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Bulgar'lar 
Nöyi Muahedesini Bozarlarsa 
Karşilarında Balkaı1 l)evlet

lerini Bulacaklardır 

Haheş· Imparatoru Cenevreye Gidiyor. 
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Fransn'da başbakanhğa sosyalistlerin şefi, dış hakanhğa P. Bon
kur'un, meclis. reisliğine de M. Heryo'nun geçeceği söyleniyor. 

11 Mayısta Sosyete Topl~ntısında 
Fevkalade Hadis~ler Bekleniyor. 

'faşrah Gazeteler! 
11. R. Ölaem 

(Belgrad) da ıoplaoan Balkan 
\'e küçük itiliif konseyleri ınünasebe· 
tilf!, Yugoılavya bükünieti, Türkiye 
matbuatını Ja Belgrad'a d8\'el el· 
rni,ti. Bilyük bir nczakt>t ve siya· 
&et eıeri olan hu daveti matbuatı· 

mızla ilgili olan makam hüeoü is· 
timal edemedi ve lıu daveti )alnız 
İstanbul gazelerine lıaer ile iktifa 
elti. Halbuki lzmir'de ve Adana'Ja 
da gündelik çıkan eMsh, siyasi ga· 
zeteluimiz vardı ki, bunlardan da 
birer tanesi bu Belgrad davetine 
j>e.kalii gönderilebilir ve bu suretle 
hem · Belgrad"a Türk matbuatını ça· 
~ıranıo, hem de ouya Türk mat• 
buatını seçip gönderenin makead· 
lan daha geniı bir tarzda temin 
edilmiı olurdu. 

(Belgrad) a kadar bir seyahat 
yapmaktan, orada birkaç ziyafete 
ittirak: ~tmekten ve nihayet blıkaç 

Balkan ıehrini görmekten mahrum 
kalııımıza hiç hayıflanmıyoruz. 

Çünkü içimizde (Belgrad) ı gören• 
ler, geaenler eklik değildir. Bizim 
gftcilmOu giden cihet, Türkiye 
matbuatını yalDJ~ letaobul'da çıkan 
guetelerclea ibaret addedenlerin, 
riliyetlerimizde çıkan bisim gibi 
·tibir yerinde ise• taıralı (!) gazete· 
leri, batti yalnız bu iıte değil, her 
moamelede, biç saymaları ve gene 
•laVlif caiz ise· bizleri daima övey 
evlit muameleeine tibi tutmalımdır. 

-----------lngiltere ile Fransız sosyalistleri temasa geçtiler. Komfloistler; 
sosyalistlere yardım edecekler. 

Sosyalistler ise, komilnistlerin kabineye iştirakini istiyorlar. 

M. lleriya 

Londra, 8 (Radyo) Ha· 
•11 ıjaoıından: Hariciye ona 
retloden nrlleu bıberlere göre, 

I 

1 l mayıs pH1rte•ıl gDnG ıop 

M. Pol llorıkur 

laoacak olın uluslar ıoayetetl 

ae11mbleılnde zecri te~blrler 

hakkında ııerllecek bHr, yeni 
Fransız kabloeel teeekkGl edin· 
ceye kadar ıehfr edilecektir. 

Hafta ıoounda Parla'te ..Sy&sal 
- Sonu 6 ıncı salıiJede -

Harar Şehri Yanıyor! 
Cibuıi lJ (Radyo) - Harar .da büyiik karga~alıklar çıkmııtlT. 

Şelırin büyük bir kısmı alevler içindedir. 
Debredava'da bulunan Fransız garnizonu buraya doğru iler· 

lemekte olan yağmacı çeteleri püskürtmek için tedbir almı~ıır. 

lngiltere 'de 
Mecburi Askerlik 
Bilhassa tuyyarecilik 

için buna ihtiyaç 
gösıeriliyor .. 

1.ondm, 8 (Radyo) - lngi· 
/iz askeri makamatı, bazı ı.eni 
f'fradı siltilı altına almah :::;a. 

ruretinde bulunmaktadır. Gü· 
nüllü efradın ı·ifayetsizliği na· 
:::;arı dikkate alznmaktadır. Çün· 
kü gönül/ ü olarak müracaat 
edenlerin bütıyeleri maıliiba 

muvafi k degitdir. Bunlardan 
ancak yüzde kırk nisbeıinde 

istifade edilebilmektedir. Bil

}ıassa tayyarecilik çok naziktir. 
Bu sebeple mecburi mkerlill 
usulü ilan edileceği siiylen· 
melcıedir. 

NegOs Hayfa'da 
Karşılandı. 

Kudfls'e hareket etti, 
orada d hazırlık var. 

Y onan Başbakanı Ati na
da Hararetle Karşılandı. 
Balkan raktınııı Hiçbir Zam'aıı Bu 
Kadar Kı1vvetlenmediğini Söyledi. 

Atina'dan bir göri'imiş .. 

Atlna, 8 (A.A) - Baıbakın 

Metak111 BelgHd'.ıao saat 20,30 
da Aılna'ya dlSnmftt •e lıt11 · 
yonda Romanya, T6rklye : u 

Yugoalnya elçllerlle kendJılof 
hararetle broılıyan kalabahk 
bir halk ldtlesl tarafından ıe· . 
IAmlanmıohr. Metake11 gueıe 
ellere bey•oatında, Belgr.a'ı 

ziyaretinden çok gftzel intiba· 
in gctlrdl~lnl ıaylemlt Ye ora· 
da yıpılıa mazakerelerln ıa · 

mimi bir itimat içinde cereyıo 
eyledlglot ebammlyetle kaydet· 
mlotlr. 

Meıık111 Bılkın antanta el· 

çllerlle lat1tıyon ıaloaunda yıp 

tığı kıea bir gôraım~ ıara~ında 

Bılkın ıutanbaın Belgrad kon· 
feraosındao çok konetleomlt 
olarak çıktığını •e ıfmdlye k: .. 
dar asla bu kadar konetll ol· 
mamıı bolundotonu ıôylemltllr. 
~-~-~-ı----~~~~-

Prens Pot 
ile M. Benes 
Bflkreş'e gidecekler 

Belgrad, 8 (Radyo)- Yogot· 
lnya 11ltınat nıibl Prenı Pol 
ile Çekoıılınkya Relslcomara 

M. Beou'ln Romınya krala 
Ktrol'o ziyaret için yakında 

Btıkreı'e gldıceklerl blldlrll· 
mektedlr. 

Şura11 doğrudur ki : Biz taı· 

rah gazeteler lıtanbol'dı çıkan ga· 
zetcler kadar ltol yapraklı, bol re· 
eimli, bol tefrikalı •e bikiyeli n 
nihayet bol dönyablı:b oeeneler de· 
Ailiz! Badcelerimiz bizi kıt kanaat 
geçindirecek kadar mütenzi, ıahi· 
felerimiz biraz daba az, mündere• 
catımız daha 1&tıfatıızdır. Fakat 
bunlara rağmen rejimin bütün emir· 
lerioi, iokılAbın bGtüo seyrini ta• 
kipte hiçbir zaman lıtanbul gaıe· 
lelerinden bir adım bile geri kal· 
mıı değiliz. Hatti göğsümüzü ka· 
harta kabarta iddia edebiliriz ki 
bu inlı:ılip -.e rejim. yolundaki va. 
zifelerimizi ifa huıueunda 1ııtan· 
bollu arlı:ada,Jarımızı geri bıraktı· 

Aımız zamanlar da olmuştur. O 
halde neden unutuluyoruz, niçin 
ihmal ediliyoruz? 

Geçimsizlik Yüzünden 
Doğan Bir Aile Faciası 

,,,,,. 10 Mayısta M. Mussolini ilhak Karu· 

Matbuat umum ıoüdürlü~üoün 
letanbııl gazetcleıile ilgisi l.ıizimle 

olan rabıtalanndau daha başkadır. 
Hele (Anadolu •janıı) bizi bütün 
bütün unutmuı bir haldedir. İıtan· 
bul gazetelerile ajansın, müstakil 
bir telgraf battı vaeatarile irtibalı 

•ardır. Haber servislerini munta• 
zaman oraya verir. Bize gelince, 
tabsiııateızbktao, kadro darlığından 
babiale biai memnun edemediğini 

ileri eilrer. Hılbuki ne tahıiut az· 
hğı, ne_ ILadro darlıAı ajansla ara· 
IQızdaki davada imil d~ildir. Bi· 
zim "ikinci derecede tutulmamız, 

ihmal ediliıimizdir ki, aramızdaki 

Utonımu gittikçe derinleıtiriyor. 

1ıte bu ıon (Belgrad) daveti 
rneı'eleıiode bir kenan bırakıveril· 
ınemiıin Amili de alitadarların bize 
karıı göıtermelı:te devam ettikleri 
ihmallerin bir eaeridir. Halbuki 
bizim ihmale layık bir gidiıimiz 

•e itimi& olmamııtır ve olamıyı· 

cıktır da .. 

H. R. Ôkıem 

·-27 Yaşlarında Bir Genç, Karısını 

Vahşiyane Şekilde öldordo. --Dan ıabah Kıbram•nlar mı- ile e•lrnmlotl. B•mlde, oımoı· 
hılleııılnde sHt 2,30 da bir lo n gazel bir kadındır. 

!\oıil Melımed 

cinayet olmoı, : geçimsizlik yi1· 
zGnden bir 11bıkah, genç karı 
ııoı ôldftrmGttGr Ctnıyet tôyle 

olmuotur : 
1amtr'll ~ll oğla 2t yaıla· 

rıoda Hafı& Mehmet, maran. 
goı lok yaparak geçinmektedir. 
Bet 1ene enet Eekl~blr'll 

tımıll kııı 25 yııaıda Hımlde 

lzdl•açıan bir mGddet sonra 
kngal•r bı1lamı111r. Tahkikatı 
göre bu kavgalara dalma Oafıs 
sebebiyet •eriyordu. 

Nihayet Hafız Mehmed, brıeı 
Hamlde'yi dövmtye baolımııtar. 
ff .-mide tahammGI edememlı 

ve Kıbramanlar mıballeılnde 
87 inci ada Gzerlnde ö ıncı 

ıokakıa 77 numıralı nde oto· 
ren anaıı Fatma ile ağıbeyıl 

Moı•afa'nlD yananı kıçmııtar. 

Mehmed, 'her badlıeden birkaç 
gOn sonra gldGp karııını yıl 

urup tekrar evine götGrmekte 
lmlo. l''akat bir ay kadır iyi 
geçindikten ıoara Mehmed yine 
karıeıoı dlherek ODUD, IDlll 

uıo e•lae kaçmasını ıebeblyet 

.ermekte imle. 

llamlde. bundan blrbuçuk 
ay e•nl gene koc11ıuıo To 
pıtlı mıhılleelndekl nlnden 
klçmıı n koc11ınıu mGteıddld 
defalar ne döomeıl için yıp· 

tığı teklif ı;rl kabul etmemlı. 
ZaHlh kadın, anası n ığı· 

beyıl itlerine ~lderken kapıyı 

-Arkası 7 ci sayfada -

Negüs 

Kudaı, 8 (A.A) - Boradaki 
Babet'lller Hılle SelAseyl hı· 

raretll bir ıurette kabul eımete 
hazırlanmoktadırlar. Bllhaua 
Necııl'oln Kıpti mauutırına 

glrece~I andı fnhltde merulm 

yıpıcıklardır. 

Hayfa, 8 (Radyo) - Habe· 
tlıtan lmpıraıoro Halle Seltılye, 
kraliçe, nllıht, prensle n ma· 
lyeıl erkluı bu uhıh luglliz 
harp gemlıtlt limanı gelmlıtlr. 
Kordonu dolduran binlerce 

halk imparatoru hararetle kar· 
oılamıflır. NegCb; bir mGddet 
lıtlrrhıt ettlkıeo sonra ekepreı 
ile KadGı'e bırekeı etmltllr. 

rını ltalyanlara Bildirecek .. 
Roma 7 (A.A) - BtıyGk fatlıt koo11eyl cumarteıl ıkıımı fn. 

kaltde toplınhya çagrılm11tır. Bu toplantıdan ıonra bakanlar 
111ecllıl toplanacaktır. 

Resmen •erilen mılumatı göre bu iki 111ecllı tarafındın Teri· 
lecek kararlar M. Mo11ollol tarafından Veoedlk. earayınıa bılko· 
nnoda ltılyıo uluıoaa bildirilecektir. 

iki mecllıla bu beklenmlyea dn"tl haıao memlekette blı 
ıGrprls b•ıııl etmlftlr. M. Mu11olfnl'olo Habeılıtaoıa mukaclde· 
ratını kaJ'i olarak teablt etmeelne lotlzar edilmektedir. 

Bandın batka iki mecllıı toplaotıeıuın milletler cemlyeıl kon· 
&eyinin toplanıcagı gGudeo bir gün enet •okubulıcığı ayrıca 
kaydedilmektedir. 

Baltık Devletleı·i Kon
feransı Müzakereleri 

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

Estouya Dış Bakanı, Sosyetenin Kov· 
velini K ayhettiğini Söyledi .. 

Znal (Eeıonyı'da) 8 ( Rad· 
yo ) - Balak dnleıleri bari 
ciye 011ırları dan ilk defa ola· 
rak toplınmıılardır. Toplantıyı 

ıç1rken bir söylev •eren Eıı. 

tonyı dıt bakını, dftnya nıl· 

yedol tetkik etmlı n : 

- " Utoılar ıosyeteıl ku•· 
ntlol kaybetmlıtlr. Harblumu· 
miden enel olduğu gibi, moh 
telif dnletler araıında ~izli 

ittifaklar batlımııtır. Slllhlın · 

mı yaratı gQa begaa u&mık· 

tadır. Bauıo bunl1r emniyet· 
ılsllge delllet ettiği lçla !utla 
olarak endlıe etmrkıeyl11. 

Baltık devlcıtlerl eulb lıtlyor· 
lar. Fakat, daayıyı bekllyen 
bGyftk tehlikelere karıı blslm 
de hazır bulonmım11 lbımdar. > 

Demletlr. 

Berlln, 8 (Radyo) - Alman 
resmi mahaf 111, Baltık devlellerl 
konferansını bayak bir ehem· 
mlyet nrmekıedlr. Tılla'de 

- Sonu 6 mcı sahifede -
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karıldı Ve Alkışlandı Italya, Devletlerin Habeşistan'dakjlzmir'in . 
El ·ı . . G . ç """ ı s·ıd· d. Büyük Derdı .. 

Adis-Abaha'da Vaziyet Normalleşti, 
Divanıharp De işe Başladı. 

ÇJ erJl.J} erı agırma artlll } Jr ) Tftrk olsun, ecnebi o!euu, 
ıehrlmlze oğrıyHların mOete· 

Roma, 8 (Radyo) - · Tevere 
gaaeteılnlo cenup cepbeılndekl 
mobablrtoden aldığ• hıberlere 

göre c~neral Graçyao! ordusu 
Barar'ı legal etmiş ve halk 

ıaraftndın doetaoe bir oekllde 
kareılınmıehr. 

M. MusJolilli 'ye alkışlar: 
Roma, 8 ( Radyo ) - Ddn 

Italyao kadınları tarafındın bft 
yük bir nilmıylo yapılmııtır. 

Ayni zamandı façlet genç 
lerl de teıabGrat y•pmııtır. 

M. M o88ollol mutat veçhlle 
balkona çıkarılmıo ve ılddetle 

alkıılanmıotır. Kadınlar; aynl 
nOmıylel hal earayı önftnde de 
yapmıelardır. 

Veliaht 'ın zevcesi : 
Port1ayıı, 8 (Radyo) - Se· 

Arcı hastane gemlel ve Vell
abt1D znceıl ııarki Afrlkl'dan 
dönmGş ve Porteayıt'ıan geç· 
mittir. 
Tebrikler : • Rom•, 8 (Radyo) - Mıca· 
rlıtan baeveklll ceneral Gömböı 
n A vueturya bıeveklll Şfteulog 
Mu11ollnl'ye ıoo zaferler dola · 
yıelle tebrik telgraf lan çekmle· 
terdir. 

