
• • 
o· 
ıO 

Ylrmlbf'tlacl Yıl 

No. 6606 

Cuma 
8 

Mayııı 19!16 

Habeşistan 'ı o 

Sonuncu .. 
11. R . Öktem 

- Habeıiılao'ı istila ederek 
lıan ve ateı içinde ka\'\ırao, Habe~ 
milletini gazlarla, bombalarla öldü· 
ren ve boğan ldmdir? 

Sorusunun en doğru ce\"abı 
lıence ıudıır : 

- Elli iki adet medeni millet! 
:\larecal (Badoğlio) yu mıızaffor 

lıir kumandan saymayı vicdanım 
kalıul etmiyor. Fikrimce lıer~eyden 
mahrum Habeı'lileri mo~lup eden, 
ııe fıalva mueıa\mıo meb:ıreli, ne 
lıalya ;l!kerlerinin ıeca11ti, ne öldü· 
rilcü, çılılırtıcı gaz bombardıman· 

ları, ne tanklar ,.c motörize Cllilmi~ 
kıt'alar, ue de tayyarelerdir; Habe· 
tiatan'ı bu tüyler ürpertici bale BO• 

lkan Jngihere'oio (Cenevre) sidir! 
Uabq'liler için ma@lubiyet mu• 

kadderdi. Çünkü onlar harp etme· 
diler; elleri, kolları bağlı olarak 
Mareıal (BadoAlio) nun çizmeleri· 
Din önüne atıldılar! 

Tanklara, tayyarelere karoı Ha· 
befliler atlarile, ve mitralyözlere, 

IDalı:.inelere tüfenklere kartı da(Şnıy· 
der), (Manciıter), (Martin) tüfenk· 
lerile mukabele ettiler. Elbette ki 
buna harp dinmez. Ve gene elbette 
lı.i yedi ay ıllren bu Afrika kıta· 
linde ne Habeo'ler mağlup eayıhr, 
ne de halyan'ler galip! Ortada ma@· 
lap olan iasaahk ve medeniyettir; 
Ve ne acı bir bakikanır ki galip 
olao da gene inunlık ve medeniyet 
denen neıoedir! 

• • • 
Halteıistan küllük ve aalbane 

halini aldıktan sonra bir 1''ran11z 
gıaete.i ounları söyliyor : 

cAnlaııldı ki gayri medeni bir 
lllilJeti, medeni olan milletler ce· 
nıiyetine aza yapmak büyük bit 
gar.Jet imiı. Eğer Babeı milletler 
~miyetlnde ha olmaNydı Anupa· 
lılar Habt:t dav111 yhilnden yedi 
•ydır birbirlerile uğr•ım•, zecri 
tedbirler gibi beyhude ıeyler ortaya 
•tılmaz, 1talya danltılmaz, Fransa 
ile İagiltere'oin anu açılmaz ve 
llabeıiıtan da iki ay içinde İtal· 
Y•'aıo iıtilieıoa uğrar giderdi!• 

Ne reci bir düınoce, ne ıa· 
liroce bir iıtibza? 

Sanki zavallı Habeoo, cemiyeti 
•inamı ıorla girmiı ıe Avrupa'lıla· 
rın baılarını derdlere ıokmuı! 

Hakikat ıu ki : Habeıiıtao'ı 
cemiyeti akvama aokan İtalya, 1Lal· 
Y•'nın bu dilt.gİDİ yerine getiren de 
cemiyeti akvamın ti kendiıi idi! 

Sorsalar mağdurunu 
gaddar kendin giJ!terir! 

• • • 
Bahllız llabeıiatan'ın karabahtlı 

lt.ıJanodan (Kana); bundan iiç 
dört ay evvel bir gazeteciye de· 
IDİtti ki : 

c Biz milletler cemiyeti ile 
harhediyoruz. Eğer milletler cemi· 
Yeli bize Omid nrmeeeydı daha 
İta1yan'lar Afrika'ya bir vapur aı· 
lı:.er getirmeden eVVl'!l yanımuıdaki 
biitQo İtalyan mflstemlek.elerioi bir 
hamlede istila etmemiz ioten bile 
deAildi. Ve o zaman halyan'larla 
biz onların topraklannda barbede· 
«ıek ve onları senelerce u~raıtıra· 
caktılı.. Ne yapalım ki milletler ce· 
illiyeti ıöaOnde durmadı ve halli 
hiıi ıldatıı!» 

Ta1iaiı (Ru) m bu &öıleri bu 
günkft vaziyete nauran biç te yao· 
lıı olan bir ıöz deAıldir. 

• • • 
Şimdi ne olacak? Hıbeş diyar\ 

!"Dgıo harabeleri halinde ltılyaoın 
'tgaU altwa girdi. (Badoğlio) henüz 
•uaınayan zehirli gaz bombalarının, 
bennı cehennemler eaçan mitral· 
Y6:ılerinin ansıoda oralara medeni· 
Yet getirdiAini iddia eylemekte, Sin· 
Yor (Mu11olini) Venedik sarayının 
hallı.onundan : 

- Artık dünya haritasında Ha· 
betiıtan diye bir devlet yoktur? 

Diye bar bar bağırmakta, Mis· 
ter (Eden) : 

- Yeni tedbirler alacağız, :ıec· 
rr tedbirlerin modaaı geçti! 

Demekte, milletler cemiyeti ne 
J•paca&ıoı bilemu bir vaziyette. 

ızmir'de hergoo sabahları çıkar, siyasal gazeıedir. Telef on: 2776 

Bir Rivayete Göre 
Negos, Filistin'den Cenevre"ye 
Giderek Mndafaatta Bulunacak 

A. l(amarasın.da Mü na ]{asalar. 
' 

imparator, imparatoriçe ve Adis-Ababa'da yanan saray .. 

Avam kamarasında şiddetli münakaşalar ol
du. Hazı meb'uslar M. Eden'i tenkid ettiler. 

Eden, Biz Korkmadık, Avrupayı Fel8M 
kete Sürüklemekten Çekindik, Dedi. 

-----------------------.. ----------------------
Sn ve y ş 'i kapamak, bunun için de kuvvet kullanmak lazımdı. HQ. 

4 

ynk devletler logiltere ile beraber yDrfimediler, cevabını verdi. 
O. Çemberlayn de; Italya 'nın kuvvetli olduğunu söyledi. 

Londra, 7 (Radyo) - Avam 
kamaraııında don cereyan eden 
mftnakleaların ıon luıımı daha 

ıaymnı dikkat olmoıtor. 

M. Eden, ııorolan ıoıllere 

ce.ab •ererek damlıtlr ki: 
lnglllere bGkdmetl kat 'i bir 

kırar nrmezden evvel \!eziyeti 

eııHlı ıuretle tetkik edecektir. 
Slr Daltoa eôz alarak: 
Babeılıtao'ıo o~radı~ı fell 

l.:etln ltalyan · Babf'!f barbının 

aıeıı'ulo Inghere bOkumetldlr. 
Uluılar ııoıyeteıılnde 16 ıncı 

maddenin tatbikini latlyen la 
glhere olmuıtur. l.ab~ılıtan'ı 
mukavemete teıvlk eden gene 
Ioglltere'dlr. Ve en mOblm 

Fransa'da siyaset değişecektir. 
Leon Blum beyanatta bulundu 

M. Eden 

Sosyalistler lngiliz Siya
seti ile El-Ele Verecekler 
So~yalistler Şefi Uabeşistanı Kurtar

mak Lazımgeldiğini Söyledi. ------"Almanya'nın silahlanması· Fransa, lngiltere 
ve Rus mesai teşriki.,, 

J..,ondr1, 7 (Uıdyo) - Deyll 
Barald gazetul Pııriı mrıbablrl 

Franııı ıoıyallıt partlııl relıl 

M. L"oD Blum ile bir ~Ol& 

kat yapmıttır. M. L"OD Blum: 
- Putlmlz, uluılar ııoıyete· 

ııloe biilftn mevcudlyetll~ mft 
aablrdlr; partlmlılo kazandığı 

zafer tam vaktinde elde edllmlı 
bir zlfudlr. Çaokft demokra~i 
her zamandao ziyade mOzah" 
rfll ve blmay~ye mohıaçtır. 

Partimiz. her zaman Cenev ______ ,_ 
Bu hale göre Habeeiıtao'ın sonuncu 
ne olacak? Sorusu herkesin karaıını 
but'kmaktadır. 

Ne mi olacak? Bana göre : 
Kanla sulanmıo, etle ve ke· 

mikle gübrelenerek feyzlenmio 
Habeı topraklanodan lngiliz'i de, 
Franıız'ı da, ltalyan'ı da en yağlı 
parçayı yutabilmek için bundan 
ıonra birbiılerile ugraıacaklar ve 
ıoouoda aolaıabilecekler; iote bu 
olacak! Olan Hab .. 'lilere oldu! 

il. R. Öktem 

/ 

Frmısız sosyalistleri şefi 

I .. eon Blom 

Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

yardım eımeııl lcab ettiği bir 

ıırada Babeelıtan'ı yaloıı bırak· 
mıerır. Petrol ve ılltb Tflrfl. 
meııloe meydan •ermek ıore 

tlle Moııııolfnl'ye yardım rıdeo 
gene logllteredlr. 

M. Eden bo buıoıta çok 
yanlıı hareket etmlttlr. 

M. Edec bo ıuretle aaGıte· 
. rek teı1ıold ııl7aıetlnl de mah· 
vetmlotlr. Oemletlr. 

M. Eden cnab vererek: 
- Bitin bunlar boı \le ma. 

naeuı dGıftocelerdlr. Y•pılacak 

Ye barba durduracak tek bir 
çare Hrdı; bu da SlheYf kanı · 

lacın kapıtılmaıı idi. 

Ever, Haheı · ltılyao dua. 
ıında mftıterek. teaanftd ılyı· 

ıell lf ltı etmlttlr. Bunu ka· 
bul ederim. Fakat blı, entlt 
mahdad zecri tedbirlerle ite 
batladık. Mıkeadım11, daha ba 
yük lhtlltf lara meydan urme. 

mek idi. Eger SGven kaaalanı 
kapatmıı olııaydık, zecd ıedblr· 
ler aıkr.rt mahiyet alacak ye 
harb uhaııı çok genlılemlı ola· 
caktı. Uluıler eoıye;tealnde de 
aöyledlğlm veçblle tabdld H 

nutoktarla mCUecavlal b1reke 
tinden menetmek mOmkCla 
de~lldlr. SCheyı kaoalanın ııeddl 

için kuneı latlma1t lbımdı 

loglllz bakllmetl, bu davada, 

korka baııabile geri çekllmlt 

drğlldlr. F •kat bOıfta A vrupı 
lçlo felaket teokll edecek bir 
lbtlmaldeo kaçmıştı:-. 

- Sonu fi rncı salıij~de -

( -, 
ihtiyat Za-
hitleri11in Stajı. 

- --..-·--·----
Dok tor, dişçi, baytar, 
kimyager ve levazım· 

·~ılara staj yok. 
Ankara, i (Ö.ıel) - Dok· 

ıor, dişçi, kimyager, baytar 
ve levazım sınıflarından olan 
ihtiyat subayların; diger sınıf 
larla birlikte ild senede bir 
45 gan mecburi staja tabi tu 
ıulmamaları kararlaıtırılmıştır. 

Vebip paşanın beyanatı 

Bas Nasibu, imparatora 
Karşı Bağırdı: 
-----------Kaçıyorsun, Sen Bir Devlet \ 7e 
Millet Hainisin! 

Me.,.'u/ /dm? 

Parlı, 7 (Radyo) Pötl 
Parlzlyen gazeteıl mubablrlolo 
Clbuti'den verdfAI bfr h.bere 
göre: 

Adlıı Ababa'dakl hyan ve 
yığma bareketlerln1n mftsebbl 

bl Necaıl'dlr. ÇQnktl pıytabıı 

terkederken vaziyeti mOpbl'm 
bırakmıo ve gerek eerayrn ge 
rek ıillb depolarının kapılarını 

da k111patmadıo gltmlıtlr. De 
nllmektedlr. 

Clbotl, 7 (Radyo) - Hıbee 

ordoıo kumaodaolar10dan Vehlp 
Pıt• gazetecilere : 

- İlılyan aııkerl A vuıtorya 
ile harbeden halyan aııkerlnden 
çok farklıdır. İtalyan ordoıu 
oon alllbı çok ve en ıon ele· 
temdJr. Bizimle harbedeo"aııker 

• 
de adet hlbtrlle iki mlııllmlz 
idi. Babeeiııtan'ın felAketl yeni 

bir •11lyet ibdaı etmletlr. 
Filisıin 'tle : 

Londra, 7 ( Radyo ) Royıer 
Ajanıınıa Kadt\Hea ıldıgı bir 
habere g6re Necaıl bir maddeı 
Flllıtlo topraklarında kılacaktır . 

lnglltere'oln Flllııtln Ali ko 

mlııerl, Necatl'olo geldiği ııırıda 
Bayfıda baıur bulunmıyacıktır. 

imparator l'ort Sa)'it'te: 
Kıhlre, 7 (Radyo) - Ha 

Ras Nasibu 

beı lmparıtoru Halle Seliılye 

ile aUeıl hılkı, logtllı barb 

gemlııl Aotreprlıı ile Port·Saylt'e 
gelmlı ve Vellahd Varyıad ge· 

mlılne blnerr.k Bayfı'yı hare· 
keı etmlotlr. 

Port Said, 7 (A A) ·- F.akl 
Habeş imparatoru, ha 111bab 

lmrnya gelmte ve Varyant zırh· 

halle Bayfa'ya hareket eımlııtr. 

- Sonu 4 ncü salıifede 

Fransada siyaset değişecektir. KomD· 
nist partisi şefi beyanatta bulunuyor 

işsizlere iş Ve Zengine 
Fazla Vergi!. 

•'Sulh için Motekabil Yardım Ve 
Mıntaka Paktları ILôzımdır.,, --Ne Homa'dan, ne Berlio, ne de Moskova'dao 
direktif alıyoruz, halk bunu istiyor. 

Paris'ıen bir görüniiş .. 

.Parlıı 7 (Radyo) - Franııı mletlr. K.omftnlııtlerln baı ıılya· 

komftnlııt partlıl relıl T ı>reı ıetl ııolhon muhaf11111 e111ına 

Franııı .e ecnebi gueıecllerlol lııtlnat etmektedir. 
dant ederek programını tuh Sulh bo~Clo Bitler tarafındın 
etmlıtlr. Bu mGIAkat iki ııaat tebldld edilmektedir. 

de ıam et mittir. 
Toreıı: 

- BogCln 72 nıeb'uııa malik 
olan Fraaıız komDnlıt partlııl 

tôı eablbl bir parti bıllne gel· 

Fraaıız mıllyeılnln ve fran· 
gın Hılyetlnla 1111Abı için ko· 
mClolııt parıhfnlo eaaı bir pro. 
gramı vardır. Bu da zenginle· 

- Sonu 6 ıncı salıi/ede 
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Alman Milletine 

Fihte'nin 
23 

1 - Bu pedagojinin yetlo 
tlrdfğl talebe, bu ırz ilstüode, 

yalnız be~ on seneltk ömrft 
boyunca cemiyeti beşerlyenla 

bir azası olmayıp, mabeueatın 

ftıtOnd ve bittikçe yütaelen 

ebedi bir soysal nizam halka· 

sıdır. Talebenin her türlG ta · 
blatıoı tekAmtil ettlrmeğl keo· 

dlelnı erek alan bir pedagoji; 

onu bu yalu~k ııoyeal nizama 

geçirecek fırıatlar •ermeUdlr. 
Yeni eğitim, talebeyi, bizzat 

kendi faallyttl nsıtaılle kendi · 

nl.. ınk ve idare ettirir. Ban 
dan ba~ka ona bir de, namQ 

teoahl yQkeek bir ablAki niza 

mın dalma tahakkuk etmekte 
oldnğo tasanor ve hayalini 

nrmt~tf r. Tele be, bono, gene 

oahd faaliyeti 'f88ıtadle lnkleaf 
ettirecektir. Maheoeabo GstGD· 
de kalan bu namiUenahl yftk · 
sek ahlAkf nizam, bizim tekA 

mOl ye llBIVVUromuzdın beri 

olnp ezelen ne lıe ebeden de 

odur. Bono o talebe anlar n 
b:1,ka tftrlft olımıyacaAını da 
açıkça gôrftr. 

Yeni eğitim ile yetişen tale · 
be, bö1lece doğru yolı girer; 

n bo Olkftnftn 1rdından gide 
rek ereğe varır. O zaman gö· 

rGr ki, dOoOncealode yı~attığt 

bu mane'fl ytıksek bayıltan 

bııkı real hiçbir ıey yoklar. 

8ııka ne nua hepsi gölğedlr; 

zahiridir. Bono böylece ınh 
yacaktır. 

Gene aolayıcıktır ki yegAne 
hakikat olan bu manevi hayat, 

sablren muhtelif görftnftşler 

altında ·teaadDff olarak değil, 

fakat membaı ebedlycıt olan 

kıoun 11yeelnda· aynidir. Ha 
ldkatte nr olan yılnıı bu 

ebedi Ye llAbi bayat olop, canlı 

u dlrlk düıOocede teıehar 

edeblllr. Yeni eğitim almıo olan 
talebe, hayatını, ebedi yftkeek 

hayat ııezahOrlerl ılnclrlnden 

bir halka olarak kabul eder: 

DJ~er bfttftn manevi bayat, ona 
ayol suretle gôranor. Ve bun 

ların bepalol kutluhyabfllr. Ebe· 

diyet Ue bu doğrudan doğruya 
olan temi!, kendi hayataoın o 
ebedi n UAbi hayattan kop 

muo olmaaıdır ki onunla kendi 

araaına ırıç1ar glrf'rl"; bu ölQm 

karınlık ve betbıhthk demek· 

tir. Sözan kısuı, bu kOltdr, 

onu, ,u dtni f lkre göUlreeek· 

ılr ki bu, bizim hayatımızın 

membaını Taun olmak üzere 

alır. Bu f IUr bizim zamını · 

mıza bAklm olmalıdır. Eski 

'farlık lemin etmek mıkudll") 

din ruhi hayatı, ilahi hayattan 

ıymyordo. Ve (Bu ayrılık ae· 

beblle birinciye mftetıkll bir 

Tanrıyı, ôlllmden sonra robu, 

beoka bir Aleme kıldarma tılnl 

gGrdGr6rdcı. Egolzmlmlıl de 

ahret hayatıoan Gmlt ve kor 

kusu idare ve tık•lye ederdi. 

