
YlrmlbeolacJ Yıl 
No. 6605 

Perşembe 
7 

Mayıs 1936 
ızmir'de hergfto sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Balkan konseyinin toplantı tebliği 
Ingi ltere'nin 
Siyasası 

Değişiyor Mu? 

Yunanistan, Müttefiklerine Karşı 
Olan Vazivetini izah Etti 

.1 ---.·----Dört Devletin Milli Menfeatleri 
Vardır. Eylolde Cenevre'de 

il 
. d M t b k t Sosyetede ıslahat isti· 

zerın e u a a a . yecek ve Avrupa ışle· 
Toplanılacaktır. rine az karışacakmış .. 

llelgrtd, 6 (lladyo) - Bıl 

kın hlllfı konfer1011 bogOn 
nlbıyete ermta ve 14,30 da 
bir tebllg neıredllmlştlr. 

Tebliğde: 
'

1Ralkan ltllUı konseyi ma · 
Y•Bıo 4, G n 6 ıneı günleri 
beı celıe ıkde.t .. ek soretlle 
10plınmıı ve TOrklye Cumurl· 
Jeti Uıololerl Bakanı -.e Bılkao 
hllatı reisi Ted lk Raotil Ara · 
•ın rlyaııedode rGzoameye da. 
htl hattın mrı'eleler Ozerlndeı 
dostane suretle mtızakereler 
Y•pılmııtar. 

Akit dört devletin milli me· 
taıf il dılmı gôz Gntıade bulun· 
durolmıı ve tım bir matıbakalı 
ef k&r elde edilmlıtlr. 

Yunan b6ktlmeıl dlAer balkan 
hll4fı devletlerine karwı nzlye 
tlaı lub etmlt u bu huıuıtı 
•khler ıruancla mGbıyenet ol· 
.._ıdıgı ınla9almıttır. 

Koneey, btlbHH balkın dn 
letletl eabaaında ıalb te emnl· 

Yetin mohafısaııaa karar ver· 
-..ııth. Ve EyliUde alaılmr ıos 
Jeteılnln umumi lçtlmıının 
Jıpılıcığı 11rada Cennre'de 
10plınmığa n boadan sonraki 
lçtl111110 dı Aılnıde yıpılm11ıaı 
kırar nrmlotlr. 

Belgrad, 6 (Radyo)- Balkan 
hlları konferanıuun geç kal 
...... baeıblle gQçGk hllAf kon 
fer111sı dı ancık 17 de bıı 
.... ıttır. 

Belgrıd 6 (A.A) - Balkan 
•ntaoaa daimi konseyinin ılm · 
diki relH Torklye hariciye n· 
kıu doktor Ted tk Rnıdn Arae 
kooıeyln dördGncCl toplanııaın 
dın sonra matbuat mClmeasll · 
ltırlııe •t•Aıclakl btyınallı bu· 
luıı1noıtor: 
b - Meealmlıe gayet ıempıtlk 

lr bın lçlade deHm ediyoruz. 
ltoınırneyl hemen hemen bl· 

~rdu, peklE blrşey kılmaotar. 
Jlekl yırın r.gleden e•el ya 

P•lıcık tek bir toplanh bize 
1•1ert1Dlıi bitirmek lmUnını 
'eıtcekılr 
~~~--~--
Şen 1 i k Ge-
eesinde Roma .. 

sı nıilletin sefareıha· 
neleri muhafaza 
altına alın(lı. 

k letanbul, 6 (Ôzel) - Oilo ak· 
lj:ı. ltoma•da umumi ıivil eeferber· 
.. llıtn edilince logiliz sefaretba· .. e,· 
lıır: ve kon10loıhanesi aıkerl mu· 
ta· •• altına alınmııtır. halya aley• 
d:e zecri tedbirler tatbik edea 
._. ~l' devletler eetarethanelerinin de 
tı~•a kuneıleri artınlmıı ve bir 
.._1 . çıkmuma meydan verilme• 

ili!', 

~~---------~~~ Tevtik Rnşdn Ara~'ın beyanatı 

Dört müttefik deuleıi11 dı~ bul.arıları .. 
Mnead ıebllğde lııe bu eon / leden lsıtfıde eduek dıh tim· 

toplıntada yapıcığız, ho vesi - Sooo 6 ıncı sahi/ede -

O Da Müsbettir! 
-----------Boğazlar Mes'elesinde Romanyanın 

Cevabı ve Verdiğimiz Karşılık .. 

Londra, 6 (Radyo) - Bazı 

mabfellerde ıiJylendlAlne gôre, 
laglllere, Bı~ş meı'eleılode 

muHffaluyetılzllğe uğrayın 

mllldlu cemiyeti için yeni 
bHı ısllhıt teklif edecektir. 
Joglhıore tarafından yapılıcak 

teklifin eu tekilde olıcığı bil · 
dirilmektedir : 

l - Vereay muıbedeıl ah 
kAmınm mllletler cemiyeti 
pıkttndın çıkırılma11. 

2 - Karıahkh yardım mıa 
tıbluı teşkll edllmeet. [Bu 
eoretle dftoye mıntıkalara ay· 
rılıcak Ye her mıntıka dev· 
letlerl karşılakh yardım eeasını 
taıacıklardtr. J 

Ayni mıhfeller, lagllterenln 
A.nopa'yı yardımına ıabdlt 

için bGyle hareket edeceğini 

ve Hıbeo mea'eleıl bitince 

Ankara 6 (A. A) - TOrklye'nln 11 nlHn 1936 tarJhll Bo· derhal bu teklifi yepacığıoı 
ğaılar noıaaı Ozerlne Romanyı'nın Ttırklye'ye vaeceğl ceYap Yet 'ôJllyorlar. 

bu cnıpta Tlrklye'oln mukabil ce.abı metinleri mııoterekea '-·-----------
teabh •e teııi olonmuotor. Romanya dıo bakam Tltoleako'noa Yeni t\l ısır 
BOkreıltekl Tarklye logGderine 29 nlean 1936 tarihinde nrdlğl K h• 'd 
cevap oodur: Kralı a ıre e 

- Romanya hilkumetl krallyeel 11 nlean 1936 tarihli not• 
nızın ılındığına teyld ile kesbi oeref eyler. Tt\rldye muabedele· 
rln Romanya hakkındaki araziye mdtulllk ahkAmını ııla me.zoa 

mGnakaıı yapmamı' olduğundan Ye a1ll yıpımıyacığındın Tllr· 
kiye ile RomınJ.• ıraeanda tecnaıa daimi surette mtnedea •e 
ayni samında iki memleket arasındaki beynelmilel mdnaıebıha 

eıaıında bulanın kaidelerle buna 11rlh bir tefılr Yeren 3 n 4 
temmoı tarihli Londra moıbedelerl mncut oldoğoudau Tt\rklye 
ile RomaDJa ıraıındı hiçbir şlpbe koadorulmaunı lmklo olmı· 

- sonu 4 üncü ~ahijede -

K.ıblre, 6 (Radyo) - Kral 
birinci Faruk lakenderlye'de 
lngllls donanmaeı tarafındın 

eellmlanmıt n K.ıblr.,'ye de 

hoıoei trenle 12.30 dı nınl 

olmootur· 

Ali Mahir pııı, Nehaı p•ı• 

ve butGn rical Ye on binlerce 
Mııırh tarafındın kartılınmattır. .. ~ ............... ~.-· ............... ~.~ ......... ~ .................................. ~.~·~·.,,·-· ................................... ~ ......... . 

Mussolini, Deyli Meyi gazetesi· 
ne mnhim beyanatta bulundu. 

"lngiltere'ye Düşmaıi Değiliz. Filistin 
Ve Mısır'da Rolümüz Yok-

tur. istediğimizi Almış Bulunuyoruz,, _______________________ , .. ____________________ __ 

"Galebe bizdedir. Kanımızla, paramızla bunu kazandık. Habeşistanda 
do8tlarımıza karşı açık kapı siyaseti takip eileceğiz.,, 

Londra, 6 (Radyo) - Hnaa 
ıjaoıİ Roma'dın bildiriyor: 

Deyll Meyi gazeteelnlo Ro 
mı muhabiri bogGn M. Muı· 

so11ol ile bir mOIAkaı yıpmıthr. 
Bu mOlAkatta muhtelif ılyaıi 

meı'eleler Ozerloe gôrfttGlmClt 
Ye M. Muuıeollnl: 

.. Biz logltere'ye düşman de 
ğlll•. loğllıe:e ile de aramıada 
bir menaf 1 ibtllııfı yoktur. Fa· 
kat şimdi hAdlıelerl o icap et 
tlrdlgl ıol teftbbOmler ye bası 
mehaf ilin ıal oızırlıra arada 
bir soğukluk husule getirmiştir. 

11 ltılya'oın Mı11r Ozerlnde 
biç bir dnaaa yoktur, biz Mmr'ı 
bir Afrika devleai df'ğfl, mle 
ııkU bir Akdeniz deYletl ad· 
deamekteylz. Bu dnletle dalma 
'do·naae mftnuebeı idame el· 

mok lıtl 1oraz. 

" Mııır, Sodan •e Flllıtln 

Oznlnde hiç bir iddiamız ye 

M. Mussolini 
gGıGmDı yoktur. Araplarla ya 
budller aruıadı çıkın btdlıe 

lerl ltılyı'nıa tetYlk ettl~I 

hakkındıkl oaylılar ıamamen 
yanht ve uıl111dır. 

"' logllere'nlo ltalyı'dın biç 
bir •eçbtle korkmamaeı lcıp 
eder. 

" Mletemleke meeelelerlae 
gelince, ltalya Hıbetlıtaa'ı ıl 
mıkla bogOn t•tmln edllmlı 

dnleıler sıranna glrmlıtlr. 

Diğer dnletlerln mtııtemle-

• keleri azerinde göıcımaı yoktur. 
htedlğlmlıl ıo ındı elde eımlt 
bolonuyorur. Bonon için dlger 
bıuın meselelerde anlatmak, 
esu ılyasetlmlzl ıeıkll edecektir. 

Mandaların )ıkllml daH11nı 

yeniden caolındırablllrdlk. Çan 
ki ltıly• ba hoıoıtı Yadedllen 
lerl ılmıı değildir. 

- Şonu 6 ıncı ıahiJede -

Amerika 
Habeşistan'ın Italya'ya ilhakını 

Kabul Etmiyor 

Değişen garp ölçDsn 

Türkiye'nin Asıl Varlığt· 
nı Görmeğe Başladı . 

Ogüst Kral 

Franıaa'ların ehotlk edebi· 
yılı blse ço.. fenıltk yıpmıı· 

hr. Garphlar arıııodı Tftrk 
lçla TGrk'Ga gayrı bir alp ya· 

. Yeni bir eser mıinasebetile . 

raıın n onu hılk khlelerl 
içinde ılıblldlğlne yıyın lıte bu 
edtblyıttır. 

Biıt betan dauyıyı bıt•m•ı· 
dı earık, eJimlıdd çubuk, belJ. 
mlzdc yıtı~ın ozoo ıelvtlerla 

osun glUgeleılode derin bir le· 
-.ekkOlle 80D8UZ bir oykoyı J•I· 

mıa bir t\p olarak tınanmıkta 
bu edeblyırıo bGyQk bir ~I · 

nıbı nrdır. 

Franea'dı yızacak menu ha· 
lımıyınca BJrf fazla okur top· 
lımak hırelle dıtarıya Hldırea 

n kendilerine bensemedl~halı 
lçla romanlarını blılm harici 
hıyatamızı, ıeHhlrlmiıl hikaye 
etmlye hasreden bu 1ıdeblyıtıa 
~D barlı oahslyeıleri Lotl ile 
Farer"dlr. 

- Arkası 6cı sayfada -

imparator Loodra'da Az Kalacak, 
Çonko Serveti Mahvolmuştur. 
Londra, 6 (Radyo) - Dıbe~ıtao sefiri M. Martin imparatorun Ku· 

düs cİYannda bir zaviyeye gitmeıinin muhtemel oldu~uuu; Haile Selıtte
ain Loadra'daki ikametinin kıea süreceğini. çilnlr.ü bütiln eervetinin ae•· 
midane muharebe neticeainde eridiğini eöylemiı ve birkaç ay enel mu• 
harebeye iıtirak için memlekellerine gitmiı olan kendi iki oğlunun iki· 
betleri baldnndı da hiçbir haber alamadığını -.e enditetfe buluocluAuau 
ilhe eımiftir. 

logilterede ltalyanlara karşı 
şiddetli bir aleyhdarlık var. 

Ya Fraı.sa ile Anlaşmalı, 
Ya Sosyeteden Çekilmeli. 
Bunu Lord Se8il söyliyor. Gazeteler de, M: 
Mussolioi'oio beyanatının bazı milletler için 

tehlikeli olduğunu yazıyorlar. 
Pırtı, 6 (Radyo) - Ulaılar 

ıoıyeıealnln kıt'I kar1r -.ere· 
medlil fD 11racla. Babet mea 
eleıl, Adlı Abıba'aın ltgall ile 
yeni bir •fhıyı 1lrmlt1lr. M. 
Mmıollnl, dClnkCl nutkunda bu 
Hf bayı l11h elmiş ve ıolhun 

ancık Habeşistan devletinin 

barltıdın kalktığını tasdik ıo· 

retlle karolıcığanı ıöylemlıtlr. 

Londra, 6 (Radyo) - Lon 
dra'daki Italyın mehaf llf, timdi 
Roma n Londra ·ya meşgul eden 
meı'elenln ayni me•'ele oldu· 
ğanu ıôylemekte •" hılyau, 
lngllls gerglnllAlnla kaldml 
m1t1ı lbomonda ıerır eylemek· 
tedlrler. Bu · mebafll, lnglhe· 
re'nln miktara pek . f.ala olao 
barb gemilerini , Akdenlz'drn 
çekmekle ilk tedbiri ıldıgını 

söylemektedirler. 

Londra, 6 (Rıdyo) - Da· 
gGakl liberal ve amele gaze· 
leleri ltalya aleyhine secri ted· 
blrlerld tlddetlendCrllmeıiol la· 
temektedlr. Mobıfa11kAr gaze. 
leler lıe, zecri tedbirlerin kal· 
dmlma11 IOaamona işaret el· 
mektedlrler. 

M. MuNOllal'nla beyıaıtlaı 

M. Eden 

ıefılr eden Deyll Telgraf gıae· 
teal, Do~e tarafındın ileri ıl 
rQlen flkhlerln, kendini mi· 

dıfaa edemlyea bOtftn milletler 
için bir ıebllke teıkll euıııaı 

yazmakta Ye Babeo meı'eleelade 
moHffıkıyetıtzll~e o~rıyın mil· 
letler cemiyetinin kaldmlmı· 

maeı lbımgeldlğlol, 11aıl ban· 
dın sonra yardımdı balanat. 
mHı tcab elliğini tltH eyle· 
mektedlr. 

- Sonu 5 inci sahifede 
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Müdafaa Ediyor. Bulgar'Jar, (Nöyyi) Sulh ~luahedesiiıi 
~~~~~~~ ....... ~~~~~~~ 

"Petrola ambargo koymak, daha şiddetli 
davranmak lazımdı, fakat geçti.,, 

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

IJondn, 6 (Radyo) - BugGn 
Avam kemaraeındı harici siya 
eet Qzerlne şiddetli mdnıka ı 

lar olmuştur. 
M. Eden, meb'us Dazonı 

ÇGnkd koyduğumuz zecri ted· 

birler kAfl dtğlldl. ltalya'yı 
kat'f suretle hareketten men 

lçlu daha ciddi tedbirler IA· 
zı mdı, bonlarm baıında Süveye 

cenb vererek: kanalının kapıtılmisı gelir. Fa· 
- Ha lanadat, kendiliğinden kıt bu tedbirin artık vakti 

tekzlb edilen leoadlardan lba· ğeçmletlr. ,, 

reıdr, hn•umet vazifesini yap Mftzakerat denm etmektedir. 
mıehr· Adla Ababa sefarethanesi Kap, 6 (Radyo) - SalAhl· 
emrindeki Hkerlerlmlz bertGrlft vettar menbalardın ôğrenUdl· 
takdire ldyık şeklide çahomıe ğlne göre, cenubi Afrika bir· 
"Ve pekçolı.: A"rupa'lının hıya· llğl, cenubi garbi Afrlk11ının 
tanı kurtarmıetır. bıekl bir dnlete devrinin biç 

bir zamın nazarı dikkate ıh· 
Adle Ababı'nın işgıll ile do 

namıyıcığı oekllnde bir karar 
ğan yeni vaziyete geUoee: vermletlr. 

Bu vaziyetin çok nazik ol Londra, 6 ( Radyo ) _ Kı 
doğu ıelkArdır. Yeni vaziyete bine mutıt hafta lçtlmıanı yıp 
göre, yeni tedbir ve slyaeet mıe ve Almanya'ya nrllebek 
ittihazı lazımdır. aual listesini tedklk etmlı ve 

0 Uluslar eoeyeteelnln rolQnft Adle Ababının Italyınlar tarı· 
iyi lfı etmediği aôylenmekıedlr. fıodan legali azerlne mftzak.e 
Fakat Uluslar eoıyeteıluden balunmuetur. 
daha ne beklemek lılzımdır. ' Suıl lhteel yarın Berlln'de 

ı oglltere aef iri VHıtulle Al· 
mınyı btUnimetlne 'eritecektir. 

U1oılar soeyeteelnde aç boyak 
devlet vardır ; ltalyı'yı h1rlç 
farzedereek, Fransa ve Ioglltere 
kılmakıodır. Şu hılde, Fran 

ea'yı vazlfHlni Ilı etmemekle 
mi ilham edeceğiz ? 

Demiştir. 

M. Eden meb'oB Daltone de 
cevap vererek demuştlr ki : 

Adle Abıbı meeeleel dır;erlne 

A vıuı kımır111ndı 

eden mftoıkaeılar 

karar verllmlotlr. 