Adis Ababa'da vaziyet; 
Adlı Ababa, 8 (R11dyo) Sabık 

Babee hükftmetl paytahtı ah· 
•ıll tıbU bir eekll almıe ve 

hayat yeniden b•o1ımıaJır. 
Şehir tolerl, omami hizmet 

ler ıabfl bılde lelemektedfr. 
Harp divanı: 

Adlı Abıba, 8 (Radyo)- Bun· 
dan iki gan enel keıllmle olan 

Fn111 ıomıllıl - Adlı . Ababa 
mGnakalAtı bagGndeo itibaren 
yeniden baelamıe ve Hbahleylu 
IHt ıeklzde ilk tren Clbutl'ye 
gltmletlr. Bu trende Fr.aı• 

Senegıl lut'ııı ve baıı ecnebi 
aileler vardır. 

Mareeal Badogllo bGtOo yol 
taran bir iki gGoe kadar ıçıl• · 

Cı.ını ve elmendlfer letatyon 

Kadın Tayyareci 
Rekor kırmak 
emelindedir. 

Kıp, 8 (Radyo) Tayya· 
reci Mollleon yeni bir rekor 

tulı için K•p'tın laglltere'ye 
DoAu Afrlkaeı yola ile döne· 
ceAlnl ıöylemletlr. 

Havada Çarpışma 
V HfOYR, 8 (Radyo) - Uçoe 

tıllmlerl y•pın ikinci alaya 
menıup üç aekeri tayyare ba· 

"Yıda çarpıemıft'r. Bunlardan 
bl.ılıl sakatlıomıe olarak yer" 
laehllmlotlr. Diğer iki d6omfte· 

t6r. Üç klet ölmfto, bir klol 
•Aır ıurette yaralaomııtır. 

Vas Konsellos 
Parlıı, (R•dyo) - 18 ler 

komlteal relıl iM. Vae Koneel· 
loa c~uevre'ye hareket etmlttlt', 

Halime opereti 
Dön akpm halk operet he 

yeti ilk ıemeUlerl olao.(Ballme)yl 
oynadı. Saoaıktrlarımız baldka· 
ten bayak mavıffakıyet göa· 
terdfler. Genç artletlmlz Ali 
Seneıl ve yOksek eeel ve kabl· 
ll1etl ile !kendisine pırtık bir 
lıtlkbıl h11ırlamıktıdır. bGn 

gelecek, Türkler'fo Jao Kfpo· 
n'ıı ıayılıe.ktır. 

larma Erltre'll aekerlerlo mu· 
hafız tazf n edileceği ol söyle· 
mlıtlr. 

Adle Abıba, 8 (Radyo) 
Mareeal Badogllo'nun emrlle 
bir dhanıharb teekll edllmletfr. 

Mareeal Badogllo yagya, te · 
cnGz gibi gayri kanuni hare· 
ketlerd8 bulunanların ılddetle 

cezalaodırılacatınt da bildir· 
mlıtlr. Mareıal Badoglfo Habeo 
rGbbıu ve hocalarını da kabul 
etmlo, kendllerlne bazı veeayıda 
balanmaotur. 

Rom•, 8 ( Redyo) - Yarın 

gece Venedlk ıarayı balkonun· 
dan Moeaollnt'oln tebliğ ede· 
ceğl karar, ltalyan'cıdan b•ıka 
Fraesız'cı, Alman'ca, lnglltı'ce 
ve belki de Yonao'ca oJar•k 
radyolara verilecektir. 

(Bu karar mahıllf eeıtle gece 
12,15 dloleoebllecektlr.] 

Zecri Tedbirler 
Devam Edecek mi 

Loodra, 8 (Radyo) - Ltbe· 
ral parti nam kamara11oa bir 
takrir vererek, hGkômetln bir 
terzıhal balaocıya kadar zecri 
tedblrlerln devamını ltttemeelnl 
tılebedecek lerdlr. 

Nlyöz Kronlkel, Milletler 

· cemiyetine kareı teahhGde gl· 
ren 1C liabe11lıtan'ı mftdafaa 
edeceğini söyleyen loglltere 1 çln 

yeg4ne ıeref 11 hareket, Millet· 

ler cemiyeti es1111 dıhlllnde bir 

ıulh ıartt kabul edinceye ka· 
dar ltalya'ya kareı zecri ted· 
birlere devam ılyaeetl tabtldlr, 
diyor. 

Varşova'da 
Yakalanan 
Tedhişçiler .. 

Vareova, 8 (Radyo) - Pollı, 

gizli tedhlıçlllk yıpan 100 ki· 
olyl tevkif etmlıtlr. Bunlar bir 
eulkaetta buluoae.k iken yaka. 
lanmıelar ve evlerinde bir bay· 
li cephane çıkmıotır. 

TOrkkuşu'na 

MOracaat .. 
Ankara, 7 (•A.A) - T4rk· 

kuıu Adına eubeel ha ayın 
dokuzunda, Borsa ıubeel on 
yedisinde açılacaktır. 

Tllrkkoou'oa ftye y11ılmak 

için bir çok yerlerden TGrk 
Hava korumu merkeslne yapıl· 
makta olan mClracaetlır dnım 
etmektedir. 

Ziyaret 
Stokholm, 8 (Rıdyı) - Po· 

lonyı kOltftr bıkaoı, fıdel ılya· 
ret için boraya gelmleılr. 

Jan Oark töreni 

----------------------.. 1----------------------Ital ya 'n ın Avrupa devletleri nezdiodeki sefirleri de Roma'da top· 
' lanıyorlar. Italyanlar Rabeş'ten asker toplıyacaklarmış. 

Londr•, 8 (Radyo) - ltalya'nın Londra'dakl elçlıl, Habeş askerlerinin Italya tarafından silah 
altına ahnacığı hakkındaki haberleri tekstb etmiş, yıloız Aabeo garnlaonlar1nı vazıyet edileceğini 
ve aeayleln bu ıuretle temto olunacağım s6ylemlştlr. 

.Elçi, logUtere'nln Tına ıölft ve Nil membalarındakl menaf linin koronırığını da ıöylemlş ve 

Adlı Ababa'dıkl ıef irlerln bir mtıddet için otadı blabllcceklerlnl ve fakat kıH bir zaman sonra 
gltmelerl lcıb elllğlol resmen blldlrmlo ve b6kGD1darı bolunmıy•n bir memleketle elçilik olımı · 

yacığını eöylemletlr. 
Parfı, 8 (Radyo) - Tan gaztteefnln bir md.aleelode1 Moeaollnl'aln ltalyao zaferini fcab ederse 

ılllhlı müdafaa edeceğini yezarak Fraoea'nen, loglltere ile ltalyı'nın araeı dGzelmeden fırsattan 
istifade etmesini, zecri tehirlerin kaldırılmaııoı bGkdmetleD lııtlyor. 

htanbol, 8 (özel) - ltalya, A uopa'dakl tıfttGn elçllerlnl Roma'ya dnet etmt,tlr. 

8uJg3ristan Nöyyi Mua- 'Irak'da ki 
h d . . B isyan Bastırıldı 

e esıoı ozarsa.. Ankara, S(
1

Ô~:.) - Irak 

- ıefarethaneelnln bir tebliğine 

Balkan Misakını imzalamış Olan 4 göre, orta ırak'da c;•kan •By•a 

D 
b111hrılmıe ve aeller yakalanarak 

evleti Karşısında Bulacaktır. mahkemeye verumı,ıerdır. 
letaobol 8 (Öıel) - Yunan baehıkıoı General Metalı:Bae, Hindenburg balonu 

Atloa gaz,,tecllerlne beyHatta bolunmuo, Bolgulıtau\n Nöyyl Berllo, 8 (özel) - Nevyorka 
moabedealnl bozduğu takdirde Balkan antantına dahil dört dev· gitmekte olın Hladenborg ba· 
letl karfıtında bolaca~IDI eôylemİt1 B8lkan devletleri 8r&l1Dda lonondın ba 11b1b IHt bette 
askeri bir ittifak vacode gellrfleceğl haberini de tekzip etmletlr. gelen telıfıde, yarı yola geçtiği 

• • • bildirilmektedir. 

iki haydut güpegündüz 
Bir kadını soydular 

Elektrik tahsildarı sıtatile içeri giren hay
dutlar Nadide'nio gırtlağına sarılmışlar 
Istaobol, 8 (Özel)- Bogda At1aray'da bir bıyduılak nbsı 

olmuıtur. Akaaray'da bir evde oturan Nadide lımlode zengince 

bir kıdıoın evine iki kltl elektrik tahsildarı sıfatlle gelmteler n 

ualı kontrol için içeri girdikten ıonra kadanlD gırtlağına urılmıe· 
ı.r, 1500 Ura kıymetindeki mGcevheratını zorlı ılıp kaçmıelardı. 

••• 
Istanbul Zabıtası Altı 
Komünist Yakaladı. 

1ıtaabul, 8 (Özel) - lstaobal zabıtası; evlerinde beyanoam~ler 
bulunan b komGnlıt yakalamıı ve. adliyeye vermletlr. 

••• 
M. Mussolini ltalyan Kızlarını lla

beşistan'a Gönderecekmiş. 
Bunlar oradaki askerlerle evlenecekler ve 

milstemlekecilikle uğraşacaklarmış. 
Iatnbul, 8 (Özel) - Italya baııveldli M. MoHollni'oio genç 

ltalyan kızlarını Hrbeıietan'a göndereceği ve orada bulunan hal· 

yan askerleri ile evlendireceği haber verilmektedir. 

Milli sigorta Şir
ketinin durumu 

Ietanbul, 8 (Özel) - Ana· 
dola tlgorta elrkelfnln tHll8Ut 
etliği mılt bir mt1eHeeenln tı · 

Ylltotlle Milli sigorta ofrketl· 
nln bayet ılgortua kıemına 

abone olanların hukuku temin 

edilecek. 

Diğer bir elgortı elrketlnln 
de lfl•ı eniği ıöyleolyor. 

Maliyeciler 
Hakkında Kanun 

1etınbol, 8 (öıel) - Maliye 
memurlarıma mHeları hakkında 

bir k11.nuo 14ylbası b11ırlanmıehr. 

Şimal Devletleri 
Sosyeteden 
çekilecekler mi? 

1eıanbal, 8 (Ôıel)- Şimal 
deletlerlnln yani ineç •e Nor 
veç'ln milletler cemlytll adlı 

, ğıodın letllı edecekleri haber 
•erllmektedla. 

Habeş Sefiri 
Diyor ki: Bunlar oradı mtlıtemlekeclllkle ağraıacıklır ve Italyı'ya dön 

mlyeceklerdlr. Habeşistan 1-mahvolmamıştır. 

HALK Op ERETI l.oodra, 8 (Radyo) - Hıbe· 

8 Mayıı cuma gftnft akıamı temılll"rlne baelıyor 

Doll Elen ZOZO DALMAS'ın letlrıklle ve Sa· 
artlıtf rlye turoeılnden bfi· 

y~k monffıkıyetle avdet eden Hn'atk&r 

ff ( CR AN 'ıo rlyaıetlndekl bale heyeti birlikte olar•k 42 
klelllk mubteıem kadroetle 

elıtıo '10 Londra eef lrl doktor 
Mareten Tıymlı guetealoe bir 
mektob göndermle ve Habeş 

bGkftmetlnln artık mevcut ol· 
madığı hakkındaki haberleri 

tekzip etmletlr. 

Parlı, 8 (Radyo) - Jao Dark 

meraılml bogGo bltmlotlr. Jaa Elhramra sı·nemasında 
Dark.'ın tarihi bayrağı Odean 

Hıbee hllkftmetlnln hAIA ce· 

nuba garbide ve bOtOo veealkl· 
de beraberinde bulundurmak 
auretlle faaliyetle olduğunu, 

fakat yerini tayin edemlyece· 

ğlol dlldlrmletlr. 

beledl5 esine teslim edilmletlr. 
PHar gına de ayol mer.11lm 

Parla'te Envalld'de yapıbcakhr. 

Bugün 4,30 da matine 

Hannme 
Parla, 8 (Radyo) - Orelan· 

dan blldlrllJyor: Bu akpm 9 da ve yar1n 4,30 da matine 

Jan Dnk merasimi ylrmlbln FD o n==-ya 
klıl tarafından yapılmıetır. • U 

, 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 Yarın Akşam 9 da ÇARDAŞ 
Bu akeam Kemeraltında BllAI, Karşıyaka, Alsancak Ve Reşadiye'ye 

Kar•taı'ta Saoto, Keçecller'de Ü b T . E'd . l . . 
Yeul lzmlr, Irgatpızarıudı Asri (O Qs . eIDlD ~ ) mJŞllr 
ecaanclerl açıktır. 

Numan Rifat 
Leniograd belediyesini 

ziya ret etti .. 
Leolngrad 8 (Radyo) - Şeb· 

rlmlzde bulunan Numan Rlfat 
Menemencloğlu belediyeyi ılya· 

ret etmlı, eehrio Jmır plAoını 

tetkik eyleml~tlr. Yarın Moako 
nya dönecektir. 

rek el kAyetlerlnln b•11t• geleni; 
tabl•tın bütOn gftzelllğlne maz· 
bar olH bu baycık ıehtrde 

nkıt geçirecek bir yer bolun· 
m•mHı ve •lik•dHl...ran bu 
işe lAylk ·oldu~a ehemmiyeti 
vermemesidir. 

Biz yerltler de bandH ılkA · 

yetçl degll miyiz? 
H•ftının aiti günftnde bay•· 

tanı kannmak için didinen, 

oğraıan bir adamın bir gGn 
gezmesi, eğleomeel elbette kt, 
en tabii bir h•kkıdır. 

İnsanların diğer baynnlar· 
dan mftmtaz oloeo, biraz dı; 

hlHetmelerlnden, dOeftnebllme· 
lerJnden, v~ nihayet bir takım 
bedii ve robi lhtly•çlar içinde 
bolonm•larıodan değil midir?. 

Medeni bir ıebrin muhtaç 
olduğu ıeylerlo çok oldu~uoa 
bllmtyeolerdeo değtllı, fllkat 
ıuraeı d• tkl kerre lkl dört 
eder gibi kat'fdlr ki; bir eehre 
yol, ıo, elektlrlk ne kadar il· 
zımH, nkat geçirecek, eğlene· 

cek yerler de o bdar lbımdır. 
DfteftnOofta bir brt'; geçin · 

mek derdi ile, aile gılleal ile 
· kazancın kıeır olduğu bu de· 
vlrde · 1abıbtıo akeımı ked1r 
dormadao, dinlenmeden, ıaf 

han tenef (Q11 etmeğe nkıt 

bulmadın koetorup yorulduk· 
tan eonrı, akıam ftstft bu yor· 
gunlugo çıkarıcak. kafayı din· 
leodlrecek bir yer, bafıadı bir 
defaclk olıuo gnecek bir ma· 
bıl bulmamak ne acı yokıoz 
luktor! 

Bo, hem fizik, hem moral 
bir ihtiyaçtır. 

Tabiatın gftaelll~I yetlemez, 
bu gClıelllk konforle bnaome· 
ildir. BogGn lzmlr'de, ne kır· 
lan gidecek iyi bir yol, ne 
bu yollarda ycırtlyecek ucuz 
bir nakil n11ıl111, ne gidilecek 
yerlerde bir gazino bulmak 
kıbll olmadığı •lbl şehir için· 
df' de ne bir tlyıtro, ne md· 
zlkll bir gHlno, ne ihtiyaca 
kAf 1 bir park ve ne de · deolı 
kıyuı olm11ına rağmen · temiz 
ve modern bir deniz banyosu 

vardır. 

