti mel 

bakkıcdı görüemvetftr. 

ı\tali vaziyet 
1 Parlı, 5 (Radyo) - 1'•~ 

bogOn toplaoırak mall1e 

am M. Muııel Reoye'alo 

Taziyet hakkında yerece-1 

bata dJallyecekılr. 
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Çimdikler 

~~-......~-'' 
Mektebi erde 

Bir moılUm lalebeelne ıordo: 
0Alnm, kaç Y•l•Ddl!ın? 
OnJkl. 

Annen kıo yaş1Dda? 
BUmlyorum amma, ge · 

çen gftn yeni komıomu111 18 
Yatında olduğunu ıc'Sylerken 
duydum. Evelkl yıl da onsııklı 
Y•tındı oldujunu ıc'Syler do. 
rurdu. 

• • • • 
- Sen ıôyle Cahlt, deree 

çıhımak: için ne yapusın? 
- GiJzlerJml kapar, hiç et· 

rafrafıma bıkmam. 

- Neden gc'SzlerlnJ kapıyor· 
ıan? 

- Etrafımı gc'Srüp re aklımı 
kaphrmıyayım diye. 

- Peki ıu:nma, g6zQ kapah 
naeıl çalışıyorsun be oğlum? 

. . . . . . .... . 
• • • 

- Bay mn11Ulm, bay mn-
ılllm !. 

- Sc'Syleyln çocuklar!. 

- Riz blrşey keşfertlk!. 
·- Ne gibi?. 

Tavuk 
1yumnrtadın değil, 

yumurta tnqktan doğmuetur. 
- Nereden anladınız? 
- Yumurta kaçak blrıeydlr. 

Koı koca tavuk ondan DIBıl 
doğar? Elbetteki. yumurta ta· 
•nluıo çıkmışttr. 

- iyi ımma1 clvcl•ler yu 
martıdan çıkıyor ya?. 

- O bıhls barka .• Herkesin 
ağzında .. Tavuk mu yomortı· 
dın. yumurtamı tnok!ao doğ. 
do" diye soruluy. r. Biz, onu 
keşfettik ... 

• • • 
- HOeeyln, Babetfstan'Jı 

İtalya'nıo nafuea n e L d 
x 

1 
&a ar, 

Buy e bakayım?. 

- Bay mualllm, bu suali 
geltcek seneye b1rakeaoız daha 
iyi olur. 

- Neden oğlum ?. 
- Çanka onlar muharebe. 

dedirler .. Her gftn kmlıp dc'Skü· 

IGyorlu ve nQfusluı azzdıyor. 
Harb bltefn de ccvıp •ereyim. 

• • • 
- Bay moıtllm, blrtey sora· 

cığım! 

- Sor bakalım! 

- Babama ıordom, ınJh nl· 
ye derler, dedim. •·Kuyruklu 

yıldız derler.,, CeY1bını •erdi. 
Doğru mudur? 

- Hayır oğlum, kuyruklu 
değU, koyrnkeuz yıldız derler. 

• • • 
Ahmed, haydi eenlnle 

Itılyı · Habeş oynayalım. Ben 

'1abtı olıyım, ıen Itılyı .. 
- Olm11! 
- Neden? 

- Benim zehirli gazım yokta 
ondın!.. 

Çimdik 
---~~~~-----~~~~-
Demir y o 11 arı idaresi 
Alakadar oluyorlar .• 

- -
_ŞE H 1 R -H A B E-R LE R 1 

Senede üç 
Milyon Lira .• ...... 
KOrklO. av derilerine 
propaganda yapılacak. 

Yedi ıtklz sene evel memle

ketimize ıenevi üç milyon il· 
radao fazla gelir lemin eden 

kGrklCl n dullerlnln ıon ee· 

neler içinde ~ihracatının arttığı 
nazara dlkkale alan lkııeat 
VekAletl bu mes'ele hakkında 

İzmlr'dekl alAkadar dairelerin 
nazar dikkatini celbermJı ve 

lzmtr'de her sene beynelmilel 

mablyelfe kurulmakta olao pa· 
neyırda karklll av devrllerlnln 

okelyon eurettle eahşlarıoı te · 

mlo edici tedbirler alanmaeı Ye 

propaganda yapılması hususla· 
rıom t emin edilmesini letemlı · 

tir. Öğrendiğimize gôre ayrıca 
dftoya matbuatında ve alıcı pi · 

yaaaleıda de dP.rllerlmlz için 
propaganda yapılacaktır. 

Dr. Kanaveri 
ikinci defa olarak 
mahkemeye v.erildi. 

Cemal adaada birine eıtma 

hastalığı ıt heblle Klorldart da 
kinin enjeksiyonu yapmak la 

zımgellrk:en BI klorldart dö ki · 
nln eojeblyoou yıpmık sure 
tile cismani eza vermekle mız · 

nun Dr. Kaoaverl'nln moha 
kemeelne dfto asllyecezı mah· 
k:emeelo_de bakılmıştır. Şahit 

oluak operatör Adli dinlen· 

mlştfr. Operatör Adil demiş 
tir ki: 

- Yapılın enjelulyon, uııole 
mugayir bir o~kllde yap lmıe 
tır. Haetalanan zatın vDcudo 

gıngran olmoetur. Bana geldi, 

ameliyat yaparak hayatını kor· 

t1rdım . 

Mahkemece, Cemal'ln sıhhi 

vaziyeti hakkında nrllmlt olan 

iki nporuo lıt1nbul hbbl adil 

müesaeseelne gönderllmealne 
karar verllmlo ve muhakemenin 

dnamı başka bir gftne bıra 

kılmıştır. Dr. Kınaverl, evvel · 

ce de gene bc'Syle bir mes'ele 
den mahkemeye verilmişti. 

3 GOne mabkOm 
Oldu .. 

Kararele çiftliğinde bir 81Z 

lığa ateş vererek 28 meyvah 

ağacın yanm11ına !ebeblyet 

veren Faik Cemil Ağırceza'da 

üç gün hapse mahlLum edil· 

mlş ve cezası tecil olunmu,tor. 

~IQcadele komisyonu 
Fuhuş ve fuhuo yQzftnden 

bulaean hastalıklarla mOcaclele 

komisyonu, dftn Sıhhat mddü 

rft Doktor Ce•det Sarıcoğlo'nun 

baekanllğındao toplanmıe, bazı 

klrırlar almııtır. 

l\f enşe Şahadetnameleri ·Tayyareci 

N l V .1 k? Vecihi'nin 
ası erı ece • Konfe~ansları .. 

Mahsul Vapura Yüklenince Şaha
detname Alınabilecektir. 

Ankara Tftr~of lı merkezin· 

den ıebrlmlz Ticaret odasına 

ihracat mahsullerimizin menoe 
şahadetnamelerl hakkında dan 

bfr emir gelmlıtlr. Bunda de · 

nlllyor ki: 

1 - TOrk menee 9ahadet. 

namesi ancak TOrklye maholA 

tının geçlrmlo olduğu istihale 

lere ve mert mevzuata göre 

öyle teJAkkl edilmesi icap eden 

mamulAta •erllebileceğlne, bn 
husus icabında malın tetkiki 

netlceıılnde anlatıla bllecf'ğlne 

göre, ıebadetnamenln malın lh 
racından enel ve en nihayet 

müıteena vaziyetlerde mal lf. 
maodekl vepurda iken alına 

bilir. 

2 - TOccarın bu yazlyete 

göre, ıahıdetname almık husu· 
sonda vakdle davranmHı IAzım· 
gelmektedir. 

lımlr ticaret odasınca yıpılAn 
bir lstlZ1ne gelen cevaptı da 
denlltyor ki: 

3 · 4259 Sayılı k1rarnamenln 
kabul tarihi olan 25 . 3 . 936 
tarihi oe kadar menıe ıabadet· 
nameslz olarak sevkedllmlş olan 
mallar için 3 · 4 · 9::\6 tarih ve 
4966 sayıla tamime gc'Sre hare· 

ket o1onmaeı )Azım gelmektedir. 

Muzoobahs tarihli tamimin 

tftccara tebliği tarihi arasında 

menşe şahıdetnameslz olarak 

ihraç olunmuı malların vazayetl 

tedklk edilmektedir. .Netice 
ayrıca blldlrlltcektlr ... 

Dış Piyasalarda Mahsul
lerimizin Vaziyeti. 

Alman Piyasasinda incir Fiyatları 

Tutunmuştur, üzümler Düşürülüyor 
1 hracat mabeullerlmlzln Al 

meny" plyaealaranda son hafta 
fçlodekt nılyetl hakkındı 

Berlln Tftrk Tlceretodaeındın 

eebrimtzdekl alakadarlara bir 

rapar gelmletlr. Bu raporda ıo 
malumat verlllyor : 

Koro üzDm ; Hımborgda 

piyasa bu hafta durgun geçmle· 

tir. Az çok: işler olmuıea da 

boalar yalnız acele bazı kftçftk 

ihtiyaçların kapatılmasına milo · 

hasır kalmıştır. Bu işler, bir 

hafta evvelkine nazaran daha 

ucuz yıpılmıetır. 

lzmlr plyaııaııında da geveek· 
Jfk bulunduğu gelen haberler· 

den anlaeılmı,tır. Tark ibra· 
catçaları f tatlarda yeniden bazı ' 

tenzllAt yapmıolardır. ihracatla· 

rın, npor haftası içinde iste · 

dikleri f lıtlar 7 numara 6zftm· 
den 11 numaraya kıdH 13,75 
Un ile 19 lira araıındıdır. 

Rakib Kandlye CzGmlerl, bir 

hafta evvelki flatları muhafaza 

etmlıtlr. Bir kaç haltıdınberl 

Tftrk azftmletl f lıtlarıaıa de· 

vamlı surette dGımeıılne k111•ı 

Yunan Gzilmlerlnla f latlarınıo 

bllAkls iki tıç hattı c'Sncekl 

nzıyetleıtnl mohafaza edebil· 

melnl dlkkatı değer bir badi 

sedir. 

Haftanın ftzClm plyHaıındı 
kaydedilen en yeni bir bddlse, 

ilk defa olarak 1936 rekoltesi 

hakkında môkaveleler ıkdloe 

teşebbfts olonmau ve bazı f I· 
aller söylenmeııldlr. Ba~borg'ra 
ıaoınmıı bir evin bize yazdı 

ğına göre 1936 rekoltesi DzOm· 

lerlnln 7·11 tipleri için eınsı 

ile 14, 15, 16, 18, ve 22,4 lira 
eöyleomleıe de henGz bllf 111 
mukaveleler akdine bilolınma · 

mıştır. 

incir: Son hafta içinde incir 

plyaeası durgfto geçmletlr. Sa· 
yılı talep ve ihtiyaç olmadı· 

ğından Hamborg'ta mevcut 

mallar üzerinden dahi hemen 

hiçbir muamele olmamıştır. 

Flatler, bir balta evelkl vazı . 

yetini muhafaza etmektedir. 

Kilosu 6870 tanelik ekletrlı· 
mı Gennlne Ismlr nıtGrel in · 

clrlerl için Izmlr'dea geçen 

hattı oldugo gibi ha hattı da 

100 kilo baeına sif Hambnrg 
10,50 lira lst~nmlıtlr. 

Almın ltbalAtçılarr ayni mıl· 

lırı 100 kilo baıını loko Ham· 

burg 20 mark Gzerlnden dıhlle 
teklif etmlılerdlr. Ktloııu 50 · 
52 tanelik emperyal ruvayıl 

incirler için 26 mark, klloııu 

48 . 50 tanelik ruvıyal auıleee 

incirler için ise 33 mark la· 

lenmiştir. 

Doktor tayini 
Amasya sıhhat ve lçtlmıi 

munenet mGdClrlOğOnden mel· 

tekıld doktor lbrahlm, Jzmlr 

merkez belediye tabipliğine tı · 

yin edilmiştir. 

.... 
O ye sayısı şimdiden 
Yetmişi geçmiştir •. 

Evelkl gfta ıehrlml ze gek n 
maruf tayyarecllerlmlzden Ve· 

clbl, bugOnden itibaren Orta· 

mekteplerle liseler veMualllm mek· 

teplerfnde Havacılık, Tilrkkoeo, 

plAoôrler ve bunlara ald mtı 

teferrlk mevzular üıerlnde kon 

feranslarıoa haohyacaktır. Bunu 

mtıteaklb, Tftrkkuıo'oı aye ya· 
zılın gençlerin sağlık moaye· 

neleri yapılacak n derhal ted· 

rleatı geçilecektir. Üye sayısı 
ıtmdlden yetmlel geçmiotlr. 

Hurda incir 
inhisar idaresince sa· 

tın alınacak. 

lzmlr'de tGccar elinde kalmış 
mfthlmce mlkdarda hurda incir 

vardı. Şehrimizde tftccarlarımı · 

zın lolerlle al4kldu bir daire, 

bu lnclrlerlmlzf n inhisar lda· 
reııl t.rafındau 11tın alıomaeı 

için teıebbtlslerde bulnomotto. 

Dftn memnuniyetle ôğrendlğl 
mfze göre lnhlsular umum 

mOdGrlGğG, tftccarların elinde 
kalma, olan horda incirleri sa 

tın ılmığa karar vermlttir. 

Bona dair lnhlsarlar idaresinin 

İzmir bae mftdOrlOğOne bir 

emir gelmlşllr. Bu emir daire · 

sinde horda incirlerin satan 

ılınmaaıoa birkaç gfto içinde 
bıelauacaktır. 

Hırsızlıktan 

Doğan f:inayet 
Salih bir sene 

on aya mahkftm oldu. 
Poatane memurlarından ı. . 

kender Kaya'yı Asd ılnıması · 

nın tenef fas yerinde bıçıklı 

bir tıbakının çılınmHı mea'ele· 

sinden yaralıy1rak ôldftren ar· 

kadaıı lıbak oğla Sallb'ln ığır · 

cezada mnhıkemeıl neticelen· 

mlı, hAdlıenln ıebebl, katilin 

yııının kaçaklOğft na11rıdlk· 

kate ıhoınk onbeı sene tıyfn 
edilen hıpls cezaıı bir aene 
on ay oabeı gDn bıpıe indi· 
rllmlıtlr. 