Almaoya'da 
Bir Emir. 

cereyan 
bıkkındı 

Dün Filen Yırtmışlardır. -Dün Sofya'da Yapılan Askeri Geçid Resmi, 
)arca Çok Manalı Görülmektedir .. 

Alakadar· 

lstıobul, 6 (özel) - Sofyı'dın gelen bıberltre göre, bogfto Bolgarletan'dı milli bayram gGnd 
dftr, bu mftna&ebetle orduya bir geçld re&ml yaptırmıelar ve (Nöyyl) mnahedealnl filen yarımıe· 
!ardır. Gelen haberlere ntzaran, yapılın geçld resminde Balğerların me•cud 50 tayyareıl ile 60 
tankı ve birçok ığır topları görülmOotOr. 

Aİakadarlar; İtalyan zaferinden ve Bılkan devletlerinin Belgrad'da ıkdettlklerl .. onseyden aonra 
Bulguların bu hareketini dikkate ıayan gördyorlar. 

~~~~~--... ---~,··-..... · ... --~~~~ 
Fransa, Haheşistan'ın Ortadan Kalk-

mas•na Razı Değilmiş. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lngiltere ile Irak Arasındaki Şekle Benzer Bir Mua-
hede ile iktifa Edilmesini istiyorlar. 

ParlB, 6 (Radyo) - ltılya'nın Habeelatın'ı ilhak nlyellnde olması, burada fena bir lotlbı 

bırıkmııtır. M. Mosaollol ıatıfındın musaf ferlyet anlnde, Venedlk aarayınan bılkonondın aöyle· 
nen ıözlere ehemmiyet atfedilmesi 14zımgeldlğl klnaatl vardır. 

Slyıai mehıf il, hiikftmranhk hıklarını Hhlb blr milletin weln ki bir mftddet dahi olsa hiç 
bir zaman ilhak edllmealne veya m6Btemleke hıllne konulmHını ne loılhere'nlo, ne Franıı'nan 
ve ne de Milletler cemiyetinin raza gôstermiyeceğlnl aôylftyorlar. Bıbeelıtan ile ltalyı ar11ındı, 

Irak ile Ioglltere arıaındı olduğu gibi bir muahede aktedUerek Hıbflıletın'ın gene Milletler cemi· 

yeti 11ahğında kalması liıımgeldlğlnde ıarar etmektedirler. 

Eski Dış Bakan Diyor ki: Van Gölü 
işletmesi ekonomi 
Bakanlığına veriliyor 

•· hılyı'yı elrketlerln verdiği 
kömllr yüzde dört nfıbetlodedlr. 
Bu da olmaz!ı, ortıdı kıybe 

edllml blrşey yok demekdr. 

Bugünkü ltalya Dünkü 
ltalya'dan Kuvvetlidir. 

Fransa· Helçika, Avus· -----
turya hududlarından lngiltere Havarlan Gelecek Tehli-

htaobul, 6 ( Özel ) - Van 
gôlflnüo leletme teinin Iktlsad 
Velı:Aletlne devri liyıh111 hazır· 

landı . Bıhkçılığa bDytık ebem 
miyet •erllebek. Gö\de bir 
terBıne •ocoda getirilecek •e 

ıltmıear toolok gemiler lşletl · 

lecektlr. 

Cenevre'de petrole ambargo 
teklif inde bulunduk, eulbft te· 
mln için en mObim le bu idi. 

geride duracaklar. keleri De Gözönünde Tutmalıdır. 
Herllo, 6 (Radyo) - Al· 

manya trkAoı harblyel omu· 
mlye reisi Marel:!l Blomber~; 

bfttOn Alman aakerlerloe Frao· 

Londu, 6 (Radyo) - Slr Sımoel Hou muhafazakarları ıh 
bir lçtlmıda Babee mea'ele&lnden babaederek: 

Gazetecilerimiz 

Balkan Paktı 
Tefsir Edildi. 

htanbul. 6 (Ôzel)- Yunan 
gazeteleri, Belgrad'da toplınıu 
Balkan konseyinin, Balkan 
pıkhnı tefsir ettiğini yazıyor· 

lar. Paktın tefsirine göre, 
Balkan ltttfakına dahil olan 
dört deflete diğer bir Balkan 
devleti t11rruz ederae, bu 
de,letler birlikte hareket ede· 
ceklerdlr. Bılklnh olmıyın 
bir dewlet tarafındın Bılkao 

lulfıkına debil bir devlete 
t11rruz vukobalurH, ittifaka 
dahil her deflet, kendi nzl · 
yetine göre hareket edecektir. 

'---------' 
Numan 
Menemenci oğlu 
Moskova'dan 
Belgrad'a hareket etti. 

MoıkoH, 6 ( Rıdyo ) - Vo· 
roollof bugtın Numan Men.,. 
mencloğluna' kabul etmletlr. 

TOrklye elçlal Menemencloğlo 

!l'ref ine bir ziyafet vermlo ye 
ılyafelte Lhvlnof ile hırlclye 

komlıerllğl erklnı Ye elçilik 
erkloı hazır bolunmuetor. 

Namın Menemencloğlo bo 
~On iki gao kılmak üzere Le· 
nlnğrad'ı hareket etmletlr. Ora· 
dan tekrar Moıkova'yı d~ne· 

cektlr. 

Dört Senede 
Alınan buğday. 

Aokarı, 6 (Öıel) - Buğday 
korumı kanona maclblnce dört 
aene içinde köyldden 952 bin 

ton buğdıy ıhnınk 14 milyon 
lira verildiği yıpılın tetkikat· Istanhul 

eı, Belçika n Avoatoryı . hÔ · 
dudlarındı bee kilometre me88· 
feye girmelerini y11ak etmletlr. 

BogOnkü Itılyı'oıo düolı:O ltılya'dao dıba ko\'fetll olduğunu 
kabul etmek IAzımdır. Herbıngl bir Avrupı mea'eleelnln lıalyı · 

nın letlrakl olmıdan müzakeresi doğru değildir. Bu bu&uela bun· 
dın fazlı tzabaı veremem. Bugtıo demokrat ve diktatör devlet· 
ler Hllındakl ıyrılak ta eıyanı dikkattir. 

Meçhul asker abide- tau an1aeılmı1Jt•r. 

Gazetelerinin 
Başmakaleleri .. 

Yunus Nadi Cumurlyet' te 
"Muahedelerln tıdlll işinde tu · 
tolacak yol,, başhgı ıltındı 

muahedeleri o tek ıaı af lı ıadlll 

eekllnln bazrn hırba btle mGD· 
cer olacak tehlikeli bir usul 
olduğunu, en doğra hareketin 
ı14kadarlua müracaat ederek, 
mık.ol taltpler dermeyan edil · 
meeıbulunduğunu ve Mllletltr 
cemiyeti paktının da bu gibi 
mOracaaılara dalmı açık bir 
kapı bıraktığıoı ıöylayerek dl · 
yor ki: 

"Boğazlar hakkında htklb d 

tl~lmfz usul, Milletler cemiyeti 
ve dolayıelle bftUln Avrupa'yı 

bir burandan kurtarmış oldu. 
BOyiUı: harbın netlctelnde ak.le· 
dilen muabedclerden memnun 

olmıyan mllletler bulunduğu 

mahlmdor. Onlar dı bizim mi· 
saltmlzl gözönftnde tutarak ha 
reket ederlene, gayelerine var· 
mık lmkAoını dıba kuvvetlen 
dlrmfe olarlar ... 

Kuron' on baemakaleslnde 
.. Adle Ababı'oın eukutu .. başlığı 
ahında deniliyor kf: 

c Habeşlstan'da görQleo lok• · 
raz mınzaraeı, olgun bfr Babee 
mllllyeıl ve şuurlu bir Bıbee 
milleti iddiasının neticesidir. 

Kendi eıhıi hlkimlyet n: 
menfaatleri için ltalyanlarla 
mftcadele eden Rael.r1D J m· 
paratorun hlrllkte kendilerini 
mOebbed bir sftrgüoe mahk\ım 
ederek kaçmaları hu feci vazl · 

yeıl doğormo~tar. 

Bir nevi beyoelmllel mınta· 

ka tealel dtmek olan bu yeni 
kararnıme lotlear eyleml,tlr. 
Ancak bonon Ren'te bir ılA 

Inglltere'nln roltl. eade Avropa'yı münb11lr dtğlldlr. Ioglltrre 
hahri bir de•lettlr. BAlı.:lmlyet ve aahaoatamız cihanın her tara 
f1Dda mevcuttur. 

klsı yoktur. Mnmaflh bo 
Uluılar aoeyeteelnln takvlyeal hoeuıundıkl meHlmlz, diğer 

azılar tarafından hemen tık.lb edilmemlotlr. luglhere, tarihi ro· 

mıntıka.fa da hudutta görGa· 
mclerl aekulere yaB1k edllmlıılr. 

IOnft oyoımığı karar verdiıtl ıode, bavadın gelecek tebllkelerl 

itibarı almık mecburiyetindedir. 

Feci Hatıra Harici davalar dzerlnde, bizi alakadar etmlyeu lşltr için en 
ktlçllk bir taabhfttte de bulunmamalıyız . loglltere bOkumetl, 

Ruzvelt'in dediği gibi meu.tu ıkıızaaı oıao danlara :_emmtyet vermeudır. 

Habeşistan meselesidir Yunan Milli Ta- lzmir 
Vaşlogıon, 6 (Radyo) - Mat· 

buat kouferıoıında hazır bula· kımı 12 Mayısta L• 1 J • 
nan Reielcomur M. Roueh, l b 1 G ı· ıman ş erı 
Babeılotan ile Amerlkı'nın 

1 

stan u a e ı yor. On ı · 
alya i mftnaeebatının ne olacağı latanbul 6 (özel) - Yunan ze I yor• 
hakkındı bir şey eöyl .. mek mllli futbol takımı, Bılkan htanbul, 6 (ozel) - lzmlr'de 

mOsıbıkalarına giderken 12 tetkikat yapan İktıaad Vekl leıemt.mle ve yalınız; aon Tekeyi 
eaboelerlnlo en fect bir şey 
olarak hıtırlarda kalacağını 

blldlrmletir. 

mayıata latanbut'a gelecek 
ve eporculıramızlı bir ekzenfz 
maçı yıpıcaktır. 1-

HALI( OPERETi 
8 Mıyıa cuma gOoii ıkoamı temelll.,rloe baolıyor 

Doet Elen ZOZO OALMAC'ın lıtlraklle ve Su 
arthtl ;, rlye turnealoden bü 

yak muvaffakıyetle ndet eden aan'atkAr 

H ICR AN 'ın rly11etlndekl bale heyeti birlikte olarak 42 
klelllk mobtteem kadrostle 

Elhramra Sinemasında 
8 May11 cuma günü akeamı saat 9 da ve 9 cumartesi matine 4.30 da 

HaODme 
9 comırteıl ıkoamı ve 1 O Pazar matine 

FDcrya 
10 Pazar Akşamı ÇARDAŞ -

letl baemftonlrl Fon Der Por· 
ten ve limanlar umom modaro 
Rauf buraya geldi. 

MGıahaeeıa, lımir lfmın ye· 
rlnlo Aleaocak'ı naklini ve Iz 
mlr'de ıo@uk hava tertibatını 

havi depolar lneaeını elzem gör· 
mekıedlr. 

Metaksas 
Ne Diyor .. 

htınbul 6 (özel) - Belgrad· 
da bulanın Yunan başbakanı 

• M. Metabae gazetecilere beya
natta bulunmuo: 

- Bütftn mee'eleler karo•· 
hklı bir h6euQ niyetle halle· 
dllmleılr. Blrblrlmlzlo lisanını 

ö~reomtllylz. Demlotlr. 

Iran ' Sefiri 
leıınbol, 6 ( Ôzel ) - Yeni 

1ran aef iri Fehmi, Trahzon'dan 
Sımımn'ı gelmiş ve orada trenle 

Ankara 'ya hare kor etmiştir. 

sine çelenk koydular .. Festival 
latanbol 6 (özel) - Belgrı 

dı gltmle olan Tftrk gazeteci· 

lerl, meçhul Hker Abldeılne 

bir çelenk koymuolardır. 

Politis 
Hariciye nazı
rınu oluyor ... 

leıanbal, 6 (Özel) - Yuna 
nlatın 'ın Parla eef lrl M. Poll 
tlı'ln Yunan Hariciye vekili 
olacağı aöylenlyor. 

Şenlikleri 
htıobol, 6 (özel) - Bo&e· 

nekl Festival 1Jeollkleri 40 ~ftn 

devam edecektir. 

Ankara ve 
lstanbul muhtelitleri 

lstaobul, 6 (özel) - Ankar• 

ve lııtınbol mobtelltlerloln ya· 

kında klr@ılaımıları 

tırılmı1Jtır. 

kararlaı· 

Fransız Kabinesi, Hazira
na Kadar Çekilmiyecek .. 
Dnıı Mali Vaziyet Konuşuldu. ~"'lan

den De Siyasayı izah Etti. 
~~~----·----~~~ 

ParlB 6 (Radyo) - M. Saro 
bugOn akıım Qzeri mali vazl 
yeti tetkik etmek Qzere maliye 
bakanını Ye Fransız bankaeı 

mOdGrOnü •e bazı yftksek me 
morları lçtlm11 davet etmlotlr. 
Bo içtfm11 kuvvetli fark.tar 
relalerl tfe davet edllmfotlr. 

Bo içtima aaı t 16 dın 1? ,30 
kadar d11nm etmlıılr. Bu hu· 

euetı bir tebliğ neoredllecektlr. 
ParlB, 6 (Radyo) - Nazırlar 

meclisi ~ğleden aoora Tayerl 
sarayında ıoplaomıo n maliye 
nazıra M. Renyö Franaıc bın 

kuının ihtiyat akçaeının vazı . 

yeti karealamığı klf 1 olduğunu 
ve Altının barlct cıkmımHı 

için yeni tedbirlere mOrac11t 

edilmediğini el\ylemlıttr. 

N1Zırl1r, yeul meclla ıçılıD· 

caya kadar, yani Haziran bl· 
dayetlne k<ıadar mevkilerinde 
kalmağı karar vermlolerdlr. 
Bundan aonr Mıllye nazm M. 
Renyö arkada1Jlarını Fran•ı •ıaıJJ 
mıli vaziyeti bıkkandı lzıbal 

vermle; M. Flanden de beynel. 
milel vaziyeti izah l~e uluıl•t 

ao&yeteal kon&eylnlu 11 Mayı•" 
yıpHcağı toplantıda M. Pol 
Bookor ile birlikte hazır bo· 
lonacağını aöylemlıılr. 

Baıvekll M. Alber Sıroı 

seçimde ka11namıyın arkıd•t' 

lırandın ıyrılıcağı için teeHOt 
duydoğuuu ı6ylemle ve •Y 
aoouna kadar kıblne ile f f 
birliği yapmalarını ve yardıDJd• 
bnlunmalarını kendllerl~dt.O 
rica etmlotlr. 
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Çimdikler 

~~---'ı F a~la btıriyet 
Bizim Orhan Jhhml, ekı:ı l 

bir çehre ile, aaıbl aaabl ve 
1111rıldın1rık içeri girdi: 

-
Ş E H l_R ___ H __ A--.ıB ...... E_~ _R_L ____ E_R ____ I 

- Ne dlmek lıtlyormoıom? 
Allıh ıllıhl.. Suıl mı budaya?. 
Yok mık.adım ne fmlı, yok 
erkegln fazlı harlyetl bilmem 
De lmlı?. 

- Ne oldun?. 
Diye ııordak, ınlattı. Dünka 

makaleııl, sabahleyin evde okun 
mae. Bu maklle, kadının kıs
kınçhğının mankıkt bir le ol 
mıdığı hakkındı idi. Galiba 
dl•ıaa çekllmlı ol1eııktı. Mısa 
••na geçti oturdu. Telefon çaldı. 
Mikrofona ben aldım: 

- Oıhın Rahmi Gökçe ora· 
dı mı? 

Bir kadın ııesl ieldllf yorda. 
Arkadııımı çığırdım: 

- Yok cevabını ter! 
Diye işaret etti.. 
Canım belki evden arayorlar? 
Nihayet mikrofona geldi. 

Telefondaki meçhul aeıı, aııabl 
•ııbl ııOylenfyordo . Arkada· 
tım, ıra :eıra; 

- Cın1m rica ederim, ma 
••ıde buyurun!.. Söz eöyleıml · 
Jorsnnas ki... Bir de beni 
dinleyin hanımefendi: 

Diyordu amma, dlnllyen ml 
•ır?. Dıyanamadı, telefona ka 
Padı. Öğleden l ılora postadan 
bir mektup .. Arkıdaıımıza deh 
ıetlt tarizler yapıyorlardı . Şa 

cGmleler gOı6me Ulotl: 

- Siz erkekleri kontrol ve 
murakabe altına almamak, hak· 
kımızı kendi elimizle ip çekip 
idam etmek olar. Biz, evde 
'tine " canım, cicim, varım 
Jogam, hep ııen, hep sen! 11 

diyen ne erkekler gOrdGk ki, 
kapıdan dııarıyı çıkıncı, ikinci 
bir çehre takınarak göoiillerlnl 
bayrak gibi açıyorlar n bu 
bayrağı nereye dikeceklerini 
•rııtarmığı bııhyorlar. Fazla 
bartyetln tadrnı ırkek, acaııını 
kadın alacak olduktan sonra, 
buna alleml denir Bay Gökçe! .. 