İzmlr'de t.tar1nlar, lamlr'e 
gelenler pazar günleri bdtftn 
gdn naalr giloler de ortelık 

kararar kararmaz evlerinin; 

orta çağd•n kalma ve otel lı

ml verilen hanların (iki otel 
kuımen mftıteıH, burada dı 
otelciler ıloek ulımakla meı· 

guJdarler!) Can ıılucı, ruhı 

kasvet verici dört davar ar•· 
sındı, yıhot töobekl kokulu 
klbvebınelerln ııhbıtl bozan 

plı bnah muhitinde yaşam•ğ• 
ve y•eayıo tarzının ~ anormılll· 
ğlnden dolayı alnlr b11tıhğenı 

tatulmaga mahkumdurlar. 
• • 
• 

Yeni blroey yapmak lmkAnı 
yok. Çftnkft oray bGtçul fıklr 

Fabl yeni blrıey yapılamıyor 

diye lzmlr'Uled gezmek, eğlen · 

mek yerlerinden mıbram et · 
mek le do~ru deAlldlr. Hlçol· 
ma111 k6ltGrpark bitinceye ka· 

dar, ıehlr gezlooıuna blrH 
daha taoıtm etmek, f latler 
için mGıteclre birkaç nHihat 
vermek, moılk getlrtmeılne 

yardımda balanmık ve lactrıl· 
tına giden yolu, oradıkl g11lno 
ııablpled ve ıoförler cemiyeti 
ile birlikte tamir etmek, b6 · 
yGkçe bir bınyo yaptırtmakta 

mı mQ01kQo d11glldlr? 
Nuri . Erboy 
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Onları Ararsanız Bir tokat hatırası 
Ak~am geıı:eteelnln yapraklı · 

rıuı çevirirken bir de ne baka· 
yım; 

Sultan Reıaı'ın bir resmi !. 
Baıında feal, tol!lombalek 

ıekalı, gôğeftnde nlıanlerı ve 

lılemelerl ile, ôyle tohef hali 
ur ki, bir kehkaha atmaktan 
kendimi elamıdım. Çocukluğu · 

muzda 11 padlııh " diye diye 
dillerde dolı111n bu adım, 

timdi hını, bir pot hl111fnl 
veriyordu. Kolondan tut, bir 
11rayın koridorlarında ııalrf fi . 
menım gibi dol•ıtır, dolaıtlf, 

ondan eonra mohteıem bir 
tahtın ü11Uine oturt n karı• · 

dan bol bol seyret, bol bol 
gol ! .. 

Onu mumyaya benzetseniz 
de hakf.eanız. Yani kafHı, kal 

bl, damarı lıtemlyen bir ucube!. 

Hiç oootmım : 

Çocuktum. Bir ekıım iizerl 
mektepten çıkerkeo,e brmu· 
tad "Padişahım çok yata,, diye 
beğırmek lbere bdtQo talebe, 
safa dizildik. 

Çnoıomoz; 

- Baki 
KumendHını verdi. Ben dal · 

dırmıeım, yahut kimblllr ne 
gibi muziplikle meıgul lmlelm. 
Selim vermedim. Bondan aar· 
fınazır, talebe, bir ağızdan 

"Padlıahım çok yeeı,, diye 
bağırdığı halde ben, duyma· 
mııtam bile.. Artık mektebi 
terkedlyordok. Mubaeeır yaoı · 

ma geldi. 

- Seni mndar çağarıyor! 

Dedi. Gittim. Kıpıdan içeriye 
girmekle beraber, yOzOmde 
mftdblo bir ı:ıamuın, kıvılcım 

çıkaran eert, şiddetli bir şakır · 

tı111nı duydum: 
- Padişahım çok yııı, diye 

bığırmazııın habis maymun, hı? 

O tokat, o gftn, bogiin, hal4 
yanağımda sızlar. Hocalarım

dan yediğim dayağın hiç birine 
yanmıo ve yanın bir loean 
dejllllm. 

MOberek dayak, cennetten 
çıkmııtır! 

- Hocanın "Vurduğu yerde 
gGller biler! 

Diye diye deyak yiyen genç
lerdenlm. Fakat en ,imdi, res 
mini gezetede gGlerek eeyret

tlğlm sultan Reead için tokat 
Ylmlı olmığı, bir Ulrl6 hazme 
demi yorum veHelAm! Paı:Hı,ıhın 
ıerrl, beni kftçftk y•eımde ti 
nıektebln içinde ve mQdQrfin 

od11ında yakalayıp tokatlamıştı. 
~llletlmln onlardan çektiği 
•'cıda, benim de hiç olmaz!la 
emeall H bulııoar bir ıamar 

Yhnlş olmakla bftyfik bir hfasem 
vardır . O mftdllr, şimdi toprak· 
larda yetıyor. Robunu harmetle 
t.narım. Fakat eağ olsaydı; bir 
teslle bulur, şo fotogrıfa ve 
Padlııhın millete yaptıklarını 

Yazarak bir zarfa kor, 

- Hocam !. Her yaptığın 
le, yanlış dı olea da doğrudur, 
hOrmetlm nrdır. Fekat bu 
•damlar için bana attığın o 
tokat, eenln aol omuzunu ç~ 
kertecek bir gOneh olmuıtur! 

Diye tariz ederdım. Ne gftn 
lerdı yarabbi? Çimdik 
-----~~~---~~~~~-

K.S.K. ta 
Gece eğlencesi .. 

lt.S K. lılal", Karşıyaka kulüb 
binasında bu akıım bir gece 
e~tencesl vereceklerdir. Eğlen· 
cenin gftzel olmıın için her 

•arıcı hazırlıklar yepılmıetır. 

Arazi Tahriri 

Vilayette 15 komisyon 
çalışacaktır. 

1 Haziran 'da arazi tahririne 
başlayacak olan komisyonların 

azaları bogftnlerde •llAyetçe ta· 
yln edilecektir. Evvelce İzmir 
merkezlle Bergama, Tfre n 
Ôdemlı kazaları lçlo; kazaların 
genlı,llğl g6zôn0ode tutularak 
ikişer komisyon tayın edilmesi 
muvafık gör6lm0ştür. Bo 110 · 

retle bfttiln "VIJhette çalıı:ıacek 

komisyonların sayıeı 15 ole· 
caktır. Maltye Vekiletl vllAye· 
timiz için 15 komisyonun kAf 1 

oldu~uno bfldlrmlıtfr. Kazalarda 
bir~ komisyon çalışacaktır. 

Bayındır'da cinayet .. 
Bayındır kazHınıo Ulıdi 

kôyOnde bk Cinayet olmoştor. 

Bayındır'ıo Bıyıklar mahalle 
el ode oturan H tleeyln adında 

biri, Uladl kOydnde ölü olarak 
bulunmuştur. Üzerinde bir ta 
banca kurıono parası karardı. 

Adliye ve zabıtaca yapılan tıh · 

klket netlceelode katilin, son 
zamandı Ayvalıktan Ulıdl kö 

yüne gelmlı:ı Muharrem oldo~u 
anlaşılmııtır. 

Tutulan Muharrem, bir ta· 
hınca alım satımı yüzünden 
HOseylo'le arasanda· çıkan kav· 
gı neticesinde HO!!eylo, 1 öldılr· 

dOğılnft itiraf etmiştir. 

it Daimi encümeni 
Belediye daimi encfimenl dtln 

Beledlye'de Şarbay doktor Beb 

çel Uz'un baıkanhğıoda top 
lanmış, biriken fı:ıleri çıkarmıştır. 

Limanda yapılan tetkik 

lzmir Liman1 Nasıl Bir 
Vaziyet Alacak ? 