Egoizmin resmi kôlesl olan 

böyle bir din, eskt deYlr ile 

beraber mahvolup gitmelidir. 

Ebediyet: Mezarın öle kapısın · 

dan başlamaz . Bu hayattı bu 

Hallen ftlbıreo bıelar. Egoizm, 
ıerkedlllrse, köleleri de onunla 

beraber: kaybolacaktır. Hakiki 

dlnf te,kll etmek, yeni peda · 

gojloln eo ıon lol olc1cıkhr. 

Talebe, fe•kılmahaus Alemin 

nizamı hakkında, bl ızat kendi 

IHllyetl ile tam bir tHn•or 

n bayıl kurıblldl mi? Bu ta 
HY'fur, ıamımeu nzlh ve an 

Jaııt.r bir halde mi? Bunl1ra 

Hitabeleri 
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Tevfik Rnşdn Aras'ın beyanatı 
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h•ng• bflgller için oldoğo gtbl · ı • Akl ı • • d E • • · 

ltalya'nın teşeb· 

hüsnü hekliyecek 
Londra, 7 ( H. R. ) 

Bıbe, meaeleıl için 1 oglltere' · 

ola, ,ımdlld halde ltalya 'yı 

munhaıe etmlyeceğl anla,ıh· 

yor. Adle Ababa'oın ı,gallle 

doğmo, bazı mftblm nzlyeılerlD 

balledllmeıl IAzımdır. Bonon 

eğhlmdlr. Çaokft hepal ayni ın ıse ımın en mınım. 
eabıyı aittir. 

Boodıo çok daha ~nemli 

mes'ele şudur: Eğitim, verdiği 

yftksek dini (Manevi) mef bom· 

Jar.n, ıoğok Ye ölQ kılmayıp, 

taleberıln hakiki bayata kadar 

nGfuz ederek teelr edip etme· 

dlğlnl Dllll bilecek? Bonon 
ceubı, bı,ka bir meı'eleye 

bağlıdır: Oayıtta, dlo, naeıl 

tezıhftr Ye tecelli ediyor. 

Muntazam bir eoıyetede, hı · 

yatı sevk •e idare için, din, 

zarorf blr,ey d~ğlldlr. Dakiki 

ıbl&khlık, soayetonln hayalını 

idareye a4'1dlr. Bu bakımdan 

derin, pratik değildir. Pratik 

olamaz 'fe olmığa mecburi yeti 
de yoktur. 

Batıra gelen bir meseleyi, 
loııaoın kendine hallenlren bir 

bilgiden tbanttlr. Aklanan 

altındı, ııhılyetfn blrllğlol ya 

pır. Y4l rabııalarından loaaoı 

kurtarır. Eğitim ; ba,ka bir 

eregl olmaaı blle, bo nnl 

dini ııadece bo uygunluğu 

dolay111le .erebilir. Fakat din, 

bıyıt Clzerlne ; ancık tamamen 

ahlAkılızlaomıt ve bozolmaş bir 

ıoayetede tesir yıpıbHlr : Dine 

dayanmadan otoritesini moha 

fazı edemlyeo bozolmııı boku 
metlerin hıll hanı ııhlttlr. 

- Arkası var -

Müteahhitlere 
Sicil Defteri 

letınbol, 7 (Ôzel) - Mem· 

leketlmlzde le gören bfttftn 

mQteıhhltler için Nafia bıkan: 

lığında bir sicil defleri tutul· 

maaı kırarlııtırılmuıtır. 

Varidatımız artıyor 
htaobul, 7 ( Özel ) - Ge· 

çen seneye nazarın bu sene 

2,5 milyon llrıhk Hrldat fız· 
lalığı nrdır. 

Kudos'te 
Grev devamda 

Kıblre, 7 (Radyo) - Ko· 
dtıa'ten gblen haberlere göre 

FHlsttn'de grev d( vam etmek· 
tedlr. 

Yenin 'de halk ile polla oto . 

karlar1 arısında bir nk'a çık· 
mı,, hılk, otokarları taı~ımı, 

'fe bir pollı yaralanmııtır. 

ltalya 
istikraz akdetmiyor. 
Romı, 7 (Radyo) - Bazı 

gazeteler ve •jaoalar, ltalyı'oın 
bazlçteo bir htlkraz akdi için 

çalıştığı n İngiltere ile blrle,lk 

Amerika plyualarıoa mOrrcaat 
ettiğini yazmıılardır. 

Ajan11 Stefaol, bo haberi 

kftt'i surette tekzip etmektedir. 

M. Mussolini'ye nişan 
Romı, 7 ( Rıdyo ) - Ital 

ya Krala bu gfto M. Moeaolt· 

nl'ye Irılyı'nın en bftyOk ol· 

ıanı olen 11 Şönlye dô Lordr 
Mlllter dö Sına ., olşını·oı 
nrmlotlr. 

Sısam Adasında 
Açhk grevi başladı 
lstıobul, 7 (R. H.) - Ati· 

dan bildiriliyor: S11am ad•eıoda 

tftUln amelesi geçinmek için 

gQçhlk çekmektedirler. Amele

ler, depoları çekilerek açtık 

grevine bı§lıın•olardır. 

______________________ .. ____________________ __ 

Fakat Bundan Daha Evvel De Kuvvetimize Gnvenivo· 
el 

rum, Dedi. M. Metaksas Da Beyanatta Bulundu. 

Teıf ik Rüşdü Aras Yun atı başvekili ile beraber Atina'da .. 
latanbol 7 ( özel ) - Bari· koostylnln toptanhsındın sonn 

clye Vekilimiz doktor Tevfik beyanatla bolonmoı: 
Rcııt4 Araa; Balkan antantı - "Auupı'yı idare eden 

Endüstri Hareketlerimiz 
Karabükte Demir Sanayii, Iğdır' da 

Pamuk Fabrikaları Kurulacak .. 
Aııkara 7 (~zel) - Karabftkte kurulacak olan demir sanayi 

fabrikalarının looası için birçok tanıomıe f lrmalır tekliflerde 

buloomık.tıdırlır. Sümerbaok dlrektörltıAtı bu teklif lerl tetkik 

etmektedir. En mft!lit şerait dermeyan eden f lrmalardan birine 

ihale olooacaktar. 

İstanbul 7 (Oz"l) - Hükumet lğdırdı da btr pımuklo fahri 

kası kurulmasını kararlaotarmı,tır. 

Ankara 7 (A.A) - Igdı•: so b1&lunıoda zuar ~ören köyler 

bılkına dağıtılmak dzere Karı nllel emri ne kızalay cemiyetine 

bin lira gönderilmek sorettle yardım yapılmııtır. 

Iogiltere Snel Listesini Verdi .. 
Berllo 7 (Radyo) 

hariciye dalreaine 

Norat'a nrmhtlr. 

- İngiltere nln Berllo eef iri Slr Erik Flpı 

giderek lngaltere'nlo eftel llsteelol Baron 

Bu sual notaeı ne,redllmlyecektlr. Ltstentn muhteviyatı henüz 

Parla n Brftkeel'e nrllmlo deRlldlr. Alman slyaei mehaf lllnde 

de ıftktinet muhafıza edilmektedir. Lfate tetkik edilmektedir. 

Bu akıam Bitlerin rlyaeetlnde toplıoacık, meclise nrllecektlr. 

loglllz sefiri ile Alman hırlctye bakanının mftlAkatt ftç çey· 

rek aaat ıGrmOttftr. İngiliz sefiri ayni zamanda tlfabf izahatta 
nrmlştlr. 

Londra 6 (A.A) - Taymls gazetealne göre, Almınya'yı veri 

lecek ıoıllerln pertembe Vt'fa cuma gdnd göoderllm~sı muhte 
meldir. 8oıller 7 martta Bitler tarafından yapılan teklif terle 

24 •e 31 tarihli Almın mnhtıra11nı taallok adecektlr. 

Deyll Telgraf g11etefll, lnglltere'nlo Almıoyı'd.o hiç olmazea 

b111 meı'eleler bıhkındı fZ1bıt ılmıya çalıttığını n umumi 

mftzakerelerle muvaffakıyet lmkAnlarını maol olmamak için 

nalkayı ne,retmemek niyetinde oldoğuoo yazıyor. 1-
HALI( OPERETi 

rtcalfo · ıllııellmloden eminim. 

Fakat bandın enl de kunetl 
mlze itimadım vardır.,, 

Deml,tlr. 

Te'fllk Rftetü Arae, llelgrad· 

dan Vlyaoa'yı gltmtıtlr. Ora 

ldan Pırlı'e ıteçecek n 11 m• 
-y;;ıa Cennrede bolooıcıktır . 

Belgrad, 7 (Radyo) - K.ft 
çQk hll4f mrcllel bogftn de de· 

vem etmletlr. Bngftok.O içtima 

aut 9 dıo 13 e kadar e(lr 

müştftr. 

Üç devlet dıe bakanlarını 
naibi bftkdmet Prens Pot sarı 

yınd• kabol eımtı ve ~ğl" ye· 
me~lnl beraber ylmlşlerdlr. 

Ietaobol, 2 (Ôzel) - Atloa· 

dan bildiriliyor: 

Belgrıd'dan dönen Yunan 

ba,bıkanı general Metıkaaa, ga 

zetecllere be~anıtta boloomoe, 

Balkan ıntıntı ısambleılnde 

Yonınlstın'ın bir taarruza nğ· 
radığı takdirde ne ıoretle mu 

hafıza edileceği mes'elesloln gö· 

ro,ottıb kararlııımldığını, Tdr· 
klye'nln boğazları tahkim etmesi 

kooaeyde iyi bir tedbir olarak 
kar,ılandtğıoı, Yonaoletın'ıo da 

tld adada tahkimat yapması ka· 
bul edildlglnl, Boğazların tah· 
kimi ı,ıo,n Balkan paktına bir 

tecavüz olmadığını söylemlıtlr. · 

. Bökreş, 7 ( A.. A.) - Rıdor 

ajansı bildiriyor: 

BGtGD Romanya mıtboıtı 

Belgrad'dı balkan antanta mfl 

zakerelerlolo ehemmiyetini kay· 

delmekte 'fe dGo ne,redllen 

ıebllğt mcı,ıerek barı, ve kol 

lektU emniyet eaerlne dnam 

etmeğe karar vermlo olın Bal 
kan mOUef lklerloln teHnOdClne 

pırlak bir delil olarak telikkl 

etmektedir. 

Keza gazeteler, KGçfik ın· 
lıomının Gç bakan tarafıodın 

baolıngıçta f zhar edilen mut- ' 

IAk aulaomayı n iki antant 

araaında me•cnt sıkı bağları 

kaydedl yorlar. 

htaobul, 7 (Radyo) - Bel 
gnd'dın Atloı'yı dönma, olan 

Yunan bı,bıkaoı general Me 

takaas, mühim beyanatında de · 

mlotlr ki: 

- Meealmlz sQkuoet havaaı 

içinde cereyan etti. Mevzooba· 

hle olan mes'elelerln ehemmi· 

yet ve Yebametlnden ileri ge· 
lecek herhangi uablyellu tealrl 

altındı kalmadan Balkan pak· 
tının ,omul Hbaeını alt bf!r· 

8 Mayıs cuma gOnfi ıkeamı temalll .. rlne baolıyor hangi bir tefsire mahal bırak· 

Dost Elen ZOZO DALMAS'•n ı,tlraklle ve Su mımık Qzere nılyet tımımUe 
artisti rlye turnealnden bQ aydmlatı 1 mıetar 

yok muvaffakıyetle ndet eden aao'atkAr • 

B 1 CR AN 'ıo rly11etlndeki bale heyeti birlikte olarak 42 Malı ye Ta h. 
Elh ram rakı,tıslk ~ohteşem kadrostle d sildarının Katili 

ınemasın a idam kararı mecliste 
8 .Mayıe cuma günü akeamı eaat 9 da ve 9 cumartesi matine 4.30 da 

HaOöme 
9 comarteel akeamı ve 1 O Pazar metine 

IF001rya 
10 Pazar Akşamı ÇARDAŞ 

Karşıyaka, Alsancak Ve Reşadfaye'ye 
Otobos Temiıı Edilıniştir 

IBlıobul, 7 (özel) - Moğ · 

lı'nıo Gft,eller kOyC1nde para 

sını çalmak için maliye tıhell· 

darını öldftren All'oio ölftm 

cu1&ına çırptmlmaeı hakkın· 

dık.1 mazbata kamotıya gel 

mittir. Yarın ki ( BogQo) top 
lıotıdı karar nrllecektlr. 

TOrkkuşları 
Ankara, 7 (özel) - Adına 

l'e Bursa TQrkku'!lu mrkteblerl 

yakındı açılacıktar. 

için de loglltere te,ebbGate 
buluomıyacak Ye ltalya'nın 
boloomaaanı bekllyecek-tlr. 

Istanbol'da 
Gene bir tram· 
vay kazası oldu .. 

lıılanbol, 7 (Radyo) - Ro· 
gftn geoe btr tramvay lı.azteı 

oldu. Bt.tlkta,'tı bir tramvay 

arabaaı, Selma adlı bir kızı 

çiğnedi •e öldardcı . Vatmıo 

toıolmuetur. 

Numan Mene· 
mencioğlu Lenin· 
grad'da bulunuyor .. 

Moıkon, 7 (Radyo) - Dı, 

kanlık masteoarı Numan Mene· 

menclo~lo, Lenlngrad'ı nrau' 
n lstaıyonda kartılınmıohr. Le· 
nlograd komiseri Vaynstıyn, 

agıe Qıerl Namın .MeaemdDCI· 

oğlu oeref ine bir ziyafet nr· 

ml,tlr. Mftete,ar, mOzelerl gez 

mi, Ye ak,am tiyatroda bulun· 

muıtor. 

Negils 
A vyopa'ya giderek da· 
vasıuı mlldataa ede· 

cek diyorlar. 
Kodfte, 7 (Radyo) - Babeı 

imparatorunun mftme111ll1 im· 

paratoron Fllll!tln'de ancak bit 

kaç gftn kılacı~ını n aUeslol 

yerlcııtlrdlkteo sonra dn111nı 

mftdafaa için A nopı'ya gldo· 

ce~lnl beyan eımtıılr. 

Paylaşma 

Zamanı Gelmiş. 
Londra, 7 (Radyo) - Nlyô• 

Kronlkl gazeıeal, son kabine 

toplıotısından baheedtrkeo dl· 
yor ki : 

"Artık Hıbeılstan'ıo payla· 

sılmaaı mevzuu bıhıtlr. M. 

Fdeo yak,ndı Cennre'ye ha· 

reket edecektir. Cenevre top· 

lanhsı çot mfthlmdlr. 

Finlandiya 
Güreşçileri Is· 
tan bula geliyorlar .. 

htaobul 7 (Radyo) - Fin · 

lındlya ~Grefçllerl, 21 mıy11tı 

lstanbula gelecek n Tarklye 
milli takım gOr.,,çtlerlle kartı · 

lışıcıklardır. Fiolaodlya gôref 

takımı, A vropa'oın çok kov· 

vetll gôree takımıdır. 

Badoglio 
Setirlerin kalmasına 

mOsaade etmiş. 
R ma, 7 (Radyo) - Mareııl 

Bıdogllo; Adi!! Ababı'dakl elçi · 

lerln elmdlllk Habeşlstın'da 

kılmalarana md1111de etmlıtlr. 

Zahiri surette lrıtyı, Babe,le· 
tan'ın halulmet merkeztnl ı,gıl 

etmfı olduğundan yabancı dn· 
leıler elçtlerlnln çekilmelerini 

istemekte haklıdır. ft'akat bayle 

bir dilekte boluomıyacaktır. 

Royıer Ajıneı muhabiri, dlAer 

de•letler elçllerl çekilse bile 

loglltere f!Pflrlnlo kalacağuu 

bildiriyor. 



Geçen Günler .. 
Tak,lmfn yaprağını kopar• 

1111~1 ceearetlm l:ılmıdı: 

Gelen gOn, geçen gOoü bH 
retle erıtıyor da ondan! 

Gelen her yeni gfln, lnHn• 
lığı içinden çıkılamıyıcak bir 

ktrınlığa sQrfiyor. Hele beı 
•hı ıydanbul ılyHI ofuklerdı 

lllfltemıdlyen korkunç ve kea· 

kin ılmıekler çıkıp duruyor. 

Tık•lme el aarmekten ne 
kıdar korkuyorAam, gazeteleri 

okumaktan, radyoyu dinlemek· 

ten de o kadar korkuyorum. 

ÇGnkfl gazeteler, radyo la· 
taayonları hemen her gOn; 

c halyın'lar bo~ocu gazlırla 
tlerllyorlır. w 

"Tarafeynin telefatı on bini 
geçmlıtlr ... 

"Amerika yeni harp gemi· 

lerl yaptırıyor " 
c A 'ustur ya elll bin asker 

topladı . " 

"Franııı Ren'de ııhkf matını 

ilerletiyor. ~ 

FHfatln 'tle ,çarpışmalar. " 

"lepaoya'dı kın gövdeyi gö· 
tftrayor .... 

.. Zecri tedbirler ılddetlen · 

dirilecek.,, 

Ve nihayet .. Anupı'da çı 

kıcak bir berbın her tarafı 
ılrıyet edeceği muhakkaktır,, 

gibi korkunç u ılolrletlcl hı 

•adleler neeredlyorlır. 

Amma dlyecekıılnlz ki; kı 

bahat onlarda mı? Bittabi de · 

ğll kabahat, ınlaıamıyanlar· 
dadır. 

"Atee olmıyan yerde duman 
olmazw derler. Görülen do 

lllanler, ln111nlığı yakacak ate 

eln dumanlerı olduğundandır 

ki; içim titriyor. 

lıte bana geçen gftnlerl arı 
tan dı; bu endlte oluyor. 

Zıman olur ki hayali cihan 

de~er. Hani o eekl zamanlar? 