Arkadaıım mektubun diğer 
kııımlarını bana okutmadı, 
Yırttı, ath. Madblı bir ıılnlr 
bnhnnı içindeydi. Yıaını yık· 
lııtım: 

- Onl11ın da hıkkı nr 
• dedim . oncağızlarda hıkh ... 
Bık, ben ııana bir hadlıe an· 
lıtayım: 

Rıhmetll babam zabıta me· 
lllura idi. Bir glce, yıtıııyı geç· 
bileti, kapımı• ç•lındı. Baktık ki, 
lllıhalle muhtarı, yanınd• bir 
lı:ıç zat ve elinde fenerle bek· 
llyor. Babam onlarla haf lf ter· 
tip konaıta •e çıktı, gitti. iki 
eııt ıonra geldi, kabkabılarla 

gaıayorda: 

Meğer, bizim mahalle ima· 
lbını · ki teıblhl elinden dOımeı. 
Sık1Uar101 lntlz~mla keetldr, 
t llllı giyinir, yararken, oto· 
tarlen hiç etrafına bakmaz 
bir adamdı. J)Ort çecuğu vardı: 

- O goee, bir yıhudl kadı · 
•1uın nlnde yakılamıelar ve 
11?hndı don, gömlek, doArn 
P•rınakhkh odaya ıtmıılar. Ba 
11bıının ıOhretl, btlt6D kazayı 
••rmııtı: 

Alimdir, fAzıldır, ağır baılı· 
dır, camide nıederken kah 
beter titrer, dlnllyen erkekler, 
teruıha gelen kadınlar gaı:ıl olar. 
diye!., 

- Ne mabarek, ne nurani 
•dım . diyorlardı. . Dftnyıdan 
el etek çek mit; allıha yak la ı 
lbıe! 

İtte bo imam en mutaHıılp 
bir Y abadi kadınını bile ayart 
11111 .. Binaenaleyh: erkeğin ne 
lllırlfet l•llyeceğl şGphell olduğa 
lllGddetçe, znceelnla de onan 
dıhna blnmeel tam yerinde bir• 
1 ' 
ttlr ırkadaİım!. Faala harlyet. 
a..ımılıllk nrlr. Çimdik 

imtihanlar 
için Hazırlıklar __ ........... __ 
Teftiş heyeti geldi. 

Mektep lmtlhınlarına bıılan 
mak üıuedlr. Bo sebeple Kal · 
Ulr bakanlığı tefılı heyetinden 
bir grob, muhtelif vilayetler 
mekteplerini teftlıe çıkmıetır. 

Teftlı gruba, KClltGr bakanhğı 

eekt mftıteııra Salih Zeki, CelAI, 
Ali Hikmet, Fet~I lemall, Kadri 
ve Ali Hlkmet'ten mftrekkeptlr. 

Mdfettleler, dön lııanbul'dın 
ıebrlmlze gelmlıler ve doğruca 

Erkek muallim mektebine gl· 
derek biraz oıurdaktın eonra 
Kollar dlrektörlfiğGue gelmft · 
ler ve direktörle bir mllddet 

göıftşmlltl' rdlr. 
Mafettleler, eehrlmlze IDUVB• 

ıalatlarım telgraf Jı KaltOr ha · 
kanlığına btldlrmlelerdlr. 

.Mafe!lleler, bugfto muhtelit 
mdkteplerl gezecekler ve teftlı 
lerde balonac•klardır. 

Fuvarda 
Büyük havuz 
Yaptırılacak ..• 

Favar komlteal, dan bele 
dlye'de Şarbay Dr. Behçet Uz'un 
bııkaolığındı toplınmıı, bazı 
kararlar almııhr. KtıltGrpark'da 
Favar yerinde inşa edilecek 
olan bGyilk hnosan lntaatı, 

mtlteahhldlne ihale edilmletlr. 
Ecnebi npor acenteleri, 

FaHr mtlnaeebetUe İzmlr'e 
gelecek ziyaretçi ve getirilecek 
eşya için yQzde 50 tenzllAt 

yıpmağı kabul etmlılerdlr. Pu· 
yon 18hlları hayli llerllemlıtlr. 

Çeşme' de 
Kıi meselesinden bir 

kişi öldnrnldn 
Çeşme kazıııının 0Hcık kö· 

yftnde bir cinayet olmoıtur. 

Ahmed oğla Mehmed adındı 

biri, köy kahveıılnde oturan 
lbrahlm oııo Mehmed taraf1D· 
dan atalan tabınca karıoniyle 

kara ·ndan yaralanmak ıınretlle 

öldtlrGlmGıUlr. Cinayetin ııebe· 

bt Nlglr lımlnde bir kız me· 
ıelealdlr. Katil Mehmed, clna· 
yelten Gç gan enel Ntr;lrın 

ınaııına müracaat ederek ev· 
lenmek için kızını lııtemlı, fa · 
kat kadın, henftz kızının kG· 
çak olduğuna söyllyerek red 
cevabı Yermiştir. Bu nk'adan 
ilç gtln geçince mıktol Mehme· 
din adamlarandan Şerif lımln · 

de biri ayal k11a talip olmuş 
ve kıı kendlıılne nrllmietlr. 
Bundan fena halde hiddetlenen 
katil Mehmed, bu evlenme iti· 
ne Amil olan maktul Mehmedl 
öldOrmiletfir. Katil tutularak 
adliyeye nrllmletlr. 

1 1aksimetreler umu· 
mi teftişten geçirildi .. 

Ôlça ve ayar baımafettlşllğl 
tarafındın lzmlr'dekl 150 taksi 
otomobilindeki Takelmetreler 
muayeneden geçirilmiş, bir kıs · 

mının bozuk olduLları görGl· 
müetfir. Bo gibi takel otomo· 
blllerl, llelemektea menedllmft 
Te kua bir zamanda tamir edl· 
len tıkıılmetreler muayeneden 
geçlrilmlı ve damgalanmu:ılard11. 

Ziyaret 
Şehrimiz Yanan general kon· 

so!oıo dOn Oğledeo eonra •llA· 
yelle nll Fazlı Galeç'I ziyaret 
ederek bir mt>ddet görtıımftştOr. 

Genç Kadınların Ko-
runması Mes'elesi. 

• 

Limanımızın 

ihracatı. ...... __ 
MDhim bir 

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

Vali Fazlı Güleç, Bu Mohim iş Qze- istatistik hazırlandı. 

rinde Durdu, Bir 'Toplantı Yapıldı. 
VllAyet Sıhhat mecllel, dan 

saat 10 da Vali Fazla Giileç'ln 
bııklnh~ında topl•nmıehr. Top· 
lıntıda belediye relel doktor 
Behçet Uz, doktor Cevdet Sa· 
raço~la, emniyet miidftr muı· 
vlnl İamall KOntay, Kızrlay 

kuruma reisi doktor Cevdet 
Fuad, verem macıdele cemiyeti 
relııl doktor Mltat, ÇllCDk eefr. 
geme karama reisi doktor 
Fikret Tahsin, 'fllAyet jendarma 
K. blnbaeı Latfl Baykara, eıı· 

naf ve iıçl birlikleri umumi 
kAtlbl Tahsin hnar bulunmuş· 

lardır. 

Toplantıda dGemfte kıdınlarao 
vaziyetini görfteiilmfle ve genç 
kadınların dGşmelorlnde Amil 

olan iebepler ftıerlnde durul· 
maıtur. Bo mes'ele Gzerlnde 
ahnıcık tedıblrl mania ve genç, 
fıklr kadmlara it bulma lel 
için ikinci bir toplantı yıpıl · 

ması muvafık gôrfilmftetar. Bu 
toplıntının ıarlblnl Vali ıeeblt 

edecektir. 

VllAyet Sıhhat meclfılnln, 

bu mClhlm meııele ile meıgul 

olmı111 Vail Fazll Galeç'ln 
göatt'rdlğl lOzom tlzerlne &emin 
edllmletlr. Alınacak tedbirlerle 
genç •e klmaeelz kadınların 

himayeleri gibi çok mfthlm bir 
le y•pılacaktır. Bo gibi kadın · 

lıra le balunıcık ve namuı 

dairesinde çahomıları temin 
edilecektir. 

Mahkemelerde: 

Suçu Kimse üzerine Al
mak istemiyor. 
--~--~~~----~-~~~-

Yolda Yapılan Keşif Yeni Bir 
Netice \ 1 erdi. 

Mtnemen ile lzmlr ıoaealnde 
bir otomobil kazası netlcealnde 

jın~arma Mehmed'ln öliimQne 

sebebiyet vermekle maznun ıo 
för Alman Mehmed ile ibra· 
hlm'ln AgırceHda muhakeme
lerine dan devam edllmlttlr. 

Kızanm vukoboldoğo yerde 
ehlivukuf tarafmdan yapılmış 

olın tetkikata ıld keşif raporu, 
dtınktı celaede okunmuıtur. 

Bunda kazaya toför lbrahlm'ln 
birinci . derecede, Alman Meh· 
med'ln de ikinci derecede Amil 
olduğa zlkrtdllmlıtl. 

Maznun Alman Mehmet, ilk 
defa hAdlııe yerinde yapılan 

keılf le ıon keelf arHındakl ra· 
porlar tlıerlnde teıad balonda· 
~onu bildirerek eon raporun, 
ııhltlerln ifadelerine ııd oldu· 
ğano ve kazıya kendlıl ıebe · 
blyet vermeyip lbrablm'ln ııe · 

beblyet verdiğini ııOylemlı, keı:ı 

tin, yanlıe bir yerde yapılmıı 
oldoğnno, halbnld kezanın va· 
kn balduia ıoııe kııaıında 
kenarlarda hendekler mevcut 
bulunduğuna iddia etmlıtlr. 

Maznun, bir defa daha ve 
kendlıl de boloadoğo halde 
keılf yıpılmaııını lıtemlttlr. 
Fakat mahkemece bana ıasnm 
gôrQlmem,ş, yıln,z keıfl yıp · 

mıı olan ehlhakofua ıahlt 

ııfallle mahkemeye getirilerek 
dinlenmelerini kararlaetırmış · 

tır. Muhakeme, bıekı bir güne 
bırakılmııhr. 

Sahtekarlık davası 

Sıhteklrlıkla muhakeme maıı· 
rafı faahndan iki bla lirayı 

zimmetine geçirmekle maznun 
CelAl ile milli emlAk miidftr· 

lftğa ıeznedarı Edlb'ln Ağırce · 

zada mohıkemelerlne dfto de· 
nm edllmlıtlr. Dllok6 celıede, 

heaapları tetkik eden ehllvo· 
kolon raporu okunmaetnr. Ra· 

porda mahkeme maaraf larına 
göııteren paıılalarao yaaılarının 

•e imzalarının Celtl'e alt ol
duAn anlaııldıAı zlhedllmek 
idi. 

M11oua Celil, itiraz için 
kanon dalrealnde mGhll lııte· 

mlı ve mahkemece dlleğl ka· 
bal edllmlıtlr. Mohakeme bıı· 
ka bir gane barıkılmııtar. 

MllhkQm oldu 
Çetme kaza11nın Alaçall na· 

blyeılnde bir kahvede otoran 

Muharrem Kayı'yı tfitQn tarlaııı 
mea'eleslnJen öldGrmek k11tlle 

yaralayan LAtlf o~la Emin Ağır · 

ceza mıhkemeelnce iki ııene alta 
ay a~ır hapae mıthkum edil· 
mittir. 

Mart ayı içinde Izmlr Uma· 
nındın yapılın ihracat hakkın· 

dı Ticaret od111 t11afıodan bh 
lıtatlııtlk hHarlanmıttır. 

Bu latatlııtlğe gOre limanımızın 
M.rt ayı içindeki lbracıh 8 
milyon 361,092 kilodur. 5695 
bıı ta hıy•an ihraç edllmletlr. 
Bunların kıymeti 1,634:,493 
liradır. Yılmı 235376 lira de· 
ğerlnde 1,508,527 kilo 6dm, 
1O1,433 Ura drğerlnde 1 mil 
yon 527 ,769 kilo palamut, 
683,599 liralık 1,432,900 me· 
yın kökG ihraç olunmattar. 

Bunlardan bııka 365,973 
llrahk UUGo. 498,599 liralık 

pamuk, 55678 llrah~ palamut 
bftlAe11ı, 35349 liralık zeytin· 
yaAı, 31,354 llrahk yapağı, 

10ll3 llrah.k hıh, 24,061 11-
rahk kaıpe, 4 7, 703 llrahk. ko· . 
yan derlııl, 31,595 Urahk kaza 
derlal, 155,85 liralık meeln, 
14,645 liralık koyun ve kuza 
ihraç edllmlotlr. 

Halk Opereti 
lzmir'e Geldi. 

Şehrlmlıde birkaç lemııll 

vermek Gıere EJhımrı ıılnımaıı 
tarafından dnet edilen halk 
opereti don gece gelmlı, Baıı· 

mıne lıtaayonanda kalabalık 

bir halk kGtleııl tarafından kar 
eılınmııtar. Elhımra idaresi tı· 

rafından kendilerine bir buket 
takdim edllmlı •e artlıtlerlmls 
doAruca Izmlrpılaıı oteline in· 
mlılerdlr. Heyet 42 klılden 

ibaret tam kadrodur. Doıt Elen 
artlıtlerlnden Mıdmazel Zozo 
ile mazlk 6ıladı beatekıtr Ka· 

paçelll de heyet meyanındadır. 
llk temııll (Halime) operetldlr. 

Camı gtlntl ıktımı nrllecek 
olın temdide Halime rolClnCl 
Madmazel Zoıo iyıpacaktır. San· 
atktrlaıamıu hoegeldlnlı derlı. 

ikinci kordon tama· 
men belediyeye aittir 

ikinci kordonun çok hır1p 

bir halde bulunan dGıeme lnıa · 

ata mea'eleal nihayet halledil· 
mfıtlr. Liman itleri amam mtl· 
darlGğGntln dnlr nizamname· 
ıılne göre ikinci kordon lim .. a 
tılerl umum mGdtlrlGğGne alt 
değildir. Onun için burada 
yapılacak dOıeme iti beledl~e 

tarafındın yıptmlacıktır. E•· 
velce ikinci kordonun, ıhı 
metre genişliğindeki kaıımının 

liman umum mtıdurltlğClne alt 
olduğa iddia edilmekte, mClte· 
bıkl kıımıa'n belediyeye ıh 

olduğa ıöylenmekte idi. 

YARIN TAYYARE · SINEMASI nda 
2 BGy6k f Um birden 

Holhud'an en gazel betytlz kızı ve Amerika gGzelllk kraliçelerinin lttlraklle çenllen 
ııenenln en oen, en zengin, en lhtleımh filmi 

GüzeODer ResmügeçD<dlD 
Enfes bir musiki, şayanı hayret revüler . Tatlı bir mev:.u • Bedii danslar • Canlı tablolar -Llllın Harvey ile VUll Frltıch'ln beraber çevirdikleri bayok Alman opereti 

Cürmü Meşlhud 
karşı va yarattıkları bıi)ük kamedi. 

oı 
SCLimfi san 'aıkarın iki karşı 

Bir haftıdanberl bftyGk bir mo· 
nffıkıyrıtle denm etmekte olan KADIN NE YAPSIN? bagftn ıon defa 

olarak gOııterlle· 

cek ve f llm yarın derhal lııtanbal'a iade edilecektir. 
A)'rıca Türkçe sözlü f 'OKS düny a haberleri Miki dıvarcı (Karikatür komik) 

Fırıldak 
Dostum, bir~aç tlefıt YHtkµ,q~ 

duktan ıonra ağır •~ar tµnlaq 
ıöyledi: 

- 1htiy3rlığıı ve haııtalıAıt dair. 
bir hafta önce yaıdığıQ fll~raın 

ancak geçen gijn PkHdqıq. f ıtlu131 
bilmek isterim ki seu, haeJalığıH 
ve ihtiyarlığın fikir ve ıan'pt ha~ 

yatında oynadığı ehemmiyptli rnlq 
biç düşündün mü? 

Uıtadın bu eualine bir çırpıdş 
cevap vermenin imkAnı yoktq1 

Lakin; 
- Evet düıündüm bu rolıli 

ara0 11ra düoündüm; der gibi ağzını• 
dan birıeyler çıktı . İhtiyar doıtuıq 
iıe bu cevabıma hemen kııdı . 

- Bırak ou beylik sözleri, 
dedi; anlaııhyor ki bu mevzu üze. 
rinde iılemiye vakit bulamadın. 

Zarar yok. Şimdi de, olgonluJun 
yı.ni ihtiyarlığın, 11bhatıizliğin yani 
haııtahğrn , kuvvetııizli#in, gevıek va 
buruıuk adalenin methiyeıioi yapa• 
cağım. Varoleon ihtiyarbk! en mü• 
vazeneli, en basiretli, en temkinli 
muhakemelere bu çağdı raııtlarız. 

Onda ne gibi geçici heyecanlar, 
ne çocukça tuğyaolar, ne allı·ye• 

şilli hulyalar .. Biç hiçbir ıey yok· 
tur. Y •ıhlık ltizi, büyük beteri 
problemlerin hallolunduğu baıka 

çok baıka bir iklime götürür. Bu 
iklimde, bütün ihtiraelar tenef füı 
etmiye vakit bulmadan can çeki· 
tirler. Her nevi dedi0 kodular, kötü 
ilcalar ve yann kııkançbklar bu 
kapıdan içeri giremez. f nıan oğla· 
nun gerçek değeri orda bilinir. 
Müsamahanın ve merhametin bieo 
millab, affetmenin ise ayet telakki 
edildiği yer oraaıdar. Goethe en 
olgun eserini bu atmoıfer içinde 
verdi. Sbakeepeare, mevlana, Pae· 
teor, Farabi en klymetli kumaola· 
nnı o olgun çağan miıilııiz tezgah· 
larında dokudular. İlk gen<ılik eeer· 
leri, pekiz bir iıti11ıa ile, açıp ıo· 
lan çiçeklere benziyorlar. Halbuki 
ibtiyarhkta .. 