Ziyaret 
Vali Fazll Gftleç. dftn ôğte· 

den sonra Belediyede Şarbay 

doktor Behçet Uz'a z~yaret 

ederek eehlr lolerl hak .. ında 

glirütmüeuır. 

§ Şehrimiz loglllz Ceneral 
konsolosu, don öğleden aonra 

Belediyede Şarbıy doktor Beh· 
ç~t Uz'a ziyaret etmlıtlr. 

Bayındır Çırpı kc'SyOnde Yu· 

•uf uıta ve Oemın Sır1l tmzılı 
bir mektup aldık. BuJAsa de· 
tılllyor ki : 

3 5 936 Aktamı, Arıkbıtı 
istasyonundan Tfre'ye gitmek 
Gzere let1ı&yondıo btlet aldık. 

l'lre oturayı geldi. Memur 
11 

Otur1y kalıbılıktar 11 diye 
bizi ıokmıdı . Fıklt Bıyındır'a 
gidecek dört yolcuya yer buldu. 

8ılbukl ıynı gftnde Bıyındır'a 
iki otaray dahı vardı ve Hı· 
Yındır yolculara onlara blodlre· 

bilirdi. AIAkadu yıpılan doğru 
llludnr ? 

I Bugiln her seansla 

l{ADIN NE YAPSIN? 

ANADOLU - Devlet demir 

Yolları idaresi nln dikkat DiZ•· 

rını celbederl• 

Bir kHa netlcealnde tırkekllğlnl keybeden bir adımın genç •e gft~el karııı heoa kocaeını seviyor, hem de tabiatın mtıte· 
bakklm kanonlulle mGcıdele ediyor. ft,ntanalı bir denizin mClthlş dalgaları kıdar kunetll sarıııntılar geçiren kadın ruhuna 
göz fin(lne getiriniz ve hftkmftnGzil veriniz: 

KADON NE VAPSDN? 
BütOo bu 8Uıllerln 
cevaplarını bngGn TAYYARE SINEMASI uda Bulacaksını 

Ayrıca Türkçe sözlü FOKS düny a lıaberleri ilaveten Meki dıvarcı (Canlı karikatür) 
eaatlerl: Her gilo 15-17 - 19 - 21,15. Cuma, cumartesi ve pıtzar gGnlerl 13 de tlave seansı vardır 

Dnşnndil klerim. ... 

Ailede kıekançbk 
Dan arkadıılarla, ıUe SPH• 

znu Qzerlnde durduk. Ekono· 
mlllnl konoıtok, ihtiyaçlarını 

gc'SrftetGk, çocuğu GJerlndo de 

f lklr yürQttGk. Sôı döne dola"' 

kııkaoçlığa geldi ve va Jıtthl• 
Qzerlnde oyuttnkı 

Kıskançlık, bir ailenin 111' 

detlnde derin bir ruh faclHı 
ve ılolr katliamından ibaret 

değildir. Onun, mantıkla bera· 
her yilrGmr.yen bir b.t lf Uğl ve 

11btlığı dı vardır. Kııkançhk, 

bir ne•I h11talık mikrobu gt. 
bldlr. Eo kunetll bir btlnyede 

bile, ynat yane bGtfto lrıde 
cihazını 11nr1k, o bQoyenln 

manevi te rnbt Alemini yan· 

gına vermektedir. Kıskanç ola· 

nın azabı, dört kitabın bahset· 

tl~i mıheer azıbındıo, her halde 
n her halde, daha bGyftktilr. 
Kubbenin mavi çıtası, adeta 

ağır bir zeblrU gaz bolotu clbl, 
insanın bııını çöker ve yıkılın, 

ııareılao, gemlrtlen bGtftn mDH· 

zene, bo gazan altında 1 o kadar 

barab ve perlean bir hale ge· 

lir ki... 
• • • 

Mantığa dokonın c;hel ise, 
bUbıHı kadından erktğe doğru 

lnkleaf eden kısklnçlaktar. Genç 

kadın okurlarımı, bunu loaret 

etmek lıterlm: 
Kıskloçlığı ve bundan do

ğan teceHGıO, bogGokfl bayılta 

çalı,an, çabalayın, yıoıyan, yn· 
urlanın, lolnln lcıblarına gc'Sre 

giden bir erkt~lo peofne tık· 
mak. bir köpeği efendtılnl kon· 

trole memur etmr-k bdar zayii 

bir mantık nloınesldlr. Kime, 

bııngl dllle heeab verecektir? 

Yınl, erkeğin arkaınndan aoluk 
almıdıo sokağa çakın bu le 
ceHftı, erkeği hangi kc'Soeye ki · 
dar taklbedeblllr?. Erkek, ha· 

yatın kalabalık hAdhe dılgalı · 

rına karıştıktan sonra, onu nı· 

sıl bnlablllr, nasıl göreblllr?. 

Ve, Hı\ noktı ooradıdır: 

lç varlığı fetedllmemlı bir 

hıyıt ukıdışıoıo peılnden yll· 

rOyen teceısOs ve gözyaşı ile, 

lsyanlırlı, feryatlulı onun kar· 

ıııına dikilen kıekaoçlık, hiçbir 
zaman malı.eadı ele geçlremes. 

Bu, aadece kendi kendini yık· 

mık olur. Burada mıntık de· 
nilen tabii kara kltıbıa s6z8 

eodur: 
Kııkınçlığıo, tece11G1Gn ye· 

rlne karıılakh emniyet •• ıeYgl· 
yl kurarak, tam bir iç aydın· 
lıl• ve derin, rabıt nefeı alma 
imkanını ele geçirmelidir. 

O. R. Gökçe 

Nazmiye'nin 
Mahkftmiyeti .. 

Birçok evlerden hırsızlık yıp 

maklı maznuP doktor lıımıll 
Bakkı'nıa evinde hizmetçi Naz· 

mlye Aellyeceza mahkemesinde 
bir ıene iki ay bapıe mahkum 

edflmlıtlr. 

Hapishanede inşaat 
Şehrlmlı Umumi hıpbhane 

alode ııbbi teslııat b•lummdan 
bazı lntHt yapılması muvafık 

gc'SrftlmOetft . lnoaata baelınmıotır. 
Maddelnmnmi manini MGm· 

t11 Y almaz ; dün baplebanede 

lnıaat lelerini teftişle meıgol 

olmootnr. 

V. Sıhhat meclisi 
VllAyet sıhhat mecllıl, ba 

gftn SHt 1 O da vllAyeUe top· 
lınıcık, fakir ve leılz kadın· 

lara lo bulmak meı'elesl Gze· 

rinde karular alınacaktır. Şeb· 

rln ve vllAyetln sıhhat lılcrl 

de gc'SrGıOlccektlr. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebt, taribt macera romanı 

Balkan Askeri 
Misakı Kuruluyor -···· 
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· IJaş,arafı 1 inci sahifede -
mımlle fikir mutabakatı gö· 
rQlmGıl'ilr, Şimdi de, Balkan 
Hkert mlaak• korolaoıktır. Bn 
misakın ve a~keri meaal htfra · 
kinin esasları yakındı teeblt 
edilecek ve ikinci bir toplantı 

ile karara bağlanacaktır. 

Pıens Nıpolyon i 

- PekAIA. Fakat bitaraf h· 
ğın mnhafaz111nda ne gibi hl r 
gftçlük var? Bitaraf lık, her ıl · 

J•Set fÇ uınlden kolay ve 1 yl· 
dlr. Buna karoılık olmak Ozere 
Prosya•dan Lübembnrg'ı:ısıs 
tenberl bir Ulrld alamadığımız 

Ren'fn ıon eablllerlnl bterlz. 
Dedi. 

Hılhokl hn enretl hal, Ro
ker'ln hiç beğenmediği bir ıu · 

retl hal idi. 
- Bu h•pte kimin galebe 

çılıcağıoı bilmiyoruz. A vostor· 
yı veya Proıyı'dın hangisi ga· 
llp olacaktır. Fakat İtalyan or· 
doları, Papa ordularının karşı · 

ıındın bir adım bile ozaklao 
mak ceaaredol gOsteremlyecek· 
lertllr. Pıpıhk makamının kov· 
veli, hAl4 cihan ınlho için en 
bftyQk teminattır. Bono dı 

onotmamılıyız! 

Prens, bu sözlere karşı : 
- Fakat, dedi. Bunlar boş 

lif tardır. Roma, İtalya için el· 
zemdfr. 

Dini hlsılyatı, taaeaobo ma· 
lum olın lmkaratorlçe, prensin 
bu sözlerine kır~ı dıyanamıdı : 

- U . Artık fazla oluyor 
ıunoz. Napolyon, çok iyi blJI. 
nlz ki Roma'ya taarruz ettiği 

anda kayın pederlnfztn 4cl z ve 
ıef il ordusuna bir andı mıhv 
edeceğiz! Diye haykırdı. 

Plonf ton omuzlarını ıllktl 

ve imparatoriçeye bakmadın : 
- Fakat Madam, zevclolz 

bo ordoyo Mağentlr ve Solfo· 
rloo'da beraberJnde tııımakla 

bahtiyar oldoğonu eôylemlotl. 
Dedi. 

Mftzakere, mftoakaşa vadlehıe 
glrmle ve ııra ile bir taraf tın, 
diğer taraf• tahk!rler yağdml· 
maaını icap ettiriyordu. 

imparator ftçftnca Nıpolyon, 
arı bolmak nzlfeeinl elinden 
bırakmıyor, yeğeal ile karuıını 

teskine çıhtıyordo. 
Fakat bu gayret botnnı idi! 

lmparatorlçı, artık kendltlne 
hAldm olımıyıcak hıle gelmletl. 

- Rica ederim ounı söyle· 
ylnlz .. Dedi. Vlktor Emanotıl'Jn 
hemoehrllerloln Sen Martlno'd.
Bedek tarafındın nasıl kova· 
lındıklarını ıöyleylnlz rlcı ede· 
rlm. Mareoıl Nfel olmaeaydı, 

halleri ne olıcıktı? Mımaf ib, 
Yine kortnfacatlardı.. ÇftnkO 
flrau da ekseriya kollınılan bir 
kartaloş tıblyeıl vardır! 

Prens: 
- Şu hılde.. Nıpolyon or· 

dolarını ltılyanlar dzerlne 111· 
dmnız, tecrObeel kolaydır, gö· 

ANADOLU ____ , __ _ 
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar Rüıdü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı i,leri 

mildfiril: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

hmir ikinci Beyler aokağı 
C. Halk Partiııi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poııta kutuau 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtıır. -doft geçmiı nashalar 25 kUI'llftur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

rQraQoQz! Dedi, 

Prens Napolyoo ıdeta bığı 

rıyor, etrafa kin ve ıarazla 

bakıyordu. 

Üçüncü Napolyoo artık kat'i 
müdahale lfizomuno hlaacul Ve: 

- Boraya ancık mdzıkere 

için geldik; kavga için de~il. 
Jerom ıkalllyet de kaldığını 
arhk kabul et! dedi. 

Plonpom hiddetten Hpııırı 

kesilmişti. Asabiyet ile ayağa 
kalktı ve: 

- Böyle s6zlere tabammOI 
edemem. Cevap nrmemekteuse, 
buradan çıkop gltmeğl tercih 
ederim! anlıyorum ki bu mec· 
liste benim hozorom lazam 
eozdur. Beni mazoır görQoOz! 

Dedi. fı'akat kAfl derecede 
ıöylewediğlnl tahmin ederek 
kapaya doğru giderken da: 

- Slr! Dedi. beni bir dıbı 
kabine lçtlmaını davet elme• 
ylnlz! borada yapıcık bir lılm 
yok! 

Matereddlt ılyaaetlnln fcıp 
ettirdiği ıekflde hftkumeıl idare 
et! Fakat, senin amcamız, bd· 
yak Napol1on ·a benıer hiç bir 
yerin olmıdığını söylemeklfğl· 
me maeaade eı! 

PJonplom kıpayı hl ddetle 
vurarak kıpadop gittiği zaman, 
Nıpolyon, acı azı gOlftmıedl ve 
oo tarihi ıöyledl: 

- Ne yıpayım ki ılleıl ef· 
radındaoım! Dedi. 

- Sonu var -
--~~-~----ı---~~~-
Y eni neşriyat: 

(1,ürk ulusallığı) )Türk 
devrim ve devrimciliği) 

Değerli, matetebbl ve mCl· 
nener bir arkadaonnız olan' 
Eyob Hamdi AkLDın, ılmdlye 
kadar içtimaiyat ve terbiye ıa· 
haeında vermlı oldo~u eaerlere 
llAvetea, (Tark oluaallığı) n 
(Tart devrimi ve denlmcUl,1) 
adındı kftçftk, fakat f l~ri nr· 
lığı itibarile olgon ve kıymetli 
iki eser dıhı vermlıtlr. F.eerler, 
gftılde ve memleketçi arkadaşı· 
mızın Ödemlı muhitinde ver· 
dlğl zengin konferanıların bir 
arıyı l el meal ile doğmootar. 

Arkıdaoımıs, meyzoları kov· 
vetll bir objektif karımndı 

tutarak, en mOsbet fikirler ve 
izahlarla aydınlatmıe, bn me· 
yanda birçok garb mdtefekklr· 
lerlnln, içtimaiyatçı ve f Ueıof. 
larının f lklrlerlne de temas ile 
lddlalarıoı lıbıt etmlotlr. 

Broıftrler, 11dece bir davı1ı 
yaymak makaıdı ile neıredll· 

mit olduğa için 7 knruo gibi 
çok ıı bir f lal konmakla lk· 
ılla olonmuotor. 

Arkıdışımızı tebrik ve bu 
iki brooOrQ Türk müoenerloe, 
TOrk gençliğine tavsiye ederiz. 

Avkat 
Mustafa Münir 

Tayyar Ş. Çullu 

Dankfl içtimada, beynelmilel 
ılyHi VHlyet ile Yonınlatao'ın 
11korl tecavftzlere karşl tıklb 

edeceği hareket tarzı, ltılya'ya 
karıı tatbik edilen zecri ted · 
birler ve boğazlar mukavelesi· 
nln yeniden tetkiki görülmOş

tftr. Boğazlar mes'eleslnde Tllr· 
kiye · Romen dıı bakanları 

ar11ında hususi b!r mftlakat 
yapılmııtır, neticede, boğazlar 

fılnde iki devlet araeındı hiç · 
bir lhtllAf olmadığı g6rülmO,tOr. 