Bani lnıınlığın ıulh içinde, 

refahlı, zevkle yıtıdığı gftnler? 

O nkhler de, insanlığa ye· 

nt yeni eaadetler getiren yeni 

Rftnlerl beklerdik. Her yeni 

gaıı, geçen gftndeu iyi idi. 

O nkhler de gazeteler; ede· 

bbıttın, fen ve ıao'auın, zevk 

Ve eğlenceden ve lneanlığı bıh· 

tlyar eden erdemli hıyıt ıaf · 
bıhirındın hnıdl& verirlerdi. 

ÇankG o nkhler, lneaolar 

daıanmekten f11lı hlssederJer· 

dJ, kalplerinin normal hareket · 
lerloe, duyarlığın• uyarlardı. 
Geçinme 'e dOoOnme tarzların · 
da aadellğl tercih ederlerdi. 

J. J. Rooaeou bir eııeriode: 
.. Ine•nlar yııımık biçimin 

deki ıadelJğl kıldırdıklarınd.n, 
bıtkıl•rının malını göz dik· 
tllderlndea beri nHıl aldın · 
lllıtlanı; doınome terzlarıodıkl 
11•dellAI kaldırdılları gtln de 

•ldınmuılar ve fellkele doğru 
JftrGmeğ ı bıılauuılardır,. diyor. 

Arazi Tahrir 
Komisyonları --·-·· ... ----
1 haziranda 
işe başlıyacaklar. 

B 11lrında memleketin ·her 

tarafındı arazi tahririne bat 
lınacıktır. Bonon için Maliye 

Vekaletince hazırlınmıt olan 

talimatname 'lliyete gelmlıtlr. 

l haziran 936 tarihinden hl· 
haren her kazada arazi tabrl 
rloe baıılınılmak Clzere hazır· 

lıklara baolanılması da t>mre 

dilmiştir. Mayıeın 20 inci gd 
nü vlllyetlrrde valloln ve ka· 
zalarda kaymıkamların refellğl 

altında en bGyi1k mal memuru 

ile en bftyılk huııusi fdare me· 

muru n o yerde t•hrlr yapa 
cak olan komlııyonuo reisi Te 

azaları toplanarak: tahrir eıra 

ıını teıbh n bunun bir ced· 
velini ihzar edeceklerdir. Buna 

göre tahrir tarihleri mıyısın 

28 inci gOnü akoımına kadar 

h:.ır yerde llAo edllmlı bulu· 
oacıkhr. 

Tayin edilecek komlııyon 

azılarJDın lıılmlerlle relııllk 'e 
kltlpllk yapacak olanların lalm· 

lerl mıymn 20 inci gClnGne 

kad .. r VekAlete blldtrllmfı olı · 

cıktır. 

Oapisanede. 
izdiham 
100 Mabktim 
Nakledildi .. 

Şl'hrlmlz U mumi hıplsane 

ıılnde ıon zamanda 947 mıh· 

kum ve mevkuf nrdı. Izdlha 
mın önGoa almak için Adliye 

vekAletlnln emrlle bunlardan 

dç ıeneye kadar mahkum olan 

yaz mıhkftmon, mahkt1mlyet 

maddetlerlnla kendi kaza hı· 

plııanelerlnde geçirmeleri mu 

nfık göralmdt ve 100 mıh· 

kôm, kazalırdıkl hıpleınelere 

ıevkedllmlotlr. Bu ıuretle İz 

mir Umumi hıpfeaneılndekl 

mahkum n mevkuf tarın 11y1111 
847 ye lnmlıtlr. 

Limanda' 
ithalat ve 
ihracatımız .. 

Tutulan bir letıtlıtlge göre 
Mart ayı içinde İzmir limanın · 
dan 8,361,092 kilo mal ihraç 

edllmlt, buna mukabil ithal 

edilen mal 2,989,523 kiloyu 

bulmuıtur. 

İhraç edllen malların kıymeti 

de 1,634,493 lira, ithal edilen 
malların kıymeti lıe 608,543 
lira değerindedir. Aradaki fark: 

7 ,75:l,549 liradır ve memleke· 

tlmlı lehine olarak ihracat faz 

laıııdır. 

s.11a " llllUHllll 
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H A B E R L E R i ... a 

Soyadının 
lzmir'de spora yeni hedef Mekteple de 

• • • . r ~ ~ Milli Haysiyeti. 
·Halkevı Bu yıl y enı Bır lmtıhan Hazırlıgı Geçenlerde bir meılekdıth 

' • , • , • mız, 11oyadların1D ıonuna birer 

P T t k ' Diplomalar ve tarihler (man) le (er takarak, bir nnl rogram Ü aca • Bu ıene ilk mektepler tale· Garhlı adam olduğu zannun 

-------- helerinin mezuniyet diplomaları yaratmak gtbl taklitle uıraıın · 

Parti Başkanımız., Spor Vaziyetimiz 
üzerinde Düşüncelerini ~nlatıyor! 

yeni bir ıekllde Maarif VekA· lardın bahıedlyordo. Meslek· 
letlnce bBBtırılıcaktır. Yeni dıo, bu taklide ve gQlQoç özen · 
diplomalara gelinceye kadar f z tiye karoı eplce ılolrlenlyordo. 
mlrdeld ilk mekteplerden me· Ben arkadaıımııın bo bıkkını 

Parti başkcmımız Avni Doğan 
Ltee · Karatat Orta mektebi 

araııındı aç gao enel yapılın 

mıç, ortayı, hakem Esıt'le 

Orta mektep er1Bında bir yazı 

m6nakae111ı çıkarmıştır. Bn 

mQoakatan1n, bi~lııenln kendi 

ılol ve formalhealnl tamamla· 
masa ve bir neticeye bığlımaııı 

ihtimali yokıur. Bu ltlbırledlr 

ki, hl alakadar teıekküllerln 

'e teknik hakların verecekleri 

karara bıraktık . Diğer taraftan 

da Pırıl başkanımızı görerek, 

hem Halke vl, hem de mıotaka 

relei ııfatile mfUaleılarıoı ıor· 

dok ve ta cenbı aldık: 
- Bizim istediğimiz, yalnız 

adaleyi .değU, ayol zamanda 

gençlerin IBAbıoı tenmlye eden 

bir ıpor terbiye ve otoritesidir. 

Bunun haricinde, mOnakatılı, 

'eheleli, hakeme veya sporcu 

arkıdıtlauoı karı• bo eeııı ha 

rlclnde hareketlerle dolu bir 
ııpor, İzmir mın,ıkaııoın hiçbir 

zaman göz yumımıyıcığı bir 

ittir. Halknl ııpor teşkll&tının 

bııındı bulunanlar da ayni na· 
zar noktaaı O zerinde mGttef lk· 

tirler.. B Adlııeler kart1111ndı, 

yepyıı!nl bir çılıtmı yola tuta· 

rak gençleri mlzl, çocukları · 

mızı, arzu edilen hedefe ~. ô

tflrmek brırını verdik. Onları, 

TGrkkuıu, atıcılık, ıtlııpor ve 
ıtletlzmln muhtelif ıubelerlnl 

açıcağız. 

Halkevl, öoGmDzdeki yıl 

içinde, bOttın çahımasını bu 

tobeler üzerinde tekıılf edecek 

ve futbol müHbıkalırı tertibi 

cihetine kat'lyyen ghmlyecek· 

tir. En iyi neticeyi, en lııa 
yoldan, hldlıeılı, mGnıkaııeız 

olıtak, diğer ıpor eobelerln· 

den, atletizmden ılmağı çalı 

eıcağız . Bir denizcilik latısyo · 

oo dı teala edilecektir. EeHen 
Tılrk çocukları da eski hizanı 

tarihindeki maruf mnller . be 

yazlar rekabeti gibi bir reka· 

bati lstemlyecek kadar şuurlu 

ve idraklldlrler. Herhangi bir 
sahada böyle bir rekabetin ten 

mlyeslne mani olmak ta vazife. 

mlzdlr. Bu ıöde:rlmlt-, önü· 
mtızdekl yılın mesai hedef ini 

izah ettiği mi sanıyorum. Genç 

lt>rlmfzln, yeni faallytıt sabası 

üzerinde her bakımdan d~ha 
iyi neticeler alacakları ııübhe · 

sizdir. 

Zeytinyağı Fiatı 

Düşmektedir. 
Son haf lanın plyaııı 'flzlyetl 

hılı:lundı ılAkadırlucı bir rı · 

por h11ırlanmıotır. Bu rapora 

göre ıon haf ta plyıııa vaziyeti 

heyeti omumlyesl itibarile me•· 

ıılme göre durgun değildir. Bil· 

bıuı l'alamut, bılmomu satıt 

ları çok hararetli olmuştur . 

Flatler memnuniyet babştır. 

Üzam piyaeaııı geçen haf taya 

nazaran birıız geveek ~eçmlş 

ise de bu vazlyd alakadarlarca 

muvakkat kabul edilmektedir. 

Pamuk flatleri geçen bd ta · 

nın aynidir. Zeytinyağı f latle· 

rinde geçen haf taya nazırın 

bir kuroı dGıüklOk nrdır. 

Tayin 
İzmir lb:-aeıt gftmrDğtl meıol 

mohaııipllğlne tınınmıt muha· 

elplerlmlzden AH R111 tayin 

edllmlo ve danden itibaren 

yeni itine batlımııtır. 

zan olacak talebeye, eski me· teııllm etmekle beraber gene 
zoolyet diplomaları · doldurnla · ayol mevzu Dıerlnde dıhı ı• · 

rak verllmlyecektlr. Vekilet, yanı dikkat bir zekA fmldağı· 
bun.• dair ıehrlmfzdeld atak• nın, bu ıoyadıodakl bQtGa 
darlara emir vermlıtlr. maksatları gürültüye boğmakta 

• • • oldoğuııo yazacağım. 

Ru sene ilk mekttpten mi' · Alınan soyad ının Türkce q(. 

zun t ıı l e beden f ııtanbul Gedikli 
erbaş hazırlama okuluna talebe 
alınacaktır. Müracaatlatın n e 
Ş l' lı.i ı de yap ı l11cağ ı hakk oda 

kültür direktörlilğOne malumat 
gt- lml11tlr. 

Moarl( Vr.kll etloc11 lise ve 
orta m ı:: kt epl er lçfo baz ı rlao ı.n 

lmt,han tallmatoamealnlo eeh 
rlmlzddd lhe ve orta mı:kt e p 

1..-r müdiirlüklerloe gtfm .. 111 bek 

leolyor. Hazırlanan tallmatna· 
meye göre Urf'lerde 20 mayısta, 
orta mekteplerde ~6 mayısta 
dersl,.re ııon 'eıtlecek•lr. On 

dao ııonrı imtihanlar baılıya 
caktır. 

Limanımızın 

Faaliyeti .. 
Mart ayı içinde fzmlr llma 

nına glrlb çıkan vapur miktarı 

hakkında Ticaret oda'• tarafın 
dan bir letatlstlk bazırlanmııhr. 

Bu lııtatlatlğe göre Mart ayında 

121,506 rOaum tonllatolok n · 
pur, motör 'e yelkenli Umanı 
mıza glrlb çıkmıotır. Bunların 

miktarı 212 dlr. 32 Vapur, 73 
motôr ve 54 yelkenli TOr.k'lere 
ılddlr. Roııum tonlltto totırı 

48,686 dır. Ayrıcı 3 Franııız, 
7 ltılyan, 10 lnglllz, 5 Alman, 

2 Romanya, birer Amerikan, 

Iııveç, Noneç, Yogoıılnya •e 
Macar bındrılı vapur, 4 Ftle· 

menk, 5 Y onan vıpur ve 12 
Yunan motôrG glrlb çıkmııtır. 

maeı gerektir. Anı yıHmızın 

bayrağ ı ahında hiçbir ay1rt 

görmeden »Törk .. ıeref ini kı· 

n1oda taııyaola diğer camlı 

TOrk'Jerlnlo de k4mllen özbe· 

öz, ve manası yerinde Tilrkce 

soyadı almaları l dzımdır. Soy· 

adı, her ailcı eecerealoln koro· 

yup ıQkendlğl tatibe kadar 

batından batına intikal edecek 

bir mlne olduğa için, onda 

ha18&8 dnranmak lcıb ediyor. 

Fakat bu haaııaalyet, bazı •atın· 

daolırın zeka ve boluılarında 

tımımlle menfi olarak lnklf8f 
etmekte ve m11le11ef, nOfuı dıl· 

releri de bunları kabulde mıh· 
zor görmemektedir. Irk ve 

kan itibarile bizden ayrı, fakat 

milli camlı içinde bizimle bir· 
leımlıı bulunan bo ntandışlar, 

koroazlı~ın bCUGo malzemeelol 

kullanarak, eoyadlarını, keli· 
melerln parçalanması takdirin · 

de gene eek.I ırklarını yaııtı· 

cık ve bıtırlatacık t ekilde la· 

tibıb ediyorlar. 
Bu adları önftnilze ılıne1, 

bir yıldız kapağın altındı, ayrı 

bir milliyet tohumunun up·u~· 

lım f lllz açmaktı olduğuna 

görOrsClnOz. Yalnız harııtı ve 

mllli ıoıoelerlmlzde ve dilinde 

l!oyadıodı bile bir zeki dıla · 

•erıeı!. Bu bir!. 

Menderes Nehrinde iki 
Kişi Boğuldu. 

lkinclııl ; dlo •lcdıni bir 
keyf lyettlr ki, Tanrı ite kal 

ıraııındı itler.. Ne ı•pklnın, 

ne lımln, ne medeniyetin, ne 
ilmin, ne milliyet lcıplarının 

buna tem111 veya mftdıhıled 

menubıhı olıbmr .. 
Bana mukabil, biz bu cami· 

ıyı, tam bir Tark.'lalı: uhdeıl 

etrafında toplamak lııtlyoras. 

N11ıl ki, ıııpkayı kafamızı ta· 
mımen garphlaıtırdıktın sonra 
gl) me~I dOoGnmedlkııe, bu 'flh· 

detl baıırmak için euur, idrak, 

han ve milli kaltar lnklealını 

da beklememellylz. Ttırk ••· 
tandııı olınlerıo kaçak adlı· 

rını da Tclrkçeleıtlrerek bu 
adların din ve ırklarla olıa 

rıbıtılar1nı dı koparmalıyız. 

-
Kazanın Sebebi iki Kişilik Kayığa 

Dört Kişinin Binmesidir. 
--------·----- --

Kuıadı11 kaz111ı içinde Cellld 

gölClnOn kurudulm111ı için açıl · 

makta olao kanaldı çılııan 
"IJleleler, mendree nehlrlnl geç· 

meğe çılııırken bir kıza olmuı, 

neblre doıen dört ameleden 

lklıi boğolmoetor. Kazı ıöyle 

olmaıtur: 

Kanıl hafriyatında 

amelelerden Yıl vaçlı 

oğlu Ali ile Ayan oğlu fsa 'e 
Ômer oğlu H111n, aktım üzeri 

lelerinden ayrıldıktan ıonn çı· 

dırlar1nı gitmek için meodree 

nehlrlol bir taraftan diğer ta · 

rafı geçmek aıere iki kiti 

ılıbfü·cek bir kayığa blomtıı

lerdlr. Bu ıırıda yine kanal 

hafriyatında çılıtan Kınıklı 

Mehmed oğlu Rlza blrdenbhe Ben; anları açık olan dev· 
leUer, doıGnme tnzl~rıaı de· • Alıtlrlnceye kıdu, geçen gün· 
lerı haııretle .rayıcığım. Bugün TAYYARE SINEMASI oda 

kayığı ıtlımıı 'e ka111ya ıebe · 
blyet nrmlıtlr. 

Yani .kGçük ıdlaılı beraber 

eoyıdlarını da, bet tOrlCl ırk, 

ayrı mllllyet n din teılrlerln· 

d"n k.ortarmılıyız. Kaçak adlar 

için üç yılllk bir mahlet ki· 
f ldlr, bu zaman zarfıoda hep.1 

değlııılrlleblllr.. Ve elli yıl 

sonra, hiç cı lm11eı Almınya'nıa 

ılmdlkl ıekllde olduğu gibi, 

bo tip ntındaeların adları ve 

soyadları TGrkçeleotlrllmle, yani 

Tarklettlrllmtı olabilir.. Yokla 

onların kafa 'e ruhlarının 

Türkleıeceğlnl beklemek, hım 

bir hayaldir. Soyadını bile 

kukla gibi oynatın bu llpla 

bizden olıbllmtııl için, devenin 

boynu, bıcığı, hörı;Gca gibi 

bıııtın ı,ağ ı yeni bir kahpıın 

geçlrllmeal llzımdır. 

Nuri S. Erboy 
-------~~~--ı-~~~~-

Hurda incir 
satan alıomağa haşlandı 

lnblurl.r bıımadürlOğCl, pi· 

Jııadın hurda incirlerin mabı· 

Yeııuoı bıılımıttı,, DDn Ayd1D 

ılrıı ııtıı kooperatif lerl lttlhı · 
dının elinde bulanın 4000 ço· 

•ıl hardı 4,25 kuruıtın eatın 

•lınmııtır. Plyıaadı iki bin ço

•ıl kadar dıbı hurda lnc'r 
kılauıtır. 

2 Bayak film birden 

Hollvud'un en gazel betylz kııı 'e Amerika gGıelllk krıllçelerlnln tıtlrıklle çevrilen 
ıenenln en eeo, en zengin, en lhtltımlı f timi 

GüzeDDer 
• 

Resmügeçn<dln 
Enfes bir musiki, ~ayanı lıayret reviilcr · 'l'atlı bir meV.2.tı • Bedii danslar · Canlı tablolar -Llllın Harvey ile Vllll Frltııcb'lo beraber çevirdikleri bftyGk. Alman opereti 

Cürmü Meşhu<dl 
iki seıimli san 'atktirın karşı karşıya yarattıkları hıi) ük kanıcdi . 

Ayrıca Tiirkçe sözlü FOKS düny a lıaberleri 
Seana 111tlerl - Hergtın 15, 19 da COrmGmeıhud - 11, 21.15 de GOıeller re11111fgeçldl. 