Dostum konuemaeana devam 
edemedi, ıiddetli bir ökaürdk oefea 
almHına mani oluyordu. Mendilioi 
çıkardı. Ağzını, yüzünü ıildi. Far· 
aaltm iııtifade etmenin aarau gel· 
miıti. Derhal auldım: 

- Üıtad dedim, ıize göre, 
hastalar da muhakkak ıab~ııtrler 

yatatırlar! Sıhhat, özUl tefekkürün, 
filozofik. tahlillerin mezandar. Sıh· 

hauizlik iee, bilakiı onlaran bere• 
kelli bir toprağıdır! ETet al benden 
de ıimdi! Yaıaııın baltalık! Yaı111n 

hrıtalar! 

İhtiyar dostum, hiçte belle· 
mediği bu alaydan dolayı evveli 
ıuata. Bir dakika kadar öteye0beri· 
ye baktı. Sonra; 

- Söyle hanı, dedi; aeoin 
öııünde naıııl ben Yamanlar dağa 
olmam. Nasıl seni, küp küçflk, 
ubu·fak, pire gibi önOmde görmem? 
')en beni mütemadiyen cAtıyon 

zannediyorsun galiba da, deminki 
ııöylediklerimle alay ediyoraun! Evet 
tekrarhyoram; birçok şaheserler 

buakan biiyük: edebiyaıçılardan, 

bcıyük: mlltefek:kirlerden de hemen 
mühim bir inamı hastaydı. Hem 
feci bir ıekilde haetaydı. Baatıhlda 

yaratma araııında ne gibi bir mil· 
nasebet vardır. Buna dair yüriltfl• 
len mülibazalann hiçbirisi tifı 'fe• 
recek derecede değildir. Bil ki, 
zayıflarrn, haataların ibda elti~leri 
eserleri ne aenin o meşhur tamill
ııhha pehlivanların, ne de enllCIİ 
kalın, göbeği uzun o güçlü ku•• 
•etli adamlann ... 

Asabileımek ıaraaı timdi bana 
gelmiıti. Doıtama gittikçe içerli• 
yordum. 

- Lutfeu dedim. Biraz keser• 
miainiz? Baua haatalarınızdan, hem 
de feci baetahklarla maup haıta 

dahilerinizden birkaçının ismini 
verir mieiaia? Ne dereceye kadar 
isabet ... 

İtimatııalığım onu üzüyordu. 
Caketinin yakaıını birkaç kere 
çekti. Bu 11rıdı içini de çek.ti: 

- Aklıma gelenleri iıte ıöylfl· 
yorum oğlum; dinle dedi; senin en 
çok beğendi~iu ve öğrenmiye ça• 
bıtığın Doıtörievaky müthiı bir 11• 

rabydı. Paıkalan beyninde tehlikeli 
bir ur vardı. Huıdelaire, E. Poe 
ciud haatahklarm en ôldürilcllle-

- sonu 4 ncü sahi/ ede -
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

. 
''Hareket Günü,, ---···· 19 Mayısta kutlu

hınacaktır. 

20 .. 

10 Mayıs, AtatGrk'ftn - mUU 
mOcadeleye hışlamak ftr.ere 
Samıuo'a ayak bastığının yıl · 

d~nflmGdftr. Bu tırlhf gftofto, 
(Hareket gftoft) ıdı altında reı · 
mi gftoler araaına karııtıralm11ı 
için kamutayı bir lAyıbı nrll· 
mek ftzeredlr. Kftltftr Bakanlığı, 
jlmn1&tlk bayramlarının 19 M ... 
yıeta ve geçen senelere nazaran 
dıba hareketli bir ıekllde geç· 
meal lçla bir program h11ırlan
ma1ını ıehrlmhıdekl alakadar· 
lara blldlrmtıtlr. O gfto, yapı 

lacık tllrende lıcllerlmiz end 
içecekler ve yeni f zcl grupla· 
rına bayraklar verilecektir. 

Prenı Napolyon bo elnlrle· 
ıJnl oynıımış olan aahneyl anot· 
mık ve biraz da istirahat et· 
mek Qzere, earaydan çıkma ma· 
ruf zaman kadını Kora Rearl'fn 
fkameıgAhına doğruldu. 

Gazel zaman kadınını birin· 
el kana eOslü bir dairede, eark 
usulü bir eedfre ozanmış Ye 

Sftltl Prodım'ın neıreUlğl Ep· 
rlJv gazetesini okuduğu halde 
boldu. 

Genç kadın prensi gllrftnce 
,aevlnçle elini uzattı. Prens te 
bo gazel ele hararetli hl r buse 
kondurdu. 

Vikont Vodrey'fo nıomanden 
sonra ba kadın çok değişmişti. 
BeoOz yirmi dört yaıını geç· 
memlş olmasına rağmen, genç 
kadının gftzel gözlerinin ıhı 

çQrftmOe idi. Bundan Oç sene 
evvel Parla ~evk erbabını çıl· 

dırlan gtızel vftcodu da eskl 
gftıelllğlol kaybetmletl. Fort 
Boyar o facf aarndan sonra geçir· 
dlğl ıHblce buhran az kalmış 

olan ıre hemen hemen Prens 

Nıpolyon, Dak Lodovik Gıda· 
rus ve Vikont Flç Janı'ıen lba 
r111 olan dostlarını çok tclAşa 

dftşftrmChUl. Günlerce hayatı· 

nıa ıehlfkede kaldığını, ıuoru· 

na malik olamıyacığı endiee· 
sini geçlrmlılerdJ. Fakat Nor· 
mındlya'da uzunca bir tebdil 
hna sayeıılode, gençllgl ve ıııh
batl nihayet bu hastalığa ga 
lehe çalmıet•. 

Fon der Golç'un ajanı Suı 

bcr'fn Lftsl dô Kola'ya söyle· 
df ğl nçblle, Paris'te gene es 

klıılne yakın bir hayat sftrme· 
ğe baalamıştı; belki eeldsl gibi 

ata binmiyor •e pek seyrek 
olarak e.den dııarı çıkıyordu. 

Sadece vakit geçirmek, dfteftn· 

mek ile gftolerlnl y•pratıyor 
•e bu hayat genç çebrealnde 
derin çizikler şeklinde çirkin 

bir iz bırabrak ıftrOklenlp do 
royordo. 

Prens Jerom Napolyoo, genç 
kadının Vikont Vodrey ile 

olan ılddetlf rabıt1&101 anladığı 
Hmaa !ılddetleomfetl. Genç kı· 
dana earhoı olarak, kftfftrler 
yagdırarık ve yomroklarrnı lh 

karık gltmlt idi. Fakat genç 
kadın kendfılne o kıdır ıaı · 

kın n kederli 1gOrftnmOştft ki 
acımaktan kendisini alamamıştı. 
80 ıebeple de Kora'yı dı ta · 
mamen affetmekte geclkmemletl. 

Bundan sonra ziyaretleri sık· 
lıımış, Prenııln moamelelerl 
Kora'yı kartı çok dOzelmlı ve 
nfhıyet eaklelnden f11la dost 

olmuelardır. 

ANADOLU 
----.--'---

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rıltdil ÔKTEM 
Umumt neıriyat ve yazı ialeri 

mddllriı: Hamdi Nüzhet 
tdarehaneai: • 

İ:r.mir İkinci Beyler ıobğı 
C. Halk Partili binaaı içinde 
TClgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poata kutuıu 405 

ABONE ŞERAtTl: 
Yıllığı 1200, Alb aylı~ 700, Oç 

aylığı 500 koruotor. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuroıtor. -dııll geçmiı ndehalu 25 koruetur. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Prens Nıpolyon Kora'nın 
elini öpUikten sonra: 

- Nasılsın gazelim? Diye 
ıordo. 

Genç kadın gftzel bir tebeı 

eOmle mukabele etti. Bu SD· 

retle, sıhhati ile alakasının 

kalmadığını bildirmek istedi. 
Prens: 

- 841' kendini ha hflzdn 
haetalığıoden kurtaramadm mı? 

Diye tekrar sordu. Araba ile 
Ellze meydanını geçerken gene 
tebdilbnaya lbtlyacm oldoto· 
na dOeünfiyorom. Ayaletlerde 
biraz vakit geçlrme~e ne der. 
sin?. 

C7enç kadın, dftşüncell hlr 
tavırla bııını salladı, ve: 

- Hiçbir kimseyi tanımı· 
dığım bir memlekette çok ıııkı · 
lacığımı sanıyorum. Eğer bana 
rt.fakat edersen. Dedi. 

- Ah... fote bu lmkAnsız· 
dır! Eğer imparatoriçe seninle 
birlik seyahate çıkıığımı öğre · 

J>lree, neler söylemlyecektlr. 

Bflbaıısa ıa sırada imparatoriçe 
ile mftoasebetlerlm çok gergin· 
dlr. Saltanat mecllılnde, az 
enel imparatoriçe ile lyJ bir 
horoz . dôvQoO yıptak. Şimdi 

benden her Zlmandın fazlı 

nefret ediyor. Bonon için a.,. 
dl·kodolarıaı kolaylaıhrmık za. 
maoı değildir. 

- Kırkına baallğı halde, 
dıhı nbel ve mDfterla oluyor. 

Plon plon ellerini arkaaına 
bağladı ve ealonda bir aoığı, 

bir yukarı dolaomığa bııladı 
ve kendi kendine konoooyor 

gibi: 
- Eğer, dedi. Hükumet lı· 

)erine karııması, ehemmiyeti 
yok. Kendisini aldatmığa Baı· 

ladığı aodanberl yeğenim ho 
kadından fevkalAde korkmak· 
tadır. Fikirlerini kabul ediyor, 

tavıılyelerhıl hep manfık görftyor 

lbtlrHlıunı Alet oluyor. Şo 
anda Imparıtorun taklb et· 
mekte olduğa yanht ıly-.setl, 

imparatoriçe idare ve sevket· 
mektcdlr. ltalya lle Pruıyı'yı 

darıltmak 6zereylz. Buna ma· 
kabil A•oıtorya n lnglltere· 
den de blrıey temin etmlı bu· 
lunmıyoroı. Bunları gördükçe, 

Floran11'yı çekilmek, orada 

.kendi bıııma ve bir mftddet 
11klo bir bayıl sftrmek lıtlyo· 
rom. Bo suretle Fran11 bftkll· 
metine ılyasetten ne kıdar 

nefret ettiğimi gllıtermek f lk· 
rlodeylGJ. 

Sonu Var -

Avkat 
Mustafa Münir 

Tayyar Ş. Çullu 
Y azıhaoelerlnl Gazi bulvarı 

21 nomarah binanın ftst katana, 
( Yeni tohaf lyecller çırııeı ) 
nakletmişlerdir. 

" Son Mektub ,, 
Ve 

" Genç Rus kızı 
Aryan ,, çıkıyor .. 

Birincisi, Fr.rldon Oımın'ın 

çok gazel bir hlkAye demetidir. 
Diğeri de nef ta ve tercOme bir 
romandır. Bogftalerde piyasaya 
çıkacaktır. Karllerlmlıe taulye 
ederiz. 

Mezarlıkta 

Bir Hadise Oldu. 
Geçen gtın Namazg4hta iki 

mezar ırHından g,.çen ve 11r 
hoı hılde bulunan dOrt kitinin 
atmas1Ddan bekçi 58 nomanlı 
Ômcr'le hu dclr klıldeo biri 
olan Abdullah oğla Mehmed 
arHıoda bir kavga olmoı, Meb· 
med çakı ile bekçi Ômer'I 
kalbi Ozerlnden lkl yerinden 
yıralamııtı. Mebmed kaçarken 
bekçi tabancaıını ateı ederek 
ono Hğ ka1ığından ağır suret· 
te yHalamııta. Bo bldiıe tah· 
klkatanı el koymoe olan mftd· 
delomomi muavini Mamtaz 

Yılmaz, tahkikatını bltlrmlıtir. 

Bekçinin yaraaı tehlike dene· 
ılnl atlatmııtır. Fakat Mehme· 
din yrra11 t8hllkelfdlr. 

M O zem ize Bir-
çok eserler getirildi .• 

Söke kazasında AkkOy'de MI· 
let harabelerine ghmle olan 
MOze mftdaro Ômer Sıllblttln 
Kantar; bu herabedekl eıerler · 

den l 'U parçasını İzmir müze· 
sine getlrmletlr. Bunlar heykel, 

baelık, rOleyef, ve friz gibi gtı· 
zel eıerlerdlr. 

Betonarme iskele 
Liman ftlerl umum mftdOr 

IOğft, Karııyıka'da olduro glbl 
Konak ônftnde de betonarme 
bir vıpnr iskelesi yaptıracaktar. 
iskelenin lnıaatı 17000 kftsur 
liraya mftteahblde ihale edil· 
mittir. Betonarme iskele, Kor· 
don'dı otob6ı bekleme yeri 
öatlnde lnıı ettirilecektir. Ko· 
nık betonarme lskeleıl, Kare•· 
yaka'dakl lıkeleden daha gftıel 
olıcaktar. lnıaata bir ay içinde 
bıılınıcıkıır . 

ölçO ve ayarlar 
Ege mıntakaıı ôlçf ve ayar 

başmftfettlıt Lemi Aksoy, hu 
hafta içinde Aydın, Denizli, 

Burdur ve lıpartı vllayetlerlle 
bu Yllayetlerdekl k11alara tef. 
tlıe çıkaçık Ye Ankara'yı ge· 
Çfllrek teftltlerlaln netJceılnl 

lktı11t Veklletlne btldlrecektlr. 

ı.,ırıJdak 
-Baştaraf.fi üçüttcü sahifede -
rine tli küçü~ y•ota yakalanmıı· 
}ardı. M. Prooııte odasından çıka· 

mıyacak derecede kötrümdü. A. 
GidP., kan tOküren ve doktorların 

bile ümidini kaybettiren bir ve• 
remdi. Rou11eau, Nictzscbe, Kant, 
Gorki ayn ayrı uniodeu birer 
hasta idiler. Dahiliği delilikle öl· 
çerler. Dibi, elbette bizim gibi 
tabii olan adam de~ildir. Ruh 
buhranı dedi~miz eey, meeela bir 
Yunuı'ta, bir Muhammed'de ce:&be· 
uin en had eekillerini almaktı .. ., 

Her eıen rü:ıgılra göre fırıldak 
gibi dönen ibtıyu doıtumun menfi 
çeneıi bugfin çok açılmıotı. Onunla 
çene yanoına çıkamıyacagımı anla· 
dım. Yazıhaneden çıkuktao ıonr1, 

ilıtıdın öksürük ııeeleri epiy bir 
mQdbet beai ark.amdau k.onladı. 

• ltaly.ao~·kaynaklarına göre 

ltalY.an'ların Adis-Ababa'ya Girişi V 
isyan Hareketinin Tevakkufu . . 

----------------------.. 1----------------------
M a reş al Badoglio Beyanatta Bulundu. Esir Haheş'leri~ 

Kurtarıldığını Ve Yapılacak işleri Anlattı. 
Amerika sefarethanesi: 

Vaşington, 6 (Radyo) - Bir 
leılk Amerlka'om Adlı Ababa 
sefiri, ltalyao'Jardan 60 moba· 
fız aaker istediğini ve vaziyetin 
emniyet altına girdiğini bil· 
dlrmlştlr. 

Adis-Ababa felaketi: 
Parla, 6 (Radyo) - Fren· 

ea'nın Adlı Ababa sefiri M. 
Bodır, yığma ve ·kıtalin, İtal· 
yan askeri glrlcceye kadar de· 

vam ettlğlol be ancak bundan 
ııoora durduğunu blldlrmfıtir. 

Mareşal Badoglio söylüyor : 
Roma, 6 ( Radyo ) Mıreıal 

Bıdogllo Adls-Abıba'da guete· 
eller& beyanatta bulanarak İtal 
yan ordusunun eecaatfoden ve 

gayretinden bahıetmtı ve e •. 
beo ordoaoodın hiçbir suretle 
korkmadığını ııöylemletlr : 

" Habeo'Jer filo ettikleri 
zaferled ıtmdl de llAn edecek· 
Jer midir? 

Biz, haklkf zaferi d6şftnerek 
harbe girdik. ,, Demlotlr. 

Mareıal Badogllo Habeşls 

tan'da birçok imar harikaları 
vQcoda getirildiğini Ye Habeo 
halkının llalya'yı halaııkir te 
J4kkl eUl~lol de UAve etmiştir. 

ltalyı'oın Babeılııtao'dı lşefz 
lerl için genle bir eaha boldu· 

ğuno söyler Mareıal Badogllo : 
< Habeşiatao denilen bo genle 

sahada ltılyao'Jar lo harlkalara 

yaratacak ve borıdıkl va!ldat 
membalanodan, tabii kuvvet· 
lerdeo, olmdlye kadar esaret 

altında çalııan bir eOrü insan· 
dan azami surette istifade edl 
lecekllr. » 

Demfıılr. 

Mareşal Badoglio'ya tebrikler: 
Roma, 6 (Radyo) - Italya 

kralı Vlktor Emanoel Mareoıl 

Badoglloyo'yı bir tebrik telgrafı 
çekmiştir. 

M. Mu11ollnl de diğer bir 
telgraf la milyonlarca Italya'nın 
bu zaferi alkıtlıdığını bildir· 
mletlr. 

Badoglio her iki telgrafa te · 
ıekk6rle mukabele etmlıtlr. 
Konserler ve ıezahurat: 

Roma, 6 ( Radyo ) - Ha 
akıam b6y0k ıezahorat yapılı· 
cık ve bOyftk meydanlarda 
açık konserler verilecektir. 
Roma'da hazırlık: 

Romı, 6 (Radyo) - Roma 
ve btıUlo hılyın ıehlrlerl 
bogGn bayraklarla sdslenmletlr. 
Bu Taziyet iki gOn daha devam 
edecektir. 

işgal nas;l oldu: 
Roma, 6 ( Radyo ) - Adle· 

Abıba'nın legali iki taraftan 
olmoAtor. Bir taraftan Desslye 
yolandan 4 tabur Erltre'JI H· 

iterler glrmlılerdlr. Bu kıt'alar• 
Mareeıl Badogllo, mwtemlekAt 
bakanı ve Roma vallıl ve ge 
neraller takip etmlelerdir. 