İıtınbol, 5 (Özel) - Ya· 
goelavyı htıkumet naibi prenı 

Pol Balkan hariciye nazırlarıoı 
kabul ederek kendflerlle konuş· 
mootor. Tevfik RüoUl Arll.! ta 
dahil oldogu halde, dör,t dev· 
letln dı§ bakanları, yarın bera· 
berce Cenevre'ye hareket ede· 
ceklerdlr. Ba gece Belgrat, 
ıefarethınemlzde, dost devlet· 

ler erkloı oeref ine bdyak bir 
ziyafet ve ıavare verildi. 

Kamalizm 
Hokômetçiliği .. 

Baştarafı 1 inci sahifede -
preoalp, hepel bu çerçevenin 
içindedir. 

Kamaltım le, kanon ve pren· 
alp hflkumetçlllğlnl tezadıız bir 
icra iktidarı haline getirmekle, 
ne tanzlmıhn, ne birinci ve 
ikinci meorotl1eılerln, hlçbl· 
rlnln eaerlol tımamlamıı de· 
ğUdJr. Bu eıer onundur. Eserin 
belki onlar tarafındın kendi 
devirlerinde dGoftnftlmeal ve ya · 
pılm11ı da gftç olup olmadığı 

mftoıkıoaaına girişecek değiliz. 

Muvaffakıyetin ıırrı, oıollerfn, 

kanonların, lnkılAb hamlele· 
rlnln, hftrrlyet ve yasağın mllli 

'menfaat euıı Gzerlnden ayar 
edilmesinde, onun ihtiyacı, her 
tdrUl lbtlyıçların, onun emri, 
her UlrUl arzuların, onun ıda· 
letl her tftrltl hık kavgalarının 
ftatGade tatulmaıındadır. 

Bir takım iktidarlar, bir daha 
dönmemek dsere, milletten 
çıkıp uzıklıoırlar. Mtleueıeler, 
meclisler, teıkllltlar milletle 
iktidar anamda ıeıd ve laalhkam 
hizmeti görQr. Atatftrk, ken· 
dine Ye iktidara, hakiki dayanç 
olarak milleti almıttır: "-Ah 
onun kar1111nda konoııık!,, dl· 
yenlerle, onun kartııında heıap· 
laomıotır. 

Sınıf lırda tarif olunan lktl· 
dar slıtemlerloln her tarafı old· 
dedi mftnakaıılarla aaraıldığı 
zamandı, biz, temeli sağlam 

toprığı atılmıo olan sistemin, 
on ıhı yıldıoberl, lnoaeı yolan· 
dayız. 

F~lilı Rıfkı Atay 

Atyarışları 
ilkbahar Atyarıolırının neti · 

cel.,rl hakkında baytar mftdOr· 
lOğflnce mufHnl bir rapor ha· 
zırlınm11ına bışlınmıttır. Bu 
rapor Ziraat Veklletlne gönde· 
rllecektlr. 

Yazıhanelerini Gazi bulvarı 

21 namarılı binanın Oet katını, 
( Yeni tuhaf lyecller çarıııı ) 
aıkletmlolerdlr. tızümcftlerin adresleri 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akoım Bışturaktı Sıhhat, 

Kıratıo'ta Sınto, Tllkillk'de 
Yeni İzmir, lrgıdpazarındı 
Aerf, Gftzelyerde Af lyet Ec11· 
aelerl açıkur. 

lııtokbolm fıhri bıe konso· 
loelo~omozdan Tllrkoflee gelen 
bir mektupta lneç'le niünaae 
bata glrlomek fınlyen koro 
Oıüm tOccarlarımızın ıdrealerl 

latenmlıtlr. Of la mOdOrluğft, 

lıtıaen Uıteyl gönderecektir. 

Fransız Kabinesi Bugün1Eliza Sara· 
;jj 1 

yında Bir Toplantı Yapacaktır. 
.,._.._..__.._.... __________ _.. .. _._,.__...,....,.._""""'_... .... .._._.._.~ 

Parlamento Toplandıktan Sonra Başbakan M. Alber 
Saro, Kabinenin istifasını Verecektir. 

Parla, 5 (A.A.) - Başbakan 

Saro Yeni parlamento topla· 

oıp ta kıbloeıl latlfaaı0:1 comnr· 
refıtlntı nrlnceye kadar yerle· 

rinde kalmalarmı kabine ırka · 

daolarından rica etmlotlr. Bu 

mOddet zırfınd11 kabine içinde 
bir tebeddOl olmıyacaktır. ÇQn· 
kil lntihebatta kaybeden hı 

kanlar bir Hazirana kadar 
Hylavhklarını muhıfazı etmek· 

tedlrler, Diğer taraftan Blum'un 
hOkumet meıullyetlnl kabul 

edeceğini söylemle olması bono 
derhal kabul edeceğini ifade 
etmez. 

Parla, 4. (A.A) - Eakl aay· 
lavlardan bu sefer yeniden in· 

tlhap edilenler pekçoktor. Mağ· 

lup olanların ıraıındı eıkl hır· 

biye bakanı Tabrl ile Franklen 
Boyyon da vardır. Fraoklen 

Italya Hükô.meti 
imparatora Tahsisat Verecekmiş. 

Vaziyeti Tetkik Ediyor .. 
Roma 5 (A.A) - SaJ4hlyettar İtalyan mehsflllnde beyan olan· 

doğanı göre halya NegQs'Qn kaçmısı neticesinde hasıl olan 
vaziyeti tetkik etmektedir. İtalyan hDkumed bu hoııosta ileride 
bir karar verecektir, Şimdlllk NegQı'Qn kaçası İtalyan için enno 
ifade eder; Habeo halkı imparatoru ve hOkumetlnl artık lıteml· 
yor. Hoklki vaziyet Negils'e hariçte verilecek tıhıleıt bıkıraın· 

dan tetkik olunmaktadır. 

' .•. 
iki Gazetecinin Adis-Aba 

ha'daki F'edak3rlığı. 
Vıologton, 5 (Rıeyo) - AdJe Ababa'dan blldlrfldlğlne göre, 

iki Amerlkın gazeteci, ellerinde beyaz ve Amerikan bayrakları 

olduğu halde oehlr civarında boluoıo Italyan plıııar kollarlle 
temas için elçilik binasından çıkmışlardır. ; 

Son gOnlerde Adh Abıba Ozerlnde ltılyan tayyareleri uçma· 

dığındıo Bıbe, çeteleri ıerbeet kılmıılır ve oehrl istedikleri 
ılbl yığma etmişlerdir. Şehrin merkezi bir kftl yığını halinde· 
dlr. ltalyan'ların gelip yerleoeceklerl haza evlere, ılmdlden beyaz 
bayraklar çekilmiştir. 

••• 
Ispanya'da Komünistler 

Hadise Çıkardılar .. 
Madrld 5 (Rıdyo) - Komünlıtler nftmaylş yıpırak. Vıroo · 

)ardaki 6 bloa ile 7 kiliseyi ve bir papaz mektebini ateıe ver· 
mlolerdlr. KUleelıre giren komftnlıtler, yftzlerce amele teokllAh 
yapmıtlard.r. 

Mıdrld 5 (A.A) - Zabıta ile komftnletler arasında elddetll 
mDaademeler olmuştur. Sevllde komftnlstler zorla iki kllleeye 
glrmlo ve orada amele merkezi vdcude getirmişlerdir. 

Muğla'da Yapılan 

Çok Güzel 
Al Yarışları 

Geçti .. 

Muğla at yarı~ında seyirciler .. 

Muıtla, (Özel) - Geçen f!On oehrlmlzde ilk bahar at koooları 
olmuotur. Kooo taylara mıheaı, sOrat, tıhammiU koooları idi. 
Ayrıca üniformalı zabitan araa1nda dı müsakılar vardı. Koenlar 
çok gilzel olmu;tor. Koşu alanına çadırlar kurolmoo, Baba çok 
gDzel dGzeltllmletl. O gflo pazardı. Kadın, erkek, hemen bfltftn 
Moğlı halkı koşa yerinde idi. Koşuya aaıt 14 rle hıolandı. Ko 
oacık tay olmıdıft bu koşa boo geçti. Diğer kooolar çok beye 
cıolı oldu. Birinci, lklocl ve ftçüncü gelenlere para mOkAf•h 
vtrlldl ve Muğla o gOo çok iyi bir gOn geçirdi. Koşuyu özel 
muhuebe tertip .,tmlıtl. 

Boyyon bir komQolat namıed• 
mağlup olmoıtnr. Diğer taraf• 
tan Stavisld mes' eleılnde hınl 
çok geçen Radikal Soayullel 
Bonnaor da gene bir komO .!at• 
mağlup olmuştur. Yeniden Jo· 
tlbap edilen eekl Hylavlar ara· 
ıında t'a bllhHea mohıfazakıir· 

ların reisi Tarttlnger buloo· 
maktadır. 

Parts, 5 (Radyo) - Intlh•· 
bat neticesinde kazanların bı• 

şında Leo11 Blum ve Pol 800· 

kor vardır. Yırın Fran11'yı 

idare edecek olanlar, biç 
onpbe yok ti, sol cenah ara· 
smdan eeçllecektlr. 

KomOolat Tores'ln 
72 meb'uea maliktir. 

partisi 
Radi.kil 

sosyalist partisi programını ta· 
kf p edemlyecek, fakat belki 
kabinede mevki alacaktır. Mec· 
Ha refıılnln M. jannen'ln olı· 

cığı eOylenmektedfr. 
Bunlara rağmen Saro kabl· 

nesi 31 mıyıea kadar lktfdır 

mevkllode kılacaktır. intihapta 
kazaomımıo olın meb'uslarıD 

yerlnı bıokalau şimdiden seçi· 
lecektlr. 

Pırla, 5 (Rıdyo) - Kabine, 
bugQn 111t 16,30 dı M. Saro· 
noo rlyHetlnde toplanmıştır. 

Bu içtimada M. Saro lntlhı· 

batın neticelerini blldlrmlo, dıı 
vaziyeti de izah etmlıtlr. 

Yırın, Elfze aarayındı M. 
Lebron'on riyasetinde bir ka· 
bine içtimaı yapılacaktır. Do 
içtimada M. FlAnden'e Cenev· 
re'de taklb edece~I elyıeet hık· 
kında direktif verilecektir. 

Parla, 6 (Rıdyo) - Franeıı 

ıeçiml hakksnda muhtelif mft· 
talealır yftrftteo gazeteler, aöyle 
hOkumetler teklif ediyorlar: 

Pôtl Pırlzyen gazetesi dl· 
yor ki: 

iktidar meYkll ıosy alletlere 
bırakılamaz. Halkçıların gelmeıl 

zaruridir, bışka tilrlG olamaz. 
Fran11'da teamQller, aablt ye 
mOetakardır. 

Övr gazetesi, on mOtaleıdı 
bnlunoyor: 
Şa hılde Leon Blum kıbl· 

nesini lo bıoında göreceğiz de· 
mek. Yeni nazırlar araaınc:la 

Venaan, Oney ve Flnansko da 
bolonacıktır. SosyıtfH kon~real 
de 15 mayısta toplanacak ve 
Leon Ulom'a lAzımgelen direk· 
tlf 1 verecektir. 

Pötl Jornıl gazetesi, Franıa· 
dıkl bOyOk mali mOeaeeaelerln 
vaziyetlerinden bahslle eosyallıt 
bir kebloenlo i k lldar mevkllne 
geldlgl takdirde bn mftell.!ese· 
Jerln vaziyetleri ne olıcığını 

soruyor vtı diyor ki: 
Bu anda millete meydan 

okumak bir takım mes'uliyet· 
lerl davet eder ki, bn glbllere 
millet bıddlol bildirir. 

Flgaro gazetesi de hariç ve 
dahtl ılyaıada komOnlat parti· 
alnln iktidarı elinde totıcığını 

yasıyor. 

Habeş 'lere Para ikrazı 
Londra, 5 (Radyo) - Hı· 

beşlıtan lhdkumetl tarafından 

Ioglltere'den akdtne teıebbGı 

edilen beşyabln logtllz liralık 

istikraz teklif 1, kıt'i ıarette 

reddedllmlıtlr. 
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Bl·r M kt b 3000 

Çuval • • d K 1 ki e u u. Çalmmış. .• rımız e arşı aşaca ar. 
--------------- -

lzmir'de Spor idareciliği Ve Sporu- Hamal ve katipler· Bu Karşılaşma, lstaııhul'da Yapılan 
Güreşin Revanşı Mahiyetindedir. muzun Gidişi Hakkında Ne Diyor? den şüphe ediliyor 

Şaphane eokağında Pılımut 
ticareti yapan Molz Tıranto'oun UOnkü nOehamıda K.S.K.lı 

Eaat'dao gazetemize geldiğini 
bildirdiğimiz m,,Juup aynen 
eDyledlr: 

mQeseeeeelnln samimi bir mü-

11bakasını idare etmek için 

geldiğim haldP., ba lelo baeında 

bolon11nl1rın böyle bir tekme 

mQııabakaıı idare ettirmeleri ve 

mağazasında bulunan boo çovnl· 
larınln 100 tanf'lal çılınmıetır. 

Tilrldye'nln belli baılı pehll· 

nnlarındın Dinarlı Mehmed, 

Kara Ali ve MtU4ylm lzmlr'de 
bolonmaktıdarlar. 

için yaptıkları bir karıalaemıda 

MOlaylm pehlivan, hiç te bek· 
lenmedlğl halde Dlnar'lı Meh· 

med pehlivanı yenmişti. 
Balkevl Spor komitesinin 

tertip eUIAI Mektepliler itki 
f loılı Llııe ile Karataş Orta 

mektep takımları arasında Cn· 

marteef gQnQ Balk sahasında 
yapıldı. 