Comırteıl 'e Pazar gftolerl 13 de GGıeller reıımlgeçldl ile bıelar 

Bu yGzılen terıı çenllen ka · . . 
yıktı bulanan dôrt amele ıuyı 

dtltmOılerdir. Bunlardan Ali 

ile leı kayığın bağlı bulunduğu 
bir halalı yıpııarık nehir ke · 
n1rındı daran Burdurlu amele 

Kaııh İbrahim oğlu Yıhyı tı· 

rafından kurtırılmıılırdır. Hı · 
aan ile Rıza, yOzme bilmedik

leri için kurtulımıyarak ıudı 

boğolmuılardır. Ceıdılerl arılı . 
maktadır. Kanal hafriyatı için 
nehirden amele nakline mahııus 

ılının tedbirler tetkik edil· 

mektedlr. O. R. Gökçe 



Siyaset Ve Aşk 
Edebt, tarihi macera romanı 

Plonplon, hfilnimel ~e yeni 
lmpuator için bu sözleri eöy 
!erken kendi kendine hiddet· 
lenlyor, havayı yumruk sallayor. 
ôkçelerlnl halıları olddetle 

vuruyor .. 
Hiddet ve asabiyeti o dereceyi 

bulmuıto ki Koro, prensi tes 
kin 16zomonu hissetti, ve: 

- Ewet.. Dedi. Bunları bir 
an için olsun bir kenara hıra · 

lunız, rlc" ederim. D61Jünce· 
lerfnlzin doğru olmasına mu· 
kabil, berikilere kabul ettiril· 
meal lmUnsızdır. 
lnyorsunuz, böyle? 

eden OzQ 

Prens Napolyon, saltanat 
meclisinden ne IJekllde çıktığını 
aklına getirdikçe başını salla· 
yordu .. 

Genç kadın: 

- Biraz da kendinizi, zevk 
ve e~lencenlzt, daha doğrusu 

hıyıt ve ıuhbatınızı dilot'ioOoilz . 
Demek ki biz birlikte dı1Jarı 
çıkamayacağız. Hunu doğru mu 
ıöylediolz? 

- Ewet. DoAru söyledim. 
- Pekılla . Bonon ıebebi? 
- ÇQnkft ıen onlardan gö· 

raameyorıun. Onları letemiyor· 
ıon gibi görQnQyorson. 

- Fakat, bo yınlıo bir 
Zlndır! 

- Belkl.. Benimle de bera· 
her bulunmak ietemlyorsoo. 

- Do lııe eo bayük bir hata, 
daha do~roııu bana bir iftiradır. 

Ben ıhılnle beraber bulunmak· 
tan hezyını ııaadet duvarım! 

- Yani.. Ne demek lııtlyor· 

IDn? 
Genç kadın, Plonplon'un 

kucağına otoracıkmıo ~lbl ya· 
nıoa ıokoldu, gözlerini gözle· 
rlne dikerek: 

- Paıarteıl gönu Vırye'de 

Bortını Şneyder c: Mavi Sakalı> 
ıononco olerıt oynayacak, Be· 
raber oraya gider miyiz? 

- Gihıel bir f lklr! Bo ka· 
dının ıınıft kabiliyetini çok 
takdir ederim. Ayni Zlmında 

kendlılne kırı• derin bir doıt· 

loğom da urdır.. Pızarteıl 

gına eaıt ıeklıde gelirim ıe· 

nlnltı bir lncadın oyono ıeylr 

ederfz. 
Prenı Nıpolyon bo kararı 

verdikten ııonra genç kadına: 
- Fakat, benim içim yanı· 

yor. Soaozloktan dodıklarım 
' 

ciğerlerim kavruldu. Bir şl1Je 

ıımpanya geılrtıek, dedi. Ve 
cevab beklemeden oda hizmet· 
çlıılnl çığırdı ve en lyltılnden 

bir ılıe IJımpıoya getirmesini 
emretti. 

-6-
Plbolct kendisini terkedtnce, -ANADOLU ___ , ___ _ 

Giinlilk Siyaeal Guete 

21 .. 

Ddk Lodo•lk, btrloct katta bn· 
lunan lı odasın çıktı . Parlıı'ten 

gelen gazeteleri kahvaltı haz1r. 
Jamncaya kadar okumak niye· 
tinde idi. 

Fakat lı odaeına girer gir· 
mez, odı hlzmetçlıl gamoı tep· 
ıl lçlode bir mektup getirdi. 

Bu mektup Hortıns Şoey· 

derden ld.f . Dok, kalbinin ıid· 

detle çarptığını bleee.ttl. Bo 
tly11tro yıldızını bir vakitler bir 
delf gibi ııe•memfı mi idi? Bu 1

1

ayyareci Vecihi'nin 
deu eevdıoın hataraları, ba Konteransları başladı 
güze l kadınla g··çlrml1J olduğa TürldtolJD Iımlr şubeııl ted 
tatlı ve gftzel gnoler birden rlsıtlbı idare etmek ftzere şeh 
gözQoOo öoGode canlandılar. rlmlze gelen tayyareci Vecihi, 
O kadar mdteeııslr olmuştu ki 
bir tOrUl zarfı evvelki gece Erkek lieeelnde, 

açamıyordu dün öğlt1yfn de Kız lisesinde 
Nihayet zarfı açtı n IJO mek 
tobo okudu: ilk konferanslarını vermiştir. 

Aziz ve kac;ftk Lftdo! Mektepli gençler sporcular ara · 
sındı Tilrkkuıona ve konferans 

Evelkl gQn mavi nkahn bo ları karşı göeterllen tehalflk 
mevsimlik oynıomaaını bitir ve heyecan hakikaten çok faz 
dlm. Konyard, çok ihtiyacım ladır. BogQn de Tecim llaesln· 
olduğu için hanı bir milddet de konferans verecektir. De· 
izin verdi; bu tzlnlml ıenlnle ğerli tayyarecimlz yakında dere 
beraber geçirmek istiyorum. lerlne de bıılıyac, ıktır. 

Salı gClntı Mclhak, Alevi ve -------

Ofenbıbı ziyaret edeceğim. Bun Vehih Paşanın 
lar yeni bir operet bazıthyor · 

tar, lıımt de .. Grın Daıes Go Beyanatı 
rolıteyn,. dlr. Gazel bir lılm 
değil m\? Grao Dli1Jeı roltınd 

ben alacağım . Eo gilzel ve bO· 
ytık rollerimden blrlalnl ibda 
edeceğimi umuyorum. Mubır· 

rlrlerl eıerlerine çok itimat 
ediyorlar. Direktöre okudular, 
dlrelr.t~r fnkalAde ve bir eılıe· 

ser olduğuna sôyltıyor: 

- Sann var -

Bir dOzeltme 

------···----- Başı 1 inci sahifrde -
Ras Nasibu neler söyledi? 

Clbutt, 7 (Radyo) - Clbutl 
·deki Hıbee koneoloehıneel pek 
çok Rae, Dezyak ve şefler Ue 
dolmoetor. 

Ctbutl yerlileri, lr.onsoloııbane 
etrafında haber almak için top· 
lanmıştır. 

Rae Nıelbu, Necışl'nlo va· 
purdı olduğunu haber ılınca, 

Arkadıaımız İrfan Hazer'ln hemen vapura koımuo ve arkı · 
F 

11Ddan: 
" mldak,, baılıklı yazısının 
yirmi birinci aatırındı bir yan· - Kaçıyoreon .. Sen bir dev· 

let ve millet hainisin! 
lııhk olmoı, iki cftmle ~Heleye Diye bığırmı1Jtır. 
girmemiştir. O kıımı, aııhnda 
olduğa gibi tekrarlıyoruz: Rae Mıkonen, gazetecilere 

beyanatta bulunarak: 
- Bırak fU beylik ıözlerl - Babee hezimetinin en 

·dedi· aolıeıhyor ki, bu mevzu bayOlı: mee'ol n mQıebblbl 

6zerlnde lolemeğe vakit bola· Necııl'dlr. Eğer bir mt'lddet 
madın . Zarar yok. Şimdi beni dıhı kılmıe ve kıçmamıı ol· 
dinle; geçen hafta ben 11nı aaydı felılketln telAf lıl mflm· 
gençliğin, ııbhatln, konetln ve kan olacaktı. Fakat hayatını 
gergin adalenin medhlyHlnl tehlthede aanarak kaçmğı her· 
yıpmı!Jlım. Şimdi de olgunlu- ıeye tercih etmletlr. 

1 

ğon, yanı ihtiyarlığın .. tıb.. Kamu tayda 

-
_B_o_r_s_a_d_a _ _.I Bodçe mftzakereleri 

_ Ankara, 6 (A.A) - Bo~tın 
Üzüm satışları: Refet Canıtez'ln baekanhğında 

Ç. Ahcı K. S. K. S. toplanın kımotıyda 1935 yıh 
207 Alyotl bira. 8 ôO 11 25 umumi muvazenesine giren dal· 

46 Çolak o. Nuri 9 75 10 50 reler badçelerlnde de~iaiklik 
19 K. A. K4z. 12 12 25 yıpılma111 haU:ın-iakl kaboD 
80 T. Debbae 11 75 12 75 mftzakere ve kabul edllmlotlr. 
14 Ş. z. Gılfp 10 50 ı o 50 Bo kanona göre, bir kııım dal· 

4 Leble. lemaU 12 12 reler biıdçelerlnden 218,682 
28 S. Siileyma. 11 75 11 75 lira lodırllerek bonon 210,382 
12 S. Emin 11 11 llraeı muhtelif tertiplere nakle · 

5 Vlttıl 9 50 9 50 dllmekt" ve 8,300 ltr111ı da 
' 365 8ug0nkcı 11tılJ bazı f11ıllırı fevkalAde tahsisat 

508277 DQnkil eatılJ olarek konolmaktad11. 
5086'2 Umum yekun Bandın başka yine fevkal&de 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar Rllodü ÔKTEM 

Umumt neıriyat ve yan iıteri 
m6dürü: Hamdi Nüzheı 

İdarehaneei: • Zahire satı$ları: 
tıhılsat olarak Jandarma umum 
kumandanlığı bildçeeloln iaşe 

bedeli maddesine 330,000 lira, 
Maliye vekileıtyle duyunu umu 
mlye bQdçelerfude açılın faeıl · 

•ara da 2,410,660 lira konul· 
maktadır. 

İzmir ikinci Beyler ıokağı Ç. Cinai K. S. K. S. 
C. Dalk Partiıi binaaı içinde 380 Buğday 6 6 50 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 _ Poııta kutuıa , 05 153 B. pamuk 39 50 4.0 
ABONE ŞERAİTİ: 558 Ken. palı . 650 750 

Yıllığı 1200, Altı aylığı 7001 tJç 8560 Kilo yapığı 61 63 25 

•yhğı 500 kuruıtur. 1 N b Yabancı memleketler için eenelik ö etçi Eczaneler 1 
abone dcreıi 27 liradır. -
Heryerde 5 Koruıtar. Bu akşam Kemeraltanda İtti· 

Ganil geçmiı nfl~ar 25 kuruıtur. hat, Gazelyah'da Giizelyalı, 
-ANADOLU MATBAA.Slı~DA lrgıtpazuındı Asri, İklçeıme· 

BASILMIŞTIR llk'te İklçeemellk, Al111ncıkta 
1••••-•ıııııiiiııiiıiİ••••ll jozef jGlyen ecanelerl açıktır. 

Tuz inhisarı idaresinin 193 l 
yılı ııon hrıııbına atd kanun 
liyıbıeı da kamutayın bogiln 
kabul ettiği kanunlar ıraeında 

bulunmıktı idi. 
Kamutay Cuma günü topla· 

aıcakıar. 

ltalyan kaynakları bildiri yor 

Adis-Ahaha'da Asayiş Kurul
du. Cicika Da işgal Edildi. 

. - . 
Alınmamış Yerlere Tayyareler Beyannameler Attılar· 

Fevkalade Mahkemeler Kuruldu. Halk Dönüyor. 
Fevkalade malıkemeler: 

İstanbul, 7 (Özel) - İtal 
yaolar Adlı Abıbı'dı fevkallde 
mahkemeler kurmuşlardır. 

!laik dliniiyor : 
Roma, 7 ( Radyo ) - Da 

ğılmış olan halk kaftle kafile 
Adle Abıba'ya dönmektedirler. 

Şrblrde hayat ve faaliyet 
yeniden bıılımıktadır. Ecnebi 
ler de iltica ettikleri ııefaret· 

bıuelerdeo çıkmı!Jlardır. 

1'omiraı: 

Clbutl, 7 (Rıdyo} - Şlmcn 

dlfer ldareıioe ald telefon hat 
ları saat 14 dP. tamir edilmiş 

ve Adle Ababa ite muhavere 
fmkAoı temin olıınmuıtor. 

Adle Abıba'yı gitmiş olan 
Frıosıs kıtısı, Adle - Abıba'dın 

10 kllometere mesafede dormoı 
ve ilk trenle Dlredava'ya dö 
necektlr. 
> 
Arnavut' luğun sevinci: 

Roma, ·7 (Radyo) - Arna 
vot'lok hilkumed baıbıkını, 

M. Moesolfnl'ye çekıl~I bir tel 

grafta İtalyan kovvederlolo 
Adlı ·Abıba'yı lı.ıgallerlnlo Arnı 
vat millet ve hükumeti Oze . 
rinde tavılf l lmUn81Z bir ee· 
vinç husule getirdiğini bildir· 
mlettr. 
Öldii: 

Adle Abıbı, 7 (Radyo) - İn · 

glllz Hllbl ıhmer heyeti 'ı.ıef 1, 
Dr. Mellf Aııi llabelJ askerleri 
tarafındın cerh edtlmlı oldu· 
ğoodan bogan ölmOıtOr. 

logllfz ıefarethıneel bahçe· 
ılne defnedilecektir. 

Cicika'nın işgali : 

Roma 7 (Radyo) - General 
Graçyanl konetlerl Clclka'yı 

legal etmfılerdlr. 

Clcika'da IU top, bomba 
endaht illetleri, birçok mitral· 
yöı, 7 44 tftfenk, 30 otokar ve 
birçok mahlmmat ve yiyec.ık 

ltalyınların eline geçmlotlr. 

Somali 11kerlerl Harar'• gl · 
den 101 Qzerlnde ilerlemekte· 
dfrler. Tıabloıı'lu Ar.p konet· 
lerl de diğer tarıltan Harar'• 
ytırümektedlrler. İtalyan asker· 
lerl beş yoz kilometre ilerle . 
ml1Jlerdlr. 

Beyannameler : 
Adle Abıbı, 7 (Rıdyo) _ 

Bogan Italyan tıtyyarelerl btı· 
tQn Hıbe1Jlstıo ftzerlnde uça · 
rak beyannameler dığıtmıılar· 
dır. Bo beyannameler Mare1Jal 
Badoğllo tarafından hazırlınmıe 
ve Adlı Ababa earayıoda lmZI 
edil mi.tir. 

Beyannamelerde İtalyan 18• 

kerlerinln Adlı Ababıyı da la · 
gal etdklerl ve bOtCln Bıbeı 

ordularının mağlup edildiği ve 
hılkın f IJ Ye gtlçlerlle meogol 
olarak moknemet etmemeleri 
ve sllAhlarını urmelerl blldlr· 
mletlr. 
Fransız scf arethanesine b<l,kın 

Adlı Ababa, 7 (Rıdyo) 

Royter ıjın!I blldlrlyor: 
Mltralyöılerle mQcehbu iel 

ter, gece Adle · Ababı'dıkl Frın · 

eız ıelaretbaneıılue hfl.com et· 

mlılerdlr. Aııllerl piiıktırtme.k 
lçla bir ltıl na tankı ile 50 

•• 
Erhre'U askerler gönderilmiştir. 

Asilerin açtıkları mıtralyoz 

ateşinden. eefareıbıoedekf bazı 

mülrecller yualanmı!Jlardır. Asi· 
ler, p611kürliUmü1tür. 

Evvelki gece şeblrln bazı 

ııemtlerlo den fasılalı tftfenk 
seılerl rkeetmlollr. ltalyan kov 
vetlerl, Adle Ababı oümeodü (er 

letrsyanunu l1Jgal etmişlerdir. 

Sükun yıvış yan~ avdet ediyor. 

Asayışin iadesi ; 

haberatı teels olunacak ,e 
Roma tarlklle harice açılaculwC· 

Frmuız'lar döndüler: 
Parla, 7 (A.A) - Ctbutl tl& 

Adle Ababa arae1Dda demlryolır• 
mtınakalAtı dün öğleden eoor• 
yeniden tesis edllmlıllr. Dire•· 
odan hareket eden Fransız kof· 
vetleıl Adls·Abıbı'ya varmıe· 

lardır. Fakat ltalyan'lar şhndl 
asayişi iade ettiklerinden bıJ 
konetler tekrar U1redao'yı dö 
ctılderdlr. Roma, 7 ( A.A ) - Itılyın 

kıtaatı Adlıı Ababı'ya girdikten 
eoora ııükuoet teeHCle etmiştir. 

Adle Ababn 'da bulunan A vropa 
lılar lçlo bundan sonra artık 

hiç bir tehlike kalmamıştır. 

ltılya'nın ılmdl llıbeşletan'dı 

yapacağı Uk eey normal vazi· 
yeti iade etmek ve iyi lıleyen 
bir idare kurmaktır. Birkaç 
gane kadar telelı telefon mo· 

Ctbutf, 7 (A.A)- Adla·Ab•· 
ba ile telgraf' muhaberesi ~& 

demlryolo mftnakaleel dün ııaal 
14 de yeoldl·D korolmuotot• 
Diln Adls·Abıba'ya gönderllmff 
olan Fransız kuvvetleri İtalyan' 
farın loılbıt ve asayişe bUIOI 
olduklarını görerek geri döo' 
mektedfrler. İtalyanlar, Harar• 
henOz hgal etruemlşlerdlr. 

---~----=========================~~-----_,,, 
Zecri tedbir tarafdarları diyorlar ki 

Tedbirler Ya Art1rılmalı 
Veya Devamı Etmelidir 

Aksi Takdirde Dünya Vahim Bit 
Bı1hran Karşısında Kalacaktır. 