Diğer taraf tın dı mot~rltl 
kıt'alar glrmlılerdlr. Bu kıt'a · 

lırla mnhtellf guetelere meo 
ıup mnhablr ve mOıabhler 

vardı. Bunları~ tanklar, yas 
lerce kamyonlar Adls·Ababa'ya 

dııl olmootor. Şehrin lıgall 

yıyılmıı ve 11rayı Iıalyıa bay· 

rağı çekllmfıtlr. Bütün reıml 

mebınl de birer, birer legal 
edilmiştir. 

legal kuvvetleri ilk le olarak 
asayişin temini için ıiddetll 

tedbirler ittihaz etmişlerdir. 

Adls·Ababa'yı legal eden ko· 
lordu 25,000 kişiden mQrek· 
keptfr. 

Roma, 6 (Radyo.) - r.ture· 
ıal Badoğlfo, Roma sabık va· 
Jlei M. Botoy'ı Adh·Ababa"va· 
llıl tıyln etmletlr. 

M1reeal Badoglfo erkAnıhar· 

bt yeel ile birlikte eski ltalyao 

aef.rethıneelne yerleımlollr . 
Bahriye kıtası borada bir tehlz 
fetasyono vncuda getlrmlttlr. 

Adls · Ababa 6 ( Radyo ) -

İtalyan askerlerinin şehre ~ır· 
meal bOtftn gece devam eı mff 

tir. Mareşal Badogllo ,ebclll 

aeaylat felnl karablnerlere tef' 
dl edllmfellr. A11yl1 iade edil· 
mittir. 

Cenuptan gelmiş olan Frao· 
sız Senegal mftfrezesl kendile· 
rlne ınzom kalmedı~ı için ıf· 

dtt edecektir. f ıalyan sefarer· 
baneelne hiçbir tecavOz yapıl· 
mamıştar. Adlı·Ababa'da ldırel 
örf iye llAn edllmletlr. 

Adle-Ababa, 6 (Radyo) -
ltalyan mohafızl1rının gelme• 
lerl Qzerlne Amerika sef lrl;lo· 
glllz aefarethıneslnden ayrılaııf 
ve Amerikan · eefarethaneaıoe 
yeniden yerleemletlr. 

Arap'J:ır, Iogiliz Komi
serini Dinlemediler. 

Tavsiyeye Rağmen içtimadan Son
ra Hemen Harekete Geçtiler. 

!(udüs'ten bir manzara .. 
KodOs, 6 ( Uzel ) - İngiliz 

Ali komlaerl bogfto Arap mUli 

mecllelol toplıntıya çağırmış ve 
Yahodlle~ hakkındaki veslkınıa 

Londra'ya gôoderlldlğlnl ken· 
dilerloe blldlrmlıtlr. Komiser: 

"- Sizi borada toplamak· 
tan maksadım, vaziyetin veba· 
met kesbetmekte olduğunu 

anlatmak içindir. TahrlUtcıhğı 
ya11k edlyornm. Tabrlklt ya· 
paolarm arkasmdan gltmlyece· 
ğlolzl bana söyleyin. ÇOokft 

• 

IAzımgelen , tertlbıtı !aldım, icap 
ettiği ıekllde hareket tıdeceğlaı. 

Her IOrlft nftmayh ve toplan· 
hnıo da yaHk edildiğini bildi· 
rlyorum> demiştir. 

Meclis dağılınca Arap lider· 
terden ikisi ·gene tahrlkltcılık 

yaptık•arıudan tevkif edllmlt· 
terdir. Umumi grev devm et' 
mektedlr. BogQn gene nüm•' 

ylıler yıpılmıe ve çarpıımalat 

olmoetor. Vaziyet gittikçe fe' 
nalaımakta devam ediyor. 

O Da Mosbettir. 
yan bir itimat duygusu ve sulhun ldamesl yo,unda 9 ıohat 1934 
de imzalanan Balın paktmın yarattığı bir faal dostluk bulunda· 
ğondan Romanya btlkt1metl krallyesl bllha&sa Tılrk·Romen mO· 
nasebatının usla mftoieyylzl olan huauei ah•al ve eerahl nazarı 
itibara alarak ye Balkan emniyetinin fcabatanı takdir ederek 11 nf · 
aan 19!16 tarihli notamıda mevzuobahls ol~n mftzıkerelere en doı· 
tane bir flglrle glrlımeyl kabul ettiğini beyan ile kesbi ıeref eylet· 
· BOkreı'tekl lıgrtderlmlzln Romanya dıı bakanı Tttolesko'ya 5 
mayıı 1936 da verdiği mukabil cevaptı şudur: 

Hftkumetlmln 11 nl11n 1936 tarihli nota&ını ceHben gôndet· 
dl~lnlz ~eçeo 29 nleaa tarihli notanııı aldığımı beyan lle kesbi 
ıeref eylerim. 

OQkumetimln Boğazlar meı'elesl hekkıadıkl tezine doıt ye 
mtıueflk memleket hftkumetioln l~tlrak etmekte oldoğnna ye 
icabında buna miızabaretttın hıll kalmıyacağını bftyo.k bir meDJ· 
nnnfyetle anlayarak yukarda zikredilen notınız mobtevlyatlle ıııo•· 
men motıbık bulunduğunu nazarı lttllıınıza arza mftsaraat ederllll· 
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~~k"hevecanlı bir g~r~ş ser:-ıeceğizı ,. 

Din3rıı~Mehmed, :.l\füla~ 
~ ~ 

yime Meydan Okuyor! 
Dinarlı, dilnya şampiy~-;u Cim Londos'la na· 
sıl karşılaştı, Yunanlı pehlivan nasıl kaçtı? 

Pazar günü 
---.. ~·--~-

Lik maçlarına 
Devam edilecek .. 

Dlln toplanın Futbol heyeti, 
0.oflmtızdekl pa11r gtıoQ yıpı · 

lacak Llk mıçları için kararlar 
ılmıttar. Da karara gOro. 

Alsaocak ıpor 11haaında : 
Satt 13 de Altınorda · Şark· 

spor hakem Hıyrl İzmlrepor 
ldareılnde, eaıt 15 de İzmir. 
spor . Demtrspor hakem Esıt 

( K. S. K ) ldıreılnde kartı· 

laııcaklardır. 

İkinci takımlar dı Balk &a· 

has1Dda1 saat 9 da Boca · Kar. 
şıyaka hakem Ahmet Ôzglrgln, 
anı ıs.ıo da Alt1Dordu · Şark· 

spor hakem Babı ( Altay ), 
ve e1at ı ı,:rn da İzmlrepor . 
Demlrepor hakem KaçOk Maı· 
ıafa ( A.0 ) idaresinde maç 
yapacaklardır. 

Aydın mektubu 

Bir Dilsiz Uykudan Uya
nınca Dillendi. 

Zeytin Ağacı Kovuğundaki 500 Li
ranın Enteresan Hikayesi. 

Aydın, ( Bu•usi) - 935 yı· 
landı lllmlze Afyon'dın 6695 
muhtelif baı hıyHn, Denfz11· 
den 1084 koyun, Konyı'dıo 

9677 koyun. l!parta'dan da 
1420 koyun gelmiştir. Ayni yıl 

Ulmlıdeo lzmlr'e ve İımlr yt> · 
llle dıe p111rlara 40433 baı 

hayHn sevkedllmf ıtlr. Bono:: 
96 sı ıt, merkep, 17960 ıı 

muhtelif sığır, 15 l 1 dne, 
186lı' 1 koyun, keçi, kuzu, 
oğlak, 15632 kilmeı hıyvan1, 
bir tanesi de köpektir. 

Köycülük: 
ilimiz köycOltık baroau kOy· 

ferin aç yıllık çalıımı prog· 
ramlırtnı hazırlıttırmıı ve onay. 
lımııtır. Bu yıl koy batçelerl 
bu proğramlara gOre hazırlıo· 
mııtır. llbıylı~çı her kOyOn 
arızi ve Irat ııblbl olarak eal· 
grnın bldırılmaeıoa çalııılmık· 

tadır. 

Bir dilsiz: dillendi: 

Dtıoko oaa· 
bıouzda, mem· 
leketlo f'D ıa 
Dınmıı, en ku• 
letll iki gOreı 
çlıtnln · Dlnarla 
ile" MatAyım 
Pebltvaoıo . 17 
Alayıı pazar ga 

llft Alıancak .ea 
haaıoda karıı. 

1•t•cıklarıoı yaz 
llııatık. 

Maçın ebem· 
llılyeal AılUr 
dır: 

Ayni yıl Söke Uçeıfnden de 

'ı l 8 d ] 51859 bıı hıyvın fzmlr'e ve Orsa a adalara çıkerılmııtır. Bunların 
____________ _._ 64 O at, eıek, 4829 u sığır, 

lımlr Dllılz okulundan me 
ı:uo Çıuakkaleolo Karıbf ğ• 

k0ylı1 8Geeyln a<lındı bir dllılz, 
kOtk kamunooda oturmakta ve 
yaoıımılık yapmıptıdıt. Yıllar· 

dır dilsiz olan bu çocuk geçen 

gOn arkadaıı Mustafa ile çayır · 

lığa gitmiş, çılı~mıı biraz uy
kuya dalmıı uyanınca dili açı 

larak arkadaşı Muetafıyı "Moı 
tafa, Muıtafa ., diye çağırmığa 
bıılımııtır. Daoka dtlelı Ha 
ıeylo, bogOo dllleomlt •e her 
keıle konuımağa baelamııtır. 

Hayal sukutu: 

l Bu bir 
l'etaoı maçıdır. 

2- Her iki 
l>ehlhın, ıOh 
'etleri yalnız 
l'tırklye'de dt · 
~il, daoya ufuk 
1•rındı duyul· 

J 

llloı lneanlardır. Dinarlı ftf elımed pehlivan 
Buna dGıtınf'rek, dan Dlnar'h zolda ve bize amatörce bir gft 

atebrned pehlhaala bir konuş· reı yaptırdılar. Muhtelif pro· 

:• yaptık, İetanbul'dakl ilk fesyonel gGreı bsreketlerlol tat· 
•rıılı~ma ile yeni yapılacak blk etmeklf ğlme m!nl oldular. 

gGreıtu oetlceel hakkındaki ka Gdreı 45 dakika sGida Ne 
111•tlarını ıorduk. ben, ne de Matı\ylm, taş yapı · 

Samimi ve zeki bir pehlivan blldık. Puan het11\hHe beni 
0

1111 DJnarlı, bize şunları eöy· mağlup ııaydılar. Halbuki pro· 
ledı : fesyonel gQreıte 11yı hesab1 

- Amerlka'dao yeni gel· yoktur, toı eıaeı muteberdir. 
tlllıttm . Yirmi gOnlak bir deniz Şo eekllde ki, iki omuz, aç 
Yolculuğa geçlrmletlm Gelir saniye yerde kalacaktır. 
gelıneı blttıbi ailemi ziyarete GOreş te bir eporJor. Mo· 

ghllrn. Bu esnada istirahat kadder akıbete uğramak vardır 
;de11ıedlm. Tam bu sırada ve ben diln kendi babamla ld · 
' 1•nbul Hava kurumu hoeoei 

lıtr 
ınemur göndererek beni 

~loıden lataobul'a duel etti. 
Qrum menfHtlne, lkt gareı 

Y•poıık teklifinde boloodolar. 

Ortada bir memleket mftes 

ltıeıt vardı bunun için bu 

teklifi · yorgunluğuma rağmen 
•e,e ıeve kıbul ettim. İlk 
~:reıt letanbol'da Karaall ile, 

lracıstal lamir'de MGliylft' 

:ebllvanla yapmak Oztre muta· 
bık kalmıetık. Fıkat gGreıe 
lr gftn kala, .Kar111ll, ay•ğının 

•cııı.. 
-••andın baba ile gtıreıten 

[1'~11dl •e yerini MOltylm peb 
'•n ıldı. 

it Careıln tım Amerikan oıo · 
11 • yani ıerbeet gftreı 'ek· 
•de olmaaı da ıartlarımıı an· 

.... d 
l!ıııı,,, • idi. Fakat bu ıart ta bo· 

mao yaparken az kal11n aya· 

~ımı kırıyordum. Fakat, ıuou 
da 11öyllyeylm ki, bu defa Ma 

IAylm pehllv1nın karımna çıka· 
cık olan Dloarlı, Jsıanbul'dı 

kareılıı.ımıt olduğu Dinarla de 
ğlldlr. 

Genç pehlivan, bunları em· 
niyetle eOyllyordo. Bu aradı, 

geçen yıl A vropı ve Amerika· 

da en çetin kareılaımıyı kim· 
lerle yaptığını ıordok. Pehll· 
van, yamada bulunan mene· 
jerl ile İngUlzce konuıta. İn· 
glllzce'yl az çok Oğrenmtıtl \'e 

eheye nhiptl. Suıllm'ze ıu 

ceHbı verdi: 

- Dilnya ıımplyouo Cim 
Loodoı'Ja karıılıemıdın enel 
dOrt çetin rakiple karıılaıtım 

ki, bonlır da dftnyaoın tanı · 

~RUPA'LI KADIN 

Kozmnpolit 

....... 10 -
'-1aı d ti n •ki kaçak komodin Gze· 

1 '-de bnluoan k6ç0k bir fo 

.:~•fı ahr ve onıe ·Belki. .. · ea 
erce bakar kalırdı! 
8 "at u fotograf spor elblseel giy· 

t '· dudıklartnda mft1tebzl1 fı · 
~.t 
~ Yırın. bir ıebessftm bulu 
ld~la bir dellkaalıoın fotografı 
Gı ' Bu genç, yirmi yaıında 
ııc111G1ııa. Hem de bir kazı ne 

ee Dde f . 
hı rç •ene •e•lımlılerdl; öldii 
leıa 1•rlbten bir ay sonraya n· 
il. lllelerı tıkarr6r etmlıtl. Genç, 

--.::tını temin etmeden evlen· 
latememtı idi. Fakat hı· 

VE MAHRACA 
asri Roman 

J. L. Mortendea 

yatını temin ederek nlenme 
tarihini teeblt ettiği anda da, 
ecel yakasına pençesini takmıetı. 

Ondrev: 
- Ne iyi ettim de Eılk'e 

kendimi teslim ettim: Derdi! 
E•et... Erlk'e, tıç eeoellk 

ılddetll ıek devreılnde kendi 
ılnl teellm etmlıtl. 

Erik Oldftkten ıonra, Oodrev 
bo ıırrını doktor Erbelt Kar· 

ler'e açmıı idi. Erbest, Ondre· 
vln berke111en glıll olan bu 
tı'ııaeına vakıf idi! Ve, bir İn· 
glllz kızı için bOyle bir harf'· 
keti hiçbir nkh hıtı, kuıor, 

Üzüm satışları: 
Ç. AlıCI K. S. 
70 S. Süleymı. 9 25 
:i7 M. B. koope. 8 öO 
19 Şıolak z. bira. 9 50 
13 1\1. j . Taraoto 9 25 

1 

10 Ş . z. Galip 10 25 
9 T. Debbas 12 
3 H. Nuri 9 50 

161 Buganktı satıt 
508116 Vaaktı satıı 
508277 Umum yekun 

Zeytinyağı satışları: 

Kilo Alıcı K. S. 
2400 B. Abdalka. 38 

Zahire satışları: 

K. S. 
11 75 

9 50 
9 50 
9 25 

10 25 
12 25 

9 50 

K. S. 
38 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 

126 Buğday 5 75 5 75 
127 M. darı 5 75 5 75 

4545 Ken. palı. 260 740 
1481 Kilo yıpı~ı 58 63 50 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akeım Kf'merahında Hl 

lil, Gılzelyalıda Gftıelyılı, Ttl· 
klllkte Faik, Eırefpııada E, 
refpaıa ' eczaneleri açıktır. 

dağı elemanlardı. Blrloclıl Al 

manya şampiyona Dik PJkat, 
ikincisi Amerlka'lıların en ku•· 

•elli adımı Rıy Steel [Bu 
adam Cim Londoı'on pollsma 
oıdır ve her gareıcl Londos· 
dan evvel onunla gGreılr] Gçtın · 

clleG gırbf Amerika .,amplyona 
Enet Marııl, dOrdancDıtl Cim 
Mlk Mlllen'dlr. Bo sonuncaıo 
Ştkıgo'oon profeıyonel bir kn 
lftbtıne dahildir. Kultıp gerçi 
fadbollı lıtlgıl edene de 120 
kllodın •tığı aza ılanmıdığı 

için kulabe "Ayılar koltıbG,. 

denllm iştir. 

Bunları birer ıaatten atığı 

yenemedim. En kunetlllerl Rıy 
Stel'dl. 

46266 sı koyun, keçi, kozu ve 
280 f kOmea hıeyvaoıdır. 

Boğa: 

İllmlzed moıııotoo cJnaJnden 
köylere dağıtılın bo~a 11yıeı 
24 a bulmueıor. Bu clnı boğa 
lardın alınan yavrular ~erek 

cer ve gerek se et ığırbğı hl· 
bırlle çok iyi olduğu gibi 111. 
misin iklimine de çok elnrlılt 
gelmltllr. 

Aydın aygır lıtaeyononda 

mevcad 8 clnı ıygırlı 4 mer· 
kep ilçelere ve kamoolıra gOn· 
derllerek 11fata denm olun· 
maktadır. Bu aygırJırdıo boyll 
ıhnıo tıylar çok iyi gOralmek· 
tedlr. 
Yeni yol: 
KOık kımunundan Ôdemlı 

ltçelloe ıçılıo 30 ktlometroluk 
klly yola ıımamen bhlrllerek 
gellı.ı · gldlte açılmııtar. Bu yol 
dzertode kOık kamana 11oırında 
15 koy Hrdır. Dan katır'ın 

zor geçliği ba yarlerde bugfto 

oıomobll ve kamyonlar çılıı· 

mığı bıelamıştır. . 