Müstakbel Liman Yeri, Alsancak 
c:ivarıdır, Fakat Bunu Başarmak 

Zamana Bağlıdır. 
~~~----··~-----~~~ f zmlr limanının, letınbol ihtiyacını kareılamıktadır. 

liman il" bh ilkte idaresi, Bazl Evel~e, kômllr almak için 
randı İktıııat vekAletlne geçcı· bile İzmir limanına oğrıyan 
cektf r . Bonon için yakında vapurlar nrdı ve vıktlle İzmir 
Kamutaydan çıkacak kanon Umanı, bir transit yeri olarak 
beklenmekıedlr. Bu kanun epey it yapıyordu. Sonrelıra, 
çıkınca İzmir liman işleri vapurlara kömür verme lainin 
umum mildürhlğftnün Haziran· bazı zorluklar yOzilnden rama 
dan ikinci k4oona kadarki men Yunınletan'ın PJre Uma· 
mQddet için mGlhak biitçeet oıoa lnhlear ettiği ıtörülmOştOr. 
hazırlanacaktır. Transit işleri de lzmlr limanı 

Ltman lalerl nmom mildür· aleyhine olarak gene bu limanı 
lllklerlnln hazirandan itibaren 

dönmüı:ıtür. 
İktıeat vekıUetlnce lderesloe Mütehassıs; lzmh llmınmdı 
bıelanacağı için bu idarelerin vapurlara kömfir. verme tertl· 
vaziyetini tetkik eden vek4let 
bao milşavlrl Fooder Porten, batının yopılmaeına ltızom gös· 

termlştlr. 

geçenlerde lzmlr'e de gelmfotl. Miltebaesııı, İzmlr'dekl tel· 
Dftnyaca meşhur bir liman klklcrl ar111ında Mendirek için· 

mQtahaesıeı olan bu zat, tet-
kiklerini yaparktıo, İzmir ltm11 de dll ıek.llnde doklar lnı:ıaııı 

euretlle vapurların rıhtımları 
nınan mQetakbel vaziyetini de 
göz önünde tutmuştur. yanıım1111 ve doğrudeo doğruya 

mal ve yolcu alıp vermeleri 
MiltehB1111ıs ; ~lmdlkl limanın 

lııtlkbalde lnkleafı lmkiosız ol· noktasını da tetkik etmlı:ıtlr. 
doğu neticesine varmıştır. Bu lı:ı, iki milyon llrıaya mftm· 

Onun için mftetakbel liman, kilo olacıkııa da ihtiyacı kar 
Şehid, Halkekıner, Merololl ve ıılayamıyacıkllr. Çüoku bu ııu· 
Bayraklı koyları ftzerlntle teeblt r "lle yapılacak birkaç doka 
edllmlotlr. Yalnız bu lfmanrn yanaşacak vapur, peUz olacak· 
lo~aeı, mQhlm bir zoman mee'e tır. Bu, lzmfr için bir fayda 
lesidir. Belki 30 40 sene sonra vermlytcektlr. 
loşa edilecektir. Şimdiki Uman, BaşmOşnlr, lzmlr ticaret 
fzmlr'in ve Ege mantıkasınm odaeınıo da liman mra'eleel 

hakkında mdtaleaeıoı eormoş· 

Acıpayam'da 23 Fakir Yavru 
dirildi, Sevindirildi. 

Giy- tor. Ticaret odası, bışmOşavlre 
vermek iizere bir r•por hazır· 
lımaktadır. Bu raporda limanın 
vaziyeti n mdetakbd şekil bak 
kındakl düıünceler tesbh edil 
mektedlr. 

Himaye lıeyetı ve )'avrular. 
Acıpayam'dan yazılıyor: 

ilk tedrlııat mtifettişlerlnden Hilmi, Halkevl bahçesinde " Ze· 
birli gazlardan korunma ,, mevzuu etrafında güzel, halkın anlı · 

yacağı ıekllde bir konferans verdi ve büyü bir alAkı görftdll. 

~oyeal yardım: 

Hılkevl soysal yardım komitesi Ue himaye heyeti, Fakir yav
rular menjeatlne mftşterek bir miisamere tetıib ettiler. Mileamere 
f yl ılika gördü. Himaye heyeti haşkanı blnbaıı Hakkı ile Balk 
evi soysal yardım komltt>sl r eisi adliye baok4tlbl Şevket n dye· 
lerl, külUlr lıyarı Bohisl, lllccardan Baean, mal memurlarından 
.Mustafa, Talha ve muallim Yektao bu uğurda çok çalıştılar. 

Toplanen para ile 23 fakir ynro giydirildi, koıatıldı. 

Aldığımız malumata göre Tl· 
caret od1111 1 lzml,'ln şimdiki 

limanının baeka yere naklini 
muvNfık f!ôrmemektedlr. Çllokft 
liman şldlkl yerinden başka bir 
yerde yapılacak olursa llmın 

önftndeld ticarethanelerin hepsi 
boo kal•cak "Ve harap olacaktır. 

Oda raporunda İzmir limanında 
vapurlara ucuz kömQr nrll 

mest dileği de vardır, Bo ea 
11yede limanın inkişafı mdm· 
küo olacaktır. 

Mauıkbel Umanın yapılecağı 

yerde deniz çok sığdır. Onun 
için enelA sığlık giderilecek 
ve kuyu molozl1rlı dolduran 

Melez çayı ile Halkapınar çayı· 

nıo mecraları değlttlrllecektlr ki 
bunlar zaman ve para ı,tdtr. 

Fakat mutabaem; mü11takbel 
lzo:.ı.lr limanının yerini herhelde 
Şehitler, Halkapınar n Bay· 
rakh deniz kıyıları olarak 

tesblt etmiştir. 

Bugün TAYYARE SINEMASI oda 
2 BOytik film birden 

Hollvud'un en gftzel beşyOz kızı ve Amerika güzelllk kraliçelerinin lıtlraklle çevrilen 
senenin en şen, en zengin, en lbtlıımh f llml 

GY~eDDeır Re~mügeçüdü 
Enfes bir musiki, şa)'am lwyrct revüler · '/'atlı bir mctı.:.ıı • Bedii dan3lar . Catılı tablolar -Ltllan Harvey ile VHll Frltsch'ln beraber çevirdikleri bilyQk Alman opereti 

CüırmY Meşhucdl 
/J.i scıimli san 'atkfirm lmrşı ktırşıya ·vuraıtıkltırı .., kamcdi. biİ) i'ık 

Ayrıca Türkçe sözlü FOKS diinya lıaberleri 

Seana 111tlerl - Hergftn 15, 19 da Cürmftmeşhod - 11, 21.15 de GOzeller resmigeçidi. 
Cumartesi ve Pazar ganlerl ı:ı de Gazeller resmigeçidi ile bıılar 

Karşıyaka'da 

Yeni Parti binas.t .. 
Kareıyekı, yeni bir e@ere 

kavoımık Gzeredlr. Şimdiki 

parti blnHı Ue bahçeııl m6H 
yedeye çıkarılmıotır. Alınacak 

para ile, belediyenin Karşıya · 

ka'dakl Çocuk bahçesi •ııtın 

ahnecaktır. Parti başkanımız 

Avni Doğan, Karşıyaka'de ıeh 
rln gOzelllğl ve veref 1 ile mQ 
tenHlp bir parti binası kurul
maıum dOıOnerek, bahçeyi, 
istimlak edildiği bedel Qzerln 
den partiye vermesi için bele 
diye nezdinde te,ebbOl!te bulun 
moı ve bunda muvaffak ol 

Ferddeo baelıyarak bir ,,,,. 

din rohlyıtındao, terblyeelodeq 
tutarak cemiyetlerin yükaek gö· 
rQnOşlr. rlne kadar bir göz atıoııııı 

Fikirle ve ahlAk llo menfea\ 

ve ihtiras arıııındakl mftcıdele, 
ne kadal' çetlnle~mektedirij 

Ruhi ve loııaoi esaletfo ceı · 

llm bayrağı açtağı bir Hırdıt 

yaşıyoroz. Beikl hiçbir Hrnı 

kafaeı, bizim kadar bol, kor· 
kuoç ve karm• kırışık menoı 

lar üzerinde durmak imkanın• 
bulamamıı n bolamıyacaktır. 

Evveli kendi içimizdeki ya· 
ı:ıama pilrüılerlnln çokluğuna 

bak11k, bütfin cemiyetlere ka· 
dar dağılan bu hastalığın mı · 

hlyetlnl kavramış oluruı . 

Rlçblr kf merniu hiçbir kim· 
eeye ve hiçbir şeye, hiç biri· 
&loe emniyet etmediği, 

Bir lceanın, hiçbir zaman, 
bir bııkaeını düşOnmedlğl, 

Hiçbir hadleenln, hiçbir lıln, 

Bugün atış yapacaklar htçbtr ıyt ve ıneaoı öıçoye tAbt 
tutulmadığı, 

Atıcıhk eporo lçio açılmıı:ı 

muıtur. Binanın elt kısmı, ga· 
zloo, aaloo ve iç tarafı da 
bahçtı, çocuk oyun yeri olarak 
kollanılacıktır. 

Atıcılar 

olan atıcılık k uralarında beş 

haftadanberl devam eden nazari 
dersler sona ermiştir. Bugün 
poligonda atış talimlerine baı:ı 

lanacaktır. Don pollgonde atıı 
için llizım gelen hazırlıklar 

yapılmııtır. 

Ziyaret 
Şehrimiz Çekoılovakya kon· 

solosu, dftn öğleden rnnra vl· 
IAyete gelerek valf Fazlı Gil· 
lrç'I ziyaret etmiştir. 

Köy yavruları 
arasında .. 

5 Mayıeta Maol111'oın Eğrlköy 
okulunda bir mftaamf're veril· 
mlı:ı, çocuklar çok muvaffak 
olmoelar ve kôy halkı da bftyftk 
alaka gôstermfeılr. Bu meyanda 
son sınıf tılebesl ıeref ine kır 

larda bir veda eğlencesi terıib 
edllmiı, kôyln, çocuklara kuzu-

lar hediye etmiştir .. Y avrolar, 

kesilen yedi kuzunun derisi ile 
bunlardan bir dtrblol Manisa 

Çocuk esirgeme kurumuna te· 
benft etmlolerdlr. Aldığımız bir 
mektupta, kôy halkının, bu 
meyanda, Relll, kahveci Meh
med çavueların, eıbıncı Meh 
med Ağanın, Mosıafa oğlo Bık· 

kı'nın Kocao~lın alleelnln, koo 
peratlf ıekreterl Sftl11ymın ve 
Muhtar SQleyman'ın alAka 'n 

yardımları ıftkranlı kaydedil· 
mektedlr. 

Manisa spor hare· 
ketleri artmaktadır. 

ÔnOmOzdekl p•zar gOnft 
gayri mOUeflk kulObler ıam · 

piyonu Kahramanlar tıkımı 

takviyeli olarak Manisa 'ya gl 

decektlr. Manlea'da bu sene 

teşekkOl etmlı ve kuvvetli ele · 
manları bulunan Dığepor takı . 
mı ile karııleşıcaktır. Geçen 
sene Manlııa futbolcuları iz· 

mlr'le yeptıkları mftteaddld 
teaıaelardan btıyük lııtlfedelerle 

çıkmıı ve çalışa çalıı• bogftnkd 
nrlJğım . kazınmışlardır. Tllr· 
kiye birinciliklerinde de Ay· 
dın'da Altınordo'nun kuvveti! 
takımını karşı bOydk bir mev· 
cudiyet göetermlo!erdlr. 

Blçblr ~ebrede hiçbir baki· 
kati çlzgloln kendini göetere· 
mediğl, 

Hiçbir aealetmeabın kanında 
hiçbir zerre temizlik bulun
madığı, 

Hiçbir kahramanlığın ve 

n:ef kiirecllfğlo ahında hiçbir 
gerçek ve imanın yanıp to· 
toemadığı, 

Hiçbir ibadetin kOnkünde 
· Rlyedao ve teselllden uzak • 
hiçbir tanrı sevgisinin yeşk · 

madığı, 

Hiçbir medeniyet teraocaln· 
de vahşetten başka blrşey dO· 
şllnOlmediğl, 

HJçblr aulh dansının hiçbir 
lot1ani ve medeni r.ndl~eye de· 
yanmadığı: 

Ve hul4sa (Blçblr .. ... in hiç· 
bir ...... madığı bu Hırda, el· 
bette ki, bOtfio bo Alemin, bir 

bafka Atem, h6tftn bu insanla 
rın gökten yere inmiş birer 

melek olmaları da akla gele· 
mezdf. Eğer bir gOn elinize 

fener alarak, f lkrlu "ilmin, 
faziletin, ahla kın, iyiliğin, te · 
mfzliğln nerede olduğunu, Dl· 
yojen gibi aramırğa k.al~ırııa · 

naz, bllfnlz ki, onu, bu lleille
rln geldiği, diplomatların, be· 
tiplerin avaz naz bağrıştı~ı 

yerlc:rde bolamıyacakeınız .. 
Ve belki de teıııuiilfen o H · 

vallıları, menfeat ve lhtlr11ın 

maktelinde, gôzlerlol hayatı 

yommoo olarak bulıcakeınız .. 
Ç6okd bunlar, menfeat ve lh· 
tlrasla boy Olçıl~ecek kadar 
maddi ve hayati kudret ve ener· 
jlden mahramdurlar. 

O. R Gökçe 

General 
Keramettin 
Şerefine verilen şölen 

Şehrimizden ayrılen mevkii 
mftııııhkem kumandınıJGrnerai 

Kerımhtlo şeref ine dnrı öğle· 

yln beledi ye itarafıodan ıeblr 
gazlnoeonda hl: ziyafet veril· 
mfıtlr. Zlydette ilbay, ıarbıy, 

parti hııkam A vnl Doğan, 11y· 
Jınlar ve 'eneraller tıutuomoı· 

lardır. 

Akşam da kumandanlar bir 
Enver bu sene de mıntaka . şölen vermişlerdir. 
ilklerinden enel lzmlr ta · 
kımlarlle mtlteeddlt tem111lar 
temlnlno çalıoılmaktedır. Nhe· 
kim bu Pazarı takip edecek 
olan 17 Meyle tarihinde de 
Alteyı devci etmiıtlr. Altay· 

lı'lar da bu davete icabet ede· 
ceklerlnl blldlrmlılerdlr. 

Manisa futbol kurulu ralal 

Almaoya'da Ingilizce 
Berlln 8 (Radyo) - KOltür 

bakanı Roy, 1937 yılından 111 · 
haren bütftn mekteplerde ec· 
nebi dil olatak İngilizce oka· 
tulacığına dair bir emirname 

neıretmlıtlr. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tariht macera romanı 

Kızı Kaçıran Ih· 
rabim'in idamı 

istendi 
22 .. Diğer maznun Ali için 

Konsey Içtimaında Italya · Habeş Ve 
Lokarno işi Konuşulac:ıktır. 

Dllk Ltıdovlk bu aayede 
uzun ~ımandınberl mahrum 
kaldığı Parla zevklerinden bir 
H olsun tatmıı olabilecektı. 

Bortınsı da görmek bir kir 
sayılırdı. Bu inziva hayatında, 
Parh'den, ıkhna en ziyade 
gelen bo gftzel yıldız oluyordu. 
Ve... Bu gQzel, oynak yıldızı 

lemıll'tn ans zıo gelme~t kor· 
knsundao uzak olarak, istediği 

kadar aguvunda sıkabilecektl 1 
Şu anda, köylillerlo hftrmet 

ettiği ve eevdlğl bay değil, 

bulvarlarda " aslan u dedik· 
led hovarda fakat sadece blr 
Atık idi ! 

Dftk Lüdovlk Rokemor ve 
Soverter•e dogru bir gezlctf 
yapmak lçlo atına bineceği 

aırada, oda ğlzmetçlal gelerek 
bir heyetin ziyarete geldiğini 

hıber verdi ve : 
- Pııpıs, belediye reisi ve 

nahiye idare heyetinden iki 
Aza beraberdir ? Dedi. 

Dilk, başına gelentn çekll· 
mek 14ıımgeldlğlol takdir elli ; 

K ortoloe imkanı yokta! füaseo 
Pllbolet bu zlaaretl evvelden 
haber vermfetl. 

- Pek ilA.. Dedi, salona 
al. Bir iki rlaklkaya kıdır ben 

de gellyorom l 
Dak, mlBBffr kabul edtcek 

luyafeti aldıktan sonra, mlaa· 
f itlerin yanına girdi ; mleaf Jr. 

kaHbınıza lhda eden muhte· 
rem zahn lıtlraklol temin et• 
medeo hiç bir tetebbftste bu 
lunmamıza lmkAa yoktur. 

Pap1&10 ifade tauı Dillı:'On 

çok hoıona glttlı 

- Anladım, pıpı6 efendi, 
anladım. Pırle'e dônmeğe kırar 

verdlRlm halde, sizin arzunuza 
hizmet edebllmlı olmak için 
hareketi mi tehir edeceğimi dedi. 

Bey'etl erkAnı, htıytık bir 
eevlnç içinde kaldılar. Pıpae'ın 

bir ıeyler daha ııôylemek niye· 
tinde oldo~a sarih 11arette gG 
rillftyordo. Dak, bıkıet ile eti· 

zlloe denm edeblleceğlnt hle 
ettirdi. Papae: 

- Evet, sözdm ve rlcım 

bitmedi. Bize bir de analık 

lizımdır. Bonon için Dftoea'de 
bu nzlfeyl deruhte etmelidirler. 