Londrı, 7 (A.A) - Cenubi 
Afrika bı1Jkanı general Bertzog 
parlamentoda söylediği bir no· 
tokta demi ıtlr kl : 

Cenubi Afrlka'oın Cenevre· 
deki delegeleri Mllletler cemi· 

yeti kooeeylolo gelecek toplan 
taıında Milletler cemiyetinin 
nafoz ve hayıılyethıl koruyacak 
batan tedbirleri mOdafaa için 
talimat almı!Jlardır. Babeo me
ıeleılnde uğranılan movaffıkı · 

yetalılf ğe rağmen zecri tedbir· 
)erin mQe111lr olmadı~ına htı 

kam vermek için pek erken· 
dlr. Eğer Milletler cemiyeti 
vazifelerine Hdık kalmak isti · 
yorııa zecri tedbirler ılyaeetlnl 

idame etmelidir. Ve lcabederae 
bono tıenelerce idame ettirme 
lidlr. ltalya gftnan birinde her 
halde boyun eğecektir. 

General Smute da zecri ted· 
birler elyae11ına taraflar oldu 
ğono 11öylemla ve demiştir ki : 

Tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirler ıııtddetleodlrllmezııe 

her halde idame oluumahilır. 

Eğer ltılya movaffekıyetlerlnl 

hiçbir maniaya oğramıdın lıı · 

tlemar edecek olursa diinya 
vahim bir kriz karşısında bolu 

nıcaktır. 

Berllo, 7 (Radyo) - Doyçe 
Alkmaoya Çaytun0 adh Alman 
gazetesinde çıkan bir makalede 

deniliyor ki: 

- MoHollnl, Babeelıtan'ın 

ilhak edtldlğlnl ııôylemlıtlr. BI· 
naenaleyh m!lletler cemiyeti 
konııeyln in topl11ntmnda ne 
bemı.nlyet vaıdır. Zecrt tedbir
lerin kaldırılmaeı çok hazf o 
olacaktır. Franıız'lar, hatalarını 

ınlıdıklımndıo şimdi ltılyan 

saferlol tahdide çahııyorlar. 

Ooon için Franea, Roma üze• 
rinde elyaııi oyunlara baıl•· 

mıotır. 

Amerika'da 
Bir TOrk pehliva
nının muvatfakıyeti 

Vaşington, 7 (A.A)-·Allbab• 
namlle anılın Tilrk pehllnnı, 

Amerlka'nan meşhur pehlhao· 
larandan Şlk11'1 serbest gGreote 
yenmlo . ve dftnya pehllvaoı 

unvanım kıunmııtır. 

Ajans notu- Ameılkalılar'ıo 

Allbıba adını nrdlklerl bO 
pehlivanın Karı Ali olduğO 

tahmin edlltyor. 

Anadolu- Kara Ali Tcırk.1 .. 
ye'dedlr. Binaenaleyh bu peb· 
livan olsa olsa, bizim tanımı· 

dağımız bir TQrk'tiir. Fakıl 

ne de olsa bizim kanımızı taşı· 
yıeı, tlbete bizi de sevindirir. 

lııtanbol, 7 (R. 8.) - Ali· 
babı leminde dev cüsseli bir 
Tlirk pehlivanının Amerlka'h 

meehor pehlivan Shlkat'ı ağıt 

bir m'rığloblyete uğratarak ıer· 
beııt güreı dGnya pehlivanlığı•• 
kazanmıetır. 

Italyan seferberlik 
tecrOhcsinin Neticesi .• 

Roma, 7 (Radyo) . - Yapılao 
seferberlik tecrftbealnde 30 Mil· 
yon ltalyan davete icabet et· 

mlıtlr. 

Roma, 7 (Rıdyo) - Ôn4· 
mQzdekl Comarteel gftoO, 9 
Mıyııtı saat 22 de bftyftk Fı· 

çlet konseyi toplanacaktır. 

Bu içtimaı, ltalyan kabine
sinin içtimaı taklb edecektir· 

Bu içtimalarda çok mDblOI 
kararlar verilecektir. 

1 
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Paris'te bir hadise lngillere'nin l l mayısta takip edeceği siyaset · Reıı mes'elesi · 
....,._ Ge A } C b Söz yalnız ltalya'nnıdır. Fransa ve lngiltere mfihim vaziyettedir 

nç rs an am azını . _, , . - , 
öldürdü Ve öldürüldü. DıgerTaraf~an F ransa,Ingıltere ile Italya yı Anlaş· 
. - tırmak istiyor. M. l\lussolini De Bunu Bekliyor. 

Bıraz Sonra Reklamcı Bağırıvordu: 
.. Buyurun, Seyri Bir franğa?. Mnzakere Bile Başlamıştır. lngiliz Hakları Tanınacaktır. Fransa Nnfuz 

Mıntakası istemiştir. Mussolini ilhak Emrini Neşretti. Bir Gazete, Mus· 
solioi'nin Fazla Söz Söyleyip Ingilizleri Kızdırmamasını Tavsiye Ediyor. 

Arslan tarafından öldürülen cambaz ile arslan, tabanca il<>. öl 
dıirülıirken t1e arslanın kafesi dibine atılan zehirli yiyecek .• 

Parla'te halka mahsus pena· rülmeelne karar verllmlı, fakat 
Yırludao birisinde çok · feci verilen zehir il yiyeceği vahşi 
le dikkate ıayan bir facia ol hayvana yldlrmek aıQmkOn ola· 
tnuotor : Bu panayırdaki vahşi mamış ve rabance ile, on iki 

b•yvanlar cambazhanealnde So kurşun atılmak sureıile öldü· 
tla isminde iri ve genç bir rülmesl zarureti df)ğmoıtur. 
•elan, Şsrl Uolen isminde genç Perl Suar gazetesi muhabiri 
bir ıslan cambazını öldür bu hAdlaeyl tesblt ederken, 
«llOıttir. canbaz reklAwcıoıo kapıda: 

Aalın esasen bir mQddeueo· .. Boyoroooz, MQeyQler ve 
bert ugıohk göstermekte imle. Madamlar buyurunuz. <..:anha· 

Ceeur •e hakikaten çok dOt· tıını öldüren ve kendlal de öl· 
kab ı ş 1 h dilrOlen arslan ·ı seyre boyoro o an ar , argın ayvanın 
kar ı b nuz' duhuliye bir frank! .. ee ne ta ancaaını almadığı 
b•ld ı 1 1 Diye bağırdıbını yazıyor. e g rm ş, ae anı yere yatır Eı 
11111, fakat vahei hayvan kt1çük FelAkd feltikettlr, fakat ıu 
bı f faal dünyada tek günlük _ömür 

r ıreattan istifade ederek -
cambazın gırtlağını bir hamlede için 9 gün çalı~mak la tabii 
k IAzımdır?. 
0Parmııtır. 

llalk Opereti 
Bu akşam ilk temellini ve 

recek olan Balk opereti El· 
hamra eıhneelnde bOtün elek 

lngiliz ~iyascıi: 
Loodra, 7 (R. B) - Havas 

ıjenaı bildiriyor: İoglltere, mil· 

letler cemiyetinin 11 Maylı 

tarihinde yapacağı toplantıda 

kollekılf emof yet teıkllatıoıo 

koronmBBına çalıııcaktır. Bo 

toklantı da verilecek kararları 
İtalya altyMoe bile oha riayet 

t:decek ve zecri tedblrlerln 

kaldırılmasında önayak olmıya 

caktır. Alıikada\'lar, lngllte 

re'ıılo zecri tedbirleri kaldır 

mak Memesine nğmen bunu 

ortaya lvurmadığını bildiriyor 
lar. Ioglltere-, puetl~lol muha
faza fçfn tedbir atmıkla meı 

gnldür. 

Müzakerelerin alacaf5ı şel"il ; 

ParlA, 7 ( Rıdyo ) - Ce 
neffe'Je J l Mayıa lçtlmaına 

dört gün kelmı~tır. 

Keoseylo bu lçtlmaıoda Iıal 

yan · Habış meselealle beraber 
Ren meıeleıılle de mGzakere 

edilecektir. 
Habeı meselealnln mOzakere 

cepbeel bü~bütQn değişmiştir. 

Necıei, oğlunu Adls Ababada 
bırakmıı.ı ol~aydı, Iıalyanlar 

daha başka ıartlarla mtlzake 

reye glrlşebUlrlerdf. Fakat bu 

gün Habeohtan'da bir llabeo 

otoriteıl kalmamııtır. Bonon 

fçlo müzakere, 
ıon şeklinden 

cektır. 

vaziyetin bu 

mGteeselr ola · 

Necıol, ulul!laı soıyeteelne 

J..'eryıd ve te14ş Ozerloe Jao 
1•rnlbde diğer canhaz Arelao'ın 
kafeeloe girmiş ve demir i>lr 

••w.dılyıyı başını vurmak eo· 

tet11e Şarl'ı kurtarmışsa da, iş· 
1
1ten çoktan geçmiş ve Şarl 
a1rnaştQr. 

tlrlk tertibatını ikmal etml~, murabhaa göeteremlyecektfr. 

b Bu aelan'ın geçen sene de 

..;r aabıkaıı oldoğondao öldü· 

}' l' . 
-...!!ı neşriyat: 

Deniz 

dftn eahab ve öğleden sonra Babeo meı'eleılnde yalnız ltalya 
olmak Ozere iki prova yıpmıo söz sahibi olacaktır. 
tır. Senelerden beri operete su· Franııa ve IogUtere, bu va 

samıe olau lzmlr'lller dünden ziyet karıııında mftşklll vazl· 
bilet almakta idiler. BOtQo no 

Y"lte kalacıklardar. Çüokn ltıl· 
mıralar dolmuı gibidir. Geç ya kararını MnBBolfnl'nlo not· 
kılarak yer bolamamıı olanlar ko ile bildirmiş demektir. 

ır M L için camarteal gGoQ matine ve· 
~aptan ve ı .. lolsıler Ku· Mu11ollnl bu nutkunda FrlD· 

t11rn f d rll~cek ayol plyeı tekrar edl· u tara ın an aylık olarak sıı hokokuoı n lfranııı ıl· 
Çak lecektlr. 
t •rılıo Deniz mecmoaıı, mtl· mendGferlerl imtiyazlarına bGr· 

k'W.e,,ı mah1mıtlyle ve zengin Kudüs sergisi met edeceAI n Sına gölG el· 

llıelerlyle ıık bir ealoo mec· İetaobul 7 (özel) _ Kudüs· varın~akl Ioglllz menaf Hol ta· 
-.anaııdır. Sporculara n denizi T 1 nıyacığını söyleml•tlr. le te e avh beynelmilel fuvarı ... 
ed::~~re hararetle tıvelye merasimle açılmıttır. B111 ka· ltalya Babeeistan'da sade za· 

rışıklaklar yüzftnden bir k11ım bati konetlerl bırakacak, Ba 

Davacılık ve spor pavlyonların açılması geri kal· beı tahtını yeni bir Necael ge· 

Oı•a lı.urumumuzun bu gft · mııtı. Ecnebi delegeler ve ban· . çlrmlyecek, Oabee'lllerl ıll&h 
ıeı lbecmo11ınıı: 166 ıocı 81 kı dlrekıprlerl mı>raelmde ha· ahına almıyacaktır. 
)ııı d •e a zengin mfioderecatla lonmoılardır. TOrklye pavlyonu l11giltcrc ·sosyeıe ve paktlar: 

llıohtellf resimlerle lntloar ve teıhlr edilen maheutat ve Londra 6 (A.A) - Mornlng 
eıtnlıtlr. Okurlarımısa tavsiye mamulAbmız mnbim tesirler Post gazetesine göre, laglltere· 

~~'~de~r~lz··~~~~~~~~~~~o~y.ın•d•ı•r•m•ıı~t.ır•·~~~~~~~~n~in milletler cemlyetlne kırıı 
A • J R U p A' L 1 K AD 1 N geldlm~lr dakika bekleylnlz! 

1 

Kozmopolit 

- 11 -
.. 8trgan kllltııeden çıktıkları 

··~· () ıt henQz çocuk olan Mlı 
W.dre,, mOtaassıb kadını: 

bt - Bouın dinlerin Allahı 
r lbldlr? Diye aormoı: 

0" - Sadece hlr Allah •ardır, 
dlt~w. da dini ancak blılmkl · 

· Cevabını almııtı. 
I> l.rııınao OIOmGnden ıonra 
,,errı GlnYod kıııoın dini his :•t• ile zerrece alAkadar ol

l1a~tnııtı. ÇOoka dini eaaeıudan 
lr edenlerdendi. 

\t:lrını yaıına geldiği vakit, 

) Oııdre•'de eıkl dlo terbi· 
eea..dea eaer kalmamııtı. 

V E M A H R A C A 
Genç kız, gözyaşlarını he· 

men slldt, Hçlırını acele ile 

asr'i Roman 

J. L. Mortendea 

Bu arılık kapıya küçOk bir 

f leke vuruldu; genç kız: 

- Her halde Madam Tar. 
pen olacak. Fakat oo saatte 
hiçbir klmıeyl kabul etmek 
hevesinde değilim! 

Dedi. Ve kapıyı açmamığı 

karar vermlıtl. Fakat seı çı· 

karmamak doğru olmayacaktı. 

Lambayı yınmıı bolonduğanu 

görünce eordo: 

- Kimdir kapıda?. 
Fakat kapıdan bir erkek 

ıeeııl duydu. Dıo•rıdakl adam: 

- Madam... Dedi. Getirdi· 

ğlm mektubun cevabını alme~a 

dGzf'lttl, kapıJ• açtı. 

Karşısında otelin hizmetçisini 

boldu; bu adım: 

- M. Karter'lo mektubu· 

nun cevabını almak için gel · 

dlm! Dedi. 
Şu bılde, Erbert gene bu-

radı idi; demek! 

Diyerek mektubu 

fın tlzerlude posta 

mtlbrtl yoktu. 

Otel gareonoa.: 

aldı. Zar· 

pulu ve 

- Mektubu henOı okomağa 

vakit bulamadım. ÇGnkG ılm· 

dl geldim blraı bekleyiniz de 

okuyayım. Biraz beklemek ılze 

zarar vermez değil mi? Dedi. 

- Hiçbir aaımr vermes, 

. -·-ileride ittihaz edeceği hını ha· ki, lnglltere h6ktlmetl Habeıle· 

reket kıbloeoln tetkik etmekte tın'da ıııylşl iade edebilecek 

oldo~o en mOhlm mee'elelerden yeg&ne hOkumetln ltalyı oldu 

birini teşktl etmektedir. Zecri ğono kabul etmektedir. 

tedbirler hakkında heoilz biç Milletler cemiyeti koaseylnln 

bir karar vıerllmlı değildir. M. gelecek ıoplaotısındı Irılya'nın 
Edenin Cebevre'ye milletler rolü etrafındaki Loodra ile 

cemiyeti azaeınıo umumu tara 

fıodan izhar olunacak arzuya 

uymısı yolunda talimat ile git 
m eel beklenm~ktedlr. 

Uabeşfstao'da Milletler Cf'ml 
yetinin ntzsretl altınd:ı bir 

manda ihdası hıkkındakl tek · 

life Loodra tera(tar değildir 

Hoktlmet mabaf lllod .. kl umu 
mi kanaat Milletler cemiyeti 
makanlzmaBının tenelkt kat'ly · 

yen lıitımdır. Mamıf lh Millet 

ler cemiyeti ulz11mname lodt·n 

revellüt «>df"n umumi vecibe· 
lede mıoıekavl pakıl ırdan le· 

vellılt eden mO~terek vecibeler 

ayırt edilmelidir. Yeni nizam 

oameolo yıpılıoıodı askeri ıed 

AI. Baldvin 

birler hususunda umumi bir 

taahhftt kouolmıaını itina edil· 
mek lhımdır. 

lngilıere lıalya: 
Londra, 6 (A.A) - Datly 

Telgraf gazetesi İtalya'ya htblk 

edilmekte olan zecri tedbirlerin 

yakında kaldmlacığıoı yazmak· 
tadır. 

Diğer taraftan Londra'1a ge· 

len ltimad edilir habl'!rlere göre, 
Muaaolfnl loglltere ile yeniden 
iyi mtlnaıebetler teslılnl lıte· 

mektedlr. Ioglltere'nln Roma 

el~lıl Museollol'ye Ioglllz hG· 
kumetlnİo Habeı mes'eleelnde 

takip edeceği hattı hareket bak· 

kında gayet earlh beyanatta 

bulonmoııur. Öyle anlatılıyor 

beklerim! 

Genç kız mektubu acele ile 
açtı. 

Mis Ondrev zarfı yırtu ve 

ıu mektubu okudu: 

"Sevglll Oodre'! 

"Boradaki askeri nzlleme 
mukabil, Rabıyık'ta bir vazife 

aldım. Doktor Glerrlı'ln yerine 

tayin edildim. Ltverpol tariki 

ile gitmekten vazgeçerek Mır· 

ellyı yolunu tercih ettim. Do 

ıuretle garbi, earka gitmek 

bere, bu uıan yolculuk için 

ıerketmezden enel seni bir 

dabet görmek IOıoma elde et· 

mit bulunuyorum. 

••Rahayak, iklimi çok millıl· 

ylm ve gazel bir yardir. Orada 

herkes lngllttıre'den daba iyi 

'e çok daha kolay y11ıayablllr. 
Ve orada bir ıertablbln zeıcesl, 

M. Mussof ini 

Roma araeında mQzakereler bı,. 

lamı ıtır. 

Iıalya'yı Cenevre'de 
temell epecektlr. 

t lçlııl 

lngilıere menafii: 
Roma, 7 (Radyo) - Roma 

yarı elyaei mabfellerl namma 

eöz eöyleme~e salAhlyellar bir 

zat, ltalya'nm, Habeılstın ile 

ıolh mes'eleılnl bizzat hallede 

ceğlnl, bunun için hiçbir tıı · 

va11sut kabul etmlyeceğlnl, Ce 

nevre'de •eyı bııka ıeklllerde 

diğer de•letler tarafındın ya· 
pılacak bGtGn sulh teıebbGıle 

rlnlo akamete oğrımağa mıh 

kum bolondoğonu ıöylemletlr. 