Dlloya şampiyonluk keme· 

rlol almak n Cim Londos'a 
giden pebllHn sıraıını geçmek 
lçlo tam 176 gıliblyet kay· 
bettlm. Nihayet bu dOrt pehlt · 
uoı da yendikten ıonra, ura 
Yunın'h peblhana gdmlıtl. 
Ununla iki defa gGreıtlm. BI 
rlnclıi bir aaat, lklnclıl bir ıaat 
46 dıkllr.a 1ClrdG1 netice alı· 

mıdak. Ağzımdan lr.ıa geliyordu, 
dlılertm kırılmıııı, omuz ke· 
mlklerlm berbad olmuıta. e. 
kem heyeti gGreıe mani oldu. 

Ben, devım edUmeıılnl lıtedlm, 
reddettiler. derhal üçGnca ga 
ret moka yeleılnl de imzaladık. 

Fakat Yunan'h dtınya ıampl 
yoDa bana yaoışmadı ve be· 

suç eaymamıeta. 
Ve ... 

' ml11, ılmdlye kadar bayatın yal· 
nızlıklarana ıabımm6l etmlt fa · 

1 

- Bar bir logllb kızı idin. 
Ne bir kocan vardı, ne de bir 
ıeıkın .. Erlk't s~vlyordon, Erlk'e 
JAyık olduğu hakkı bıhıeula .. 

Ortada, hakkına tecntız edil· 
mlı bir kimse yoktur! D"mlttl! 

Genç, arz tızerlnde tamamen 
yalnız kalmıı kız, odaeında ııra 
ile aooeelal, babasını, lııkını, 

evet, biri-biri ark111 Olen bu 

tıç aziz vOcada dDetınOyor, dtı· 
ıtlntlyor, dlltOnGyordu! 

Evet.. elem ve ııtırıb çocuğu 
idi. Yalnızlık, ona bu vazlretl 
dıbı fazla hlsıettlrlyor, kendlılnl 

her taraftan karanlıklar içinde 
hlHedlyorda. 

KGçClk talebeleri, gOıel kıı · 

ları edebi Te gQıel parçalar 

okurlarken o, bunlerı dtıttlntı · 

yordu. Şlmatye kllder 11bret· 

kıt artık bo hayattan bıkmııtı. 
- Tıhımm6l edemem.. Ar· 

tak mukuemeı edemlyeceAlm! 
Diye, dGıtınmelr.ten kendlılol 
alamıyordu. 

Derelerini Terdlkten sonra, 
Mlı Oodrev nine yaya dOn· 
mtıkten arlık korkuyor, kendi· 
sinde bo kıdar, konet bola 
mıyordu; ıehlr ooı cehennem 

gibi gOrOodyordu! Donun için de: 
- Fakıt ne ıuretle olureı 

olıon bu vaziyetten kendimi 
artık kurtarmalıyım! Ylrmlıltı 
yaıına geldim. Bo yııta bir kız, 

artık lhtlyarlam11 aayıbr, Hıl· 
baki ben.. HtlA oldD~om gibi, 
hlçblrıeye moHffık olmaı, de· 

1 

ğlllm ... ,, DJyor~o. 

• • 
Mil Oadıet, denlerlal ter· 

YeolpıHı:'dı BGıeylo adında 

bir çiftçi ( 500 ) lirasını bir 
-eytln ıtacıoın koYDğona ıak · 
lamıı. Sonra bu agıcın hangi 
ığıç olduğunu halarlıyamıyarak 

ozon mClddet arımıı darmoo. 
Son gftnlerde korusunu keıtfr· 

dlğl bir ıçıcın koYUğondın 

Bftıeyln'in 500 Jlr111 kortlar 

ve böcekler tarafıodau delik 

deşik ele alıom11 bir halde 

çıkmıf... Enell kaybettiği ka-
aaıını bulıu 86aeylo ıevlamiı, 
ıoara paralarınaa hallol g0rı1ace 
içini çelerek e•lne dOnmOıtor. 

Teftiş . 
Mftddelumumi Aıım Ayyıl· 

dız d6n umumi hapishaneyi 

teftlt etmlttlr. 

nimle ~artılaımıdı. TarkDm, 
mllllyetlol ıeven bir gencim. 
Şampiyonluk kemerini, dede· 
lerlmlz gibi ıeref il bir !Urette 
memleketime getirmek letedlm, 
fakat Yunan'la kaçtı, lmktn 
bulamadım. Soou~da bu kemeri 
lrlındı'b Damo Mobonl alda. 

Ben ba Damo ile Salnt Lula 

ka11bı11nda kartılaıtım n ona 
17 dakikada yendim. 

Bir ay sonra Damo, Boıton· 

da Londoı'Je karıılaıtı. Lon 
doı'a rlngten daıarda. Londoı, 
10 eayılıncıya k•dar ringe 

giremedi ve ıımplyonlok. ke· 
merlnl ona kaptırdı. 

M11maf lb, Gnamaıdekl kıt 

yine gldec~ğlm. Amerlka'dın 

dikten ıonra, evine dGndGğD 

Hklt, kapmnın aralığından 
atalmıı bir mektub boldu. 

Mektubun yazııını hemen 
lanıdı. Ba mektab Erbeıı'ten idi. 

Mektubu m11a Clııerlne ko 
yan genç kıı, ilk iı olarak 
ııpkaıını H mıntoıana çıkardı; 

kendi kendine a~lımığa baı 
ladı. Mlı Oodrev, eğer anne· 
ılnlo usun h11tıhk deneılnl 
idrak etmemiş ıolıaydı, belki 

bu kadar betbıht n kaderi· 
yecl olmıyıeaktı. Anneıl, t•k · 
rlben on sene kadar evden, hattA 
karyoladan çıkmımııtı. Bu mad· 
det zarfında, kızının terblyeelnl 
uzaktan akraba11 olan Madam 
Dreyk lamlnde dal ve eerı bir 
kadına bırakmııtı. Ba kadın, 
motaauıb bir proıesıın idi. 
Kıtollklere de mathlı bir Def. 

reı te kin beelemekte idi! 

f n g İ J t C I' e 'fi e ( t ~ J. 
yan'lara Kar~ı 
Aleybdarlık Var, 

----··..-···----Baştarafı ı inci ıqhifedo • 
Londra, b ( Radyo ) - Jq. 

glltere'dekl Uluılar ıosyeıeal 

mCiııherel blrltğlola Cenevre': 
deki mnnbbaaı Lotd SeıU ; 

u Zecri tedbirlerin te9dldl 
için bııırıı, Babeılııın'dakl 

menaf llmizl terkedemeyls ı a14· 
mıı bGyGktar. Zecri tedbirle• 
bıkl kılmalıdır. 

ltılyı'nın Uluılar ıosyeteeln· 

den lbrac' meıelulne gelince ı 

bunun nkta geçmlıtlr. Bugaq 
arhk tıtblka lmkıta kalmamıı · 

tır. Çauka artık ıulb yola 
aramak zamanında butonu· 

yoruı. 

Sosyete pak.tının 10 Ye 16ıncı 

mıddderlolo tıdill IGzoma 

Aolklrtlır. Bonon için loglltere· 
oto Fransa Jle bir lttlfık yıp 

mHı lbımdır. 

Bu iki devlet luifık rtmlıı 

olorlarH, Almıoya'oın harp 

çıkmaaını fcap ettlrt!Cek hare· 
ketlerloto OnQne geçmtı ola· 
caktır. 

Fıkıt eo 11tlm yol, lagll· 

tere'oln uloslar ıosyeteıloden 

çekllmeıi, Franıa, Belçtka .., 
Bollında ile Jullak akdetme· 

ıldlr. Yahut kat'I bir lnf lrad 

ılyaeeıl takip etmelidir.,, 

Demi,ılr. 

Londra, 6 (Rıdyo) - Zecri 
tedbirler mea'eleel bu ı•bıh 

k.Mblnenln lçtlmıında tetkik 

edllmlt ve M. Eden noktılnı · 

zarım izah eımlıılr. Mecllıte 

verilecek lzıbat ta ıesblt edil· 

mittir. M E<ieo Cenenrde ta· 
kip edeceği hııu hıreket hık· 

kaodı ıtmdldeo bir karar •er· 
menin mamkao olmadığını ve 

Mo11ollnl'nln . hını hareketini o 

tamamen anlaıılmaeının lbım 

olduğunu da lllve etmiştir. 

lepanyı'dın .da davetler '"· 
Beni hem A nnpı 'lılar, hem 
Amerlka'blar snlyorlır.. Ne 
acıdır lr.I, bizi bili, Hhıi •~ 

kıbı bir mlllet olarak tellkkl 
edenl~r nr. Gftrrtlerde, bana 
karıı, h11ımlarım çok çirkin 
ve ağır hareketlerde bulana· 
yorlardı. Ben bunlara ıoğokkan· 
lılıkla ve antlarını yere getir· 
mek soretlle mukabele ediyor· 
dam. llalk, bana gOrence, 

- BrHo centilmen T6rk ! 
Dl1e bığarayor .e ben de, 

ıadece milletim be11bını ee•I· 
nlyordum. 

Dinar'hya iki ıual daha 
sorduk: 

- Pehlhınhkta kaaanç na· 
ııld•r? 

Galdtı. 

- Cfm Loodos ve diğer ha· 
ıı pehllHnlar mOthlı zengin 

olmaılırdır. Bo mealekte de bCl· 
yak kasanç Hrdır. Eger Cim 
Londoe Qçı1octı defa bealmle 
karıalaf18ydı, ona muhakkak: 
yenecek ve bu ımetle ben da . 
ha yükeek bir flrmı ile daha 
çok kazınıcıktım .. 

- Eplce para yıpıblldlnlı 
mi bari? 

- E•et, biraz pıra birik 
tlrme~e munf fak oldum. Ben 
yalan ıGylemeelnl ıevmem .. 

• • • 
M Gltylm Te Dinır'hnın gCl· 

reılert, ıam serbeat gtlreı tek· 
llnde olacaktır. Kara Ali ile 

Rlfaı pehlhan n daha bası 

gtlretçller de o ıın kartı lata· 
caklardır. 
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SOfil DakHka: lspanya'da Kitıiptarınıza Zariı ·Aç•k Qrfırma 
ve Ucuz Bir Cild ile fevkalade 

Amerika" Haheşistanııı ltalya Tara
fından Zabtını Tanımıyacak. 

~~~~-...... ~~~~-
Amerika Dış Bakanlığı lngiltere'ye ve Ingiltere'nin 

Adis-Abaha Konsolosuna Teşekkür Eti .. 
Vatlngtoo, 6 (Radyo) - Amerikan ricallnJn kanaatine nazaran, Birleşik Amerlk• Mıoçoko 

lıldlıealnde oldoğu gibi, hılyan'larJD Labee1atan'ı zabtını tanımıyscaktır. 

Dıt bakanlık bir karar vermeden evvel, Adtı Ababa'dak.I vaziyetin dOıelmeılol beklemek IAzım 
geleceğini bildirmiştir. Maamaflb bakanlak bu hususu tetkik etmektedir. Adlı Ababa'dıkl Amerl· 

kan elçlllğlntn asilerden tabliye edildiği ve elçilik erkAnaoın kendi binalarına taıındıkları haberi 
memnuniyet oyındırmıetır. Blrleılk Amerika Dıe bıkaolığı, Londra elçiliği ~aaıf11Ue İngiltere hft· 
kumetlne fe loghere'nln Adlı·Ababa koneoloaooa tetekk4r etmlıtlr. 

Trakya'da 
Bombalarla milcehhez . 
Bir çete görillmilş •. 

latanbol, ti ( Ôzel } - Trak 
ya'nın Saray kaıaamdakl k~y· 

lftler, bombalarla mftcehheı bir 
çetenin civarda dolaştığını gör· 
d4klerlnl hakumete hıber nr· 
mitlerdir, ve derhal tertibat 
ahnmıı; civarı jandarmalar 
ıevkedllmletlr. Yanlıt bir şey 
olduğu zannedilmektedir. .................. ~ 

Balkan 
Konseyinin 
Toplantı Tebliği.. 

· Başıarafı 1 inci sahi/ ede -
diden ılze ıonu diyebilirim ki 
bu Balkan antantı kooıeylnln 

toplant111na ilk defa olarık le· 
tlrak etmek.t" olan Y nnan bat· 
bakanının huzurundan çok 
memnun olduk. Memlekettoto 
Balkın teııanQddndekl batlı ha

reketine dair bize verdiği tav· 
zlhat boıan ·arkadaşlarım tarı· 

' 
fından mlttellkan memnunl· 
yetle karıılanmııtır. 

Atloa, 6 (4.A) - Anadolu 
Ajınaının haıost mnhıblrlnden: 

Atine matbuatı Belgrad mftza. 
kerelerlnden bahs~derkep Tev· 
flk Raıtd Arae'ın eamlmt mtı· 

zabaretlnl derin memnuniyet 

n eaygı ~le yazıyorlar. 

Etmoı gueteıl diyor kt; Ya· 
nan tealoln Belgrad'da iyi kar· 
tılanm11ının mnhlm olan bir 

1ebebl de Tbrk heyetinin yftk· 
mftzabaretldlr. Vradlnl konıey 

batkanı T. Rftıttı Araa,nı doıtça 
n candan rltkadar olarak Ya· 
nanlıten'a yaptığı yardımı ııe 

vinçle kaydedelim dtyor. 

Atine, 6 (ôzel) Ula11l 
halkça partisi relıl M. Teotokla 
beyanıhndı, Yanan noktalna· 
zarının kabul edilmesinin Bal· 
kan devletleri araıında tam bir 
aolaıma olduğunu labat eUIAlnf 
Vfl Belgrad konferanııoın iyi 

-Vehip Paşa Cibuti'de 

Habeş imparatoru Kor· 
kudan Kaçmadım Diyor. 
Korkunç silahlar ve zehirli gazlar karşısında 
fazla kan dökmek istemediğimden çekildim. 

Cibotl, 6 (Radyo) - Necael gitmezden evvel bir gazeteciye 
fO beyanatta boloomottur: 

M K orkadın kaçmıe değilim, fakat eo son ıfstem ve korkunç 
ıllAhlar, zehirli gazlar karımnda dıhı fazla kan dökmekten çe· 
klndlğlm için ayrılıyorum. Paytıbtın tahribini muclb olan hare· 
ketlerde ecnebi parmağı va~dır . ., Demlttlr. 

Clbotf, 6 (Radyo) - RH Deıta, RH KaaH, R11 Seyyom da 
Clbotl'ye gelmiştir. Raa Naslbo ile Vehfp p•ıa tnglllz ıomallsfne 

~eçmek lstemlılerıo de yolu kapalı bulduklarından Debredavı'ya 
gltmlılerdl. 

Değişen Garp ölçüsü. 
- Başı 1 inci sahifede -

itin asıl acı noktası bo iki 
zat ozon bir mftddet bizi en 
iyi tanıyan ve en iyi tanıtın 

ecnebiler ar111ında 11yılmıtlar· 

dır. BattA b~IA da sayılmakta· 

darlar. Nitekim dıha bet on 

gftn ev~el (Klod FarLr) 1 Fran· 
ıız akademlılne kabul ede!ken 
Pler Benova nutkunda bizim 
bu zata kartı nankörlftk ettiği· 
mlzl bile ima etmek lstemfetl. 
Halbuki hakikat hiç te böyle 
değildir. 

Klod Farer olsun, Plyer Lotl 

ohun bizi hiçbir zaman anla· 

mıt değillerdi. Onlar bizi eli· 
mlzde çobok, bıtımızda earık 

bir netle.,· alacağını ıöaledlk· 

ten eonra; prenı Pol tarafından 
Yunan baebakanına en bftyak 
nltının verllmeılnl memnnal· 

yetle kaydetmlı ve iki memle· 
ket arasındaki rabıtıların çok 
kuvvetli olduğunu llhe ııyle · 
mittir. 

lsıınbol, 6 (Ôıel) - Belgrat· 
dı toplanan Balkan dnletlerl 
dıt leleri bıkaaları, konseyin 
ıona ermeel dolıy11lle bu akıam 
Parla' e hare kel et mitlerdir. 

Fatih kahvelerinde pineklerken 
görmftt ~e bizim kendilerine 
benzemlyen bo harici kıyafet· 

terimizi ıevmlılerdl. Onlara 
kıl&1ydı bizi hAIA o kıyafetle· 

rlmlzle bir eski zaman mftzeıl, 

dftnyı yOzftnde ıukıırp kalmıt 

bir ıark köteıl gibi muhafızı 

etmeyi tercih ederlerdi. Biç 

unutmam; Operatör Cemil Paeı 
bundan yirmi ylrmlbet ıene 

evvel fst~nbol k.öpelderlnl ha· 
yıraız adaya ıürmeye kalkıtlığı 
zaman, bu bCldate bocalardın 

enel itiraz eden; 

- lıtanbol'an gClzelllğlnl ih· 
141 edlyoraaaoz! 

Diye avaz avaz hıykıran Pi· 
yer Lotl olmoılu. 

Bereket verıln ki Fraaea'nın 
bazı edebi mahfellerl harl9 ol· 
mık Gzere bu zihniyet yava11 
yıvae ortadan kalkmıyı, TOrk 
milleti aall ruhu, yaratıcı kabl· 
llyell Ye emıalılı ıeclyeslle ta· 

nınmaya ve taaıtılmıya bıtlın· 

mıetır. 

Birkaç ıene enet Blrletlk 
Amedka'nın Ankara ıeflrl olan 
general Verll'lo Fransızca olı· 

rak baetardığı "Moatafa Kemal,, 

KATYA· 
kolaylıttıramazlar mı idi? 

Katerln'ln ha endlteel ve 

korkuıo hakıız ve yerılz de· 
~Udi. 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-60-
Alekaandr bunları nıeı'ad ve 

:bahtiyar dinledi. 
Tek famd~tımbr çelLUdlğl 

nklt lmkarator dosyalarına ge· 
tlrul Te: 

- Biraz çıt.tılıml 
Dedi. 
İmparator Adeti ftzere evrakı 

okuyor, Kıtya'mo önftoe koyu· 

yor, Kıty" dı yı imza edilmesi 
için iade ediyor ya da altına 

" Bayır, imza ctmiyecektlr . ., 
cftmlealnl karınızı kalemle yı· 

ııyorl 

imparator, her vakit böyle 
hareket eder. Gece yarıın Kıt· 

ya'nın alnına bir buse konda
ror giderdi. 
Kıtyaoın endlte@fln, "Solkasd" 

korkusu ıeekll ediyordu. Alek· 
eandr dışarı çıktılı vakit Katyı 

titriyor, helecanlar içinde kala· 
yordu. Kıtya tedhloçllcrden mi 
korkuyordu? Evet. Fakıt mee 
rotlyet ıleyhtarlırından daha 
fazla korkuyordu. Bunlar, kendi 
işlerine de yar,yacağı için ted· 

hlıçllerlo ıalk11d teıehbftslerlnl 

Katerlo, korkmakta hıklı idi. 
İki sene içinde, imparatora alta 

sulkaad yapılmıe ve ha bomba 

lardan, bu kurıon veya hançer· 
terden birer mucize ile kurtul· 
moıtu. 

Ber ıe•en gibi Kıtya da 
korkuyordu. imparator ise, bü 
tün bo suikastlardan kurtolueo 
Katya'nan tesirine atfediyordu. 

l'llvakf, Kıtya'nın kaprh!lerl, 
ıkılda ve hıyalde yokken lcad 
elliği ha Her, imparatoru aley 

hine kurulmuş olan tuzaklar· 
dın kurtarıyordu. 

Meeelt bir gfto Katerlo, Ant 
bir hevesle Çu Köyeaelo or 

manıudı bir teneHGh lıtemlı 

Cumur reisi seçimi 
Madrld, 6 (Radyo)-Soıyallst 

partlıl mecJfste Azana'nrn en· 
_mur relıllAl namıetll~lnl kabul 
etmlttlr. 

Madrld, 6 (Rıdyo)- Comar 
teıl gftnft, 9 Mayııta ihzarı 

Cnmur relıl intihabatı yapıla· 

cıktır. n Pazar gfloQ 11bıh 

10 da ıaıl intihap yıpılacakllr. 
Madrld, 6 ( Radyo ) - M. 

Azaoı'om en kuvvetli namzed 

olduğu anlaıılmııtJr. Paaarteal 
gOnOnden itibaren hpınya'mo 
ikinci comar reisi olmaaı mu· 

hakkaktar. ılyaııetl, camarlyet· 
penerllk ıly11etl olıcaktır. 

Negüs 
Tflrkiyeye gelmiyecek 

İstanbul 6 (Rıdyo) - Ber· 
Unden gelen bir habere göre, 
Bıbet imparatora TGrklye'ye 
gelmlyecektlr. 

Haşmet Dillge 
Liman itleri umum mftdftrd 

Ba,met Dtılge bu hafta lçlode 
Ankara'ya gidecektir. Ba aeya· 
bat ; Umum mGdftrlftğdn hazl · 
randan ıoorakl idare tekil ve 
mftlhak bfttçe meıelealle ılAka · 

dardır. 

Teze · Temiz · Ucıız ilAç 
ller türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 

Batdorak BOyük Salepçi 
oğlu hanı karşısında 