Dnk Lodevlk gfllQmsedl: 
Fakıt .. Dedf. Ben henftz ev· 

leumek fıraat ve eaadetlol elde 
edemedim. Aradaki mOddetln 

azlığı basabtle de evlenmeğe 

f mkAn yoktur, eaomm! 

Baıtı papaa olmak üzere 
bey'et erkaoı Dftk'ftn bu çok 
gftıel litlfeıl ile gülmeğe mec· 
bar kaldılar. 

Dnk, bu enadı kendi ellle 
mlaaf lrlertoe llk~r ikram etti. 

Bu aralık, Diık 'ılo 

bir tedlr geldi. 
aklına 

- Sarın var -
ler hnrmetle ayağa kalk.talar. ~ 

Mutadı olan gGler y6zlülük ve 1 
eamlmlyeı ile her birinin birer 

birer ellerini sıktı, hatırlarJDı 

aordu. Oda hlzmetçlıdne si gara 

Okurların Dilekleri 1 
Vapur pasoları 

BJr karlfmlz aiSyUlyor: 

ve llnôr getirmesini emretti. 
Sonra, pa&1, 

- Papae efendi, dedi. Bıoı 

ıeref bahtedeo bu ziyaretinizin 
ıebeblnl bilir miyim?. 

Gaderus~un pap1&1 11evlmll, 

gGler yazla, zeki n hasnanl· 

yet ıablbl bir adımdı. Bolun· 
doğu muhite hizmet etmesini 
ıeverdl, dalma da mdf it olın 

bir tahslyet idi. 
Dftk hazretleri, kHabanıza 

çok kıymetli bir çın hediye 
boyurdnnuz. O zaman halkı · 

mızln minnet ve etıkranlarını 

ırzetaılttlm. Çan timdi yerine 
kondu; ilk defa olarak çalmaz 
dan enci, nftlz etmeğl dOtOn· 
dDk. Bu merHlmln paskalyadan 
enel olm111ını karar vermlt 
bulunuyorduk, fakat lmkln eld" 
edilemedi. Bu Paz1r ha mera· .ı 
ılml yapacağız. Hılk bQyQk 
tezahoratla bu meraelme iştirak 
eder.ektir. . 

- Çok gazel bir hareket! 
- Eıkat, bn meraelme, çanı 

ANADOLU 
-------

Günldk Siyual Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydu Rftodil ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yan İ§leri 

mfidfiriı: Hamdi Nüzhet 
f darehanoai: 

İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. llalk Partisi binan içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poıta kutuıo 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Öç 

aylığı 500 koruetur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ilc.reil 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruotur, -~flnn geçmiı nüshalar 25 kuruoıur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Kareıyıkı için npor p11011u, 
eadere birinci mevkllne lnhlaar 
ettirilmektedir. Halbuki dahli 
eıaeh dOtGaDlecek oluraa, p110 
gibi tenzllAtlı itlerde, enelA 
fıtklr halkın latlfade11I lAzımdır. 
Binaenaleyh liman ldare11I, ikin· 
el mevkideki vatandı~lar için 
de paao lhd11 ederse, cDz'I lıı· 

tlfadeye lllveten bizi de her 

zamıu mOtkDIAUan, basen iki 
mlıll Geret nrmekten kurtar· 
mıt olar. 

ANADOLU - Liman omam 
mGdGrlQğCh:fl nazarı dikkatini 
celbederlz. 

Hoparlörler 
Bir karllmlz diyor ki: 

Şehirlerde gGrftltQ ile mftcadele 
açılmııu kırarlaıtırılmıştır. Bit· 
tabi buodı halkın ruh ve kalı 
letlrahatt mıkaadı hlklmdlr. 
Diğer taraftan, bazı kab•ehıne 
ev ve mığHalarda, eabıhleyla 

gGz açar açmaz, hoparlGrlQ 
radyoları, gramafonları açmak· 
tadarlar. Muıılkl zevkini takdir 
ederiz. Fakat 

lör kurarak 

kadar idame 

mudur? 

erkenden hopar· 

bono geç vakte 

eltlrmek doğra 

ANADOLU - Bittabi doğ· 

ro değildir. Belediye tetkllltı 

alAkadu olmalıdır. 

Yahudi'ce satış 
Bir lı:arllmlz blle ta tlkctyette 

bol ondu: 
- Uaulen, tehir dahllf nde 

bfttDn 11tıcılerın Türkçe konnt · 
maları llzımdır. Halbuki, bir 
gQo Havra sokağından geçer· 
seniz, buradaki bfttGn 111tıcılartn 

avaz avaz Yahudice ba~11dıklarını 
duyareınız. Bu oe demektir?. 

ANADOLU - Saygıııızhk ve 
kanuneualuk!. Belediye memur· 

ları acaba doymıyorlır mı? 

az ceza istenmiştir. -Torbalı kazaeıodı çimenler 
köyftnde MOrvet adında bir 
lmn sorlı kaçırırken aoaeı 

Jt'atmayı bıoıkla ve tabanca 
kur!Junlle yaralayıp lUdftrmekle 
mazooo Mehmed oğlu İbrahim 
ile Osman oğlu All'nln muha· 
kemelerlne ddo ığırcezada de· 
nm edllmlıtlr. Şahitlerin '1fn· 
leumeal bittikten ıonra iddia 
makamını ltgal eden mClddel· 
umumf muavini Şevki Soner, 
lddlaeını ıerdetmlt ·ve lbrıhl· 
mlo 11uçu eablt olduğundan 

Tork ceza kaoooonuo 450 
inci mıddeelnln 7 inci bendi 
ne göre idam cezaeına mıh· 

kum edllmeslnl, Bllml'nln de 
TGrk ceza kanununun 456, 
457 n 431 inci maddelerine 
göre adlyen yaralamak suçun · 
dan mahkum olunmıeını lele · 
mittir. ModafH lçto mohake· 
me başka bir gane barakıl · 

mıotır. 

Eden yarın Cenevre'ye gidecektir. Mussolini'nin kararı Ceoevre'de 
fena tesir uyandıracaktır. Ingilizler, zecri tedbirlerden zarar görmüşler 

Londra, 8 (Radyo) - Avam M. Ruzveld, Mister Vllyamsa görmftı ve lıelı adedi artmıttır. 
Ba eözlere hGkumet tarafın• 

Acarlar cinayeti 
Kooadaaı'nın Acarlar köyft 

civarında posu kurub sağır All'yl 
öldOrmekle maz[)UD Koburo~lu 
Sftleyman ile arkadaelırının mu· 
hakemelerloe don Ağarcezada 

devam edllmlıtlr. 
· Geçen celsede maznonlardan 
bir kı11mı, mOdafaalarını yap 
mıalardı. Don de diğerleri md· 
dafaalarJDı yapmıılırdır. Muba 
keme bltmlıtlr. Matnuolır, el· 
nayene hiçbir alAkaları bulun· 
mıdığıoı ı~ylemttlerdtr. 

Kararm tef hlml ön4müıdekl 

hafta Salı gDn4oe bırakılmıotır. 

Beraeti istendi 
Seferlblur kazuının Sığacık 

köyftnde çobanı Ali'yl Gldftr. 
mekle maznun H4ıeyln oğlu 

kıeab Musta.fının ağırcezada 

mobakemtıi 11on ıaf hıya gel· 

mlotlr. Dftnk4 celıede iddia 

mı.kamını ltgal eden mftddel· 
umumi muulnl Şnkl Suner, 
mGtaleasını ıerdetmle ve Muıı 
talanın, kıtll auçanu lıledlğl 

hakkında delil gGr4lemedlğln· 

den beraetlnl letemlıılr. Mada. 
faa n karar için muhakeme 
batkı bir gftoe bırakılmııtır. 

MahkOm oldular 
Menemen kazasının Helftcı 

köyClnde Fatma'y• kaçırmaıa 

tetebbaı eden Şerif Ahmed'le 
ı.rkıdaıı All'nln ağırce1a dı 

muhakemeleri netlcelenmlı, Şe· 

rlf Ahmed dört ıy hıpse, Ali 
bir ay hıpae mahkum edil· 
mitlerdir. 

1914 Cephesi 

kamarasında bezı meb'oslar, 
zecri tedbirler yftzQodeo logl 
llz eanayl ve tlcarellolo uğra· 
dığı zararlara Dazan dikkati 

celbetml ılerdlr. 

cevap vererek : 
- Zecri tedbirlerin bize ne· 

ye mal oldoğonn, devammdan 
da neler hieıl olacağını biliyor 
musunuz? Sanayitmlz çok zarar 

Mısır'da Ayan lntihabatı
nı Vafd'cılar Kazandılar. 

Genç Kral Bir Söylev Verecek Ve Ar
t~k lugiltere'ye Tahsile Dönmiyecek 

16 Yaşındaki Mısır kralı 

Kahire, 8 (Radyo) - MJSır Kahire, 8 (Radyo) .Ayın 
kıblne11I relel Ali Mahir pata seçiminde 62 azahğı Vefd par· 

bn ıktam letlfas1Dı verecektir. del kazınmıttır. 52 azı da 
Bu aktam Niyabet meclisi ku· mansub olacaktır. 
rolacık ve sabık hariciye ha· 
kanı, prene Meh1Ded Ali n Bog6u sut 16 da meb'usın 
kraliçenin kardetl Şerif Sıdkı ve Ayın mecllslerl toplanacak, 

pıııdan mftrekkep olıcıktır. bışbıkıo Ali Mahir pııa mft· 
NahH pıta yeni kabineyi ku· tevef fa kral Fuıd'ın vasiyet· 

racıktır. Kral birinci Faruk, namesini okuyacıkhr. Kralın 

radyo ile bir notuk ıöyllyecek · olhabet meclisi için tavsiye 
tir. Kral artık lngihere'ye ettiği kimselerin reddolunmıya· 
tabell için gltmiyecektlr. cağı sanılmaktadır. 

M. Massolioi'nin fikri 

Ne Mozakere, Ne De Sosyete? Hep· 
sini Bizzat Halledecekmiş. 

Roma, 8 (Radyo) - M. Mussollol Habee meı'eleelnl hokoki 

noktal nazardan da halle karar vcrmlıtlr. 

Muısollnl, bfttftn ıahılllolerln hilafına olarak ne mOzakere, 

ne de Uluslar aoayeteııl vadıtaslle banketi dOtOnmemektedlr. Ya· 
rın, doğrodıo doğcoya Habeşlstan'm ltalya'ya HbakJDı ilin "de· 

cektlr. ltılyan kabinesi her valut eabahları Vlolman sarayında 

toplanmakta olduğa halde yarın Venedlk earayJDde toplanıcılı:t11 . . 
Bu da göıtermektedlr ki, bayak faılst kongresinin vereceği karar 

kat't olacıkhr. 

Parlıı, 8 ( Radyo } - İngll· 
tere'nln harblyeo bakını D6f 
Kope Franaa'ya gelmlıtlr. la· 

glll• bakanı, ı9ıt harbındakı Kudüs Yüksek Arap 
İngiliz cepheılnl gezecek ve 

pazar gGnft Armonıl'ye vıra· 1\/f ) • D T 1 d 
_ca_kı_.r.______ .ıec isı ün op an J •• 

Sinek mücadelesi 
Bir karllmlz ınlatıyor: 
Belediye, Lokanta, Hakkı· 

tiye ve bası mağazalara bir 
nevi 11lnekllkler koydurdu. 

umumi sıhhat oamana, bn ılAka 
çok yerindedir. Fak.at bizim 
bildiğimiz, ha sloeklfklerla, 
sinekleri tatması lbımdır. Bal· 
bokl ben dikkat ettim, boalar, 
tek elnek tutmlyorlor.. Blnae· 

nıleyh, değlten bir vaziyet 

•u mıdır, yok mad11r?. 

Bir Karar Neşretti Yahudi Akının 
Durdurulmasını istedi .. 

Kodtıa· 8 (özel) - Havai ıjanemdan: Yftksek Arap mecllel 

bagOn yıptıgı bir toplantıdan eonra bir karar neeretmlştlr. Banda~ 

1 - Eğer Loodra ~ya göuderilecek Arap delegat1yononun Lond· 
rada masa kerelere devıım eylediği milddetçe Y ıhudl ıkıoı dur· 

darulmazea, 15 mayıstan itibaren vergi urmlyeceklerl; 

2 - Umumi greve devam edileceği; 

3 - Ati komiserin arınso blllfına propaganda için Arap 

llderlerlııla gealye çekacakları yuılıdır. 

dan cevap verilmemiştir. 

Bundan 11onra, bazı meb'uıı · 

lır, mandalar mee'tlesl huk· 

kında hızı sualler ıormuılar ve 

hOkılmetten izahat letemltler· 
dlr. M. Bıldvln sö,,; almış ve ' 

- İngiltere hilk.tlmetl bazı 
mandaların veya bir mandıoın 
bışlı:a bir devlete devrini ne 

dGednmftş, ne d4ıftomekte ve 
ne de dGşflnecektlr. 

Demlttlr. Bu ııırl!da fU ııöı 

lşltllmlttlr. 

- Domlnyoolara ıld man· 
dalar hakkJDdı izahat lstlyoruııı. 

M. Baldvlo bana da fD ee· 

vebı vermlıtlr : 
- Söyledlğlm 11özlere llAve 

edecek baekı bir ıözOm yoktur. 
Eoodra, 8 ( Radyo ) - Slr 

Oaten Çemberlayn, avam ka· 
maraeındar dfto demlıtlr ki: 

- 1935 senesi içinde ltıl· 

ya'ya borç para vermek Qzere 
hiçbir mtızakere yıpılmamııtır. 
Benim kaoaatıma göre de ba· 
gOoe kadar böyle bir mfl11ke· 
re de yıpılmamıttır. 

Parla, 8 (Radyo) - 11 Ma· 
yıs'la Cenevre'de iki meı'ele 

mOzakere edUecektlr. Birincisi 

İtalya· Habeı, diğeri de Lok.arno 
devletleri arasındaki tekef fOI 
mea'eleeldlr. 

Konseyin bu lçtlmaında gö· 
rft1Jftlecek diğer mee'eleler ikinci 
derecede kalacak ve konııey 

itini 3 gQode bitirecektir. 

Konetıyln fevkalAde olarak 
Hazlrın ortılarıada toplanma· 
ıma karar verileceği tahmin 

edilmektedir. 

Cenevre'ye gidecek Fransız 

murahhaaları henüz mahdut 

&114hlyetle gideceklerdir. Çankü 
yeni parllmentodın nklletl 
haiz değildirler. 

Yırın Duçe'nln vereceği ka· 
rar, Cenevre'de menfi bir tesir 
yapacıktu. M. Mu111ollnl işi 

kısa ve kat'i tekilde halletmek 

letemektedlr. 

Baron Alolzl hılya'yı temsil 
edecek ve Habet marahhasınıo 
konseyden lhracmı lstfaecektlr. 
Eden Parh'teo geçerek Cenev· 

reye gidecektir. 

Yarın Cenene'de Norveç, 
ineç, Dıntmarka, Felemenk 
ve ispanya devletleri murah· 
hasları ıraaındı bir konferans 
yapılacak ve Habeş mee'elesl 

gôrQsftlecek, ayni zamanda zec· 
ıi tedbirlerin devamı veya ll· 
gııı hakkındı karar ittihaz 

ol anacaktır. 

.M. Baldvin'in siyaseti: 
Loadra, 8 (Radyo) - Mo· 

hafazaklrlır partisinin harici 
leler encOmeol dftn toplınmııtu. 

Parti eelı:aeterllgl !favaa ajan· 

8101 eo lzabatl termlttlr: 

Baldvln'ln ııon nutku tetkik 
edilmiştir. Bo nutuk, Bıldvlnlo 
slyae1ıtlnde değlşlkllk gö11termlt 
değildir. M. 8aldvln'ln alya· 
seti aleyhinde eGyh:nen sözler 

yersizdir. M. Bldd•ln Ulaalar 
sosyetesinin ıslahına taraftardır. 
İleride Franea'nın dıha ııık• 

bir teerlkl me1alel temin edl· 

lecektlr. 

hı 
iti 

I~ 
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Son Dalköka: 

Baldvin Kabinesinin istifa 
Edeceği Söyleniyor. 

Yeni Kabineyi N. Çemberlayn Kuracakmış. Eden Ve 
Baldvin De Kabine Harici Bırakılacaklarmış. 

Londra, 8 (Radyo)- Haber n:rlldlğfne gnre, mohafHakArlar partisinde hftkdmet aleyhdarı bir 
'ere1an bıılamııtır, Scğ cenah muhafazakarları, Baldvln yerine Nevll Çemberlayn'ın bir hakılmet 
l1armasını Ye Herbert Samoel ile Samoel Hoar'ın kabinede yer almaeını istemektedirler. 

Lord Eden ile M. Baldvln açıkta bıralulacaktır. Baldvln'ln Samuel Boar'la tem111 gelmtıne· 
tlae ha ıebep olır1k gnsterllmektedlr. 

Londra, 8 ( Radyo) - Niynı Kronlkl, mohlfazakArların zecri tedbirlere tarafdar ve aleyhdar 