Bu sat, Clbutl havallslnde 

Fraaııı menaf il ile Tana göla 

havıllılnde İnglltere'oln hak· 

farının da kabul edllece~lnl, 

fakat nufoı mıotakaeı mevzoo 
babı olamıyıcağını, Roma hG· 
ktimetloin 1906 moabedeıln· 

deki hnkiimlere hürmelklr bu· 

lunduğunu da lllve etmiştir. 

Bir yalan; 
Parle, 7 ( H. R. ) - Siyasi 

mühim bir ıahslyettlr; bellrstz 

ve izsiz bir Ledl olamaz! Be· 

nimle teırlkl hayat etmel lı· 

ter misiniz? Vakıa beni sevdi · 

ğinlzl biliyorum fakat 11lal hah· 
tlyar ve mes'ud görmek için 

herıeyl yapaca~ım emin ola 
bllf ralnlz. 

11 Buna rağmen 
mGabet dlıcağını 

cevabınızın 

Omld bile 

edemiyorum. 8Gt0o tahminle· 

rlm blllfına olarak benim bu 

teklifimi kabul edlyoreıoıı, bu 

mekt~bumu getiren adama bir 
kelimecik ile blldlrmeulzl rica 

ederim. Erbert., 

Oodrn mektubu okudoktan 

sonra, lhtlyar11ız bir halde, dft 

ıondG kaldı; sonra, mektubu 
bir daha ve daha fazla bir dik· 

katle okudu. 

- Şonu Var -

mabfeller, Franea'oıo ltılyan. 

lar tarafından hgıl edilen Ha· 
beılıtao'da nOfoı mıntık11ına 

lıdyeceğl hıkkıodald haberleri 

tekzip etmektedirler. Bu mıh· 
feller, mevcud moabedelerlo 

Fnma'yı tatmin etmekte ol· 
duğondan yeni nQ(uz mıntı· 

kaları lalemek. lçtn bir aebrp 

mevcud olmodığıoı eöylüyorlor. 
Fransa'mn rolii: 

Roma, 7 (Radyo) - Fransa 
hfikumetlnlo RomR eef iri Kont 
dö Şambruo, bugün M . Mut· 

eolfnl ziyaret ederek görüş · 

mbşlür. 

Romı, 7 (Hadyo) - iyi ma· 
lunııt alon webaf il; Franeız 

eef frfnln M. Mımollnt'deo Ha · 

be~l:tao mea'eleal balr.kıoda mü· 

talea3101 blldlrmr ılni istediğini 

ııöylüyorler. 

Gene bu mab(ellerlo ver· 
dikleri malumata göre Fnnııız· 
lar, ltılya llC:logıitere'nlo Ha

beş mea' elesin de aralarını bul· 

M. Flanden 
mak lçtn mutan881t rolGn6 

görmekte devam edtcektlr. İn · 
glltere, hım oartlırlı ltalyı ile 

anlaşmaya nııdır, fakıu F.ranıa· 

nın blldlrectı~I bu ıartlyr red 
edilirse Fraoea, her nokta ilse· 

rinde İngiltere ile mutabık ka· 

Jarık barekee edecektir. 

Sulh teşebbüsü; 

latanbul, 7 (Ö.1el) - Itıl· 
yanlar, logills'lerle anleema 
arzueoodıdarlar. BauA M. Ta. 

relll leminde bir Italyao dlplo· 

malının gerginliği izale mak

sıdllc Londra'ya gönderildiği 
bildirilmektedir. M. Tllrelll, 

müstemlekeci bir dCTlet olan 

ltalya'nın, kendi ayarındaki in· 
glliz devleti ile ıolaomaeı za. 

rurldfr, şeklinde beyanın• bo· 

loomuo ve bu ıebeple Londra· 

ya geldiğini sôylemlıttr. 

leıanbul, 7 (Özel) - Fran· 
suı gazeteleri, Itılyı'oıo Hı· 

beıtııao'oı ilhak eylemeelne :rlza 
göstermemektedirler. Bir Fraa· 

eız gazeteıılolo mıkıle11lode, bir 

iki mf'f'um eoz, ltılya'yı fena 

vaziyete sokar, demektedir. 

1Btanbul1 7 ( Özel ) - Ro 

ma'dan gelen hıberlen göre, 

ltılya Bıoveklll M. M ouollal 

dCln akıam neıreUIAI bir emir· 
name ile Babeılıtan'ı Itılyı'ya 

ilhak eylediğini blldlrmlıtlr. 

Parla, 7 (A.A) - Parle Solr 

gazetesinin de dıı ıly11I mu· 

harrlrl Sıuenelo ıöyle yazıyor: 

Inglltere ıcı bir hap yotmuı· 

-Lütfen ~irinis-
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Scın Dalkü ika: 
Fransa"da kabine toplantısı Habeşistan 'ın 

rankın Vaziyetinin Kur-Ankara Sefiri. 
tl } Ç ) ·ı l Harbın biltiil devam 
arı maS1ll3: a IŞJ ıyo • ettiğini söyliyor. 

P•rJ•, ;; (llaa10) - Kabine 
ıbogao CU1Dur reisi M. Leh 

,ron~llll dy•ıetfnde teplanmııhr. 

IB• içtimada M. Pot Bonkor 

.ctablli nzlyetl lzeh etDllf, fran· 

kın mftdafaası mevzoubahs ol 

muş maliye bakanı da fikirle· 

rfnl •nlatmıftır. 
Bu lçtlma'dı Fr1oaa"o1n 

Adlı Ababı ıeflrl M· Godaro 

Lejyon dO nor nlıınının bayok 

111lb ve madam Godıro'da ayol 
oltanın tOvalye rütbesi •eril 
mittir. • 

Harbiye bakanı yeni komanda 

hey'etl lhteeılnl kabine meclisi 

ne orzetmf1Jtla. 

Haftanın hitamından enel 
Ellze'de ikinci bir kabine içti 

m aı daha yapılacak ve Ceoev· 
re'ye 11 Mayls içtimaı için 

gidecek morahhae heyeti ııeçl 

lecektlr. 
Puta, 7 (Radyo) - Bıltao 

plyıaadı kararaızhk vardır . Kı· 

pınıo I latlerfnde cOz't bir te · 

rakkl hl98edllmlştlr. 

Parla, 7 (Rapyo) - Frınea 

kıbloeıl frangın kıymetinin 

mohafazaeı için bOtQn mes'oli 

yetini Ozerlne alarak ciddi ted 

birler ittihaz etmletlr. 

M· Saro, dOuk4 mılfyecller· 

le yıptığı mazak~re neticesinde 

bir tebliğ oeeretmlottr. Bu teb 

ll~de: 
Bank dö Fraoı dlrektftr6 

huzorlle M. Renye ile malt va· 

zlyet tedklk edllmlttlr. 
Hılkumetln ittihaz ettiği ted· 

birlerle gerek Pırla ve gerek 
Marsllya borsalarında iyi oed 
celer verdiği anlaşılnaıştlr. 

Denilmektedir. M. Saro, beri 
tarıftın da eabı k maliye bı 

kaolarındao M. Kayo'yo da ka· 

bol etmiştir. 

Mallye bıkana M. Renye de 
meclis maliye encümeni reisi 

M. Malvl'yl kabul etmiştir. 
Bank dö Fraoıı idare mecllıl 

de faizler, ahın ihracatı Qze· 

rlo" tedbirler ittihaz etmiştir. 

l'arls, 7 (R. ft) - Nazarlar 

meçllııl, bogftn Comor relıl 

M. Lebroo'on baakaolığlnda 

toplanmış, Adla · Abıba'daki 

Fransız eJçlelolo kargaoalık e&· 

oa~ıoda gOeterdlğl ceııaretl tık · 

dlr ederek Lf'jyoo dö nor lldncl 
nleaoının kendisine verl\meelnl 

kararJaşhrmıştır. Madamını da 

üçaoca L,.jyon dö oor nloınını 

"ermf ştlr. 

~I. Eden'in Nutku 
ltalya'da iyi Te@ir Yaptı. Çember
layn'ın Sözleri Sevinç Uyandırdı. 

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

Roma 7 (Radyo) - Slr Oıı · glltere, Milletler cemiyetinde 

ten Çemberlıyn'ıo avım kamı · elinden geldiği kadar çaho· 

raııındıkl beyanatı ltalyı'dı mııtır. 

memnuniyet oyaodırmışllr. S. S J 
ltılyın'lar. loglltere aleyhine ır am ue 

bir kin ve hoııomet beelemek· ff ' S J • 
tedlrler. Sinyor Mo11ollol de OVar 10 öy eVJ, 
nolkoodı lnglltere'ye karı• ima· 

dı bile bolaomamııtır. 
M. Eden'ln avam kımaraeın · 

dıkl nutka da haeımıne de~ll

dlr. HattA dostane tellkkl edi· 
lecek kmmlırı havidir. 

Eıaıen Itılys, lnglllz'lerlo en 
kaçak bir mtnfeatloe blle ta· 
arraz f lkrlnde değildir. Yalnız 

Hıbeelstan 'ı, Itıl yan 'fıra le te 

mln edecek Ulkeomez bir ha· 

ılne olarak tellkkl etmektedir. 

Bundan ııonra Avropı'da yeni 
bir ıılyaei f11llyet sıh111._ ıçıl· 

mıı olacaktır. 

Loodra, 7 (Radyo) - Af. 
Eden Ceoevre'ye giderken Pa· 
rle'te M. FIAoden'le görOıe· 
cektlr. 

Londra, 7 ( H. R. ) - Dış 

bakan M. Eden'ln nutkundan 

hıhıeden gazeteler, BahelJ me 

ıeleılnlo ıon eekllnden İngll · 
tere'olo hicap doymasını lft· 

zum olmıdı~ını yazıyorlar. in 

tor. Fakat MoHollnl kazındığı 

zaferin bftttlo netlcelerinl Jo. 
glhere'ye hlnettlrmekfe devam 

edene loglllz ef klrı umumiye· 

ılnln şlddetll blr muhılefetlle 

karşılaşacaktır. Ve Mllletl~r ce· 

mlyctl de hu mobılefetln tesi
rinden korolımaz. Blnıenaleyh 

Mo111ollnl'nlo elde ettiği zafere 

bir şeref muvaffaluyetl de 114 
veye çılışmamaeı çok mdhlmdlr. 

Fraaııı'oın Roma elçlııl sulh 

ıarlları hıkkında Fransız nota 

ıını NuBSollot'ye bildirmek bu 

ıosundı hüktlmetlnden talimat 

almıı buluamıktadır. 

Loodra 7 ( Radyo ) - FAkl 
dıt bıkan Slr Sımoel Hovar, 
bir nutuk Irat ederek: 

- İngiltere, yerine getire· 

mlyeceğl hiçbir taabhdde glrllJ· 
mez, taahhıltleriol yetine gell · 

recektlr. Ve Almaoyı'ya kareı 
doılıne n reallet hareket et· 
melldtr. 03ml1Jtlr. 

Cenevre' de 
ltalyan'lar. aleyhine 
Nnmayişler yapıldı .. 

Ceneyre, 7 ( A.A ) - Adlı 
Ababa'nın ltılyaa'lar tarafın· 

dan alındığı haberi gelir gel· 

mez, ltalyan'lar aleyhine bir 
takım oftmaylıler yapılmııtır. 

Ceneue kantonu relıl, kanton 
içinde oturan ltatyan'ların bay' 
rak çekmelerlnl yasak etmlıtlr. 

Kazı d'Itılya öoftoee haaımıne 

nGmaylşler yapılmıı, Ye kon· 

ıoloebaaeye gitmekte olan İtıl· 
yaa konıolosa ( Yuha ) ya 

tutolmoıtor. 

Gazeteciler dönüyorlar 
htaobul, 7 (özel) Bel· 

grad'ı giden gazeteciler yarın 

( Bogao) 11bahkl ekspreıle bu 
nya geleceklerdir. 

Fuvar gazinosu 
K6ltftrparktı loÔa edilecek 

funr gazinosu 26,000 lirayı 
mftteabhlde ihale edilmlttlr. 

Teftiş 
Belediye reisi doktor Behcet 

Uz, dlln belediye evlenme da 

lreılle dara!Acezeyl ve beledi· 

yenin baz1 ln111tını tef tlı et 

miıtlr. 

Ankara, 7 (Radyo) - Hı 

b~ı hllktimetlolo Ankara maı.· 

libıtgazarı M. Markoa, gaıete· 

ellere beyanatta bulunarak de· 

mlıtlr kt: 

- HabelJ hükumeti memur· 
ları Sodın'a geçml1Jlcrdlr. Harp 

hllf fil devam etmektedir. ltal· 

yan'ların, Bıbe1Jlıtın lmparı· 

toru 1140 etmek letedlklerl genç, 
imparator ıüllleelne mensup 

Je&ildlr. Meneltk'ln metresinin 

çocuğudur. ayni zamanda akıl 

haetılığı11a d• mdptelldır. ita\· 
yanların Adla Ababa'yı almalı· 

larlle Hıbe, dnletl ortadan 

kalkmamııtır. Mftcıdeleye de· 
vım edilecektir. 

Fransa'da 
Askeri teftişler 

Parla, 7 (Radyo) - Frıoea 

erkAoı harblyel umumiye reisi 
Geo6ral Gomelen ve bava kov· 

vetlerl komındıoı ~enerıl Pojcı 

Şark hudutlarını giderek mG· 
daf11 teşkll4tıoı ve hudut hava 

kovvetlerlol teftiş etmişlerdir. 

Akşam ftzerl hava yollle 

Ltyoo'a dönnmaşlerdlr. 

logiltere mağlftp 
Vlyını, 7 (Radyo) - Stad 

yomda altmıt bin ııeylrcl öoıln · 

de yıpılao mOeabakadı A 'fOS 

turya rakımı Ioglltere takımına 

2 1 gıllb gelmlotlr. 
-------

Komünist 
Partisi Şefi
nin Beyanatı •. .. .... 
· Başıarafı 1 inci sahifede -
rln fazla Yergi vermeıılne latl· 
oat etmektedir. Parti, meclise 

bftyftk ıervetlerden nrgl ılın· 
m1111 hakkındı bir lAylha vere 

cektlr. 

Bu hareketimiz bir lhtllAl 
te,ebbtha deilldlr, fıkat fran · 

gıo letlkrarı için !Azım bir 

bar .. kettlr. 

Nafıa işleri için bftyak bir 
plAn Tftcadı getirmek lbımdır. 

Bu ıoretle lealzlere le temini 
lbımdır. Zirai mıhıolAtın kıy· 

metlendlrllmeıl de ancık bu 

ııayede m4mkan olacaktır. 

Proğramımızın en bıılı nok· 
tılarındao birisi de Faılst teı 

kllAtın tımımen llgııııdır. 

Bırlci ıılyaıette solhomoıon 
mecburi ııalh Akidesidir. Mftte · 

kıbll muavenet p•ktını n 
mıntıkni paktlara ihtiyaç nr· 

dır. Leblıtıo ile mftn111ebeıle · 
rlmlzl ıelah etmeliyiz. 

Komftnlıt partisine menıob 
olanlar dı hıdemıh Ammede yer 
almıhdırlar. 

Yeni kabine her halde "Balk 
cepbeııı~ erkloındın mftrekkeb 
olacaktır. Partimiz ba kabine· 

oln meiılslnl kolaylııtıracıkhr. 

Komftnlet partlıf, ateş ııllb 
ve Kıtollk teekllAtını dı elini 
ozatmıktıdır. Mıkııadımız Fran 
11'nın karıemılJ olan lelerlnl 
yoluna koymaktır.,. 

Demiştir. 

Komtınlıt partisi ııekreterl dt; 
- Blı ne Romı'dıo, ne 

Berlln'den ne de Moakovadıo 

dlrektll almaltayız. Bizim 

programımız Jt'raoaı~ halkının 

temayüliııoa en uygun bir 
programdır. 

Vergllul ııılib zarurttlnl her· 

kes kabul ttmektedir. 

Demlotlr. 

Köylerde Ko.ltür Kalkınması 

Köylü )·avrular Menemen'de ı1tatıirk.iin büstü önünde .. 
Menemen'deo yazılıyor : 

Kazamıza bağlı Alanlçl kliyft talebesi bıılarJDda muaJllmlerl 

olduğa halde, şehrlmtze gelerek bfttün btıkumet teekll4tıoı 1 bele· 

dlyeyl, mektepleri, hapishaneyi gezdiler, izahat aldılar ve Ata· 
tOrk'ün bOstO önftode tezıhftrat yıptılar. Talebe atatıından ftç 

çocuk. gilzel manzum parçalar okudular. Halk toplandı ve köy 

ynrolaraoı hararetle alkıelad ı . 

Cumurlyetlo ktılUlr yolundaki milcıtdele '9e movıffıkıye ll, 

bu ııuretle güzel bir mleal göııtermlştlr : 

Bir. kazanın en uzak köylerinden kalkan yavrular, herşeyl 

yakından görebilmek, kavrayabilmek lmkAoıoı buluyorlar. Bu, 
elbette ki, manalı bir hAdlsedlr. 

Turgutlu'da Soysal Yardımdan Çok 
Güzel Bir örnek4 

.... A se: ı g;ap •i\'f ;M -

Torgotlodın yazılıyor: 

Targotlo'da ilk mekteplerdeki fakir, bakımsız ve yetim yav· 
roların ihtiyaçlarını başarmak Gzere le1Jekkül ttmle balooıo 

yokııol çdcuklırı esirgeme kurumu, hakikaten çok verlmll bir 

ıekllde çılıımıkıadır. Bu korum mekteplerdeki 120 yavruya 

her gftn sıcak yemek vermektedir. ~on 84klmlyetl mllllye hay· 
ramındı da onların giyinme lhttyıçlaraoı g~ze alarak, hepsini de 

yekne11k bir ııurettc glydlrmeğe muvaffak olmuştur .. Bu lnHnl 

ve yftksek ıllkadan biz de çok memnun olduk. Heyeti tebrik 

ederiz. 