Yapılan tahkikatta çuvalların, 
mağaza dı9ından çalınmasına 

lmkAn olmadığı 90la1ılmıştır. 
oyunda tekme atanları cezalan· Mağaza sahibinin pl4nçoıonı 

Dlnar'la Mebmed ve MOliiylm 

pehlivanlar, bundan evel latan· 

bol'da T4rklye ıamplyooloğo 

Uzun mtınaklıılara yol açan 

bo ınllsıbıkadın sonra iki peh· 

lhınımııın ikinci k1reılıtmHı 

beldenlyordo. Bu mdblm kar· 

eılaşmanın 17 Mıyıı Pazar gGnü 

şehrimizde yapılacığını enlnçle 

öğrendik. Bu iki methnr peh· 
lhanımızı C. 8. P. Alıancık 

Parıl nahiyesi baıkanı karşılaı· 

hrmak teklif inde bulonmoı 

ve pehlhınlarımız, bu mfthim 
tekllf i memnuniyetle kabul 

etmlılerdlr. lamlr'Jllu, mQbfm 

gftreeler seyretmek lmk4nını 

bolacaklırdır. 

dığım için de: göre bir ıenede 3000 çuval 

Bu maçın idaresinin uhdeme 

verildiğini hlldlrdller. Gelen 

mektupta maçın çok ehemmi· 

yetil olduğu "We behemehal ka · 

bul etmekUğlm yazılıyordu. 
Oyuna başlamadın evvel oyun 

larını hiç seyir ve idare etme 

dlğlm iki takıma sporculuğa 
yakııacak nezih bir oynn oy· 
namılarını icap eden şekilde llakcm Esat 

anlatlım. - idare! maslahat edeydin, 

Daha ilk vuruşla ber11ber esaeen biz d., bo oyuncaların 

Karataş'lılar, Llse'lllere tekme çıkması için bir eebeb görmn 

ıtmıya baaladılar. Oynn bıe· yoruz. 
langıcında hayırla bir bal sayıl Demeleri, hakemlik nAmına 

mıyacak olan bu oyun hare· cidden teesatıre eıyandır. Ceza 

ketleri yapanlara, ihtarda bulu· landırd ğım bu oyoncoların ha 

oarak bonon cez11ının Futbol talar.nı tabii bulan ve sahada 

nizamnamesinde eahadan ihraç vazifeme mQdahale ile beni 

olduğunu epor moallJmlerlnln mftşkül vaziyete sokan bu ar· 

mdvaceheslnde bir daha lhtat kadaşlara alenen teeBBOf ederim. 

ettim... FfUbol, osoltı, nizamı, kaidesi 

Btıuın bu e6zlerlme, nası elan bir oyundur. Bu kaideler 

hallerime rağmen Karataş'lılar haricine çıkanların futboldan zi· 
hasımlarına kaelı tekmede de· yıde hasmını yaraJamak, kır 
vım ettiler ve her hareketle· mak için oynayanların hakem 

rlle eahaya futbol oynamak fçln tarafından tecziye edilmesi za. 
değil, hasımlarını sakatlamak, rurldtr. Buna kimse mfldıhale 

çahnmııtır · Hunların mağazada 

yatup kalkın Hamal Rıtld, 

Rıza, Şakir, Biheyln ve k4mll 
ile 1'aıib Alberto, markacı 

Mayer tarıfındau muhtelif zı 

mantarda aşırıldJflı zannf'dllmle 
olduğundan tahkikata duam 

olunmaktadır. 

Küçücük Kıza 
Belsoğokluğu aşılamış 

1 Borsada 1 
Üzüm satışları: 

Ç. Alıcı K.. S. K.. S. 
43 Şıolık z hl. 10 10 50 
3!1 M. 8. koope. 10 11 25 
29 S. Silleymı. 12 ~5 13 75 
14 T. Debbas 13 13 
13 Ş . z. Galip 12 50 12 50 
20 S. Emin 10 10 2ö 

Asaoeör'de En.eriye sok. ı 53 Bugünkü eatıt 
ğında oturan Mostıfa kızı 6 507963 Uönkd satış 
yaşluında Nerlman'a ayni yerde 508116 Umum yekun 
Mustafa o~lo 25 yışıcda Mustafa z h" t 1 ,,a ıre sa ış arı: 

infilak 
Küçük bir 

tarafından belsoğokloğo ışılın Ç. Cinsi K. S. 

mışhr. Tutulan Mustafa hak- 255 Buğday 5 25 
kında takibata baelaomışllr. 100 Ton bakla 4 25 

K. s. kızcağız yaralandı. 
6 75 
4 25 Çeeme kazaeının zeytinler 

Karısını yaralamış : 90 B. pamuk 40 
Bozyaka'da Zencfrllkoyo mev. 238 Ken. pılı. 315 

40 köyOnde oturan çamur Ali 

kllnde oturan Süle1mın oğlu 695 Ktlo yapığı 63 
Mustafa, karası Fatma'ya bir 385 " K . ceviz 13 

655 adındaki adım, karısı ile ttıtftn 

6 tarlasında çalışırken tarlaya gö 3 
türdDklerl 7 yaeınıfa kızı Ltıt· 

borç meeeleslnden kızmış ve 

çapalarlle karmnı baeandan ya· 
ralamıttır. 

Gömlek hırsızlıgı: 

Kemer'de pazar yerinde Hft. 
eeyfn oğlu Ibrahlm'in 50 kuruş 
kıymetindeki gömleğini çalan 

Mustafa oğla Osman total· 
muştur. 

13 

Yü: lirası çalrnmış : 
Göntıl sokağa.ııda oturan Ks· 

rantlna gece bekçlel Ahmet, 

gaodtız ednde yatarken ayni 

nde kira ile otorao Ahmet 

oğlu SOleyman tarafından yoz 
lirasının çalındığını iddia et· 

mlştlr. 

flye, toprakla oynamığı baş 

lamış, o eırada toprak arae1Dda 

buldoğu bir dinamit kıpıoluuu 

taıı vormoe ve patlatmıetır. 