"ltrık iki kısma ayrlldığını yazıyor. Gazete, bu hareo~etlerln hOkdmete karoı bir fıyan bıvlangıcı 
tel&kki edlleceğlnl ve Baldvln ile diğer bakanlarJD inlfa~ını mucip olocağını kaydediyor. 

~egüs Kudüs'ten·C~~ev- Pas Seyyum 
' G. d k Teslim Oldu. 

reye J ece •• Adlı·Abab-:·:·tRıdyo) 
~J Ras Seyynm açtıncCl ltalyan 

uslar Sosyetesi Asanblesinin Top- kolordosoa1 Sokota'da Htlca 

lantısında Hazır Bulunacaktır. et~~~~~. f'peyce samnndanbert 

l.tanbol 8 (nzel) - Boraya gelen haberlere göre, KndOs'e ltalyan'larJD ~eline dDemOo ol 
;•rı11 Bıbeo lmparıtoru, ailesini orada bir manastıra yerleetir· doğana göre, Ras s~yyum'un 
lkte11 sonra bir tayyare ile Cenene'ye gidecek ve uluslar eoa· olmdlye kadar glzlendlğl ınla· 

~eteıı 111nbleslnln 11 mayl8 p1Z11rte8( gQoka loplantııında hazır oılmıohr. 
lllonarak Babeı davaaıoı m'ldafea edecektir. Acaba Dogw ru Mu? ----·-··· Almanya ve Japonya 

itiraz etmiyecekmiş Milletler Cemiyetinde 
B ı İstanbul, 8 (nzel) - japonya 

llllUn a ile Almanya'nın, Habeolıtan'ın ali Vaziyet lyidi~. Fakat 

Mes'ele Bitebiliyor mu? 
bı Cenevre 8 (Radyo) - Milletler cemiyeti ıekreıerllğl ne1Jret1iğl 

t tebllAde, milletler cemiyetinin en buhran&. devltler geçirdiği 

'" ••ralarda Mali nzlyetlnln çok iyi olduğunu bildirmektedir. 
bk30 Nlıan 936 da cemlyeıl akvamın 28 milyon 279 bin Ura 
a labıl11tından 11 milyon 433 bin frangı ıahell olunmu1Jlur. 
~lltaoa 8 milyon franga ırrfedllmlotlr. 3 Milyon 129 bin 8'J3 
lakılıra yıtmlmıtllr. 
.. illetler cemiyeti konıeyloe yıpılan bu t.ıkllfıe: 
l - KClçClk deyletlerln -.ermekte oldukları paranın azaltılması; 
2 - Faslı paranın Jhtlyıt sermıyeye verilmesi: ı 

l~ 3 - Milletler cemiyeti propagandaaının kovvetlenelrllmeel 
11 lıtlbbıaat komlteal emrine verilmeel. 

'i toınısyon bu teklif 1 tetkik etmektedir. Bendz hiçbir karar 
llıtınıotar. 

tlbakına itiraz etmlyecekleriol 
blldlrdlklerl Roma'dan haber 
vullf yor. 

Paris Borsa
sında Vaziyet.. 

f>ırlı 8 (Radyo ) - Eehım 
bor .. ıında nsiyet boı6n çok 
fena idi. MDoterl bulmak çok 
ml1Jkdl olmnotnr. Ahı· verlıler 
ddoük flatlerde gayet azdır. 

Korkunç bir yaugın 
Vareon, 8 (Radyo) - Şarki 

Polonyı'da Movı Doldeh ıeh 
rinde bftyak bir yangın çıkmıe, 
bin kcdar n yıumıtllr. HenOz 

d Al H h teeyyOt etmlyen bir habere oma an 1 nan a er- gnre bir kıdınla iki çocuk diri 

lere inanmak Lazımsa .. ~~::;:;~·:::·ıeşekknrn 
Parlı, 8 (Radyo) - Alman· 

e ~ı N -o J llh k )B'mn yeol Pırtı sefiri, jeplln 
~ manya, e e aponya a a balonDnDD )frıDllS bnıların· 

1 • E • J dan geçmesi hususunda gnıte· 
tıraz tını yor ar. rllmlo olan kolaylıldır dolayı· 

, llo111a 8 (Radyo) - Alman· cektlr. Diğer hraftan Jıponya · ılle Fransa bClkdmetlae teoek· 
lıtUulmetl, Roma sefiri nın Roma ıeflrl bu bnıoıta kClr etmlotlr. 

~" 811eı •uıtaelle ltalya ha. bir itirazı olmıdığını bildir· ikisi de sağ 
lllıaetı011 • Habeılıtı~ mee'ele· mietlr. Yaun akıam, bClyClk 
e ı fıelll kongrealnln vereceği ve Londra, 8 (Recdyo) - Babe· 

il 1 lkHııla~ını hlldlrmletlr. yaram aaat ıonra kabine tarı · olıtao'ın Londr1 elçili M. Mır· 
iti 

1'•eoıleyh Bıbeılıtan'ın fından da tHdlk edilecek olan tin, iki o~lunaa dı 111 ıallm 
1llllır ıaraflndan legallae karar Bıbeelstan'ın kat'i ıoret· olduklarını ve Mıl11rp'dı bn 

l' hlraa dermlyıa eımtye· te ilhakı kır•rı olacaktır. londoklarını dair bıber almııtar. 

KADIN 

...... 12 
Kozmopoliı 

't -
~1°la çıkmak için cevabını 

'l' cıı~ te •ana en b1r buıelerl 
b10

ffJm. Hortans 
ı .. , d 

l)Otd 1 
1 kuvvetli bir rGzıir 

~tl1a o; gece, kar1nhklıunı 
•ı, lzerlne ıtlr'ıtle yık · 
Ilı ldt, genç kıı henClı ıo. 

't J'•kmamıotı. Odaaı eo· 
ltı,'• 0111aıları, bu soğuk ma· 

•lt•nd Cl d V fa.l a 1Clyor u. e ... 
'- •ltıoda bıyat, kendi· 

leee kıdat kıranhk, hnı 
it._ ' 01ok glrGndn. 

kırınlak .dlılnce, bu 110· 

:- genç kıııa omaslarını 
71k pbJ esdl, ezdi •.• 

VE MAHRACA 
asri Roman 

J. L. Mortendea 
Ondrev bo ığırlak altında, ro 
hunun ezlldlAlnl, değlollğlnl 

hluettl, birden yerinden kalktı, 
derin bir ıakun içinde mektn· 
bun cevabını bekleyen otel 
garıononı: 

- M. Kırter'e söyleyiniz; 
hemen boraya gelsin.. Yok .. 
Yok .. Ben kendim yınıaı gl· 
derim.. Daha iyi!.. Dedi. 

• • • 
Erteel gGo, doktor Erbert 

ze•ceıl Ue birlikte; net boga· 
nCla Nıt onblrlnden ltlbıren 

aevceal olan Mlı Ondrev fle 
birlikte Rabeyık yolcalap lçla 

hazırlandı. O gCln ıktam M1r· 
ıllya'yı hareket ederlerken ak· 
oam yemeğini de Madım TClr· 
pen'ln nezdinde yldller. 

Niklh merulml, çok ıade 
fakat cidden seri olmuotn. On . 

drev bu 24 ıaat içinde geçen 
hAdiıelerl, bir ılnamı ıahneal 

aanıyordo. KlçClk ktllıede me· 
rulm, iki ybClk teıılıl, Ma. 
dam Tarpen nezdinde akpm 
yemeği ve... Meçhul dlyarlır1 

doğru, en kısa zamandı veril· 
mllJ bir kar1rın mıbıolcı bir 
ıeyahat ... 

Madam Tarpen de, mClte. 
vef fa kocaıı ile bnndıa çok 
zaman enel yapılmış kendi 
nlkih meraelmlnl dCleOnClyordn: 
Moılk, dnetlller, iki Mıdma· 

zel danar, belecliye dalreelade 
mentlm, tebrikler, temeaaller, 

ı~tanhnl 

Gazeteleri 
--·••++-.--4··----

Ba~makalelerin· 

de ne yazıyorlar? 
Yunoı Nadi Comorlyet'te, 

Babee lelnln vardığı feci akı · 

betin, MJJletler cemiyetinin bir 
nevi if IAıu demek olduğunu 
kaydenlkten sonra; lnglllı ılya 
tlnlo itlerin bu eekll almasına 

gnı yommHını veya mani ol· 
mamHını mevıon bahıedlyor ve: 

"Ioglltere acaba f mpıratorluk 
hayatından letlf~ya mı karar 
vermlıtlrPw 

Soallnl ıornyor. 
Yunoı Nadi, lngiltere'nln 

imparatorluk hayatını tehlikeye 
koymadın lcab edere Saveyeten 
bile vaıgeçerek Ü mhburno yo 
lono imparatorluk yolu yıpabl· 
leceğl hakgındı dDtClncelerl red 
edlyot •e b6yGk bir harb he· 
zlmrtlne nğ:amıdan lnglhere· 
nln hôyle blroey kabul eımeılne 
imkan olmadığını ı~ylftyo. 

Ve bu teıebbüıa Avrupa ıl · 
yaeetlnln içinde yilzdOA6 mDb 
hemlyete atfederek, Fran11'nın 
tutacağı yol kat'lyetle anlatıl · 

madan bo ılyaıette vuzuh hAınl 
olm11ıaa lmkAn gnrmQyor. 

Muharrir, Balkan antaotıoın 
'Rus moahedeel ile yakJD earkra 
ıolbtı temine k&f 1 bir zaman 
olduğunu tasdik ederek, Ü91 

tarafı için hldleeleri beklem"k 
lcah elllğlol ııınylGyor. 

Asım Uı Koron'da zehirli 
g1Zlır1u tahrlb kunetlnden ve 
gıyrl loHnf kollan·hoından hah· 
ıedrrek, Milletler cemiyeti le 
yapacaksa, bunların kullanılma 
maeının men'i için tatbik kav 
velini ve mfleyyldelerl hni bir 
mukavele vtıcnde getlrmeelnl 
lıtlyor. 

Küçük itilaf Toptan tısı o· 
da Verilen Kararlar. 

--~-~---. ........ ~-----~ 
Avusturya· Orta Avrupa !P Balkan 

Paktı Ve Lokarno Mes'elesi .• 
' 

Belgrad, 8 (Radyo) - KG· 
çak itilaf hariciye bakanları · 

nın toplanhıı dCln gece bitmlt 
ve geceyarııı bir reımlğ tebliğ 

neıredllmlıtlr. Üç devlet dıo 
bakanının lmzaıını lılJı~an bo 
resmlğ tebliğde deniliyor ki: 

" KClçClk ltllıU devletlerini 
alAkadar eden n kendllerlle 
diğer bayak ve kOçftk memle· 
ketlerle olan meı'elelerl, lam 
bir motabıkah f lklrle Ye aaml· 
mf bir havil içinde tetkik n 
mfttalia ettik. 

Kftçdk lllltf devletleri, nte· 
deoberl ıolh moıhedelerlnln 

olduğu gibi kalarak ve hiçbir 
tadile nğramamaıını lıtemekte, 

Habıborg hHnedanının A vuı· 
torya'ya dönmemesini iltizam 
etmekte Ye bu devletin istik· 
l4llna hftrmeıkAr holonmakta 
idi. KGçftk ltllAf, timdi de bu 
ayni prensiplere rlayetklr oldu 
ğn gibi sulhun kurtarılmaeı ve 
bogOuka tehlikeli vaziyetin 
atlatılması için her t6rl6 feda 
kArhğı yapmığı bazırd1r. Hattı 

icap Qdene, uluslar ıosyeteel 

paktının haleldar olmım11ım 

femioen kGç6k ltlltf devletleri, 
kuvvetçe de ıoıyeteye yardımı 
ımıdedlr. 

K.Gçftk ltUAI devletleri; kol· 
lektlf emniyetin muhaf1Z1Ft 
lçlu tlmdlye kadar oloılar ıos 
yelesi pak t1Da uygun ve ıulhı 
hadim olerak ıkdetmle olduk: 
ları bilumum muahedelere H 

dıktırlar. Ayol samı.oda JıUQ· 
dın ıonra zqhor rdecek beJ 

kangl bir vaziyet karşıeuıdıt 

tam bir vahdet mubafıısa ede· 
ceklerdlr. 

Tuna mes'eleılolo, m"rkui 
Avrupa devletleri araeında lb· 
tlllf doğorqcak bir ıekil.ie ol· 
mamak vartlle tetkiki, kacak 
ltllAfıa arzu elliği bir noktadır, 

Kaçak : hllArı tetkll eden 
devletler, Anopı'nın bugtınktı 

nazik ve tehllkell vaziyetini 
naaarıdlkkate almıı ve neticede 
batan meı'elderde bilAkaydG 
ıart fil noktalarda mutabık 

kalmı1Jhr. 

1 - Uluslar korumu pak· 
flnın lcabıhna oymak; 

2 - Avoıtorya'nın letlklA· 
llne rlayetkAr kılmak oerılle 

Sen jermen, Nöyl ve Trly1noa 
ıulh muahedelerlnde en ufak 
tadilat kabul etmemek; 

3 - Bablsburg:haoedanının 

A •neturya'11 dönm,.lerlnl kabul 
etmemek; 

4 ~ Anıoloeal . ıaahbadııa 

ve Balkan pıkhnıa lcıbatını 

rlıyetkir kalmık; 

5 - Lokaroo meı'eleelnlo 

ıulhperverane bir 1Jekilde hal · 
Jlne yardım etmek; 

TelavivSergisinde 
Türk paviyonu emsa· 

line faiktir, çok 
alaka gördll 

Telaviv, 7 (A.A) - Anıdolu 

Ingiltere'oin sual listesi Ajaaıının huınet muhabirinden: 
Pnyonomus, eehıemlnl, kon· 

M Hı·ııer Munih'ten Do·· D· soloelar, ecnebi delegeler, bankı 
~ • ve t lrma dlrektnrlerl boznrlle 

ı 
ve baycık merasimle açıldı ve dü, Tekrar Top anıldı. binlerce halk t•r1fındın ziyaret 
edildi. 

Almanyaoın, Bu Listeye 11 Mayıstan 
Evvel Cevap Veremiyeceği Sanılıyor 

Berlln, 8 (Radyo) - Vll· 
helm ııraee'de Bitlerin rlyıee · 

tinde baycık bir toplıntı yı · 
pılmıotar. M. Bitler, MClnlhtea 
bn meclise letlrak lçln acele 
olarak d'SnmftetClr. Bu meclise, 
Alman · ricalinin hemea hepal 
letlrak etmlıllr. Bu içtimada 
Inglltere'nla verdltl ıuı1 llı · 

teli t1:tklk edilmektedir. 
İyl haber •eren mehaf ile 

gnre, M. Bitler ceHp vermek 
için dahı için dahı fızla bir 
mClhlet lıtlyecektlr. Bn ıuretle 
Almanyanın cevaba 11 may11· 
taa ıonrayı ltılacıktır. 

heyecanlar, klliıedekl ıtır ru· 
hani ıahnede gClnlgk kokuları .. 
Boğuk, karııık, e1rarh nııme· 
ler .. Bııkıbııakı aıuller, bı,. 
kabııkı tekil ve ın'ıneler .• 

Mıdam, bugClnkCl ladlvaean 
yıldırım ıGr'ıdne, teklllerdekJ 
baıhllğe eaııyordo! Ve: 

- Bu ecnebllerde cidden 
tuhaf tabiatla lnNnlarllır! Dl· 
yordu ... 

Madım T6rpen bunlırı dG· 
1Clnilyor, eski ve yeni, yerli ve 
yıbancı araıındakl makayeıe· 

lerlnl yaparken, Mis Ondrev de 
dikkatle tetkik ediyor Ye k11ın 

ruhi haletini ıeablte ve tahlile 
çıh1Jıyordu. 

NlkAh meraelmlnden bir gftn 
enel her lldd de çarıaya gide
rek llıamla bası eıyı Ye giye · 
oek almaflaıda. Geno lu.U 

Loadra, 8 ( Radyo ) - Al 
mınya'yı -.erilen ıuıl llıteıl, 

Frınıı ve Beçlb hClkdmetle· 
rlnln Londra ıef lrlerlae de 
verllmlotir. 

Bertin, 8 ( Rıdyo ) - Der· 
llaer Tıgeblit: 

"lngllteıre tarafındın Vf'rllen 
muhtıra altkıdar mehal il ıara 
tından ehemmiyetle teıktk edil· 
mektedlr. Ba muhtırada ıarkl 
merkeaf A vrupı menilin den 
bıbeedlldlil halde Ren meı'e· 

leelne dair hiçbir kıyıl yoktur. 
Notının ııon dakikada değlo 

tlrlldlğl söylenmektedir. 

zerrece telAı ve lbılrH gnrme· 
yen Madam TClrpea, zefaf ge· 
cealnln '.11bahı, Mlı Ondrn't 
kGtGphaneslnl:: klpııındın gl· 
rerken gardGjCl Z1maa dahı 

ba,ak bir hayret içinde kıl 
mııtı; Mlı Ondrev de, geceyi 
uykuıos, ıeçlrmlo bir yeni ge· 
Un hallerinden zerrece eter 
yoktu! 

Mle Ondrev: 
- Geç kalktım diye çok 

korktum. Dedi. 
• • • 

Mart geçmek ilzere idi. 
Madam TClrpen genç kııın 

ozon bir deniz ıeyabatlne çı · 

kacaAını dGıftnerek çarııyı çık· 
mıı idi. 

Genç kıza "Mart Jın> mi· 
eııee1edn11 gatırmııtl. 

Genç kıs: 

- Sona °Val' -

Mallarımızı kartı allkl bCl · 
yGktGr, teıblr bıkımındıa em· 
ıallne faiktir. Serglmlaln mu· 
vaf fakı yeti hıkkınd•kl kanaat 
muulttlr. 

Telhl•, 7 (A.A) - Beynel· 
milel TelAvh fovarını lttlrak 
eden tcoebl memleketlere alt 
pnlyonlar bogCln merasimle 
açılmııhr. Fovaran 30 Nl11ada 
açılmıı bolonm11ını nğaien 

FUlılln'dekl kargaıahkların ya· 
raltlğı be1a kGçlClkler yClaOnden 
ıçılmaları bagGne kadar gecik· 
mlo olan ecnebi memleketler 
pnlyonlarınan bogCln ıçılıoları 