Leon Blum'un Beyanatı 
~~~~-----~~-----

- Başı 1 inci sahijede -
re'dıkl teekll&tını müzaheret 

gOıtermlı ve barbıo ônftne ge· 

çllmeıılne çalıımıotır. Bunlara 
rağmen uluslar ıosyeteel solhu 

muhafaza edemedlRI gibi Ha· 
betlııtan'ı dı hu elim vaziyet· 

ten kortarmığı monffak ola 

mımıehr. 

Bonon için elden geleni yı· 

parak ııosyeteolo dalılmııııoa 

meydan vermemek lazımdır ve 

ııoıyeteyl yeni esaslar dahlllndc 

takviye etmeliyiz. Soıyeteye 

menııop olan devletlerin 11ml· 

mf bir teşriki mee.lıl icap et· 
mektedlr. Bu me11inln mlhve· 

rl de ııllAhların azaltılmasıdır. 

Fr,.nea ile lnglltere mftoase · 

betleri ıraııındı mOteaddlt de · 
fılır noktainazar ihtilafı çık· 

mıetır. Bu lhtllAf lar bllhaeea 

Habee Itılyı ve Ren duaların · 
da göze çarpmıştır. Balbold 
iki deTletlo hayati menafii, 

blrleemek, beraber çıhşmaktar. 

Son tahdidi ıesllhıt koofe 
; 

ransının akim kalmaeına ge 

lince: Ben kendi heeabıwa bu 

hnıoetı cesaretimi kaybP.tmlı 

dtğlllm. tahdidi tesllhat için 
çalı,scığız '9e movalfak da 

olacığıı. 

Alma•yı'oın tekrar ılllhlan · 

maaı, Ren gayri ıekeri mıotı· 

k aeı n ı tecnüza. büyilk ve ka· 
çak birçok devletlerin de sl

llhlanmı yar•şına girişmelerini 

icap t ttlrmlştlr. 

Sulhun temini için umumi 

bir tahdld teellhatı ihtiyaç 
vardır. 

Almanya tahdidi tesllhat te· 

oebbO.ılerloe iştirakten imtina 

ederse, biz kararımızı nrme· 

llylz ve Almıoyı'uın da hu 

karara letirak ettfğlol kabul 

etmeliyiz. Eğer Almanya sllAh· 

)anmakta ısrar ederse o zaman 

kat'i olarak miltecıvlz olduğa 

tahakkuk eder. 

Loodra, Moıkovı ve Parla 

araııındı sıkı bir teşriki meaal 
)Azamdır. 

Bunlar, sulhun teminine ya· 
rıy11cak kııti kararları ittihaz 

etmelldlrler. 

" Habeş davaııoı gelince, 

mabvolmıkta olan hu devleti 

kurtarmık için yahut, i'l'klo 

dereceılnde bir kurtoloı temin 

edebilmek için çalıımıktın bir 
ın geri kalmamalıyız. 

" J nglltere'yl mOeterek tesa · 

nilt •e emniyet davaeıoı terk 

etmeğe bırakmak çok bOyilk 

bir ııiyttııet faciası olacaktır. 

Çaoktı Fraoea tam bu ııradı 

Inglllz'lerin müdafaa ettiği hu 

eııaıları mCldıffıya her zaman· 

Avam Kama
rasında Şiddet· 

li Münakaşalar ....... .... 
Başıarnfı 1 inci sahifedt 
Eğer amele partisi relek 

buluneayd•, bundan baek• 

siyaset taklbetmiyecektl. C 
Demiş ve ltalyan-Hıbef 

1 

•asından bahsederek Str1ıe 

be:i vahamet arzeden bd 

elenin dalma uloılar eoıf 

kadasu dahlllode hıllfol 

dlğlof, fakat bcıyak devle 
loglltere'olo bu an:oauo• 

zıheret göeıermedUderlnl 1 
etmletlr ve: 

- Bir devletin 
seti hayalAıa değil, 

letlnad etmelidir .. 
MOşterek tesanO.d olmadı 

gOre vaziyet artık sarihtir· 

Diyerek sözftotı bltlrmf 

Slr O.sten Çemberlayn 

alarak: 

- Harbın 

ıırada zecri tedbirlere de 
zom kılmamıetır. Necaıl'ol• lı 
Habee hdkumet erkAoınıo t 

rarları, emrlvAkll tamımlıdJ le 
Zecri tedbirlerde ısrarı dl 

naeız gOraıekteylm ve belki d 
bu, yeni h4dlse ve vebame 1 
meydıu ıçıcaktır. k 

Enelce de ııöyledlğhn 

bile İtalya'nın bu tol bılJır 
kuvveti vardır. Demiştir. 

S1ııbık mcıstemlekeier b•~ 
Lord Ameri'de zecri tedbiri 

kaldırılması lehinde beyao 

buloomoştıu. 

Loodn, 7 (Radyo) - A 
kamaraıunda D1e bakan 
Eden'den sonra eöz ılaD 
lav Fılhler, Dış b•kanıu 

dlğl lzabatıo, hakumetln 
seti bakkmdıkl endişeleri t 
edemediğini, mtltecavlze 

tam ve kıt'i tedbirler al 
IAzımgeldlğlol söylemiştir. 

tör Henderson da loglltere 
ııllAblaomaeıoın sebebi Al 

ya'nın sllAhlaamısı olmadJ 
blldlrmlı, Slr Osten ÇeOJ 

IAyn ise zecrf tedbirlerin bO 
de'9letler için fıydaeıı . oldO c 
no eöyllyerek demiştir ki: 

- BabelJ davasında ı 
f nk:alAde mfthlm bir ko 
ltalyayı soMan geri edebili 
Romı'dıkl Inglllz ııef iti 
geri ılınması da bir teıılr 1• 
maz. 

Mohıllf bir meh'oıun, l 
ya'oın Milletler cemlyetlO 
çıkarılmaııı hakkıod11kl ttı 

f inden de bıhıederek, bO 
doğru olmıyacıiını, AlPI• 

ve diğer mllletlerln de ce 
yetine iştiraklerinin te 

IAzımgeldlğlnl ıöylemlştlr. 

-------
dan fazla hızırlıomıı bol 

maktadır. 

" loglltere h4kumetl, > 
ropa ·nın yeniden ıslah •e 
y1tsı hosoaunda Fransı'nıD 

tün yardımlarını istinat 

bilir. ,, 

Demletlr. 
Londra, 7 (A.A) -

Herald gazetesi Fransız 

llstlflrl lideri M. Leon 
ile yaptığı bir malikatı peŞ 

mektedlr. Blum diyor ki: 

Kaçftk, bOyük bftUln Atı' 
devletlerine benimle hlriJ 

ııllAhlarıoı bırakmımığa ı 

olap olmadıklatını sormak 

heder. Almanya ıılliheızlaO 

işine lıtlrakten imtina e 

takdirde kendlal hariç hır•"' 
rak bir ınlıımı ıkdedUe 

Böyle bir ıolıemıya AIPI•" 
iştirak etmediği takdirde JOf 
mu kıdar mfteeslt olmıyac•" 

İtalyan · Bıbee ınlaePl•,ı 
hakkında timdi ne yapıl 
llzımgeleceğl ooıllne M. JJI 

oo cenbı nrmlıtlr: 



obanın Aşkı Ve öldürü
Jen Zavallı Kız, 

Çoban Şahin'in muhakemesine dOn başlan· 
dı, şahitler cinayeti anlattılar. 

ltayÇetrne kasaıının Alıçatı nı· Çoban Şıhla'ln, mıktal Şadi· 
ilinde ıık yCllClnden Şadiye yeyl ıe,dlğlnl te kıılı konutla· 

.... da onbeı · yııındı bir kıı · ğuna duyduklarını, kııın baba 
"la1ı bıçaklı on tekiz yerin· h~ı ile ınaıının bunu menet· 
:;;- Jınhyırak canavarca bir tiklerini, bir gCln eığırl1rı ço· 
s.:_e ôldClren Halid oğla çoban hanı gôtClren Şıdlyenln yoluna 

la'ln muhıkemeılne dCln çıkan Şıabln'lo, kın . klçmık 
~teeaadı bıılınmııtı~. lıtlntık. teklif inde bulunduğuna, fakat 

• h raraameılndeı, çoban Şıhlnln kıııo bono kabul eımedl~lol 
e•aı oobeı yııındıkl kızı, on ıôylemlelar te bandın hiddet· 
:kıı yerinden cınHırca yarı· lenen çobın Şıbln'ln, koyun 

flp ôldarmeal ıebeblle idam totmığı mıheaı acu kıocah 
e..,__ bir değnekle kızın ayıklarını 
~ .... na tem11 eden mıddeye IGt turduğonu, buodıo mCltee11Jr 
1... e mahıkeme1lola yapılması 
~ .. 

1 
olan kızın tlddetll birkaç ıôz 

.ı .. yordu. 
18· '--ı eôylfyerek: • L"' c'ıbına bıılıoan Şıblo, ba 

v " - Stnlnle ben hiçbir yere 
I• 11

111 
çok ıetdlğlnl, fakat bıbı· gidemem ve etlenemem. Dedi 

0 
lııaın 'e aaaıının kendlıfle ğiot, Mcııahln 'fa luııp yanında 

ı ttle 1 l Dm ılne mtllaade etmedik· tıııdığı bıçaklı kızı on ıeldı 

1 
d~~DI, kızın dı kendlılnl ın· yerinden ytralıyıp t>ldardGğaoa 

ıld ,·Dl ıöylemlıtlr. Şahid olar1k ıöylemlılerdlr. Bazı ııhltler 
e it. lenen BHı, Denle, Şerife, gelmemlelerdl. Onlırıu celbi •e 

rablrn •e Fıtm• •ık'ı bık dlaleameıl için muhıkeme bıı 
~da bildiklerini anlatarak ka bir gCln~ bırıkıldı· 

Başdurak Cinayeti 
t ~~------•H••·----~~-

ı n ç i kof Hasanla Ibrahimin Hôdise-
e Alakaları Olmadığını Söylediler. 

••• l~tdurak'tı dört yol ığzındı dam: 
il blm'I öldClrmekle maznun 

laaotkof e.... te kardeıl lb 
::'lll'l1ı htdleede allkuı bu· 

•ıklı masnan Htlına•ocın 

~h.kemelerlne dla Ağırceu· 
haılınmııhr. 

"llaaalari mahkeme relılnln 
'°'daga ıaıllere .erdikleri ce· 
::••dı, elnıyette ıltklları bu· 
._. lllıdıAını ıöylemlılerdlr. Arı· 

~ Mehmed adında bir tıhh; 
•Jet geceli 1rıbaılle dört 

)ot ile •ğıına dotra gelirken yer· 
Jıtın bir yarala gördtlAtlnl, 

~inde ıçılmıı olaa derin bir 
a..L dan kınlar aktığını, yanını 
-...,ı.rık: 

...! e 1eal kim tarda ? Diye 
-·qaıaca : 

,_-. Beni Mlnçlkof B111n 
.. rda, diye Clç defa tekr1rlı 

11~•• eöylemletlr. Şahit kaaap 
,rJr11llıb demlttlr ki : 

c ,1, - Beı 1rkıd11, kendimize 
~ 0lın dClkkAndı rakı içiyor· 
~it, Janımııda balanın 8111 

0 .;.::•r "ralık eo dökmek için 
to çıktı. On beı dakika 

1 t•''• içeri gtllace bııındao 
e lalııamıı olduguna gGrdClk ; 

- Ne oldun diye ıordum, 
ı..,- Knga edenler t1rcb, on· 
de, 1Y•rmagı çılıtırken bııım 

1•rılıadım. 

n l>edt Sonra dı11rı çıktım, 
'l'ld L ~k e ••labıhk •1rdı n Mln 
~f lbrablm'I gôrdtlm. Kı 

laAın 1ebeblnl eordam, 
Blrwey yok, eeyredlyoram, 

'- ş_bld İbrahim oğla kaup "'':la dı d6kktnlır1ndı r1kı 
'-ta en BClınCl'aCln ıyrılıp dı · 

~~1 lı:bğını, kendinin de çı 
~it dlraek bııındı bir kılı· 
"'- gôrdl&ClnCl, iki bekçinin 
""- llda te elinde bir bıltı 
4't Q birinin götClrGlmekte ol 

'-llQ, bir t1raft1D da: bt; Bunlar beni öldClrGyorlar? 
t.._~ bıiırdıAıaı ıöylemlı te 

't lllr ki: 

... ~rır dClkkina geldf~lm va· 
lı:lıP.blr'll Ho.eyln'I yır1h 
"· &imla turuıaua eor· 

Beni Mlnçlkof 81110 
•ordu. 

Dedi. Sonra tekr1r dı11rı 

çıktım. Mlaçlkof Bıean elinde 
bir demir olduğu hılde orada 
ııılun bir halde dolaııyorda. 

Aı llerldtı şıdının öaClnde de 
Mlnçlkof lbrıbtm'I gördClm: 

- Blıe taarroı ediyorlar. 
Diyerek yanımızdan ıyrabb 

gitti. M11naoları ıoıl tetclh 
edlldl; 

- Blı turmıdık. 

Dediler. Gelmemlı olın ıı· 

bitlerin celbine kınr •erilerek 
muhakemenin denmı bııkı 

bir gtlne bırakıldı . 

Motör cins yeti 
muhakemesi 
bitmek flzeredir .. 

HCldı terdi motörClnde tClc 
cardın Cemıl n Halil ile Re 
ceb kaptanı parılır1nı tamah 
ederek öldClrmekle masnon Oı 
mıa kıptınlı Çlplnoz Ahme 
din muhıkemelerlne dan ığır 

cezıdı deHm edllmlııtlr. Şlm 

diye kadar ııhltlerla tamımı 

dlnlenmlı olda~undın dClnkCl 
,colıede m11aanSarın nklll m6· 
dafaaıını yıpmıı, bu clnıyeue 
mtltekklllerlnln hiçbir ılak111 
baluamıdığını, mııum olduk· 
l1rın1 ıöylemlıtlr. Kıraun tef· 
hlml için mubıkeme bıııb 

gine kalmııtır. 

Bir kadirşinaslık 
Parla, 7 (Radyo) - M. Leb 

run 11bık cumur relıl Pol 
Dömer'ln katli ıeneldenlyeel 

mClnaaebetlle bugftn mezarını 

bir çel~o koymo11tor. 

Kayıb Aranıyor 
Torbala k1111ının Dı~kızılca 

nıhlyeaiola Çıkubeyll klrye· 
sinden Gökçe oAla All'nln SaAır 
n dUelz 22 yıııındı Fıtmı 

ıdh km kıylbtlr. Bilen ve 

girenlerin lnıınlyet namıaı 

lımlr'cİ., Keetelll eaddeeinde 
ll6 nqmarth kömGr bıaıadı 

Bay Ali Yad1'7e haber ve11la. 

lzmir Muha8ebei Hususiye Modorlttğilnden: Açık artırma 

ile fevkalade 
boy~k fırsat 

Bedeli 11bıkı Buloadoğu Ctnet Soklğı No. Mftddetl icar Mftuyede MOzaye· 

yer mtıddeıl deolo 

Ltrı K. bıelaogıcı 

455 00 Tirede Uzgor ılıcaları 1,5,36 dıo Bir sene 20 gftn 2,5,36 
1,5,37 ye 

60 00 Kemılpıeıdı Et Medreıe 5 1,6,36 dan Bir eene " « J,5,36 
31,5,37 ye 

50 00 " Et l ncl nkıf· .. .. Bir eene u " 1,5,36 

çı ıokık 38,32 

50 00 .. Ev HGkdmeı .. " Bir eene u .. 1,5,36 

karem 41 

36 00 DClkktn Jzmlr cıd· 1,6,36 dan ( Jç ıene " " 1.5,36 

deıl a4 31.5,39 .. 

35 00 .. " bmlr cıddeal " .. Üç aeoe " .. 
40 00 .. .. .. .. " " .. .. " .. 
35 00 " " .. .. c .. .. .. " u 

35 00 .. " " " " " .. .. u .. 
35 00 " .. » " .. .. .. .. .. .. 
35 00 " .. " " .. " .. " " " 

50 00 .. .. Kllımpıe• " .. " " " " 
cıddeel 

ldarel hoıuılJ.e ıkarıllndın olup yakandı yer te cloılerl gôeterllrn akar bhıalarında gliiterl· 

10 mayıs pazar gftotı sabah· 
leyin saat onda birinci kor· 
donda tayyare aloımaeını var· 
madıo enel 198 nomınh bG· 
yok hanede fevkallde mobil · 
yeler ıçık artırma euretlle H· 

tılıcakhr. Sıtılıcak eşyalar me· 
yanında ce,lzden mımnl bOf e, 
kara mıoodao mamul ıoıbtarh 
yemek maaaaı, ceviz marekeo 
yemek sandalyeleri, avropı mı· 
mulltından ipekli kanepe ta· 
kımı perdeJerlle beraber, ayrıca 
mıondan mamul ipekli frın11z 

.kanepe tıkımı, 3 pırçah mıon 
franeız kanepe takımı, 9 par· 
çalı f lllzl ipekli ceviz 9 par· 
çalı takım, biri markalı ılyab 

alman plyanoeo tabureılle be· 
raber, mCldener maoo yemek 
maıaıı, fe.kıllde zarif ve Dl· 

dide yatık odoıu takımı, otCen· 
yereli dolıp, tuılet, laomao ve 
komodlnoıu, ITropı mımull· 

tından fantazl 7 parçalı b111r 
kanepe tıkımı, llr.I ve blrerbu· 
çok klelllk bronz karyolalar, 
aomyeler ve yıtıklarlle beraber, 
cevizden mamul ve gayet tık 
te oıdldeıemelyellk, maalf ce· 
vlıden iki ıdeı kadifeli kolluk, 
fevkıllde IClkı oömlne aynaaı, 

ıpırtmealır1 ve pınelyoolsrı 

elnrlııll gıyet nadide bftyftk 

madeni ıobı borolarlle beraber, 
portatif iki taraflı bCl yak ya· 

zıhaoe, mermerli kolonalır, 

heykeller, kldlfeli ve kretoola 

len mllddetlerle kirayı nrtlmf.k Qıere mahıllldde mlzacdeye çıkarılmı11tır. icarını talip olaolauo 
ihale glnftoden enel mıhılll Mobaıebel Huıuılye memurloAonı mGrıcHtları llto olunur. 1172 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mı. Mt. 11. ıl. komlıyoau rlya1eılndeo: 
Cumorlret kır1 ve deniz ordaeundı kallınılmık Oıne 14.55 

ıayıh aek~d memurlar kınuauoı ve bnnı alt tallmıtı hokClmle· 
rlne uygun olarak ıeığıdıkl e1rtlırlı yedinci 11D1f (Aıtkerl hare· 
me ıöre 30 Ura maaııı 1111) aakeıl adil htldm ıbnacıkhr. 

l - Bokok mektebini en ııağı iyi derecede bltlrmlı olmak. 
2 ihtiyat zabiti olmak. 
3 33 yıeıadıa yukarı olmamak. 
4 Bııkıe•nı geçer h11talığı te nılfeılnl gereği gibi yap· 

mığı mani olıbller.ek vocut ve akılcı bir 1111111 balon· 

5 
6 

mama. 
Tam teıekkClltth bir aıkerl bııtaaede mna1e11e ettlrl· 