Çor.uğun sol elinin baş ve t•· 
hadet parmakları uçlarından 

kopmottor. Yarala çocuk, lzmlr 
memleket h&1taneıioe getiril · 

mlştlr. 
~~~~- ... -~ ............ ·~~,,,,..,....~~~..._.....,...,,...._,....~ 

fakat oyunu muhakkak kazan· edemez. Heyet ve komite iZi· rakarak hakemliğe başladığım kim temin edebilir?. lar vermeğe mahkumdur. Bu 

mak için çıktıklarını gösterdi· ları f lklrlerlnl, kanaatlerini için elmdlye kadar idare ettiğim GörGlöyor ki, mekteplerde eeralt dahlllndtı lzmlr eporco· 
ler... Artık falllerlnl diaarıya içtimalarda söyleyebilirler .. Bil· oyunlarda birbirine kardeş mo· sporcolard~n mıntıkamızdald luğonun terakkisine lmk.Ao gö 
çıkarmaktan başka yapılacak tOn ihtarlara rağmen hasma amelesi yapması )Azımgelen kohlplerln ekııerlelne kadar, remem. Vaılyetf hu uğurda 
blrşey kalmamıştı ve hen de tekme ıtan bir oyoncuyu: sporcuların tekme atmalarına futbol oynayan ıporcolıra spo· bdytık himmetlerini estrgemi· 

vazifem icabı bono yapm11ğa "İçeri al, ldarel maslahat et." meydan vermedim ve falll~rlni run mana!• çok yanlış olarak yen Ye sporcularla şıbsen çok 

mecbur kaldım. .. Karataş'falır Diye hakemin vaztfeslne mD· derhal Hhadan çıkardım. Biç öğrttllmlttlr. Ben eahsen bonon yıkından alAkıdar olan Parti 

bu kar1rıma itiraz ettiler. Çok dıhale etmek enel4 onun şar· bir menfaat gözetmeden, spor kıbabatlol sporculardı değil batkanımız Aval Doğın'ın dik · 

kıymetli bir hakem olın spor tlle oynamak. 81::.ıenaleyb epor· coloğu vikaye kaııtlle yaptığım onlara yanlış telkin yapın lda· kat nazarlarına sunuyorum. 

ınoalllmlerlnden • lakırdı anla · coları fena hareketlerinde teş · bo hareketler maalesef aport· reellerde buluyorum. İzmlr'de Hakem K. S. K. tan 

ınıyan, ihtara ehemmiyet ver· Ylk ile epor terbiyelerini kam· mence kabul Ye hazmedlle· sporu ilerletmek ve tam mana· Eeıt Merıer 
mlyen ve sahaya yalnız hasmını çalamık ve dıha sonra da te mlyor. Batta bundan bir sene sile sporca bir gençlik yetiş ;. 

)'ıralamak tekmelemek için çıkan laflsl gayri mümkün faciaya evvel dışarıya çıkardığım bir tlrmek fstenlyorH bıtlangıcı - Bıtkem Esad'la dan tele · 

oyuncuların Futbol nlzamnı meydan vermek demektir. oyonco halk önOnde yGzOme mektep eıralerındı aşılanan fonla konottok. Kı•ıtıe Orta 

meslnde cez11ının ne olduğunu Mekteplerde okuyan talebe, yumruk bile "Wormuoto. bu eporo, yeni yetişen ıenç· Mektebi tarafından ileri etırll· 
sormak lıterlm ?.. birbirini ısındırılmak ve mem· Bu oyuncunun tecziyesi bu· lerlmlze bfttOn ıçıkhğ, ve te · len itiraz ve lddlılırın hiç hl· 

Oyunun bitmesine yirmi da· leket sporuna yardım etme fe . gilne kadar etırGklendl. Meeele mlzllğl ile göstermek, ıporu rlnln varit olmadığını ve hakem· 

ldka varken ve takım ]lir golle tlyorlaraa, oyunların futbol nl eski heyetler zamanında oldu· yanhe ınlıyınları sabada tek· llğe alt vazifeleri, esıı11en 
ll:ıığhipken hakemin sahadan zamıtına muhalif olarak oynan ğo için yeni heyetler ce11lan· me, tokat atmanın cez11ının mektubunda l11h etmle balon· 
iki oyuncu çık1ramıyacağıoı, masına mtısamaha etmemek ge dıramazlarmış. Bo vtzırlyde ne olduğuna öğretmek ve eol· doğo için mOtelerrlk nazar 

bu pl4nda olmadığı lçlo oyun· rektlr. ÇDnka bo takdirde mık· g~re, bir memlekette h4 .. lmln mleal olmımak tızere, ldırei noktaları ve zanlara g~r" yeni· 

coların blrblrlerloe tekme ata· sad h4ell olamıyacıtğı gibi her dl'ğlemesUe eakl bir mtlcrlmln maslahat yolan• değil. tecziye den izaha 14zom görmediğini 

bileceklerini ve hakemin hangi birisinin kmlacak baca· cezaaız kalmaeı icıb ediyor ki yoluna gitmek gerektir. Akel söyledi. Comarteıl gtınkG oyun 

de bu tekilde idare etmek ğının ve çıkacak gözQnQn mO· mıntıkan bono timse kabul taktirde ldareJ maıılabatcı ha· da eemlmi kanaati haricinde 
ll:ıecborlyetlnde olduğunu hangi ıebblbl de bolonmıyıcaktır. edemez?. Bu gibi mtııamabı kemlerln ve bunu resmen eöy· en ktıçQk bir harekette bolun 

nizamname yazıyor ?... Ben, kıt dOeüneo bir Bpor· yüzünden dün yumruk vuran llyen ve icabında tehdld blle mıdığını ve yaptığı lşlu, 
En mdhlm leiml bırakarak conon attığı kasdi bir tekme bir oyuncunun yarın &1bada eden lduecllerln elinde lzmtr vazifesi icabı bulunduğunu dı 

İzmf r'ln iki terbiye Ye irfan ile ve bil mecburiye futbolu hı hakeme bıçık ç~kmlyeceğlnl ıporcolo~o her mıçta kurban· llhe etti. ................................................ 
AVRUPA'LI KADIN 

Kozmopolit 
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tıirn. Bir batıya diişmek için 

bir insan neticeyi heııablama · 
lıdır. Bu bir heeab itidir bence! 

İtııana büyQk ve kOçGk bir 

bata lrtlkab ettirecek fırsatlar 
da pek nadir ele geçer! 

Mad;m Ttırpen, mabırrlt ve 
Mir madam l'Grpen kendi ken· 

dlıiae, e:kı gençlik hlılerlnl 
•e bir de luırşıeında lnglllı 
\ıııaın gençlik duygularını 
Qaokayeee etti; ve... Vaziyeti 
biraz anlar gibi oldu. 

-4 -
Blrgtın, Madam Tnpen, da· 

let edildiği akeam çıyında, 

VE MAHRACA 
asrı Roman 

J. J,. Mortenden 

Mlı Oodre•'I küçftk. ııalogonda: 

- :Sen kızıma başka bir ha· 
yat, başka bir alem için yarol · 

muşsun! Demişti. Geçmişten 

hlçblrşey öğrenmek ve sormak 

niyetinde değilim . Fakat, şlm· 

diye kadar herkesin mutad ha 
yatlDı yaşamadığını eminim! 

Ondrev, yorgun fakat çok 
gQzel tt<bessilwlerlnden birisi 

ile gnlmtış fakat söz mecraeıoa 

da hemen değiştirmişti. Fakat 

yalnız kıldığı ı1mın da, Ma· 

, dam. TOpen 'in 11Sen başka bir 

Alem için yaratalmıesın!,, eözi1 

üzerinde durdu! 

Doğduğu l!aoıyl eehrloln 

fabrika bacaları, fabrika do· 
manlırı, makine görOltOlerl ile 
doln halini, ilk eenelerfnln 

geçmiş olduAIJ yarı karanlık 
muhhl, annesinin ölmüş olduğa 

büyük fakat eoğuk evi, onlkl 

yaeındı iken olan hayatını dil 

şöndü. 

Kız mektebine giderken, pek 

çok olan yağmurlu gdnlerde, 

boğazından Moztarfp olan eev· 

glli annesinin arkasıodan: 
- Kızım, eemılyenl unutma! · 

Diyen tatlı ve tef katlı sesini 

doyar gibi oluyordu. 

Şimdi, Mle Ondren bazı yı~ · 
moılo akşamlar, 11lık olarak 

odHına döndtığQ vakit, kendi 
kendlelne: 

- Znıllı anneciğim, uğol· 

eaydın dı beni gene esklel gibi 

muhafaza ve sıyanet etıeydla .. 

Demekten kendisini alamazdı . 

Annesi! Annesinin bir resmi 

karyolasının başucunda aaıla idi, 

bo reelm, ını:eslnln OIGmilnden 
bir ıene evvel alınmıştı. Hazin 

bir tebeıısChrı yOzOnOn bıltilo 
çizgilerine hlklm bolonoyordo. 

Ondrev: 
- Tıpkı anneme benzlyo. 

rom. Y ılnız ondaki azim kod· 
retl daha az. Gözlerinde şid · 

det, dudaklarında hOydk arzu 

lar bildiren hal yok! Znıllı 

anneciğim.. Seni babam ne kı · 
dar çok severdi! Derdi ve ha· 
bası ıkla gelince, kederi bas. 

bdtiln artardı. Bab1&ınan dı son 

eözlerl şu olmuştu: 

- Kızım, kOçQk ve gQzel 

kızım ... Elini bana ver. 

Babasının elini elleri arasına 

aldığı vakit, aankl çelikten bir· 

ıey totmnı gibi olmoıto. Ba el, 

donmue, buz kesilmişti. 

Tel4o Ye heyecanla: 

- Baba ., Bana bak... lşte 
benim! 

Demi eti. , 
Fakat, babası artık hiçbir eey 

görmeyordo. Belki blçblreey de 
doymayordo! 

Bundan sonra, babı himaye 
ve şef kati de bir daha elde 

etmemek ilzere kaybetmte, ın 
üzerinde tam bir öksüz olırak 

yıpay•lnıı kılmıetı. 

Oodrn: 
- Annem, hlçolmazea ~OıdO, 

geçirdi, kocaıının bhnıyeılnde 
•e yanınça IUdll. Fakal ben?. 
Ben? . . 

o,,r. letlkbıl için titremek· 
len kcndlılnl ılımasdı! 

En ziyade vehme kapıldı~ı, 
hayat n letlkbılden ençok 

korkto~u zamanlar, karyola11nın 

- Sann var -

ödeıı1iş'te 

Kültiir hareketl~ri. 
Ödemiş, (özel) - Kaıamı~, 

kOhftr kalkınması ubae,nda mq· 

vaffıkıyetle yftrftmektedlr. K.a· 
aımııın Kaymakçı llkmekteht 
tarafından vorllen bir mOeame· 

re, bunu 111rabıtle göstnmt,tlr, 

Masamereye civar köylerdeQ 

bile gelenler vardı ve çok al4 

ka gördn, Bu ok:ol bet ıınıf lı · 

dır. Bee öğretmeni, ellhl kıı 

olmak nzere 230 talebeıl var. 
dır. Soyeal ve durumu, mQ· 

kem mel graf lklerle teeblt edil· 

o:ılıtlr. Talebenin sığlık, rob, 
aile durumları da ayrıca teehlt 

oloomoıtur. BüyOk ıınıf lar lçfQ 

hoıuei iv odalarında çanakçılık, 

çpmlekçlllk, marangozluk öğre· 
tilmektedlr. T.l.-be ıra~ında, 

muhtelif ıoy11al teıkllAt vardır. 

Hattı, böcekçllik:, ığıççılık, hay· 

vaocılık için de çılıtma kolları 
ayrılmıttar. Atalar ıözlerl de 

toplanmaktadır. Talel:ı.eolo, ay· 

lık dınr gazeteal ile btr mft· 
ıesi bile vardır. Gazetede, ço· 

coklarlD orijinal eeerlerl görftl · 
mektedlr. Mftze, mektepçlllk 

bakımından çok zengindir. Ata· 

tllrk'On haııttı mnzenln en kıy · 

metil eseridir. Bir köy mekte· 

bi11de görtı\en bo tekam6.l, ha· 

klkaten hayrete eıyındır. 

Kaymakçı, beş köytın mer· 

kezfdlr. Ber hıfra bu bet köy 

muallimleri borada meıleki le· 
)erini konotnyorlar. Okul, ya· 
kmdı bir elnema makinesi de 

getirtecektir. Okulun yegAne 

noksanı, bir dilı:fş vııı nakıe 

muallimidir. Ve bu, böyle bir 

mekt~p için hakikaten yoksul· 
lok.tor. 

Bat öğretmen Mehmed Al · 

tay lle ırkadışlarını, gösterdik· 

lerl munflakıyetten dolayı teb· 

rlk etmeğl vicdan borcu bilirim. 

Konferans 
Şarkikaraağaç, 4 ( A.A. ) -

Enelkl gno b~Jradı kutsal in· 

kılabımız bıkkındı ilimiz C. 
H. P. bıekanı Remzi Ünla 

tırafıodın verilen konferaoı 

Uçemlzln bGtOn balkı tarafın· 

dan şiddetle ılkışlınmıe ve 

Atattırk'ümüze saygılar ıonul· 

mottor. 

Belediye encümeni 
Belediye encQmenl dGn ık· 

pm Şarbıy doktor Behçet 
Uz'un bııkaolağında toplınmıe, 

biriken Belediye leleri tııerlnde 

kararlar ılmı,tır. 

Italyao'Jar 
5 Habeş askerini 
kurşuna dizdiler .. 

Desele, 5 (Radyo) - Ecnebi 

fabrikalardan birisine tecavOı 

etmiş olan yet.il Habeş askeri 

dhınıbarb tarafından muhıke· 

me edilmiştir. Dhınıbarb biri· 

sinin beraatlne, blrfı!nln mfteb· 

bed kftreğe konulmasına, beşi· 

nln de maebbed kOreğe konul· 

m111D1, beelnln de korıana dl· 
zllmeslne karar vermiş \ e bu 

karar hemen infaz olunmCJştor. 

"Son l\lektub,, 
Ve 

" Genç Rus kızı 
Aryan ,, çıkıyor .. 

Blrlncfıl, Feridun Oemın'ın 

çok gDzel bir hlk4ye de1Detldlr. 

Diğeri de nef lı ve terctıme bir 

romandır. BogDnlerde plya11yı 

çakacaktır. Karllerlmlze tuslye 
ederiz. 



••••• 
- Baıı l inci şalıijedc -

Jtalyanlarıo ne do Fran1a•nın 

ııecri tedblrleilo kaldırılması 

ıekllf etmeğe mfttemayll bulan· 
ınıdıklıunı H diğer de~letlerln 

de bu Italyı ile normal mnna · 
ıebet teılıl çarelerlolo boluna· 
blleceğlol zannetmektedir. 

Nevs Chronlcle gaıeteıl :ıecrf 

tedbirlerin kalması lOıumuno 

fled stlten yegane gazetedir. 

Londra, 6 (Radyo) - Lthe· 
rıllerden bir meb'us avam kı · 
mlfae1nda M. Eden'den Neca · 
tinin 11lraoat haklarından vaz 
geçup geçmediğini sormuı, fil 
kıt bu huanuH cevap vermr.k 
mfimkan olmayacağı cevabını 

almıştır. 

T.A>ndra, 5 (Radyo) - Mın· 
cester gardiyan; Mussollnl Ha· 
beolet.u hakkındaki taeavvor · 
larını tatbik: ııahaıuoa koymoo 
demektir. 

Morolng poeı; 
Neca~lolo memleketlol ter · 

ketmesl ôyle bir 1Jek:llde ol 
mootur ki, Necaol için Habe· 
olıtın Ozerlnde hiçbir hık 

bırakmamıetar. 

Demektedir. 

Parlıı, 5 (Rıdyo) - Jurnal 
Dedebı; 

cNecıel'olo f lrarı vaziyeti, 
ııôr'ıtle taaf iye edecektir .. Artık 
bir ltalyın · Habet meı'elesl ile 
uklt kaybetmek: manaıuzdır. 

Sir Sımuel Boar'ın M. Luıl 
ile vftcode getirdikleri ııulb plA 
nınıo kabol6 çok faydah ola· 
cıktı; bono kabul etmek iste· 
mlyenler bogfink:a vaziyetin 
meıı'oladarler. > 

Oemektedlr. 

Roma, 5 (Radyo) - B avıa 
ıjınsı, Fransa'oın Roma aef iri 
Kont do Şımbron'o n lngll· 
ıere'oln Roma sel iri Sfr Erik 
Dromon'on, İtalya hariciye mftıs· 
ıeoırı M. Savlç'I ziyaret ederek 
uzun mtıddet gôrGşUlklerlnl 

bildirmektedir. Bo mDIAkatta 
Babeıletın'dıki ecnebilerin em· 

niyeti mee'eleel gôrftıtılmaıtar. 

Parlı, 5 ( Radyo ) - Adle· 
Abıba'daa alının aoa haberlere 

gôre, Ioglltere haetıhaneel baş 

hekimi, yağmacıfır tarafından 

yaralaaano H tedulll için 
lnglllz aefareth .. neelne göıOrül· 

mGtlör. 
Yunan 'lalarla Ermeui'lerdeu 

otuz kadar ölfl ve birçok yı · 

ralı vardır. 

Esir mOhadelesi 
Vaşington, 5 (Radyo) - Pa· 

ragaıy ve Bolivya araeındakl 

harb, eona ermltJ olduğundan 

iki tarafın eslrleıfnln mil· 
badelealne bıelanmı~tır. 

Dün Gece, Italya'da Fa· 
şist Sef erherliği vardı. 

~~~~~~~-...... ~~..,..,...,,,,,_ ......... ~"='-

- Başı 1 inci sahifede -
batan ltalyan'lar!. ltalyıu'lar, 

ltalyan dostları h«ır taraf tan 
sôzlerlml dinleyiniz. 

"Mıreıal Badogllo harp eaha· 
emdan bogOn May111n betinde, 
saat 16 da mozaf fer ordumu 

zun bavın da olarak Adla· Ahı· 
ba'ya glrmlıtlr. 

Otuz a11rlık ltalyan tarihinin 
bugOn de boyak bir ganodar, 
en ıayanı dikkat ve mtıhlm bir 
gOolldQr. 

Bugcın ltalyan'lara ve cihanı 
ilin ederim ki, 114n ederim ki 
harp bitmiştir. İlAn ederim ki 

solb teııle edllmletfr. Yedi ay 
devam eden mobaeamattan son· 

ra bQtno sözlerim tahakkuk 
etmlotlr. 

Solhamoz artık kabul edil· 
melidir. Sulhamoz, Itılyan eni· 
hu sarlhılr ve baelttlr, bu da 
ancık oodur : Cihan harhaeında 
arlık bir Habeşistan yok:! ur. 

c Habeşistan İtalyan mala 
olmuştur, ç6okft muzaffer aake 
rlmlz tarafından maglô.p ve 
legal edilmiştir. 

c Hıbeıletın'a romanılnl so 
.kaca~ız, barbarlığı mıbvedece 

ğlz, nferle tetenaç etmlı 

adaleti gôUlreceğlz, binlerce 
senelik esareti lağvettik. 

c Habeelatan halkı da bil 
melidir ki ıolb tamamlaomıeıır. 
Bir sara Raıılar, artak yoktur. 
Haık bono gOrmOt ve ıerbeııt 

yaoamak lıtedlğlnl, ltılyan bay· 
rağı altındı çah~ma&ı arzu 
ettiğini göstermiştir. Bu Raalar 
artık kaçmışlar ve bir d11ha 
meydana çıkıp Hıbe11 halkını 

uemlyecek:lerdlr. 

"Faılıt tnkılAbı, yarın için 
de yolandan dt'Jnmlyecek, gıy· 

ret ve ceaaretloden hiçbir ıey 
.kaybetmlyecektlr. Bugün bora· 
dıkt alkış aealerlne, Afrlka'da· 
ki mobarlplerlo kalpleri cevep 
vermektedir.~ 

Musaollnl ılddetle ılk:ıılao · 

mıt ve Adet olduğu veçblle 

balkona mflteıddlt 

karılmıotır. 

defalar çı· 

Dün Faşist seferberliğini ilan 
eden M. Mussolini 

Batan hılY.a'da şenlik ha. 

kDm sarmektedlr. 

Roma, 5 (Radyo) - Façlıst 

seferberliği mtınısebetlle bu 

akoım Roma'da ve Iralya'oın 

her tarafındı ~ece yarılarına 

kadar şenliklere devam olun· 
moıtor. Romı'dak:I bftyGk hl · 
nılar ve 2 inci ( Vlk:tor Ema· 

noel ) heykeli, elektriklerle 
tenvir edilmişti. 

loglltere'nlo Roma eefarel· 

c 2 Teırlnlenel ıeferberll · 

ğlode fmkAoın dahilinde yıpa· 

cıklarımızı aôylemloılm, ve bir 
Avrupa barbına meydan nr· 
mlycceğlml temlu etmiştim. , hanesi ile general konsolosluğu, 

Anupa'da bir harp, Anupı· mobafa11 altına alınmıtJtır. 

nan lzmlblAlhıl mucip olacakta. -
Bo hoısoata da muvaffak oldum. QzQmf erİD 

Şimdi, zaferimizi her kime 

kare• 01ur11 oleun muhafaza n Standardizasyonu 
mfidafaaya muktedir bulan· 
maktayız. Hıbet harbındakl 

azim ve ıeref 1 bu hususta da 
göıtereceğls. 

Ben, ancak muhariplerin ar· 
sularına bir vaıııa oluyorum, 
Yedi aylık harpta secri tedbir· 
ler bize hiçbir zarar verme· 
mitlerdir. 

"Şimdi, memleketin 200,000 
ameleılne saygı n eakranları· 

11.ı:.ızı ıoouyorom. 

"Bugılu ıılyıh göm le idiler 
için tarlht btr gandftr. İtalyan 
mllletl, zecri tedbirlere gôğaı 
germlo fakat neticede mavaffık 
olmuştur. 

Ziraat mektebi mfl· 
dflrft Ankara'ya gitti. 

Ziraat Veklletlnln telgraflı 

daveti Oıerlne Boranı zlr1at 

mektebi mtıdD.rD Hilmi Onay, 

bogftn Afyon trenUe Ankaraya 

hareket edecelulr. Do davetin, 

ftzılmlerln ıstındardlzasyona ve 

kOkOrl lşlerlle ılAkadar oldo~u · 
hıher alınmıotır. ÜzOm stao

dardlzaeyonu için İk:tıaal VekA· 
letl karar alml!Jlır. Bu meıs'ele 

nzerlade yapılan tetkikler, Uer· 
lemlıtlr. 