yapıhrken bıttı, Telblv ıeh· 
remlnlle konıoloılar, ecnebi de· 
legeler, ban kılar dlrekıarlerl 

bolondo~o halde, Jt.labahk bir 
halk katlesl hazır bulanmakta 
idi Aurı ıyra gezilen pnlyon· 
lat araeında gerek legal ettiği 

yer ve gerek teıblr edilen eı· 
yının zenginliği hlbarlle Ter-
kiye pnf yonu bllhaua dikkati 
celbeımle ve binlerce hılk ta· 
raflnılan alyarel edllmlıtlr. 

Mahıullerlmlz ve mımılla· 
tamı• yakın bir allka uyan· 
cLrmıo ve muhtelif f lrmalar 
ve ticaret evleri f lıtları ve mlk· 
tarları etrafında mıhimat ıl· 
mıelardır, 

Fuvar 15 Mıyıı'ta kapanı· 
caktır. Ayol tarihte Şım'da 
açılıcak olan beynelmilel fa · 
vardı TClrk pıvlyononnn hHır· 
lanmaeı dı bltmlo gibidir. Ba· 
radı teohlr edilecek ol1n eıya 
lar Şam'ı varmıo bulunmaktı· 

dır. Bunların yerleetlrllmeıl lol 
ile meıgul ol1eık olın ılika· · 
dar memarlırıa bir k11mı 11nn 
Tellth'4ea Ş.m'• gideceklerdir. 



11 Mayısta Sosyete Toplantısında 
F evkal3de Hadiseler Bekleniyor. 
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·-= /Jaıı ı inci salıijede - ıet vaziyeti izah edecektir. M. klll için motlık 11lAhlyet vere· 
f',ih!!9ınJ:l~r olacak ve lngillı, Flioden diio hastılığı hueblle cek ve ekıerlyet fırkalarlle ma 
f1aps12 diplomatlarının notıl· kabine lçtlmaını lttlrak edeme· ukere için bir heyet teıkll ede· 
pı11rlın teyld edilecektir. Halk· mittir, cektlr. 

çılu, Flanden'ln Parls'te Lord Bu jçtlmada, 11 May11ta Ce· Parti, komGnle partlılnln kı· 

Eden'Je görOviUOrken, Millet · nevre'de tıklb edilecek ılyaaet bfnede mevki fııtemeafnl temin 
ler cemiyeti hakkında azlmka· hakklDda Fraoıı& murahh11la edecektir, 

rane bir cephe taldbetmesinf rına verilecek direktif de ha· Ayni akıam Blum ile Radi· 
htemektedlrler. zırlanıcaktır. kal soıyıUıt relıl Dılıdlye ara · 

Fransız hallı:cılu partisi de M. Fl4nden'in ba&tahğı yarın sındı bir müzakere yapılacaktır. 
Parls'te Lord Eden' le temHa dı deıım ettiği takdirde Fran· KomOnfllt partisi, Radikal, 

geleceklerdir. Batta, sosyıllıt sız murahbaa heyetine M. Pol sosyallet ve mGttehld ıoıyıllıtler 
partisi reisi M. Leoa Blum Bookur riyaset edecektir. fırkalarının 12 Mıy11ta toplın · 

Mtıletler cemiyetinin en bara· Başbakan. M. L. Blum. : maeını l111emlttll'. Bu içtimada 
retli mfıdafflerlnden olan ve Parla, 8 (Radyo) - M. Saro te1Jrlkl me11i plAm görtışille 

pıttlde yüksek bir mevkii l~gal bogan Sosyalist partlıl lideri cektlr. 

eden M. PJyer Blrnab'ın şimdi ye mOstakbel başvekil M. Leon r------------
deo Londrı'ya gôndermlştlr. Blum'o kabul etmlv ve umumi Borsa da 

M. Ply,.r Blrnab, bogilo fo. vaziyet Ozerlnde mftdnelel 1 

Japon'ların 

·Yeni sevkiyatı .. __ .............. ___ _ 
Ast fırka, Mançukoya 
Hareket etti .• 

Tokyo, 8 ( Radyo ) - J ki 
Ş11battı Tokyo'da lsyın eden 
piyade fırkası hagüo Mançu· 
ka'ya hareket etmietlr. Fırka 

kumandanı general K vamurra, 
fırkasının ııkerl ıeref fol yeni· 
den ılmağa çahıacığını söyle· 
ml1Jllr. 

Pekin, 8 ( Radyo) - Day· 
reo'den bildiriliyor : 

Japon birinci fırkası verl•en 
kırar mucibince Dayren'e ihraç 

edllmeğe baılınmılJlır. Bo fırka 
Kaan Tung'talı:I Japon arda· 
ıunu tılı:viye için ıevkedtl · 

mittir. 

M. Mussolini 
glltere hariciye nezareti mtışa · efkarda bolaomuetur. 
vfrlerlnden M. Vllyam ile gö· Yürütülen tahminler: 

Üzüm satışları: 
Ç. Alıcı K. S. 

9 25 
9 50 

K. s. hal yan kadınla-
rQemOetnr. Ba akşam de Lord Parla, 8 (Radyo) - Halk 
Eden ıarafıodan kabul edile· cephesi, yeni kabinenin ıoretl 
cektlr. Millerler cemiyetinin te,ekkillii hakkında müaakere· 
ba haftaki toplantısında bQyük let·e devam etmektedir. 
değişiklikler olacağı muhakkak Miiuakbel kabine hakkında 

addedllmelı:ıedlr. şimdiden liste bazırlanmıe ve 

loglltere hükumeti de sos · riyaset M. Leoo Hlom'a veril· 

yallstlerle temaslarda balon· mektedJr. 
mak Ozere binbaşı Aklenl Pı· Listeye göre: M. Pol Boolror 
rls'e ~6nderecektlr. Kat'i hare· hariciye nezaretine nımzeddlr · 
ket, blobıeı Aklen'ln seyahati İstimzaç edilen M. Beryo kı 
netlceılne bağlıdır. blnede mevki almak istediğini 

Komünist partisi hlldlrmlıtlr. 
Liderinin sözleri: Jorj Bone ticaret, M. Salto· 

Parla, 8 (Radyo) - KomQ· gro ( Lll earbıyı ) dahiliye, 
nlet partisi llderl M. Torres, Ven1an Drlyol maliye, M. Da• 
(Umanhe) gızeteılodekl mıka· lıdye harbiye, M. Alber Saro 
lede, lomdnlstlerla mftstıkbel ( şimdiki bae•ekll ) bahriye, 
kabineye girmekten imtina ede· M, Plyer Kot hıva, Leon Jüo 
celderlnl ve fakat sosyılletlere mesaı, M. Haorl Taeo ( Mar· 
mQzaheret edeceklerini yazıyor. eilya esrbıyı ) ticaret bahriye, 

Sosyalistlerin toplantısı: Madam Jermen Plkar Mora 
Parla, 8 (Radyo) _ Sosyalist sıhhaıı umumiye bakanlığına 

milli meclisi Pazar güoft bir namzet gösterllmektedlrler. 

toplantı yapacak ve partinin ~· Heryo'oın meclis reisi 
proğramının ana hatlarını gizli seçeceği tahmin edilmektedir. 

olarak lınzlme memur bir ko Bir münakaşa : 
misyon seçecektir. Nls, 8 (Radyo) - Mahalli 
Leon Blum. diyor ki : idare konseyi şarbay ve meb'oı 

Parlı, 8 (Radyo) - Sosyalist Leon Bareti'oln rlyaşetlnde 
partisi lideri M. Lı:on Blum toplanmıştır. Bo toplantıda ko 

Pupuler gazeteılnde yazdığı bir mftolst pırllıl relıl M. Tores, 
makalesinde diyor ki : meb'oslardan M. Med.,een ve 

"Milli sosyıllıt konseylolu Bareti aleyhine tlddetll e6zler 

pnır gOnlı:O lçtlmııoı tatilden söylemletlr, M. Medeeeo ceV1p 
evuel komOofst arkadaolınna vermle, meıs'ele ı,abei bir kavga 
hararetli ~mftracaatta bulunaca· hallol almıı ve içtima tatil 
~ını ıöylersem, aldanmamış olu- edilmiştir 
rom kan11tlndeylm. Balkçıla· Pııls, 8 (Rıdyo) - M. Saro 
rın muzafferiyeti, komftnlstler bvgftn Elhre earayına gltmlı ve 

tarafından yardım görmezse tam cumorrelıl ile mftzalı:erattı bo· 

11yılımız. Komdnlıstler hiiku· lonmuetor. 

mete lttlrılı: eylemezleree, ille· Soeyıllıt partlıl konseyi, önü· 
dlğlmlz gibi kabine kuramayız . ,. mOzdekl Pızar gOnO, yınl 10 
Kabinenin toplantısı: Mayıetı toplanacaktır. Sabah· 

Parla, 8 (Radyo) - Yarın l«'yln eaıt 9 dı müzakere bıelı· 
ısaat 16,30 da kıablne Elltre 11· yıcaktır. Bu mazakerelerde mu· 
rayında toplanacaktır. bahirler de hazır bulonıcılı:tır. 

M. FIAnden beynelmilel ılya· Parti, M. Blome kabine tee· 

KATYA 
Çar'in Mavi Şeytanı 

-61-
Gelir, haçı imparatora teslim 

eder ve mukabilinde bir kese 
altın ılır ve imparator da lı:en· 

dlslnl alnından ~perdl. 

Bundıo sonra bu adamın 

şeref ine oyunlar tertlb edilir, 
votkalar içilirdi. 

Bo merasim dolayıelle NeH 
nehrinin kenarlarına dan bin 
lerce seyirci toplanırdı . 

imparator boyalı: Onfformı · 
· lırını glymlo olduğu ve arkı · 
eındın grandOlı:ler tarafındın 

ıılı:lb edildiği halde gelirdi. 

Bazı. hıçı tutmak istlyenler· 
den bir veya birkıçıoıd nehirde, 
bozları altını kayarak boğul · 

doğu da vAki idi. 
Kıtya'nın bulonmaeıaı f11te · 

dlğl bu merasim, Çar llı:lncl 

Aleksandr'ın ondokozunco cft· 
lu• seueslnln meraıılml idi. RI· 
vayet edildiğine göre, Kıtyı bir 
his kıblelvoku ile Alekaandr'ın 
bosenekl merasimde hazır bu· 
lanmamHıoı lstemletlr. Ve, Kıt· 

yı'nJD son dakikayı kadar im· 

pıratora bu busoaıı ısrar eniği 

83 K. o. Ahmet 
25 S. Emin 

10 rına neler Aöyledi? 
9 50 Roma, 8 (Rady) - Venedlk 

~o Şıolalı: z. hl. ıo 7ö 

17 T. Debba& 13 50 
15 Vltel 11 
12 S. Süleyma. 11 

10 75 meydanında toplaoan yOz bin 
13 50 kadıu ve mavi elbiseler glymllJ 
12 50 olan gene lı:ızlardaıı müte9ekkll 

11 bir kalabalığa hltaberı aôyledlğl 
1 O Alyotl bira. 8 50 

182 Bugtınkft 11tıe 

5086ıi2 Diinkft ııatıı 
508824. Umum yekun 

Zahire 5atışları: 

8 50 nutoktı Diiçe ezcilmle demiş· 

tir ki: 

Ç. Clnet K. S. 

Bayrnlığa df'ğer bir ezlmle 
ve •atan severltklf', zecri ted 
birlere karşı mukavemet edece 

K. S. ğlz •e Iıalyan oloeu bir kaya 
24 Buğday 6 6 haline gelecektir. 
60 Too bık~ 4 25 
59 B. pamuk 39 50 

4 25 
39 50 ltalya, Fransa 

3273 Kilo yapığı 55 
200 Ken. pılı. 720 

63 A d 
720 rasıu a 

Baltık ıkvletleri Haheşistan'da 
vahim bir ihtilaf çıktı. 

Konferansı 
- Başı 1 inci sahiftde -

de toplanın Baltık konferansı 

9 Mayl1Ja kadar devam edecektir. 

Berlloer Tıgblat gazetesi 
muhabiri, bu konferanstı Baltık 
devlealerlnln tek morahh11lı 

uluslır ıosyeteılne lıtlralı:lerl 

mes',.lesl gôrQşGlmelı:tedlr. Bal· 
tık devletleri ekseriyet partileri 

So•yet dostluğuna ehemmiyet 
vermektedirler. Son erk&oı har· 

biye relılerlnlnln MoıkoH'yı 

ziyaretleri de bonon neticesidir. 
Demektedir. 

" Son Mektub ,, 
Ve 

" Genç Rus kı~ı 
Aryan ,, çıkıyor .. 

Blrlnclıl, Feridun Oıman'ın 

çok gftzel bir hlkAye demetidir. 
Diğeri do nef le ve tercOme bir 
romandır. Bugftnlerde piyasayı 
çıkacaktır. Karllerlmlze tıvılye 
ederiz. 

muhakkaktır. 

Çır Alekeandr, hayalı: Gnlfor· 
mıl1rıoı glymle olduğu hald" 
meraılm Hhıhı Kıtytt'nın dıl· 

rulne uğrıyıcağı vakit odıyı 

boo boldu. Biraz dışarı çıkmıı 

oldoğono 11oarılı: seslendi; fakat 

cevıb alamadı. 

Bonon aıerlne: 

- K.atyı .. Neredesin? 
Dedi. 

Fakat nereden geldiği belli 
of mayan bir eeı geldi: 

- Koku! 
Çar: 

- Ne çocuk!. Dedi. Do yaşta 
eaklımbaç oynamak. Hele dur. 
Seni elmdi bulurum! 

Çar kendlol meraka kaptın 

rak arama~a bıelıdı. 

Geoit pençerelerlo bttyftlı: ve 

ığır perdelerinin arka11na birer, 

Londrı, 8 (A.A) - Ctboti · 
den gelen bir telgraf• göre 

Clbotl, Adfs·Abıba demlryolo 

berinde aııker ve harb leva· 
zımı nakil mes'eleılnden dolayı 
ltalyen'lır Jle Fransız tlrked 
ırasında vahim bir lbtllAf çık· 

mıetır. Bu bapla ne Roma'da 
ne de Pırls'ln resmlğ meha· 
f ilinde hiçbir malumat yoktur. 

Avusturya başvekil 
Muavininin 
Yaverini öldftrdftler .• 

Viyana, 8 (Radyo) - Avnı · 

turya bıo•elı:U muavini prenı 
Sıarbemberg'ln yaveri, bu gtın 
esrarengiz bir surette Oldftrül· 
mOştftr. 

Amerika 
Harbiye bndçesi 
bir rekordur. 

V ıelngton, 8 ( Radyo ) 
Sınılo, harbiye bOdçeslol 
vlp etmlotlr Yeni badçe 
rekordur. 572 milyon, 446 
844 dolard1r. 

tH. 
bir 
bin 

birer baktı. Bütftn kınape ve 
koltukl1rın arkalarını, battA 
altlırınl aradı. Karyolayı bae 

•ı•ğl etti. Odadaki bftyftk ve 
ağır yıpılı d•ğlrml maHnın Or· 
tOıftnft topladı. 

Katya'yı ıaklındığı yerde bol· 
malı: için bir çeyrek eaat oğ· 
ra1Jtı. Katya, Rus'Jırıo dalma 
iriye olan balenlı:ltım bir ntı· 

munesl olın b6yQk 1JÖmlnenln 
Gzerlodelı:l birinci Nlkolı•nın 

bOstQ arkııına glzleomltıl. Bu· 
rayı eaklıumak ıncılı: oeytın

larıo aklına gelir ve.: . Ancık 
eeytıolar eaklınıblllrlerdl! Çiin· 
kO, Kıtya'yı buradan indirmek 
için de on dakika IAzımgeldl. 

Bee dıklka dı kocıklıımık 

ıftrdü .. 

Baodan bııka, Kıtyı'nıo eıp· 
k11ını geçmeel Ye tuvalttlnl 

Ynzümnzn Ağartan Tnrk 

Ali Baba'nın Hasmı, Se 
Bir Güreşçidir. 

····-Evelkl gece evvela Amerika, 1935 de yaptığım lkfacf 
sonra da Avrupa radyo mer gtıreıte hanı mağlup 

kezleri mftblm bir haber yay· kendisini 37 dıkllı:ıda yeo 
dılar, Bu haber• dev cQsse Ali Hasan pehlivan, 1 
TOrk pehlhaoı Ali baba•nm, senesinde aUeslle birlikte 
Amerlkada ağır sıklet serbest rika'ya hicret etmlı, 

gılret dünya pehlfHnı Dik yetlşmletlr. İlk hicret 
Şlkad'ı yendlğldlr. Dlln aola· vakit dört yatında imle. 
dık ki, Amerlkı'Jıların Alt Gftreş, TOrkler'tn en iP 

sporudur, Dtınya IJ•mplyO 
ğono bıeka milletle.re k• 
mamıkta TOrkler balı:lıd•r 

2 

Amerlka'dalı:I bu son b te 

Türk pehfü.:anına yenilen meş-
hur pehlivan Dik Şıkat 

baba namlle andıkları bu Tı1rk 
pehlivanı, aıslen EIAzlz'lldlr. 

Stadyumda kırk bin seyirci 
Ooilode yapılan bu mOaabakada 

Tilrk pehlivanı, haamını ağır 

bir ma~hlblyete oğratmııtır. Bir 

muharrlrlmlz şehrimizde bolu· 
nan ve 17 mayıı pazar günQ 

MOlaylm pehlivanlı Alsaucık 

epor sabaeında gftreıecek olan 

Dloar'lı Mehmed pehlivanı gör

mft~ ve Dil. Şlkad bıkkında 

malumat istemiştir. Güler yOzlil 