~~~~~----~~~~~-
lelmll kitabı, Masyft Beryo'oon 

geçen seneki seyahatini mQtea· 

kip oeerettlğl eeer ve nihayet 
yıllarca Avoıturya'oın Ankara 

ıef lrlf ğlnde bulunmuş olan 

Mftsyö Ogftat Kral'ın geçenlerde 

Almanca olarek neırettlğl 0 Ata 
Ulrk'dn memleketinde,', unvanlı 

eseri Tftrk'ft haklkf çehreslle 
göıteren belli batlı eıerlerdendlr. 

Ankara'da çok iyi hatıralar 

bırakmıe, yftkeek knhtırft, merd 

ıahslyetl n bllha88a bizi oldu· 

~omuz gibi anlamak bnauson
dakl yorulmaz gayretlerlle ken· 
dtslnl memleketin her tarafında 
ıevdlrmle olan bu kibar ve ıe· 

vtmli diplomal bu son eeerl 
ile Tftrk'e ve onun Bftydk 
Şef ine kartı olan bağhltğıoı 

bit dahı göatermek letemlttlr. 

Tftrk lokılAbını 11f ha ıaf ha 
batan bay6klDğQ ve gentellğl 

ile canlandıran bu eserin Fran· 
sızca ve hıUA lnglllzce'ye de 
tercftme etllrlldlğlnl görmek 

lslt'!rdlk. *** 
ve imparator da ba auuya uy· 
mo~to. Halbuki Alek11odr Pe· 
terhof yolunu lıtemletl. Fakal 
bunların buradan geçecekleri 

zamana teeadQf eden dakikada 
btr cehennem makinesi patla 
mııtı. Eğer, Katya'nıo Ani at· 

zaıu vaziyete bAklm olmaeaydı, 
Alek.,andr, Katya ve çocoklırı 
parça, parça olacaklardı. 

Diğer bir defa da, Aleketn· 
dr, Kalya ile blrllkte gayri 
reımt bir seyahate giderken, 
Katya bagıjların bulunduğu va· 
gonlardan blrlalne geçm~ğl tek· 
lif etmletl. Laka aaltaoat vago 
nandan bu vagona geçildikten 
aoora hal üzerine konmo~ olan 
lir bomba patlamıt, bu auı~tle 
bot vagonu perçılamıe, arkada 
kilere hiçbir ıey olmamıetı! 

• • • 
21 KAaonuaacl 1874 de, St1n 

Yaptırm~k büyük fırsat 
Istersenız b· 

MOcellithanesjne 
Uğrayınız. 

ikinci Kavatlar 
Numara: 32 -Musolini'niıı 

Deyli Meyi Gaze
tesine Beyanatı __ ........ .. 

- Başı 1 inci sahijede -
ftalya'nın harb usulleri aley· 

hine yapılan lsnadata ğellnce, 

bunlarda haksızdır. Babet bal· 
kı, Raslır'ın ve bunlara ben· 
zlyen tafeylllerln elinde muz· 
tarih idi. Halkı bunlardan 
kurtardık. Adla · Abıba'da ve 
bütila Bıbetlatan'da hAklmlye· 
tlmlzl leslı etml, bolonoyoroz. 

"Ba es11 dahilinde uzlıımak 
için hızmz; vaziyet bizim le· 
hlmlzedlr. Galebe bizdedir; ka· 
nımızlı, paramızla bu vaziyeti 

kazandık. Gene kanımızla, pa 
ramızla, dlrayetlmlzl., Babeşlı · 
tao'ı IAyık olduğu şekle ıoka· 

cağız. ltalyan hAklmlyetlnln bo 
memleketin her tarafında teılsl 

diğer defletlerJo de lehine ola· 
caktır. u 

Demletlr. 
Gezele muhabiri Sinyor Mos· 

aolinl'deo: 
- Babeşlatan'dı açık kapı 

alyaeetl mt tatbl k edilecek; dl&er 
devletlere de müaHde edlecek 
mi?. 

Sualini aormoştor. M. Mas· 

sollol: 
- Dostlarımız için ıçıkkapı 

siyaseti taklb edeceğiz. 
Demlttlr. 
- Dostlardan kastıDlz, zecri 

tedbirlere lttlrık etmemlt dev 
letler midir? Yokaı lnglltere ve 

Frao11 da bu cftmleden midir? 

- Bu huıasta teıblt edllmlt 
blrşey yoktur. Hakikat artık ve 

herıeyden evvel kabul edilme· 
ildir. Aynı zamanda zafer 
hakkı, kuvvetin hıkkı da tas· 
dik edilmelidir. Danya bizim 
f lnans 11haeındıkl kuvvetimizi 
~ğrenloce, askeri ıatvette oldu· 
ğa glbl hıyrel edecektir. 

" A vropa meıelclerloe ge· 
lince ; Uloalar sosyetesinin 1111· 
lahı hetıeydeo evvel lAzımdır. 
Uluslar ıosyetesl karar verirken 
bak.iki ihtiyaçları ve vaziyetleri 
nazırı dikkate almalıdır. Me 
selt Ren meselesi, böyle dik· 
kate llyık bir meseledir. 

İtalya, tabiidir ki bir garb 

jao bıbtlsl bıyramı mQoaaebe· 

tile ve hereeae olduğu gibi im· 
parator Neva nehri sabtllerlne 
alayla gitmek mecburiyetinde 
idi. Askerler evelden nehrin 
buz tutmot sathın da bir delik 
açmı,lardı. 

imparator, ailesi erkAOJ, yGk· 

aek rtıtbell ruhaniler, aaılzade· 

ler yanında olduğa halde Neva 

nehrine altandan ve elm11 itle· 
meli haçı bizzat soya ılıcakta. 

Bu merHlm, ıenenln en büyftk 
merasiminden blrlıl idi. 

imparator, Katya'oın da bo 
meraalmde bızır boloomaaroı 

lıterulıtl. Eeeaen, metreeloln 

umumi mcraelmln hepsinde de 
mevki almaaına taraftar idi. Bu 
gdolerde lmparatorlçenln ııbbah 
daha bozulmuş idi. İmparator 
dı K.ıtya ile resmen eılenmek 

10 mayuı pazar gftnd &1b• 
leyin ıaal onda birinci kor 
dondı tayyare 

0

slnamaeını ,., 

madan evvel 198 numarala 1>0 
y6k hanede fevkılide mobil· 
yeler açık artırma ınretlle -
tılacaktu. Satılacak eıyalar dJ' 
yanında cnılıden mamnl bGflı 
kara maoodan mamul anahtarlı 
yemek m11ası, ceviz mareke' 
yemek sandalyeleri, avrupı 1111 

mu14tandan ipekli kanepe ı• 
kımı perdelerlle beraber, ıyrıcl 
maondan mamul ipekli frorıe•• 
kanepe takımı, 3 parçıh nı110• 
fransız kınepe takımı, 9 pıt 
çıla f Ulzl ipekli ceviz 9 p•' 
çalı takım, biri markalı • ıly•~ 
alman plyanoıu tabureelle b' 
raber, mftdevver mıon yeıPe~ 
masası, fevka14de zarif ve o• 
dide yatak odoH takımı, ılfell' 

yereli dolap, toalet, laoman •' 
komodlnoau, avrupa mamol• 
hodan fantazl 7 parçala bı8'1 

kanepe tıkımı, iki ve blrerbCI 
çok kltlllk bronz karyolılıf• 
somyeler ve yataklarlle berabefı 
cevizden mamul ve gayet fi~ 
ve nadldeıemalyellk, m11lf et 
vlzden iki adet kadifeli koltO~ 
fevkallde ldka eômlne ayn.,,1 

apartmenlara ve pınalyonl•tf 
eherlell gayet nadide bftyO• 
madeni soba borularlle bera~'' 
portatif iki taraflı bdyftk Y' 
zıhane, mermerli lrnlonala'1 

heykeller, kadifeli ve kreto11l• 
~ezlonldar, hile elfonyerell •1 
nah ve ayoaaız dol•plar ıo•· 

teller ve komodlnolarlle ber• 
ber, ceviz bir ve iki katlı ı1 
nalı dolaplar, yüksek ıehpıla' 
muhtelif madeni slcara mı8' 
ları, IAke birer klelllk kary0' 

lalar yalaklarlle beraber, mob 

telif berakeınde sandalyeler 
orta masaları, porılen 14'• 
takımları, dl tan, yatıkla beıf 
her, muhtelif aynalı aıkılakl-' 
etajerler, camlı kfttftphıae, 
han moıambıları, IAke btıyO 
boz dolabı, amper markalı 
ltmbala radyo, oval kristal kO 
la ayna, gayet zarif ceviz fi 
deroba toaletlle beraber, lngtl 
pıra kasaıu, amerikan moeaua 
kanepe, perakende döeeıPe 

koltuk n eandılyalır, deıPlcl 
nıak, tebrlz hah, ıeccadelel 
kilimler veealr birçok eıyıl 
açık artırma ıoretile aatılacak11 