KATYA 
Meryem tasviri ônGnde diz 
çOkmaı gibi gôrdcı. Ve gôğııfl 

bftyak btr ııevfnçle kabardı. Bo 
ııaadetla, ba ııe.lncln çabuk 

bftmemeal için, gözlerini yeni· 

den kapattı. . Çar'ın Mavi Şeytanı 
-59-

ihtiyatla bir yarftyOele, Impa· 
rator ikinci Alekaadr, Katyının 
oğlunun ııalancağı yımndı isti· 
rahat ettiği daireye geçti. E~ik· 

te durdu; ne samimi, ne gazel 
ne mfteterlh ıılmı idi bo? 

Genle 1'e her tarafı altın 

yıldızlı odının lılkı vezlyetl 
karanlık: ile u,.,ıa görflnmı

yordu. 
Bu bnyak salonu sade kaçak: 

bir gece 1Amb111 tenvir ediyor· 
da. imparator, kıtlık: earayın 

~bu baımetll, ıDılft, yaMıılı dal· 

r esinde, memleketin herhangi 
bir kôyftnftn en baelt lzbae1Dda 
gôrftblleceğl manzaradan baoka 
blrtey gôrmedl. Çocogonon be· 
olğl baoında uyumuş kalmıt bir 
genç kadın! 

İmparator Alek11ndr, diz 
çOktft, hal il mni damaları gô· 
rQnen beyaz eli, Kıtya'yı uyan · 
dırmıktan korktuğu için nefe· 

alol tutarak öpUl. Fakat, sıcak 
nefesin temaefle Kalya hemen 
oyandı. Çarı, batan Rua'ların 

çarını · ônaade diz çakaıaı, bir 

İmparator bu gizil 11ygı ve 

sevgi puaeelnden l!onra.' gene 

ııeslnl çıbrmadı, goralta yıp· 

mıdan kalkh, en bayak bir 

IJahalyet ôniınden en bftyGk: 
hfirmetle çekilenlere mıhsoıı 

Jhılraz ve 11ygı ile, geri, geri 
çekilerek odıdın çıktı, glttU 

• • • 
:fşte, sekiz sene oluyor ki 

Katya, Katerlo Oolgorukl çar 
ikinci Alekeandr'ın h4klml, aa 
hlbfdlr. BüıQo entrlktlara, bQ 
tilo tezvir ve tertiplere rağmen 
Katya' mn ba hakimiyetini bir 

derece olıon 11altmı.k mQmkaıı 

Adis-Ababa'da vaziyet Fecidir .. Yan• 
gından Sonra Y ağ~ur Başladı. 

----------------------.. ----------------------
Fransız Elçisi, c:ihuti'den Gıda Maddeleri istemiştir. 

Haydutlar, l\litralyözlerle Mücehhez Oldukları 

Halde Yağmaya Devam Ediyorlar. 
Parlıı, 5 (Radyo) - AdJe· 

Ababı'dakl Fransız sef irinden 

hOk'llmet merkezine gelen bir 
telgrafta bugan oehrln Gzerlnde 
bir ltalyan tayyaresinin uçtuğu 
blldlrllmfttlr. Fransız ve logl· 
Uz sefarethanelerlnln kamyon· 
Jarlle şehrin bazı semtlerlndt1 
evlerinde haydutların tecavilz 
ıehlf keılne mıroz bulonın Fran· 
sız tebaalılu kurtarılarak: sefa· 
rethıoeye getirilmişlerdir. Bir 

eloema ııablbl olan bir ecnebi hın· 
çerle ôldGrftlmOştflr. Mitralyöz· 
Jeıle mOcehhez. hndotlar, oeh· 
rln yağm11ına devam ediyorlar. 

Vaşington, 5 ( Rıdyo ) -
Adla Ababa'dakl Amerlbn se· 
fareıhanr:Bioden hariciye nazır· 

lıRına gelen bir telsizde, Ame· 
rlk:an ıeferethaneslodeld kadın· 

larla çocukların dıha emin bir 

halde bulanın Iogllfz sefaret 
hanesine nakledildiği blldlrll· 

mlıtlr. 

. loglllz eefare thıneslol mil· 
dafaa için bol ellAh ve mühim 

mat vardır. Şehrin batı yerle 
rinde tehlike içinde bulanan· 
ları kortarmağa çalavao ve bir 
kamyonda bulanın nropa'Jılır 
ftzerlne habeı haydutları tara· 
fandan ıteş açılmış, bir mlsyo· 
ner yaralınmıt ve iki Babee 
kadın telef olmuotur. Birçok 

nler beyaz bayrak: çekmlılerdlr. 

Clbutl, 5 (Radyo) - Adlı· 

Ababa'dıld Franııız eef lrllğl 

bloaeına 2000 ecnebi iltica et· 
mlştlr. Sefarethane binasının et· 
rafı baydudlar tarafından sarıl· 

mıı olduğa için mtıltecllerde 

açlık tehlikesi bat gôıtermlıtlr· 

Teleiıle Clbotl'den gıdı madde· 
lerl ve takviye kıt'aaı letenmlo· 

tir. Senegalll takviye mflfreze· 
teri ile yiyecek göaderilmlotlr. 

Vaolugton, 5 (Rıdyo) 

Adlı Ababa'dakl Amerikan ae· 
fareıbaneal, aaaı 6 da Amerika 
ııefareıhınealnln mahafuı edil· 
mekte olduğuna hariciye nazır · 

lı~ına telsizle bildirmiştir. n •. 
rlclye nazırı M. Hol, tehlike 
ıakdlrlnde Amerikan ııefaret· 

baneıılnde bulunan ecnebilerin 

İngiliz ııeflrllk: binasına iltica 

etmelerini blldlrmletlr. . Sef lr, 
telıfzle verdiği cevabta blrgan 
enellıloe gôre atılmakta olan 
sllAhl1rın dıhı 11 oldoğonu ve 

olmamııtır. 

" Hikmeti bakumet w icabı 

çok geoç evlendlrllmlo olan 
imparator, ilk zımanlarde gerek: 
aarıydakl nedimeler ve gerek 
tiyatro ak:tlrlıılerl ile oldukça 
gOrGltGl6 bir zevk eftrmGştG. 

Fakat bunların blçblrlıılne, an 
cak birer ze.k vaıııtaaı olmak.

tan baık:ı bir kıymeı vermemfe, 
her zımın ve hepsine bakim 
kalmııtı. İmparatorun bir lltl· 

fatını elde etmek için cınını 

fedaya h11ır olan nedimeler, 
aktlrleler pekçokto. * 

zaten İngiliz sefarethaneslle le· 
mHJD imkansız bulnndoğuno 

blldJrmltJtlr. 
Londra 5 (Rıdyo) - Adfıı · 

Abıba'dan gelen haberlere göre 
aııller, mfiteaddlt elçlllklere eld· 

detll hücumlarda bulunmuşlar· 

dır. 81Zı ecnebilerle Torklerlo 
iltica etmlt oldukları Tark:ly~ 

elçlllk bfnasana mitralyözlerle 
ateı açan yığmacılara karoı 

Tark elçlllAlnden mukabelede 
bulonolmoş ve iki taraf h md· 
ııademe akşama kadar devam 
etmiştir. O sırada Iogfllz eefa· 
retbaneııınden gönderilen bir 
yardım mtlfrezesl, Tiırklye ee· 
faretbanealnde bulunanları hl· 
mayeelne alarak Iogllfz sefaret· 
hanesine gôtDrmOotftr. 

Amerika elçilik blnHı da 
aynı 1Jekllde boşıltılmıı ve 
Amerika tebalalır Inglllz elçilik 

bln11ına gôıGrfilmtaılerdlr. 

Dehşetli yığmordan, Adlıı· 

Abıba şehrinde zengandan açık· 
ta kılın hıelkın vaziyeti çok 

acıklıdır. 

Parla, 5 (Radyo) - Adlıı Aha· 
bı'dan gelen telgraflarda eehlr· 
de tehlike içinde kılın birkaç 
Franaız'ın dabı, sefaıethıneye 

iltica ettiği bildiriliyor. Bir 
Babet valisi, yanında 1000 
klşlHk bir kuneıle Adle Aha· 

ba'y• gelmlo ve yığmanın önft· 
ne geçmek için tertibat ılmığa 

baelrmıetır. 

Roma, 5 ( A.A) - Alınan 

hıberl.,re gôre motörlG !ltılyan 

konetlerl Adlıı Ababa'nın ~pek 
yakınına varmıılardır. Şehrin, 

dfğar kuvvetlerin gellılnden 

ıonra legal edileceği tahmin 

olunmaktadır. 

Roma, 5 ( H. R. ) - Mo 
torla konetlere mensup ltal· 
yan kolları, Adlı Ababa'ya gir· 

mlelerdlr. 
ltalyan kumandanı, Hıbeols · 

tın'ın pıytahıına ilk defa be· 
yaz ırka menısop efradın gir· 
meal için siyah ırka mensup 
kunetlerl bırıkmamıı ve bo 
1Jeref 1 siyah gömleklilere ver· 

mltJtlr. 
İstanbul, 5 (özel) - İtalyan· 

lar bo akşam Babetlıtan'ın 

merkezi Adle Abıba'ya ~lralle 

!erdir. 
lstanbul, 5 (özel) - Son 

oluyordu. Bayatı, resmi vazife· 
ler, ııaray teşrifatı ve Katyı'eı 
arasında, 11k:ln ve mottarıd bir 

hıl almıota. 

Bu mQddet içinde ikinci bir 
doğum, kilçak Olga lmparato 
run gizli ailesini tamımlamıtJtı. 
Bo ıuretle1 bir gfin gellb de 

imparatorun Kıtya'dan bıkaca · 

ğıoı bekllyenler artık Omhlerlnl 
tamamen hybetmlolerdl. Her 
geçen sene, imparatorla Kat ya· 
nın alala ve mOnaaebetl o ka· 
dıba eağlımlıotırıyordu! 

Fakat bo sekiz sene içinde 

lmbırator bııka bir adem ol· 
muıtu. Uzun hastalığı ile yıeı· 
yan imparatoriçenin başında 

resmi hl r zevç olan çır lldncl 
Alekaandr, Katya'arnıo yanrnda 

en bftbtlyar ve mee'Qd bir adım 

Borjuı hayatında bundan 
baeh, bundan ııağlam ve bun· 
dan mea'ud bir aile ocağı ta· 
eanor edilemezdi. Kıterln, ço· 
cgklarını kendisi biiyfltmekte 
ve terbiye etmekte idi. Bütfto 

1 
gön imparatoru, bOtDo gün dı· 
ıarıdı çalııaa tocııunı bekler 

dakikada ılının menok bir 
habere gOre Habeı'lıtın'ın nırt' 

kezi Adls·Ababa'yı legali lçlO 
İnhlllz9lerle Franaız'lar, Cfl. utl· 

den tirenle mftblm mlktard• i 
asker ıevketmlılerdlr. I 

Türkkuşuna 
lstanhul'da bftyftk rağ· 

bet vardır. 
htanbul 5 ( özel ) - Parti 

ve ban korumu tarafındaO 

burada açılan Tarkkuea mek· 
teblne gençlerimiz araııında faJll 
r1ğbet vardır. Bogtıo bayanları 

mızdın da ıza yazılanlar ol· 

muştur. 

Bir Vak'a 
Bir kişi ağır yaralandı 

Dan akıım B11mane lııtaı· 

yona civarında Gazi balvırı 

Gıerlnde bir vak'a olaıuı, lb· 
nhlm adındo biri, lkl ktıl 
tarafından bıçakla ı~ır surette 

yaralanmııtır. Yaralı, bıetaneye 

kaldırılmıştır. Zabıtanın aldığı 

tedbir sayesinde vak'a fılllerl 
totulmoştor. Vak'anın sebebi 

tahkik ~dllmektedlr. 

Silahçı Mustafa 
lk:lçeşmellk:'te kolcu Moıı· 

tala'yı Adlyen yaralayan Silahçı 
Muıstafa'oın Ağırcezada mnbı· 

kemesi netlcelenmlt ve b&dleede 
olddetll tahrik bulunduğu aıı· 

laşılarak: tenıdlen on gfln bap· 
ılne kırar verilmiştir. SUAhç• 

Mustafa dtın serbest 

mıştır. --------Foça 
Yolcularına 

Kolaylık 
Ayvalık, Dlk:llt, AlunoVlı 

Edremld, Tire, Kula, Konya, 

Salihli; ba hatlara yolcu yftk 

enklyatı. 

Zinet 
garajından her gao muntazao:ı 

ve emin bir surette otomobil, 

kamyon ve tene11Clhlerle temlo 

edilir. 
rO 

bir kadın dılreelnde kılıyor ve 

çocDklarlle meegul oluyordu. 

Akşam, aile babasının ud~tl, 
zevk, neı'e ve eaedet zamıoı 

idi. Kucaklaşırlar, köpekler bile 
kncakl•tJ•D bıhtlyırların etrı· 

fında bnhyarık: sıçrarlardı. 

Birı1ıOD, imparator bir eaaı 
kadar gaybubetinden ııonra gel· 
dlgl vakit, akıam yemeAlal 
hazır bulmoı, Katya ona me· 
aut ve şen anlatıyor: 

" Olga'oın birinci dltl çıkll· 
Corç mtıtblt bir af.acın, bir 
tOrltı uptedllmlyor. Tıpkı be· 
nim çocokluğamo andırıyor; 

Fraaaa'dan Matm11el Trepô'yG 

getirtmek lAzım. Da çocoğ• 
baok:Hının meram ınlatmııtı 

mamkDn olmıyacak!. " 
Diyor. 

- Şonu Var 
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Kliringlerden Alına o 
Neticeler .. 