lecektlr. 
Yıbıacı ile e'll olmımık· 
Şeref ve bıyılyeıl mobil bir ıaçtın mutlak ıarette bir 
cDrlmden dolayı Qç ay veya dıhı slyıde bıpıe mıh 
kdm teyı bllyle bir saçtın takip altındı bulanmamak. 

7 - Sırhotluk kumarbazlığı ıdet etmlı komar oynamııı ıh· 

8 
9 

10 

ltk te ealrece Btklmll~e yaramayıcık bir btl ile dile 
geçmlıı olmamak ve bunları pollı tıhklkatlle tenlk etmek. 
Nofoe kAğdı eorell ihtiyat zabit terhlı tezkereal. 
Dlplomıaın tıedlkll ıuretl muhtaaat hal tercameıl. 
Ba 11rtlar dahilinde lıteklllerln veılkalırtle dörder ıdeıt de 
fotolfallulle birlikte bir lıtldı ile en geç 16 Mıyıı 936 
guaOoe kadir en yıkın ııkerl komotınhldıra veya 
aekerllk tClbelerlne mClracaıı etmeleri. 

28 30 3 5 6 8 10 12 14 

lstanbul Gedikpaşa jandarma sa
tın alma komisyonundan: 

Jandarma dikim etinde yıpılıcık faali& ve çorep için kallı · 
nılmık 6ıere beıbln kilo ydo faolll te ıltı bin kllo ytln çorap 
ipliği ile dört blo betJll kilo pamuk çorap lpllAl kapata 11rf 
ekılltmeılne konmoı ve ekaUtmf'lnln 19,mıyıı,936 gOalemeç eab 
gllntl 111t 15 ıe yıpılmııı mukauer baluamoıtur. Bunların tı · 
earlınan bedellerlle ilk gtl•enmelerl •ıı•~ıdı y11ıhd11. e~pelnln 
bir lıtekllye lbale1I caiz olduğa gibi fanlli te çorap ytln iplik· 
lerlnln bir te pamuk çorap ipliğinin bir lıtekllye lhıleıl dahi 
caizdir. Ekalltme Gedlkpı11dı jındarmı dikim evi bln111 için· 
deki komlıyonumuzdı yapıl•caktır. Şart Uğıdı onalta kurut be· 
del mnkıblllnde komieyondın berglln ılınıblllr. lıtekltlerlu lıtl· 
yeceklerl kıleme atı ilk gtlvenme mal aandığı mıkbuıono teyı 
muteber bankı kefalet mektubuna ve ırt1rm• te ekılltme kano· 
aundı ve ıart kAadındı yazıla ıılr belgelerlle hlTI teklif mek· 
tublarını ekılltme ıaaıinden bir eaat enellne kadar komlıyondı 
bulunmaları. 

İlk gCltenme 
Ur1 k. 
900 00 

990 00 

~21 88 

231l 88 

Tae1rlaoaa bedel 
Lira k. 

12000 00 

13000 00 

5625 00 

30825 00 
3 8 

Milli Emltk MGdClrlftğDnden: 

Ahoıcık mlktır 

Kilo Rr· 

12 

bOOO 00 fınllA yon ip· 
Uğl. 

6000 00 çorap yfto ip 
lfğl. 

4500 00 çorap pımok 

16 
ip ligi. 

228!-110~ 

Sallı S. No. . Lira K. 
207 Darağıç ııehhler lpllk ı. l 03 eıkl N o. h ar11dıa 91 50 

mClfreı 305 metre marabba1 ıraı. 
206 Kıbrımınlar eepetçi ı. 60 tıj No. h 195 metre 68 25 

murabbaı ıraı. 

211 Birinci ıGleymaulye .tok ıydın ı. 30 kapı No. h 40 7 5 
163 mtıtre mur1bbıı araa. 

21 S Boca mecidiye c. 36,38 eıkl 30 t•j N o. la 147, 25 36 81 
metre murabbıı area. 

220 Bacı aeağı mahılle nıbl ı. 11 taj No. h 305,02 76 26 
metre- mar1bbıı arıa. 

221 Baca •eığı mahalle galetn11 ı. 3 No. h 9.11 te 76 25 
nıbl ıobğında 9.13 nler araaındı 301,08 met · 
re murabbıı anı. 

Yulıuda y11ıb arsaların aıCllklyetlerl peıln parı ile ödenmek 
ar.ere onbeı gCla maddetle arttırmıyı konulmoetor. lhıleal 14. 
5.936 perıembe gClnll eaıt 17 dedir. Alıcıların Milli emltk mG· 
dlrl1etlae mQraeaıtlıra. ao 8 1101 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 
• 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıobk No. 36 

Telefmı 2310, eti 3668 

Bıy•adıi ııliye hakak hA· 
klmUğlnden: 

Bıyıadmn tenlce nı ıhılle 

ılnClen ıeleolçll llyıı oğla ld· 
ılı t1rafından ayni mahallede 
oturmakta iken tegıyyap etmeal 
eebeblle tbmetgAbı meçhul 
kalan y•ear o~lu ıhmet kızı 

hıydye aleyhine ıçtı~ı boııın · 

mı dnıeı Clzerlne maddelıleybı 
hıyrlyeolo lkametgAhı meçbol 
baloamaeı eebeblle tebllgıtın 

116nen yapılm11ını karar te· 

rllmle oldugandın davetiye ,.. 
rakaeı mahkeme dltanbınealne 
talik kılınmııı olmıkla yevmi 
muhakeme olan 27 mayıı 936 
çarşımba ıaat 9,20 de bayın· 
dır aallye hakak mıhkemeelnde 
baz1r balunm111 veyı bit vekil 
bolondurulmaıı ıbl takdirde 
mahıkemebla gıyabıadı bıkı· 

lacığı tebliğ makamını kaim 
olmak Clıere llAa olunur. 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
MOcellithanesine 

Uğrayınız. 

ikinci Kavatlar 
Numara: 32 

Kiralık 
Izmlr'de Gözlepe tramny 

cıddulnde Sadıkbey bıhçeıl 

kır11111oda 693 numaralı hane. 
Evi görmek ırza edenler ya 
nıadıkl 691 numırala hıneye, 

koaturaıo yıppJık Dzere Kar 
ııyıkı Kemalpııı caddeılnde 

veleepltcl Ahmed Nlhad'a mO 
racaat. D. 6 

11ezlookl1r, IAle elfonyerell ay · 
nah •e aynaeız dolaplar tua-

letler •e komodlnolarlle bera· 
ber, eniz bir ve lkl katlı ay· 

nalı dolaplar, yftkaek sehpalar, 
muhtelif madeni el cıra maaı · 

lır1, ilke birer klıılllk karyo
lalar yıtıklarlle benber, muh· 

telif berakende eındılyeler ve 
ortı masaları, poralen lhabe 

tıkımlan, dl ran, yatıklı bera· 
her, muhtelli ıynıh aakıhklar, 

etajerler, camlı k.OtGphane, da· 
hın moııımbalan, lAke bftyClk 

buz dolabı, ımper markalı 5 

ltmbılı r1dyo, oHI kristal kuı · 

lo ayna, gayet 11rlf ceviz gu· 
deroba t01letlle beraber, lnglllz 

perı kıHıı, ımerlkan muıamba 

kınepr, per1kende dOeemell 

koltuk te Hndılyalar, demlcl, 
uıak, tebrlz balı, seccadeler, 

klllmler teHlr birçok eeyılır 

açık artırmı ıureıile eatılacaktar. 

F1111tı kaçarmıyıaız. Sıtııı pe· 
ııtndlr. 

TOrk mOzayede aalonu 
mfldflrlyetl D. 3 

Çocuk 
mütehassısı 

Doktor 
I 

Behcet Uz 
Hasıalnrını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniğinde kabul 
eder. 1'elejorı 3990 

'I'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lımlr ır.kercller çar1111ndı 20 numarıdakl Jmıltthıo~mı Iz 

mir Eski Bltpı11rı Suluhan civarında l numıraya n•klettl · 
@imden uyın mtlıterllerimln elparlılerlol yrnl ıdreelme ver· 
melertol eaygılırımlı bildiririm . 

Güzel lzmir bisküviı fabrikusı sahibi lsıanbullu 

lsmail Hakkı 
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~ Al~sehir Banliası = 
= ' = - -- -= • ...__ = 

cADA NA ,, vapura 12 Ma· _ J Z M J R Ş {J B E S J = 
yısta bekleniyor. Aovers, Rot· - ikinci Kordon Borea Charmdakl Kendi Bloaamda 
terdım, Hamburg ve Bremeo = TELEFON: 2363 
Direkt yok alacaktır. 

--
"MANiSA,, vaporu 25 Ma· - Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muanıclclcri \' apılar. 

yıeta bekleniyor. Anvere, Rot· - Vadesizlere % 4 
terdam, Bamburg ve Bremeo = Mevduat Şartları: A!tı ay vadeliy~ % 5 
Direkt yftk alacaktır. = Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. = 

.. SAMOS .. vapuru 6 mayıstı Zahire, azom, incir, pamuk, yap-ak-,-.,-y-on-v-ee-ai-re-k-omlsyonculuğu yapılır . Mallar geldf-

bekleulyor, Anver, Hemburg = ~inde sahiplerine en mO.eald şerııltle avans •erilir. = ------ -----------------::-::':';.i 
•• ~~~ ~;;~~: y :~ p:::·~~ k~:: ii111111111111111111111111111ıı1111ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııi ~1111 1 ç ki Alıp satan 1 a r a ıııı 
yıeta bekleniyor, 16 mayıea 

kadu Anvere, Roueıdam. Bam· 

burg, Bremen ve Direk lçlo 
yok alacaktır. 
AMERİKAN Eı:PORT LINES 

"ExHIBITOR,, vapuru 20 
mayısa doğra bekleniyor, Nev· 
york için yok alacak. 

SPANSKELINJE OSLO 
"BOSPBORUS" motörfl 9 

mayısta bekleniyor, Yafa ve 

fekenderlye lçfn alacaktır. 

Vepuılıun telmlerl gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taabhftde glıl~l · 

lemez. telefon No. 2007 2008 -Fı·atelli Spereo 
\' apur Acentası 

HOYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
11CERES11 vapuru 4 mayısla 

gelip 9 mayısta ANVERS, ROT· 

TERDAM, AMSTERDAM ve 

BAMBURG llmınlarına hare· 

ket edecektir. 
ERVICE MARITIM ROUMAIN 

11PELEŞ11 vapuru 12 mıyuı· 
ıa gelfp 13 mayısla PiRE, 

MALTA ve BARSELONE il· 
maolarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yQk kabul eder. 

lllmdakt hareket tarlhlerlle 

oavlunlardekl değlştklfklerdeo 

acentı mes'uliyet kabol etmez. 

Fazla ıafsUAt için ikinci 

Kordon'dı Tahmil n Tabliye 

binası arkasında lı,ratelll Sperco 

vapur acentahğına mftracaat 
edllmeal rica olonor. 

Tele. 2004 · 2005 • :l663 ..................... 
Olivier vEŞürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24!13 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

0 0POTO,, vapnıu 20 mıyH 
londıa, Bol, ve Anveraten ge· 

llp yok çıkaracaktır. 

°FL~MINIAN., vaporo 22 
mayıs J.Averpol ve Svanetadan 

gelip ynk çıkaracıkhr. 
DEUTSCHE LEVANTE I.INIE 

"llEHA KLEA,, vepurn 8 
mayıs Hamburg ve Bremen'den 

gelip yok çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
purların tslmlerl ve navlun Qc 

retlerlnln değişikliklerinden mes 

ullyet kabul edtlmf'Z . .................... 
Foça 

Yolcularına 

Kolaylık 
Ayvalık, Dlklll, Altınova, 

Edremiıl, Tire, Kula, Konya, 

Salihli; bu hatlara yolcu yük 

sevklyaıı . 

Zinet 

Jlır 

İHS-AN 
KLİSE.~E M0H0R 

..... 
~ .. - ' •N«A 

• !' 

o jf ıu ıı• 
1 ~ 

ATOLYESI 
BELEDiYE CIVARİ -LİMONCULA~ ÇARŞISI N~2 ~~-:-

= Nıızllll Mlldran rakı fabrikası bir ııene evvel ııon s18te01 = fturloe teel satını yenlltmlo bu suretle lçlctlere de ıııbbi r• 
_ kı vermr kte bulunmuştur. Vak ıll e lmalAhn kAfi gelmerP~ 

slodt:n mal vertlnılyen Aydın , Umurlu, Karapınar, Reşadfytı 

= Sök~ , MllA~. Muğla, Bodrum gibi yerlere de mal verllecet 
tir. lskoo tolar aşağıdadır. = 96, 49 190 kuruşluk ol~el t' rd e 

- 29, 21 c c = 72, 38 c c - 22 . c c 

- 16 c « 

yOzdc 20 Iskonto vullfr 
« 15 c c 

« 20 « « 

c 
H . 
16 

« c 

« c -- Boş şişeler Nazilli teellml 25 eaotilhre !l kuruşa alınır = c « 15 « 2,5 c « 
c c 1 o c 1,75 c c 

Aydın d"pomuz açılmıştır. Aydın havallel bu yerden lb· 
_ tlyacını temin edebllh. Aydınpalas karşısında No. 64ı 

~ .Madran mağazası ve rakl imalathaneıi eahibl 

iıımıımnııınımın111111n111111m1111111111111n Ln ır i ıııuımmnmmııı 

~=~gı •ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıı111111 
= Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
21 el tertip biletleri eatılıyor 

1 inci keşide 11 Mayıs 936 dadtr. 
BılyOk ikramiye 25,000 Ura ve mftUfıt 20,000 llndır· 

_ Ayr1C1ı 15.000, 12.000 ve 10,000 liralık b1lyük ikramiye· 

=: ler de vardır. Bu tertibin bllttlerlnl takip etmek l~ln bf · 

- rlocl keşide blletlrıl elmdlden alınız. 

Biletler hükumet önftodeki direkıörlok 
~r~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-~M~e·ıı•e•m-e•o•ş•a•r~b~a·y-.-lı~g ... •ı n~d~a·n· .. ··-- gişesinde ve bilumum bayilerde satılır· 

ÖKSÜRENLER - I 
Mutlaka (OKA~IENTOL) öksürlllr. p ı k · ı •rıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111uıııııııııııııııııııııııı 

oekerlerini tecrilh~ •rlioiz.. i1Z3 l' I l a ll l •11111111111111111111111111111111111111 O O K T O H lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
_=;~ı l - Beledlyr.ce gösterHecek bir mahalde keıif ve projeel mu- ~=- Operaıo·· r Arı· f. Yu•cu 
,_.., clblnce yeolden yaptırılacak mezbaha lnıaeı 9 ·5· 936 '-

tarihinde pazarlık usulU~ ••llhlne ihale edilecektir . 
...Q 2 - Pazarlık ıoı 9 ·5' 936 gonaoe raeılıyan cumartesi gaoa _ Merkez Hastanesi Operatöril 

1111t 12 belediye dairesinde icra kılınacaktır. = Haıııalarına her gdn 15· 18 e kadar ıldncl Beyler soktğ• 
~ :3 - Bu inşaatın wohammen bedeli 5579 lira 49 knrnıtor. Ttırk mOzayede salonu karıındı 78 N.lo muayenehıoe· 

Talipleri o bu miktar Ozerloden yOzde 7 ,5 nlsbetlndc = sinde kabnl eder. Telefon 3393 
~ teminat muvakkate vermekle beraber ihaleyi mnteaklp iilllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRlll 
...,.... ıo gün zarfında lebu teminatını yüzde 15 şe lblAğ •llllllllllUllllllllllllll... Doktor ~lllllllllllllllllllllllll 
~ edecek ve pazarlık ,artları dalrt'elnde noterlikten mu· 

...Q 111ddık mokavelenameyl azami iki OÜJ zarfında tanzim = A Kemal To 
ı.ı etmeğe mecburdur. c ~ • na y 
>~ 4 - MOteahbldfo bu gtbl lelerf yaptığına datr Nafıa 'lDOdOr· = Butniyolog t 'C bulnşık, salgın hastalıklar mütahassısı 
~ ve Pürjer. ~anah'ıo en iletüo Hığüoce musaddak fotoğraflı ehllyetnamesi ve Ticaret _ Baemabıne iıtaeyono karıııındaki dibek ıokak baıında 30 88yı• 

-C bir roüebil şek.eri old~guou odası veeikaeını haiz olması ı,artt'r = lı ev ve moayenehaneıinde ıabab ıaat 8 dan akşam ıaat 6 a kad-' 
garojından her gQo muntazam ~ unutmayınız. Kuvvetli milı· G - Tallplerlo muayyen gOn ve saatte belediye dairesindeki - haetalannı kabul eder. 

bil istiyenler (Şahab Sıhhat komlııyonı mfiracaat ~tmelerl lbımdır. E§ Milracaat edeu hastalara yapılmaeı Jiıımgelen Nir tahlilıt ., 
Sürgıın Bapları)nı maruf ec- =: mikroakopik muayeneleri ile veremli haatalara yapılmanna cenı s"' 

6 - Noter masrafı, pol, dellAllye ve bu foe alt maearlfıt la· 5 rfllen Pnomotorakıı moayenehaneainde montasaman yapılır. 
zanelerden arasınlar. llbloe ılutr. 1170 •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 11111111111 

ve emin bir surette otomoblJ, ~ 
kamyon vo tenezzüblerle temin ! ,. ~ 
edlUr. 1 ll:l)iiıııiııııııiilı _______ _. 