Fırsata kaçırmayınız. Satıe 

elndlr. 
Tftrk mdzayede ulood 

mftdftrlyetl O. 
~~~~~---~~~--
dn letldlr; A vropa'oın emo11 
ve eelametl için her zaman 
lııacaktır. Çankd böyle çıl• 
madığı takdirde, biltün mede" 
yettn mahvana eahld olacaktıt· 

Demlttlr. 

lmUaıDJD hAeıl olmak O•' 
oldoğaoo aanıyordn. lmpır•• 
bunan için rGhban gilruhoO 
earay erkAnmı prenaeı Yorfef 
ld'olo anneılnln huzuruna ıal• 
hrmak istiyordu! 

Merasimden bir gGn tfe 

Kaıerlo çarlı hu meraallO 
mevki almak hususunda u• 
moddet mtloakata etmletl. Çıt' 
samimi arzusuna rağmen 

merasimde bulu~mamak fç 
ısrar ediyordu. 

Katya, bir taraftan bu O' 
rHlmde hazır bulunmak 1•1 

miyordu. Ha meraelm, cldde 

ıeyre eayandı. JmparatoroD 
tığı altın haçı bozlu sodan k• 
mık ve çıkarmak lıtlyeale 
vazl yetlerl pek tuhaf oloyord 

Haçı kapan, imparatorun 300 

- Sann var -
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e· misyonunda yapılacakllr. dao: 1163 

Mıt. MT. S.ı. Al. Komlıyonnndan: 
Mlkdarı 

Klloıa 

2520 
8400 

10920 
3360 
2640 

324 

Clnıl 

Kabık 

Patlıcan 

THe fHulya 

Blmya 
Domateı 

Taze bdber 

l - Mıt. MT. Seferthltır mınt1k111 lututının ynkarıdı clnı 

'• mlkdaıları yuılı alb kalem ıebıe ihtiyacı ıçık ekelhme ıa· 

"ille mGa•k•uy• koamaııar. 
2 - lbaleel 25 M•yıı 936 pı11rtHI glnO nat onbeete h· 

lldıde kııla.U Mıt. MT. ntıa alma komlıyoaunda yapılacaktu. 
3 Heplinin ııhmln edilen mecmu tutarı 1638 liradır. 

' Temln•I mankkate •kçeel 122 lir• 85 karuıtur. 
5 ŞırtnımHI her gOn komlıyondı görOleblUr. 

6 - lııeklllerln ticaret od•ıında kayıtlı olduklarını dair ve· 

lika gGıtermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekılltmeye lıtlnk edecekler 2490 uydı kanunun iki 

'• GçOacG mıddelulnde •• ıartnameılade yasıh vHlkaları ve 
lellıla•t ma•akkatelerlle blrllkte ihale ıaatloden enet komlı 
~d• hısır balanm•ları. 7 11 16 21 (ll58) 

Mıı. MT. S.ı. Al. Komtıyonundan: 
Mlkd•r1 

IUloıa Cloıl 

5805 Kabak 

20070 Patlıcan 

24790 Tase fualya 

7380 Bamya 

10176 Domatea 

102, T11e bGber 

1- Mıt. M•. kıtHbnıa yukarıda clnı ve mlkdar1arı yazılı 

•ltı kllem eebse ihtiyacı açık ekılltme ıareılyle mlnıkanya 
~onmaıtar. 

2 - 1bıled 2S mayıı 936 pa11rıeıl gtlnl nal on•hıdı İı· 
'-lrde kııl•da Mıt. MT. ubn ılmı komlıyonand• yapılacakllr. 

3- Bepılnln tahmin edilen mecmo taları 3597 lira 47 
~Qraotar. 

4 Temln•t maHkkııe •kçtııl 2;0 liradır. 
S - Şutnımeıl her gtln komlıfondı gôrGleblUr. 

6 - lıtekllltır tlcueı odınndı kayıtlı oldoklarıaı dair •eal· 
~. gôetermek mecbarlyetlndedlrler. 

7 - Eblltmeye ltılrmk edecekler 2~90 uyıh kanunun iki 

'' lçDacl maddelerlade Ye ıarınameılnde yazılı nılkaları Ye 

tellDln•t maHkk•telerlle birlikle ihale ıaatlndeo evvel komh· 

..?!!d• ba11r balaa1D8ları. 7 11 16 21 (1156) 

lıt.. MT. Slı. Al. Komllyoaaadla : 

Mikan 

Klloeu C.lnıl 

2220 Kabak 
7400 Patllean 

9620 Taze faıalyı 

2960 Blmya 

2'00 Domateı 

324 Tase biber 

l - Foça mıntık111 kıt'atıaıa yakıuda clnı •e mlkdarları 
yasıh ıhı k•lem ıebze ihtiyacı açık eklUtme ıaretlle 

mftnık•nya konma,tar. 

2 - İbaleıl 25 Mıyıı 936 pHarteıl gGnl ıaal onb~e huçokta 

lımlr'de kıılıdı mGetabkem me•kl HllD alma koml&yo. 

3 
nanda yapılıeakıır. 

Bepelnla tahmin edllea mecmu tutarı (1447) lira (60) 
karuıtar. 

4. - Temlnab munkkıte •kçeel (108) Ura (60) karuıtur. 
S Şarınameıl bergln komlıyondı gôrGleblUr. 

7 

1ıteklllu ticaret od•ıında kayıtlı olduklarına dair veelka 

göatermek mecburiyetindedirler. 
Eblhmeye lıtlrak edenler 2490 eayıh kanonun iki ve 

dçlncl maddelerinde ve .. rınameılnde yazılı veıtkaları 

Ye teminatı maHkkıtelerlle birlikte ihale 1aatlnden eYel 

'--7 komlıyoad• h111r bulanmaları. 7 11 16 21 (1157) 

Met. MT. ıat. al. komlıyonaadan: 
l - Ankıra garnlıonandakl kıt'a ve mCleueae eratının 936 

f lo•nı yıh arfındıkl lhıiyaçların• earfedllmek Ozere 

350000 kilo ıı~ır eti lıpılı aarf la mCloakaHya konul· 

2 -

3 

s_ 

maıtur. 

Mtlnıkaı• Ankara levazım Amirliği eatın alma komleyo· 

nand• 21 •5· 936 tarihine mlaıdlf perıembe gftaft Hal 

ıuı on beıte yıpılacaktır. 
Mlaak ... y• koaaı.n 350000 kilo ıığır etinin tutarı 

8'000 lln olap teminatı moHk~ateal 5450 llr1dır. 

Şartaameel 420 karuı mukıblllade komlıyonamoıdan 

lıteklllere Hrllecektlr. 
El.dilmeye lıtlrak edeceklerin teminatı monkkate aıak· 

baı n~• bank mektaplarlle teklif mektuplarını hnl 

urf ları k•naai tekilde lln~lm ederek Hat on dörtte 

komlıyonamaı• nrerek 11rf ları ıçmı ıaatlode komlı· 

yoaamasd• h•sır balanmıları. 

""---- 1128 3 

~-------------------------------
7 13 17 

1 '1ıı. M •· •I. al. komlıyonundıo: 
- Ankara'tlakl 11keri mektepler tılebelerlle ~heci aıkeri 

hutuell hula er•tıaın 936 mali ıeneel lhdyaçluın• 
nrfedllmek bere 185000 kllô koyun eti kapah sarf lı 
mlaakınya kooalmattar. 

•lnake ... , 20 ·o· 986 t•rlblne mlladtf çar .. mba glal 

l - Belediyenin sokak ten· 
3 - MOoakaaaya konulan 185000 kilo koyon etinin ınıarı Menemende man\fatoracı Kd · 

O vlratı tamirata için bai kAılp 
68!&50 lira olup lemlnah mavakkaıeel 4672 lira fi mile borçla Menemenin ayvacık 

L d ·ıı ilk.teki teklif ve ı,ıartoam"' veç 
korue mu.abtlln e latektllere komisyonumuzda verı r. köyünden Beytollabıo uhde in· 

f 1 L hlle bakır tel, lzölatör köşe 4 - MQoakaııaya et ra. edeceklerin belli gOn ve saatten en de kayıtlı ayvacık köyO budu· 
az bir ıaat evvel teminatı muvakkate makbuz veya ban bendden here, plp, aefalya, tzö do içinde Soğokkoyn mevklln · 

k ki 1 il t Lltf k ı h ı k 1 zarf l laıör tamiri ve aalr ahnacaktır. a me up ar e e. me lop arını av ıpa 1 a de vaki earkan hacı Ahmet oğ · 
rım komisyonumuza vererek saat on beıte mezkur ko· Hepsinin bedeli muhamnıenl 
misyonda bolonabllmelerl. 1127 3 7 13 17 bin sekiz Ura eUI koruetur. lu Mustafa ve halen Ahmet 

I" 1 letlrak için yetmle altı liralık bağı garbeo Fettah oğla Şerli 
Jzmir harici askeri kıtaatı İ an arı çavuş şlmalen karbozco Mne· 

Burnavı Tftm. Hl. al. komisyon relBllğlodeo: 

1 - Ödemle'tekl kıt'anın 16,800 kilo sığır eti açık eksiltmeye 
konnlmuııor. 

2 MGnak11aıı 28 ·5· 936 comartt.el gDntı eaat 11 de ya 
pı lacıktır. 

3 Umam tahmin tutara 2520 lira olup muvakkat teminatı 

198 lir.dır, 

4 Şartoameıl hergdn komisyonda gördleblllr. 

5 leteklllerln 2490 aayılı kanonun 2. 3 üncft maddelerinde 
yazılı nılkalarla temlnitı movakkate makbuz veya 
bankı mektaplartle muayyen vaktinde Burnava'dakl 

111kerf ıatın alma komleyooona gelmeleri. 

11 7 12 16 20 

Barana Tlmen 11tın alma komisyonu reisliğinden: 

Ctnıl Mıhalll Miktarı Mınıkkat Umum Manaka· Tarih gftn 
temlnaı tahmin ea şekil ve 11atı 

Kilo · tutarı 

Un Barnın 48000 (50 6000 Kapıla 21,5,36 per· 10 
eembe 

Un Gaziemir 120000 1125 15000 Kapalı « » » 11 
Un Ôdemlı 24000 225 3000 Açık "' " " 15 
Un Söke 36000 338 4500 Ac;ık 2~1 5,36 CD· 10 

mı. 

Un Tire 100000 938 12500 Kapalı " " » 11 
Un Ayılın 120000 1125 15000 Kapılı .. "' " 15 

1 TClmen birliklerinin dOrder •yhk an ihtiyaçları hl11lı· 

rında gôıterilen oeklllerde miloakaeıtan yapılıcıktır· 

2 Umum tahmin tatarlarlle muHkkıt teminat miktarları 

hizalarında yHıhdır. 

3 Şartnameleri hergdn komlıyooda gôrftleblllr. 

4 lıteklllerln 2(90 ıayıh kanonun 2 Te 3 cd maddelerinde 

yazılı nılkalarlı teminatı mankkate makbuz nya ban· 

ka mektaplarlle muayyen nktlnde ye kapab sarf la ya· 
pılacaklar için tayin olunan vaktinden bir &Hl evvel 
teklif mektuplarını Burnavadakl Aıkerl Hlın alma ko· 

mlayonooa nrmelerl. 7 12 16 20 1160 

Lise ve Orta okullar satın alma ko
misyonu başkanlığından: 

Ka .. cı.ıında yıptırılıcak 300 lira 27 karnı keılf bedelli kale 
tahkim ye tımlrl lıl pıurhklı 8,5,936 cama gına 1aat 16 da 

Kdltlr dlrektörldğlnde toplaoıcap komlıyonamaıda latermeıl 

yıpılıcığındın lıteklllerln ylıde 7,5 teminat ahtları ve bu lel 

başarabileceklerini goııerlr Bıyındırhk dlrektörlftğGoden ılıcak · 

lan belıtelerle komlıyonumaza mdracaaıları. 

2 ve 20 konıprrmelik ambalallarda 
bıllunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

• • hı· o, ıi:f):. 
i).' 
•LJ. 

·~ ... , 

1,aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lımlr oekercller çareıaıoda 20 numaradaki lmalAthıneml iz 

mir Eıkl Bltpaıarı Salahaa civarında l numaraya nıkletll· 
Almden aayın mlıterllerimln elparlılerlnl yeni adresime ver· 

melerlnl aaygılarımlı blldlrlrf m. 
Gıizel iz mir bisküviı f abrikusı sahibi lsıanbullu 

lsmail Hakkı 

muvakkat teminat makbuzu 
tafa veresesi cenoben tarik ile 

veya banka temlnıt mektubu 
mahdut ve içinde 5 zeytin, 2 

ile söylenen gftn ve saatte en 
incir, 2 iğde, 2 ayva ve 2 eef · 

cQmene gell lr. 22 5 936 cuma 
tali ağaçları mevcut ve beher 

gtınQ ıaat on altıda açık ek 
ellrme ile ihale edilecektir. dönfimQ lOO lira kıymeti mu· 

hammlnell 11 dOoOm 13 M.M. 
2 - Yeni yapılacak elektrik 

yeni tutarı l hektar 124 M.M. 
teslaatı için bae kAtlpllktekl 

ki bağın açık artırma soretlle 
aartnıme ve,.blle demir petrol, 
v .... satılmasına karar verilerek 45 
demir here, bakır tel, lznl4tör, 

gilo milddetle mOzayedeye ko · 
tel ve saire alınıcıktır. Repsl· nuluak 25.10.934 tarihinde 
oln bedeli mnhammenl ıeklz 

yapılan son ihalesi sonunda 
yü~ oto• iki lira seksen dnkuz 

mezkur bağa konulan kıymet 
knroetur. 22 5 986 cama gOnü muhammen kıymetinin yftzde 
saat on altıda açık eksiltme ile 
ibate edilecektir. htirak için 75 tol bulmadığından 2280 no· 

maralı k:anonnn ahk:Amına tev· 
altmış Gç liralık muvakkat te· 

f ikan tecil edllmlese de borçla 
mlnıt makbuzu nya bankı 

l~bo kanuna riayet etmlyerek 
teminat mektubu ile söylenen 

taksldlol vermemiş olduğundan 
gOn ve saatte encdmene gelf · bu kerre mezkftr bağın açık 
nlr. artırma euretlle satılmasına ka· 

3 - iki yftz kırk lira be· rar nrllmle olduğundan 8 6· 
deli mobammenle bıe ıekreter· 936 tarihine rasthyan pazartesi 

llktekl keelf ve oartname veç· gftnli saat 15 de kıymeti mo· 
hUe y11ğh boya, mlnyo ve alçı bammlnenfn yftzde 75 ol bul· 

alınacaktır. Açık eksiltme ile doğu takdirde mftşterltıl uhde· 
ihaleıl 22·5·936 cama gOnft sloe ihalesi icra kıhoacaktır. 
saat on altıdı yapılacaktır. Aksi trkdlrde mOzayede 15 
fetlrak için on sekiz liralık gOn daha uzatılarak ve ikinci 

mo•akkat teminat makbuzu artırma 23 6 936 tarihine rBBt· 
veya banka teminat mektubu lıyan salı giloft Hal 15 de en 
ile eöylenen gftn ve saatte en· fazla artırana lhalel kat'lyeal 
c(lmene gelinir. 6312 icra kılınacaktır. Resmi delil· 

7 12 16 20 Hye ve pul maarafları ile le· 
OoOç bin altıyQz elli yedi rakilm vergi mftıterlye aittir. 

Ura bedel keolf 11 bıyındnlık MOzayedeye iştirak için yözde 

aahaaında doktor Moatafı Eo· 7 ,5 teminat akçesi abnn. 
ver caddesinde yapılacak kına Hakları lapa slclllle sabit 
llzaeyoa işi baoklllpllktek.l ke · olmıyan ipotekli alacaklılarla 
elf ve ıartname veçhlle 26. 5. diğer alAkadıuanıo ve irtifak 

hakkı aabtplerlnlo n huaaslle 
936 aah •ClnD &Ht onaltıda 

e faiz u ma1rafa dair olan ld· 
k:apal~ ıarfla ihale edilecektir. dlaların lllo tarihinden ltlba· 

lıtlrak için bin yirmi dört it ren 20 gftn içinde QY?akı mös· 
ralık muvakkat teminat mak· blte~erlle memurlyetlmlze mü· 

boza veya banka teminat mek· racaatları aksi takdirde eaııe 
tobo ile kanunun tarif l dılre· bedelinin paylıımaaındın hariç 
stode teklifler azami o gnn katarlar. 

eaat onbeıe kadar encftmeo Taliplerin muayyen gOo ve 

reisliğine •erilir. Şartname, ke· Halle memorlyetlmlzd" hazır 
ştfname örnekleri için belediye buloomaları ve daha lazla ma· 

bışmfihendlıli~lne möracaat edl· itimat atmık lstlyenler 935 8 
lir. 7 16 ( ı ı 64) dosya nomaraalle dairemize 

Akhisar sulbceoza hlklmll· 

ğloden: 

Akhlearıa kobıe dere kö
ytınden değirmenci cari oğlu 

kadir tarafından ayol köyden 

durmue n karısı satı ve oğlu 

rıza haklarında ikame olunan 
eöYme Ye tahrip davaıunın ak
hlesr sulbcrza mıbkemeelnde 

cereyan eden duruşmasında da 

vacı kadrinin lkameıgihı meç· 

hol olduğundan ilanen lthllgat 

ifasına karar verilmiş olduğun 

dan davacı kadh·ln duruema 

gftoQ olan 11 5-936 ~ıarlblade 
akblear eulbceza mahkemesinde 
hazır bulunması n akli halde 

davasından vazgeçmlı nyılarak 

ceza muhıkeraelerl ueuld ka · 

nunonun 34~ ve 361 el mad 

delerine tnflkan dnaoın su 
kot edeceği lllo olunur. 

lzmir Tramvay ve 
Elektirik sosyetesin· 
den: 

Ameliyat dolıyıalle ceryanın 

bu ayın 8 ve 9 anco gaolerin 

de &Hl 8 den 14 e kadar ikin 
el kordon . Mesudiye caddeel 

Bornava ıokak: · Muıtafa Eo· 

ver B. . Kız U.esl · Erkek 

lisesi · CelAI Bayar caddelerin· 
de ve mftcavlr ıokaklarda kesi 

leceğl sayın ıbooelerlmlzce bl· 

llnmek Qsere Uta olun ar. 

müracaatları llAn olunur. 

Kulak, boğaz, burun 

lıastaltklar.i 
Birinci sımf miilelw sısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler sok.ak No 36 

Telefon 231 O, evi ~668 

[{iralık 
hmtr'de 

cacideelode 

Göztepe tramvay 

Sadıkbey bahçesi 

kareıeıodı 693 numaralı baue. 
• 

Evi görmek an.o edt:olf'r ya · 

nıodakl 69 l numaralı haneye, 
konturato yapmak (izere Kar 

şıyak:a Kemalpaşa caddeıdode 

veleapltcl Ahmed Nlhad'a mil· 

racaat. O 6 

• 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı· 

Dokıor 

Bebcet Uz 
llaswlnrını lıer giirı 11,30 

dan saat oniiçe kadar Beyler 
sokağındaki kıliniğinde kabul 
eder. 1'clPj0tı 3990 
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V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEVANTE LINlE 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

HOYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

11CERES,, nporo 4 meyısta 
~ellp 9 mayıeta ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanlarına hare · 

ket edecektir. 
ERVICE MARITIM ROUMAIN 

0PELEŞ,, vapuru 12 mıy11· 
ta gelip 13 mayısta PiRE, 
MALTA ve BARSELONE il· 
manlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yok kabul eder. 

1llmdıkl hareket tarlblerlle 
onlonlırdakt deglşlkliklerden 

acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafellAt için lklnct 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
bfnuı arkasında Fratelll Sperco 
vapur acentahğına mt'lracaat 
edllmeıl rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · 2663 ı .................. 
Olivier vEŞOrekası 

Umlted 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 244.3 
TBE EI.LERM AN LİNES LTD 

110POTO,, npoıu 20 mayıs 
Londra, Bul, ve Anvereten ge· 
llp yOk çıkaracaktır. 

°FLAMl1\"IAN., vapuru 22 
mayıı Llverpol ve Snnseıdan 

gellp yak çıkaracaktır. 
DEUTSCBE LEVANTE LINIE 

••HERAKLEA,, vaporn 8 
mayıs Bamburg ve Bremen'den 
gelip yok çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va ÖKSÜRENLER 
purların isimleri ve navlun Cc· Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

:~:~::ın::::r:~~:~::~lndeo m:. :; iulerioô ıecrilh• •ffioôz .. 
, ...... 

Foc;a l j 
Y olcıılarına ~ 

Kolaylık ' ~ 
Ayvalak, Dikili, A111nove 1 

1 jjilıı--:. 
Edremld, Tire, Kola, Konya, 1 J 
Salihli; bu hatlara yolcu yük 
ıevklyıtı. 

Devlet demiryollarından: 
idaremiz Eskişehir atelyeel için oata tornacıya ihtiyaç vardır. , 

Talf plerlo imtihanları yapılmak Ozere olmdlye kadar çıhştıkları 
yerlerden aldıkları bootıenlalertle do~rolok kAğ~tlırını MUlet 
mektebi şahadetnamelerlol, nQfos ve BBkerllk veelkılannı alarak 
fe,anbol'da. Baydarp,a işletme mMııttlşllğtne, lzmlr'de Al!lancık 

atelyeel şef ltğlne milracllltları. 

Haydarpışı'da 1zmlr'de imtihan olanların gQndtllklerl, Eekl· 
şr.hlr'e geldikleri zaman ikinci bir defa yapılacak tmtlbandao 
sonra takdir olooacalltır. 933-1131 3 7 11 

•ın nmmı 111111111111 il~ Doktor _.11 llllllllllllllllllllllll• -
':: A. Kemal Tonay ;; 

Zinet 
_ Baıeriyolog ve bulnşık, sulguı lıustulıklar nuitahassu/ ~ 

ve Pürjerı ::ıanab'ın en üstün Basmahane ietasyonn karııeındald dibek sok.ak bıoında 30 ıayı· §§ 
bir rnüehil oekeri olduğunu = lı ev ve muayenehanesinde ıabab eaat 8 dan akoam ıut 6 a kader := 

garejından her gOo muntazam 
ve emin bir surette oıomobll, 
kamyon ve teneızOblerle temin 

edilir. 

• unutmayınız. .Kuvvetli müıı· ı= b11talannı kabul eder. . = 
~ hil iııtiyenler (Şahab Sıhhat - Milracaat eden hastalara yapılmuı lbımgelen eair tabliüt ve ES 
~ Sürgün Haplorı)nı maruf ec- = mikroekopik muayeneleri ile veremli haatalau yapılme11Da cevaz gô- =: 
~ := rillen Pnomotorakı moayenehane8inde muntazaman yapılır. =: 

1 :: .. ooilillli•zan-ele-rd-en -·r .. a8lo-la-r. -·· •ııı ıı ili 111111111111111111111ili11111111111111111111111111111111 Telef OD: 4 ı 15 111111111111• 