1931 de Danyı krizi gellb 
ÇatbAı aamaa her millet kendi 
b.flnıa careetne bakmığa ko· 
Jalda. Hemen blUlD dnletler 
kendilerini endlıırl n tanm 
lrlnlerlnl koramak mecburiye· 
tinde R&rdGler. Aiaıalmal tlca· 
ret daralchkça dıralch: 1929 da 
Jelmlı mlly.r dolara kacbr çık· 
IDltken 1932 de 23 mllya11 
indi. Y Gsde 6 7 asalaa ba alca· 
reı ll&ellk ılmdlye kadlf gö· 
rGlmemlı derecede karııık bir 
takım tıkyldıtı ı•bl ıaıalda. 
Birçok dnletler paralarını ko· 
ramak İnak1adlle d&•I• ihracını 
lbenettller •e harice oı.n ılcart 
borçların &denmealal de k11men 
•eya ıımamen dardardalar. 
Memleketler aruınclakt tlcart 
borçların emin bir ıarette aden· 
lbeılnl temin için lııe ha 11radı 
k.llrlaglere b.1Yaralma1ıar. 

l.lerlaıler n111l itler? Y •· 
hıncı bir memleketten gedrcUAf 
bir mabn bedelini ademek lı . 
Uyen bir tacir ba borcuna, 
IDe-..Jekeıe ihracatta balanmaı 

olan bir YeJ• mlleadcllt Ya· 

tandaılarıaın .. Alacak" larını 

kullanmak ıaretlle 6der. 
Bitin klerlng ıulapnalann· 

dakl mlıterek haıaılyeı ban. 
ların ma•akbı far1edllea bir 
1akıatıdan çıkmak için mira· 
etat olanmaı Ye çareler addo· 
lan111a11d11. Klerlaglerln karal· 
111uıada amil olan bat prenetp 
eıeı ,.Memleketler araunda pa· 
ra ıeda•Gllaln kalchralmuıw 

dar. Bana bir ml•I: Almanya· 
Ja ihracatta bal anan tacirleri· . . 
mis banan bqibtını, Tlrk· 
Alman of bladu, Almaaya•daa 
geılrdiklerl mallann bedeli 
olarak lıhaltıçılar tarafından 

ol lae yatJnlmıı olan paradan 
alırlar. 

ItbalAtoalann muayyen bir 
lbemlekettea getirdikleri Ye 
klerlng Of ldae yahrchkları mal 
bedellerinin tamamı, a1nı mem· 
lekele lhr1caıta balanmaı olan 
tacirlerin al1caklarıaa ıahllı 

edilir· Ve ba dıtemde gerek 
hhal•ıçılar •e gerekle ihracat· 
çılar, 111Ja aldıldar1 nyı eat· 
hklan mallar.n bedellnl TGrk 
paraılle &derler nya abrlar. 
Almaaya'dakl lth .. Atçılar ela 
borcuna klerlnk Olblne R~lcbı· 
ınark olarak yaa.rar, ihracatçı 

he •ttığı mahn karııh~ıaı aynı 
Ofaııen yine Relchımark ola· 
rak ıhı. 

Garllllyor ki klerlng of ılerl 
•eya ba hlsmetl g&recek mleı 
1e1eler (1.1 bizde ha YHtfe Ca· 
marlyet Merkes banbuna ••· 
rtmlıdr) maa11ea bir memle· 
kete ihracatta balanaD tacirler 
1a111larının bedelini adeyebll· 
melerl için ba mleueaeler ayni 
memlekeuea ithalat yapanlar 
tarafındın k•f 1 derecede ıedl 

J•I yıpılmıı olmua l•ıımdır . 
Yani ba ıa demektir ki, kle· 
ring ılıtemlnde, bir memleket· 
ten ••fi miktara lthıltı ya 
pıbp bedeli oflae yıphrılma· 

dlkça o memlekete yıpılan lbr1 
ea11n kar11hlı ahnmas. 

Karaldakları ancbn ltlbıren 
k.llrlaglere kar11 bir tıkım ba · 
eamlar yapalmıftlr. Bunların 

baflada lbnçatçılar1a : al•cakla 
rını almak haıanndı kartılıt 

hkları JH•thk gelir. Bunun 
aebebl, yakarıda gardGllml• 
gibi ihracat taclrlerlae •lllkları 
lbahn bedelini Meyecek olln 
•Hrtag oflılerlaln yegtne Hrl· .... " .................. ,. 

tmbklar1 parayı lnblıır etmn· 
ıldlr. Demek oluyor ki . bir 
memleketten lthalit ne kadar 
as olar11 o memlekete J•pıla· 

bilecek ihracat da, otomatik 
bir ıarette, ancak o ınlyeye 
kadar çıkabiliyor. 

Dt~er ıır1~1n Cleulgl~rln 

ticareti zorlat11kl111 •eya ıah· 

dit ettikleri de lddlı edilmek 
tedlr. Fıkaı doğra bakıhrH 

birkaç ıenedenberl dClnya ile•· 
reılne Hız olın darhğın Clea· 
ringler yClzlnden meydaQa gel · 
medlğl kolayhkla görlllr. Ha· 
klkatte Clearing aalıımıl1rı n 
mle11eaelerl Ye baular1n lal· 
blkatJ, muhtelif eebeplerl halt 
mClnaka11 mnsua olan cihan 
krlılndea •e ba krizin ticarette 
h11ıl ettiği d1rt.k ,,. memnu· 
nlyetılallkten çıkabilmek Clml 
dlle bıı •oral maı birer ç1re 
den blıkı blr19y değildir. 

Klerlnglerln lehine kıyde 

dedUebllecek t1raf brı da yok 
dellldlr. Memleketler ara11ndakl 
tlcart borçların ıedlyealnl temin 
epen klerlngler ayni sımıncb 

dıf ılc1reıla denkleıtlrllmeılne 

de hlımf!t etmektedir. Meaelt, 
yaklndı dı ınlılllAımıa gibi, 
her hıagl bir memleketten Tir· 
klyeye ihracat yıpaalar ancık 

,his de o memleketten lthalAt 
yıpanların klerlng oflılae ya· 
tırdıklan paralardan mallarının 
bedelini allblleceklerlnden, eğer 
o memleketten Tlrklye'ye yı· 

palan ihracat, lthalAttın fasla 
olmat1• 111dıkl fark bloke . 
olarak 'kahr. 

lhr1c ettlAf mıha bedelini 
ba aebepten alamıyan nya bl· 
yak geelkmelerle ılabllea &1clr 
de tabiidir ki ileride cbha 

, lbtlyıtb danaaacak TGrklyeye 
eıkletnden H ihracatta balanar. 
Ba itibarla TGrklye gibi "Mı· 
lımızı alının mılını almak» 
n aldığını matl•ka ödemek 
gibi nğlam bir tl~ret pollıl 

ka11 tıklp eden memleketler 
elinde lderlng anllımalrı n 
tatbikatının delerll birer yar· 
dımcı olduklınnı 13yUyeblllriı. 

Dr. Orhan Conker 

K.olık, boiH, baran 
hutahkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
• Baytork 

Birinci beyler aobk No. 36 
Telefoa 2310, Hl 3668 

lzmir Tramvay ve 
Elektirik sosyeteAİD· 
den: 

ŞP-beke ameliyata dolayıılle 

ceryaaın ba ayın 7 inci glnl 
1111 9 dan 15 e kacbr •e 
8 inci gClnCl uıt 7 den 16 yı 
kıdH Birinci kordonda Tay· 
yarli ılnmıınndaa Alıaaca~ı 

kıdar keıllecegl Hyın abone· 
lerlmlzce blllamek Gsere ll•n 
olunur. 

Kiralık 
bmlr'de Göztepe tramny 

cıdde1lnde Sadıkbey bıhçeıl 

karıııındı 693 namar1h hıae. 
E•I g&rmek arsa edenler ya· 
nındakl 691 namar1h haneye, 
koataraıo yapmak lsere Kır 

ııyakı Kemılpa.. caddealade 
nleapltc:I Abmed Nlhıd'a mi· 

D. 6 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mıı. M•. S.ı. Al. Komlıyonandın: 

Mlkd1rı 

Klloıa Cloıl 

5805 Kabak 
20070 Pıthcaa 
24790 THe faıalyı 
·7380 Bamya 
10176 Domıteı 

102, Taze biber 
1- Mıı. Mv. kıt11tınıo yakar1dı clnı • •e mlkdarlar1 J'Hıh 

alta kalem ıebse ihtiyacı açak ekılltme ıureılyle mloakaHya 
konmoıtar. 

2 - lbıleıl 23 mayıı 936 pereembe glnG ıaat on•ltıcb lı 
mirde kıılıda Mıı. M•. ııtın ılma komlıyonanda yıpılıcakbr. 

3 - Hepılnln tıbmln edilen mecmu tatarı 3597 lira 47 
koraıtar. 

' - Teminat maHkkate akç"ıl 270 liradır. 
5 - Ş1rtaameıl her gGn komlıyondı garıleblllr. 
6 - İıteklll"r ticaret od11ındı klyıtlı oldak11rını dılr veıl· 

kı gGıtermek mecbarlyetlndedlrler. 
7 - Ektlltmeye lıdrak ed~cekler 2490 ıayıh kanonuo iki 

n lçClncCl maddelerinde •e ıartnımealnde yaıı:ıh •eılkaları n 
teminat maHkkatelerlle birlikte ihale 111tlnden e"el komla· 
yoada hHır bulanmalıu. 6 11 16 21 (1156) 

Mıı. M•. Sat. Al. Komlıyonandıa: 
Mlkdarı 

Klloea 
2520 
8400 

10920 
3860 
26•0 

324 

anıl 

Ki bak 
Pathcan 
Taze fHulya 
Bamya 
Domateı 

Tase biber 
l - Mıt. M•. Seferlhlur mıntakau kıtaatıaın yakarulı clnı 

•e mlkdarlar1 JHıb altı kılem ıebse lhdyacı ıçık eketltme ıa· 
retlle mlnakanya konmaıtar. 

2 - lbaleıl 23 Mayıı 936 perıembe gla6 eaaı onbeıte Is· 
mirde kıılıda Mıı. M•. ıaha alma komlıyonandı yıpılacaktır. 

S Bepalnln tahmin edilen mecmu tatarı 1638 liradır. 

4: - Teminat mankkate akçul 122 lira 85 kuraıtur. 
5 - Şırtnameıl her gln komlıyonda gôrlleblllr. 
6. - lııeklllerla ticaret od11ındı kıyıth olduklarını dair Ye · 

ılkı gaııermek mecbarlyetlndecllrler. 
7 - Eulhmeye lıtlrak edecekler 2490 ı.ayıb kınanan iki 

.e 6ç6ncCl maddelerinde Ye 11rtnameılnde yasıh •eılkal111 ve 
teminat maYakkatelerlle blrllkıe ihale ıaatlnden enel komlı· 
yonda hısır balanmaları. 6 11 16 21 (1158) 

MI. MY. 11. ıl. komllyona rlyaednden: 

Camarlyeı kara Ye deni• ordaıanda kallınılmak bere 1455 
1ayıb ukerl memurlar bnaaana n bnna alı a.llmıtı hukGmle· 

rlne aypn ollrak aı:ğıdakl 11rtlarlı yedinci ıınıf (Aııkerl hare· 

me ı&re 30 lira maaıı ull) 11kerl adli h•klm ahn1cakt1r. 

1 - Batak mektebini en •t1iı iyi derecede bltlrmlı olmak. 

2 ahtlyıt zabiti olmak. 

3 33 yaıından yakarı olmamak. 

4 0.ıkaııaa geçer hııtıhğı n •ulfeılnl gereği gibi yap· 

mıga mani olablle.,ek •acul •e ak•lca bir auaa~ı balon· 
mama. 

Tam teıekkıl•th bir aıkerl haıtaaede mna)ene ettlrl· 
lecektlr. 

5 Yabancı ile nll olmamak. 

6 Şeref •e hayılyed muhll bir ıaçtan matlık ıoreu~ bir 
clrlmden dolıyı iç ay •eya dıbı ziyade bapae mah· 
kdm •eya bnyle bir ıoçtın takip .altında balanmamık. 

7 - S1rboılok kamarbHlıgı adet etmlt kamH oynamıı ıh 

l•k ye 1alrece B•klmll~e yaramayacak bir bil ile dile 
geçmlı olmamak .e bunları pollı tahklkatlle ınılk etmek. 

8 Nafaı klAdı ıaretl ihtiyat zabit terhlı ıeskereal. 
9 Diplomanın 111dlkll ıaretl muhta1ar hıl tercDmeal. 

10 Ba 1artl11 dahlllade lıteklllerla nılkalarlle dörder adet de 
fototraf l1rlle birlikte bir lıtlda ile en geç 15 Mayıı 936 
gonGne kıdar en yakın 11kerl komutanhklıra nya 
aekerllk ılbelerlne mlraeaat etmeleri. • 

28 30 3 5 6 8 10 12 14 

Mı. M•. S.. Al. Komlıyonuadan : 
• 
Mlkdarı 

K.lloıa tlnıl 

2220 Kıblk 

74.00 Patllcan 
9620 Toe faıal11 
2960 Bamya 
2400 Domaıeı 

324 Taze biber 

1 - FoÇ1_ mıntık111 kıt'ıllnıu yakarada claı n mlkd1rlırı 

yasıh altı kalem aebse ihtiyaca açık ekılltme ıuretlle 

mflnakaıaya konmaıtar. 

2 - lhıleıl 23 Mıyıı 936 perıembe g6al 1tıl oab4't baçakta 
lımlr'de kıılada m6ıtıhkem mnkl ıatın almı komlıyo· 
nanda yıpdıcaktır. 

3 Bepalaln &1hmln edilen mecmu taı1rı (14' 7) lira (60) 
karaıtar. 

4 Teminatı mankkate ıkçeal (108) Ura (60) karuııar. 

Şarınamell bergln komllJonda görGleblUr. 
ı11etUler dcuea ....- k117ıth oldülMtu tWı Yulka 

göııermek mecburfyeıladedlrler. 

7 - Ekalltmıye iştirak edenler 2490 11yıh kanonun iki n 
ftçGncll maddelerinde ve şarınımeslnde y1Zılı nslkalerı 

ve teminata muvakkatelerlle birlikte ihale 111tlnden evel 

komisyonda hezır bulunmaları. 6 11 16 21 (1157) 

Mıt. Mv. Ht. al. komlayonondın: 
16,5,936 cumerteıl gaua 111t 11 de Ankarada M. M. vekıi 

leıl HllD alma komlayooundı kapah zarf l• lhıleıl yıpılacağı 

Anadolu gazeteılnln 30,4,936 •e 5,5,936 lırlhll naebılarlle ilin 
eılllen '2' ton 73 oktanlık benaln miktara 4~4 ton olmayıp 
250 Ua 424 ton oldagu taıhlhen~ llln olunur. 1155 

lzmir Muhasehei Hususiye Mo
dorlnğonden: · 

Vilayet Huıaei ld1reatne alt Ôdemle'ln (.;ölcOk yıylaaındı k•ln 
12 oda ye iki bayat 11100 ,bir mutbak, bir çamıııhıne, ııcık 

n ıoğuk daı tertibatı ye ıa teıl111ını havi 30 Kıryolı iki bale 
ve lokanta lev11ımı Ye bonlardın baıkı demirbaş eıy~sı bulunan 
gGlcak· oteli 1 l111:lrın 936 tarihinden hlbaren 31 M1rt 939 
tarihine kader Clç sene m6ddetle icara verilmek Gzere 27 Nlaan 
936 tarihinden 1 l Mıyıı 936 P1Z1rte1l gana akıımını kadar 
15 gftn m6ddetle n açık artırma ile mtlr.ayedeye çıkarılmıı ol· 
doğandın talip olınlarıo ve şeraiti ıolımık l1tlyenlerlo Ôdemlı 
Hoıaıl muhaeebe dılreılnde m6teıekkil komlıyona ve lzmlr'de 
Baıaei heupl1r mGdllrlyetl nrıdat kalemine lhıle giinGnden 
enel bıı •urmal.rı lltn olauar. 1145 

1'aşra Bakkal ve EsnafJarının 

Nazarı Dikkatine 
lamlr ıekercller çerşuuadı ·20 namaradakl lmılAthıneml h 

mir Elkl Bltpıura Suluhaa clvarJDdı 1 numuaya nakletti· 
Af mden Hyın mfttterllerimln ılpırlılerlnl yeni adrealme •er· 
melerlnl •ygılarımla bildiririm. 

Güzel l:mıir bisküviı fabrikası salıibi lsıanbullu 

Ismail Hakkı 

Akhisar urbaylığından: 
e .. ıran 936 bııındın lllbuen urayımı• fen heyeti kıdroıuna 

120 lira Gcretll bir mGhendlı ahnacaktar. İııeklllerln 2799 ıayıh 
kanonun 5 inci m.Jdeıl muclblnçe yıpılacak lobı Gzerlne Ba· 
yındırhk Bakaahgıncı tıylnl yapılmak lıere 1035 11yılı kanand• 
yasıh veıılblarlle birlikte yezı ile ureyımıza bıı•armalan ilin 
olunur. 1151 6 10 14 18 

Izmir liman işleri umum mOdOr·. 
IOğflnden: 

ANADOLU n Y. A11r gazetelerinin 3 Mıyıe 936 naıhııında 
çıkan U•nımızdı yaahıhk olduğa anlaıılmıı n doAruıu •t•Aıya 

yHılmıtllr: 

1936 yıla Haziranı batından 3 l Birinci kAnun 936 tarihine 
kadar yedi ay lçlndt İzmir limanına geltcek nparludın bo11l· 
ıılacak Ye Hparlara yllklenecek bllamam ılcc1r eıy11ının Ye 

ambulı •laç ara11 hlsmetlnln ımele lılerl ayra ayrı açık eksilt· 
meye konalmattar. Açık ekethme Mayı11n yirminci çarıımbı 
gGnl 1aat 16 da idare blna11nda mGdlrler encGmealnde yapı· 
lacaktır. Elulltmeye girmek lıılyenler her iki it lçla ıyra ayn 
lklıer bin lira depozito .eya bınka temlnıı mektuba nrecek· 
terdir. Şartnameyi ~örmek lıtlyealer idareye mürıc11t ede 
bilirler. 1150 6 11 

\Jnlvenltede Oaçent, 
(MuariD l'role16r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

811talare hergCla 6Aleden 
IODrl bakar. 

lıtiklll cıddeei No. 99 
Ankare apartmanı 2 inci kat 

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

Kırbğıç icra memarlagun· 
dan · : 

lımall oııa lemıllln lımıll 
kızı Fıtmı Atiye ile Şıylın 

mQ&lıarrıf oldukları Karbgıcıa 

Koca Mehmet M. 11ğı Tıbml· 

ıln Mehmet n K.ôıenln }leh 
mel brm Hatice n ıola Kı 

raca kııh Cemal karm Ziya 
Göblp mektebi ve ônO yol 
ile mahdut ıbııp iki katlı nln 

ıııiı kılla bir 11mınlık •e 
bir ahır bir dım ftç oda ya. 
karada bir ıofa Qserlncle banp 
ıekllde bet oda Ye eıkl ha· 
mambk bir akmayan çeıme •e 
iki zeytin alıcı bul nla açık 
arıumıya çıkarılmııtar. 

Saııı peıln J*fl iledir. Satıı 

30 may11 9!16 Comarteıl glnü 
111t 9 dın ı :ı kıdar Kırkığıç 

icra dalrnlade 1apalacakt1J. 

Muhammen kıymeti 500 lira· 
d1r. Da kıymetin Jlzde 75 ti 
bulmHea ikinci artuma 15 
haslran 936 PıHrleıl gGnOne 
bıralulıcıktlf. Pey ıOrmek le· 
teyenlerln yGzde 7 ,5 pey akçe· 
ılle birlikte icraya mllracaat· 

Çocuk 
mOtehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrını her gün 11,30 

dan saat oniiçc kadar Beyler 
sokagındaki krliniğinde kabul 
eder. Telejon 3990 

Hamdi Nozbet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Bııdunk BlyClk Salepçi 

oııu hını kare111nd• 
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W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. = Alisehir Banl{ası = 

- ' ------~··--.... -----
cADA rA" vapuru 12 Ma· = ( Z M { R Ş U B E S ( 

yıeta bekleolyor. Anvers, Rot· 
ikinci Kordon Borsa Civarındaki Kendi Bloaeında 

terdım, fJamborg ve Bremen = TELEFON: !2363 
Direkt yok alacaktır. - ___ .. __ _ 

"MANİSA" vapuru 25 Ma· - Hertürlfi (Bauka ve Komisyon) Muameleleri 

DEUTSCBE LEV ANTE LINJE 

yıeta bekleniyor. Anvere, Rot· - Vadesizlere % 

ıerdım, Bımborg ve Bremen = Mevduat Şartları: A!tı ay vad<:liy~ % 
:rnrekt yok ılıcaktar. - Bır sene vadelııe % 

\' a·pılır. 
4 
5 
6 faiz verilir. _ 

... SA MOS .. vapuru 6 mıyıelı = Zahire, azam, incir, pamuk, yap-ak-,-afy_o_n_v_e-eı-lr-e -k-omleyoncoloğu yapılır. Mallar geldJ. -

bekleniyor, Anver, Hamborg ;; . ~inde sahiplerine en mileald şeraitte nane •erilir. - ---------------------

•• ~:~~~~~: y~~p~ ~:· ~~k~:: •111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111111111111111111111111111111111ı11111111111111!111111111ııı ııı ı• f ıııı 1 ç ki Al 1 P Sa 1 an ı ara 1111"==---

y ısta bekleniyor, l 6 mayısa = :::::: 
kadar Anvers, Rotterdım. Bam· ;;;;; Nıızllll Madran rakı fabrikası bir eene evvel eon aletem :;:s 
borg, Bremen ve Direk için = Ozerloe tesisatını yenllemlo bu suretle içicilere de ınbbi ra· ES 
yok alacaktır. = kı urmekte bulunmuotur. Vıktlle lmalAtın ktfl gelmem"· ES 
AMERiKAN Eı:PORT LlNES = elnden mal verllmlyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Reoadlye, ~ 

.. ExBIBlTOR" vapuru 20 _ Söke, Milli!!, Moğle, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek· ES 
:= tir. lekootolar atığıdıdır. ES 

mayısa doğru bekleniyor, Nev· _ = 96, 49 190 kuruşluk oloelerde yOzde 20 lekonto verilir ::S 
york için yok alacak. = 29, 21 c c c 15 c c ES 

SPANSKELlNJE OSLO Jll . H ~ §§ 72, 38 c « c 20 c c ES 
.. eoseaonus" motöro 9 9 1 r 1 ~ffnıİlrnllfLIJİlt!!ffJi:lJl~-4C~RlUJlınJRİ~~·---~" := 22 c c a: ı4 c. c: ~ 

mayısta bekleniyor, Yafa ve ,. :<.,...:.... ~ = 16 c « c: 16 c c ~ 
İekenderlye için alacaktır. .. ~- Bot ,ı,eler Nazllll teellml 25 &1otilltre 3 kurooa ılınır ~ 

Vaporlaun isimleri gelme « c 15 c 2,5 c c §§ 
tarihleri ve navlun tarifeleri - c c 1 o c ı 

1
7 5 4: c § 

hakkında bir taahhilde glrl~l· - Aydın d.-pQmuz açılmıotır. Aydın havallıl bu yerden lh· ~ 
lemez. telefon No. 2007 2008 tlyacını temin edebilir. AydınpalBB karşıeıoda No. 64. § 

Fratelli Spereo 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
11 CERES., vaporo 4 mayısta 

gelip 9 mayısta ANVERS, ROT· 

TEROAM, AMSTEROAM ve 
HAMBURG llmınlaraoa but"· 

ket edecektir. 
ERVICE MARITIM ROUMAIN 

0PELEŞ,, npuru 12 mayıe · 

ta gelip 13 mayısta PiRE, 

MALTA ve BARSELONE il· 
mantarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yok kabul eder. 

llı\ndakt hareket tarlhlerlle 

ı I 

~ 
• ı 

_N«A 
" 

o 11 ıu ıı·· 

~ .Madran mağazası ve rakt imalôthaneei eahibi § 
• 111111 111 lll lll lll lll lll 11111111111111111111111111111111 L o t f i lll UIHlll IHfll il lll ili 
•ııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mı1111tıın• 
~ Tnrk Hava Kurumu ~ 

=_==~ Büyük Piyangosu ~-~=-= 
21 el tertip biletleri Htahyor 

1
s 1 inci keşide 11 Mayıs 936 dadır. § 

·~ Bilyftk lkramlye 25,000 lira ve mftkıifat 20,000 liradır. § = Ayrıca 15.000, 12.000 ve 10,000 liralık bQyük ikramiye· §§ - :::: il§ ler de vardır. Bu tertibin btltıtlerlnl takip etmek itin hl := 
= rlncl keolde blletf Pi ılmdldtn alınız. E 
;; Biletler lıOklimet önftodeki direktörlDk ~ 

· onlonlardakl değişikliklerden 

acentı mes'uliyet kabul etmez. 

1 z. i rCJ Ol l Ô A N L< :;ı \in11m:~:ı~:,~~~~IJl~~IJ~:ı~~=ı~ı=ııı~1~1fu~~~ı~:ıı:ıı:~ı~~:ı;~iı;ıııi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~ ~ııııııııııtııııııııııııııı~ ~~~t~r ~ııuıııııııııııııııııııııı~ 

Fazla tafellAt için ikinci 

K.ordon'da Tahmil ve Tabliye 
blnaeı arkasmda Fratelll Sperco 

Hpur acentahğıoa mOracaat 
edllmeel rica olunur. 

IH.S~N 
KLİSE.~E MÜH(.)R 

A. Kemal Tonay İ --
Bateriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar nıütahassuı S§ = Ba1mabane iıtaeyonu bromndaki dibek ıokalı: baıında SO 1&ya• § = h e• •e muayenehaneeinde ıabab ıaat 8 dan akıam Hat 6 a kadar =: = haetalannı kabul eder. 5 

T~lr. 2004 · 2005 . 26fi3 ATOLYESI 
BELEDiYE CIVARİ -LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 ~~~ 

= Müracaat eden haetalara yapılmaeı lizımgelen uiı tablilit Ye § 
~-. := mikroekopik muayeneleri ile veremli baıtalara yıpılmınna cevaa g6- §5 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

MOcellithanesioe 
Uğrayınız. 

ikinci Kavatlar 
umara: 32 

r .. -
Ol• • ş.n. k" OKSUAENLEA 

IVJCr VE ure 3SJ Mutlaka (OKAMENTOL) öksürlik 

Limited ıekcrlerioi tecrühr. •ı\iniz .. 

Vapur Acentası --=~ ı 
Cendell Han, Birinci Kordon .,....-0 

Tel. 24-13 
THE ELLERMAN LINES LTD .Q 

110POTO,, vapoıo 20 mayıs 
Londra, Hul, ve Anvereten ge 
llp yok çıkaracaktır. 

°FLAMI TIAN,, vapuru 22 

may11 Uverpol ve Svaneeıdan 
gelip yftk çıkaracaktır. 

DEUTSCEf E LEVANTE LINIE 
"liEUAKLEA,, vapura 8 

mayıs Hamburg ve Bremen'den 

gelip ytık çık.racaktır. 

NOT : VO.rot tarihleri, va· 
purların isimleri n nnlun Oc 

retlerlnln değl~lkliklerinden meB· 

ullyet kabul edilmez. 

~ 
~ 

= = ~ = .Q 

ve Pürjer. ~a1Jab' ın en Qıtün 
lıir müııhil oekeri oldugunu 
unutmayınız. Kuvvetli müı· 

bil istiyenler (Şahab Sıhhat 
Sürgün Ilaplan)nı maruf ec
z.anelerden arasınlar. 

::.:>..~~~ ;::'O:J~~tS I= rOJen Pnomotorake muayenehaneeindo muntaıaman yapılır. ~ 
•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4116 llllllllHI• 
• 111111111111111111111111111111lfllI111 O O K T O R lll lll 11111111111111111111111111111111• 

"~ = Operatör Arif Y Ul"CU ; 
~~ C::~~~ Merkez Hastanesi OperatörO § 

Haetalarını her gOn 15-18 e kadn ikinci Beyler sokağı § 
-=-·~..., ~~;,;,,J;.~~iiii~- _ TGrk mDzayede ealonu kartında 78 N.lu muayenehane· § 

:= elnde kabul eder. Telefon 3393 := 

lzmir Yün Mensııcatı 
1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıılle yeni çıkardığı kumıtlar: 

Sağ Dam 
Zaırö'ff 

Ve UclYl~<dll\Jltr 
Satış yeri eri 

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

Mimar Kr.maleddln caddesinde FABIU KANDEMiR OCLU 

ii 1111U111111111111111111111111111111111111111111111H111111111111 l il l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l il l lllll l l l m 
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