Kahraman Dinarlı demletlr ki: 

- Ali H11an pehll Hn, ortı 
siklet pehll vandı. Ağır siklet 
Dik Şlkadl yenmesi hayret 
edilecek bir hadisedir. Dik ŞI 

kıdl Amerlka'nın mtıehor peh· 

vaoadır. 

1932 de Amerlka'da kendi· 
ılle goreımle ve berabere kıl· 

mı,tım, fakat üç sene eonra 

hepimizi çok sevlndlrmledt· iç 

lspanya'da 
Seçim mücadel 

M. Azana 
Kazanacak mı?. 

Mıdrlt, 8 (Radyo) - 1 
yı'oın siyaseti yeni cılmot 
intihabı dolıyıslle bir de 
ilk arzedecektlr. 

M. Azanı'nın cftınur 

intihabı, cümorlyetlo eağl 
ğını gösterecektir. Bu eeb 
şimdiki siyaset camurlyet 
na daha fazla tenctıb ed 
tir. Sığ cenah da M. Azs 
itimat edecektir. Azını'oıO 
rloe kıblne}"I kimin te1Jkll 
ceğl henOz muayyen def 
Ziraat bahanının kabineyi 
m1&1 ihtimali kuvvetlidir. 

Japonya· lngiltere 
sında yakınlaşma 

Parla, 8 (Radyo) - M 
Tıburl Ôvr gazeteılndekl 
kaleılnde, loglltere'nln J 
ya'yı kareı yıkınlıemı el 
taldbetmeğe bıılıdığıoı 

vermekte ve Londra ile 'f 
arasında mazalı:erelere bllıl 

rlelldlğlnl latlbbaratını ' 
yazmaktadır. 

Kızcağız hoğuld 
Menemen bzasıoıa ı 

köyftnde oturan Osman 

• Çocuk hastalıkları 

Htheytn•ın üç yıeındıkl 

Mlnlre, evlerloe yıkın bol 

su koyuıona dtııerek 

mütehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 

tamamlaması 

daha geçti. 
Kıtya bütün bunları btoblr 

çılgınlık yapar ve kahkahalarla 

gGlerlı:en Çar: 

- Haydi Katya.. Geç kal· 
dık. Sen Petreısbnrg'on bouıo 

aıskeri, Graodiikler, bfttftn pı· 

p1&lar, deıpotlar, soya ıtılacık 

zaV1lh haç bizi bekliyor! Hep· 
sinin de dişlerini gıcırdathkla· 

doyar gibi oluyorum! 

Diyordu. 

- Ben de bunları duyayo· 
rom. Saray aleyhimize ıteı pfts· 
kOrtıyor. Maemallh.. lete ha 
zmm artık!. 

• • • 
İmp1rator tım zeval Hltfnde 

bekleniyordu. Onlkl defa top 
atıldığı halde~ imparatorun kı· 

makluı be naz görtılmemlıtl.. 

Mustafa Münit 
Tayyar Ş. ÇullıJ 

Yazı hanelerini Gazi b 
21 numarala binanın üet k• 

( Yeni tuhaf lyecller 
nakletmlılerdlr. 

1 
T11m 12 yl beş geçe, 

köpraıo azerlnde mtıtbft 

• lnf llAk oldu. Köpraoan b 
bir kısmı berhava oldu; bu 
bu sarada lmpsrator ve 
geçecekti. İnf llAlı: netice 

muhafaza bölaklerlndea 
öldii, yirmiden f11l1ı&ı dı 

landı! 

Fransa'yı kurtarıJJ 

Lazım .. 
Kıty•, lakabını artık yO 

de söyllyecek lı:ıdır bol 
p~yda ettiği pollı madorO 

neral Potopov'a: 

- Benim iyi 

dedi. Çocuklarımı size " 
ediyorum. İmparıtoruo 
ıeyahıtloe benim de lı,tlr 
elz movafık buldunuz. 
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O B 
Akhhar'ıo Cami kebir m•· ödemiş Gezisi og_, an ir Aile f.,aciası hatleılodeo Halil kızı Hftsolye ile fevkalade 

Ue Akeekl'nlo Ürla kôytınden 10 Mayıs 936 Pazar 

2 
Abdullah o~lo Mehmet Emin z ı Ok 1 K büyük fırsat 

7 Yaşlarında Bir Genç, Karısını ···••und• mı•·h•dd•• b•t•nm• a er u u orama Heyetinin 

V 
dnaaından dolayı ikametgAbı 1zmlr'fo en kunetll takımı K.S.K. Ôdemfş Altınova ile 0 gOn 

abşiyane Şekilde ö}dQrdQ. meçhul kalan mnddelaleyh bir maç yapacaktır. Gazel bir tıpor günü yıoamak ve baharın 
..... Başı l inci sahifede - 1 Demlotlr. Genç kadın. ko· Mehmet Emlo'lo U41enen vaki en gazel trtn gezisi yıpmak, Birgi ve Bozdığ ile Gölcflk y•y-

l'aetce k l k 'I tebllğ•t• rağmen muhakemeye tasını da çok ucuz f lyıtlarla görmek mftmkan olıcıkhr. 

1
._ k ıpımı arını Te ıt y· CHını karıısındı gôrance kork · gelmediğinden bıkkındı gıyıp 

._, •çı bır1kmam1ıar•n• da muı. bıkıp glyiamı,. tabı; kararı ıutblZ edilerek dua Müstesna Bir Gün 
~l ıureue tembih etmekte - Annem ıkıım işinden ırıubal olunmuı ıabltler din· 
lr-.~:nıeı Fatma ve ığıbeyd gelıln. gornıellm de senin ya. leomlt gıyıp kararının tebliği 
lııa it kordonda bir azam nına gideyim. Ü gelmıden için muhakeme 27 .5 .936 Çlf· 

t lltthıneılnde çılıeıyorlll'dı. gidemem. 
'de Hımlde'nln kaçık kar· Demletlr. Bu söıden fenı eımba ~ana saat 9 za taUk 

' ~ dokuz yıeındı Rl11 ve hl· halde hiddetlenen Mehmed; kılınmıt oldoAondıu tarihi 
,:-"k odada klr.cı olarak Yı•ır llAndan ltlbuen bee giln Zir· 
•ııı k v - Yı! Demek fıeD gelmek flnda ltlr11la nkh mezklirde 

it• 1& 
111 Ka8rlye adında daha lstemlyoraun diyerek odıdı bo ~ klıt bulonoyorlarmı•. 1 Akhisar Asliye Hnkuk mahke· la v anın kaçak RıH'yı dıe1rı çı· me&lnde hazır bolonması ıksl 

~ lll Mehmed, k1tısının gel· karmıe ve belindeki bıçağını 
llaekte ısrarını gôrftnce oau çekmlı, Hımlde'oln aaerlne tıkdlrde mahkemenin gıyabında 
rıneAe karar nrmletlr. Meh· sıldırmıetar. bhlrlleceğl 1140 ol onur. 1175 

, ıon gGnlerde Odunp11a· Bıçağı iç defa gôğaane Hp· 
•de İkbal mı~Haıındı vitrin lıdıktan ıonrı bö~riinden ve 
il için çalıemıktı idi. Oamın bibi lıerlnden yınl•mıetar. 
•dı bir mınngosun yanında Kıdın. bir t1rlf tın feryadı, 

'-lknaf lırda marangoz kıl· bir tarttın dı kendisini mada· 
olan Mehmed, dakk4odıkl faayı çalaıırken ıırtauın ortı · 
•dıılırını ıkıımdın: d llDI 1 aç defı Hplamıf ve 
~ Bir itim Hr, beni ıabıh· eğır 71rıl1r açmııtır. Katil 
; erken beklemeyin, öğleye bono mareıklp balı bıçığını 
"Q geleceğim. 8 u ımlde'aln elblıeelne silmiş 
e11ıfıtlr. Mehmed, kararını 
kten IODU •ldlb bir tn,.ak· ve beline sokarık evden kaç· 

" y mı ıtır. 
la k.hn yaılCl n otuz 1811• 

etre a~oaluğondı bir bıçak SAit ona doğru ıdllye blnı· 
la ılmıı, bileyiciye giderek ııoa giden btll Mehmed, MOd· 
llllttlr. del umumi muulnl Ali Akka· 

S.b h ya'yı ıormo, ve kendisine: 
ı ley~n erkenden karı . 

1• e•lnt tırauude bıılımıı, - Beni Kıhramınl1r'dı kı 
"lde'ala anHı ile ığıbeysl · rımı bıçaklı •ordum. 
ij tı•dea çıkıp lee ghmelerlnl Gelip teslim oldum. :Uzım 

t111lıtlr. gelen ,eyi yapın . Demlt. teıllm 

81ıa. ıonra Fatma •e Muı· olmuetur. 
41•den çıkıp itlerine git Bıçağı enelA yıngın yerinde 

er Ye bunu gören Meh· sak.lıdığını ıôylemleıe de mı 
1111utal1rak ıçık bırakıl· rangoı Oımın'ın dakkAnında 

1 
... ,.....,

11
°_laa bpıdın içeriye gir· balunmaetur. 
· O iında Hamide, bir Katil llıdeılnde : 

)k kıryoladı yallyormoı. - Şimdi onu Oldardam, 
lldı bulunın karııını uyan· içim nhat oldu. Çok eniyor 
' Mehmet: 

il" ' Baydl kalk, giyin! E•e 
Ilı. 

}•ıe · Temlı · Ucnı ilAç 
qe,. ı" l" l 

11 
ur u tuva et çe~iıleri 

anıdi Nüzhet 
IOHAT 
CZANESI 

"-tctorık Bayftk Salepçi 
hını kıre11ındı 

dom. 
Demletlr. Tıh1dkatı göre 

Mıtll Mehmet. clnıyetl t1arıı · 

maden l11lemf1tlr, ıuçu, kendi . 
ılnl idamı kadar göıftrecek 

derecede ıayılıyor. Mehmet, 
Hbıblıdır. İlk br111 olın 
Nıclye'yl tıbaocı kurıunlle 

Oldftrmeğe teıebbas etmlı ve 
bu yaıden İzmir A~'r Ceıa 
mıhkemeılnde bir sene iki 
ay bıpıe mık.um edllmlo,- iiiih 
kumlyel maddetinl haplıınede 

doldormoıto. 

Kayıh Aranıyor 
Torbalı kazHının Dı~kızılcı 

nıhlyesinln Çıkırbeyll karye· 
sinden Gökçe oğlu All'nln Sağır 
ve dilsiz 22 yıeındı Fıtmı 

adlı kızı kıylbtlr. Bilen n 
gOrenlerf n lnHnlyet nımına 

lzmlr'd.., Ke1telll caddesinde 
ll6 numaralı komar hanında 

• 
Bay Ali Yıdl'ye hıber vertıln. 

İzmir lnhlearlu bışmadarla· 
ğftnden: 

Bıımadatlağamaz tıtao kıs · 
mile tütftn fabrikHını ıld mı · 

mul yaprak UUlnlerln ve mı· 

kine ıksamlle boe zClrof veHlr 
mılzemealn l 811lrao 936 dın 
31 Mıyıı 937 tarihine tıd•r 

bir sene Z1rfındıkl r:ııkllyıtı 

21.5 936 gana 111t 15 de ihale 
edilmek ftıere kıpılı zarf osu· 
ille ekslltmlye konalmaetur. 
Mohamm,.n nakliye bedeli 9550 
mu.-ıkkıt teminat 717 liradır. 
latek.Ulerln 2'90 ııyıh kınan 
hGktlmlerlne göre yıpacaldır1 

teklif mektoplırını mu•ıkkat 

teminat nakit mık.buzu nyı 

bankı teminat mektoplarlle ta· 
ylo olanan Haltın bir 111t 
evvel bıı mtldGrlağamGzdekl 

komlıyoa relılne vermeleri IA 
zımdır. Do ite ılt e1rtİlımeyl 
görmek için komlıyonı ağrı 

mıları llAn olunur. 9 15 1186 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıobk No. 36 

Telefon 2310. ul 3668 

lzmlr'den b1reket 6,30 Ôdemlş'ten dOnGş 18,30 
Tren Kemer, Kızılçullu, Gaziemir.de duracaktır 

Birinci mevki 175, ikinci me•kl 150, lçftoca mevki 125, 
3·10 yaı ırHındıki çocuk.lan 50 kuruştur. 

SA 1'/Ş YERLER/ 
Hükumet k.ar11S1oda ıekerei Ali Galip, Sümerbank, Kemeraltında 

Mektepler, kitaphaueei, Yeni Yavuz, ilacı IIaıııan oteli, 62 ııuruarada 

B?I~ l~kautası, Eşrefpaoada tütüncü İsmail, Alsancak.ta aşçı l\lehmed, 
Kilımcilcr çarııernda çorapçı Oaman, Aleancak istasyonu büfecisi Kemal, 
Şadırvan altında 4 numarada Alemdar zade Mehmed Ali, Bakırcılarda 
Alemdar zade Sırn, llırdl9atçılarda 8 numarada Ôztürk manto evi, 
~dan pazannda. sar~çlar çarem 5 numarada tütüncü llıydar, Kereste· 
~er~e kereatec.ı Bılil za~e l;)abri, Arastada 267 numarada tuhafiyeci 
Zulfıkar, Yerlı J.\tallar Mılleı pazarı, Tilkilik eczanesi J.<'aik, Lale eine· 
ması karıısında leblebici f brahim. -
~ Lö Feniks Espanyol -. 

Bıyat Sigorta şirketi 1 
Merkez idaresi : PAR 1 S 

31 K4nonoenel 934 t1rlblnde ıermaye ve lhtlyıt akçe 
lerl 271,107 ,872,034 Fr1nııs frangı. Tilrldye'de 1895 sene· 
slndenbed hıll f11llyette. 

Zararlar Çabuk ödenir. 
Yeni sistem bayat slgorıalırı ık.dl için İzmir ve bav.llıl 

umum acenteleri. K1rdfçell haoandı 24 numuıdı. 

Ahmed Besim ve Asım Ismail'e mOra
caat edilmesi tavsiye olunur. 

Telefon : 2:321 Telgraf ıdreı-i : Besaslm 

Izmir harici askeri kıtaatı ilanları 
Mat. MT. ut. al. komlıyonuodaa: 

1 - Mat. Mv. in gOstereceğl yerde 1770 llrı 4.3 kuroe bedel 
keıtfll lnoaat ıçık eksiltme suretlle mGnıhıayı kon· 
muetor. 

2 - lhıleal 16 ·Mıy19 · 936 comırtesl gln6 111t 10 da İz · 
mlr'de kıelıda Mıt. M,. eat. ·al. komlıyonunda yapılı· 

3 

5 

caktır. 

Teminatı munkkate akçeal 133 liradır. 

Şutnım~ •e keetfnameal her gan komisyonda 
btllr. 

görale· 

lıteklller TJc1ret od11ında kayıtlı olduklarını dılr 9eıl · 
kılırlle ihaleden en as sekiz gfta enel lzmlr Nlfıı fen 
heyetinden ılıcılluı ehliyet teslbl1rını komlıyonı 

Aöıtermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ekıdltmeye letlrık edecekler 2490 11yıh kıaunon 2 ve 

aç6nca maddelerinde •e eartnımetılnde yHılı nılkaları 
teminatı munkkıtelerlle birlikte lhıle Hıtlnd~n enet 
komlıyondı hazır bolonmıları. 1126 l S 9 IS 

Izmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Barona ıskerl ı.ıa . al. korntsyonundıu: 1189 

Cinsi Mahılll Mlkt111 Muvakkat Umum tah· Maaı Tarih gGn 
temlnıt mln tatuı kııı oekll ı11t 

Kilo Lira Llr1 

ve Diş Bekim· 
~. hergGn 6tled• 

IODn bakar. 

Kır111nı lıkence •e emniyeti 
ıallstlmal etmek ıııuçlarındın 

bıkkındı iki dan dosyuı vardı 
ve bu da"lıra 11llye cezı mıh 
kemeslnde dnım. oloanyordo. 
Zıbıtaya bık.ret, ıarhoeluk ve 

balkın lstlrahıtını ıelbetm~k 
ıaçl1rındın ıy.ıcı hıkkınd• 

tahkikat evrakı nrdır. Dan 
tnklf edilerek hapishaneye 
gOnderllmlotlr. Tıhldkıtı, mld 
def umumi manlolerlnden 
MomlH YılmlZ ldarf'I etmektedir. 

lzmir belediyesinden : Odun Burnnı 108,000 102 1350 Açık 25,5,936 
p111rtesl 1 O 

4 .. L l.ıikbJ caddeli No. 99 
~ •putmuı 2 iDci bt 

Telgraf • ı S TAN B U L 
Telefon : 49250 

içki Alıp Satanlara 1111
'\ 

•~ tiııutı M d := ~... ı ran rakı fıbrlkaıı bir sene enel ıon ılstem = 
~~ ... -~. tem tını yenllemlı bu suretle içicilere de 11hbi ra § 

'fta:"rınekte balunmuetur. Vık tile lmılltın klf 1 ırelmeme · SE .. e.. "' -
8'~ IDal verllıulyeo Aydın, Umurlu, K1rapın1r, Reııdlyt>, -
'it. ~k&tlltı, Ma~la, Bodrum gibi yerlere de mıl verilecek· ~ 
96 °ntol1r aı•Aıdıdır. = 
~9· 49 190 koraılak tloelerdf' y6zde 20 lıkonto •erilir ~ 
, ' 21 15 = ~. 38 « « « c c = 
~ı c c c 20 c « = 
l5 « c « 14 « c = 
~ •iteler N11l~ll teıllmt« 25 sant~lltre \~ ku:a,1 .ı:nır ~ 

c « 15 « 2,5 « « -

4. 1d c c 1 o c 1 1 7 5 « « = 
"''ea .. : .. depomuı ıçılmııtır. Aydı~ huallsl bu yf'rden lh· := 

temin edebilir. Aydınpalıs karıııındı No. 64ı = 
Mıdr1n mığtzah ve rakı imalitbaneai Nhibi = 

llllllUllllllllllllllllllllllllUlllUlllll La tf i 111111111•11. 

38 nam•ralı adanın 87 nu
maralı 2229 metre murabb•an· 
dıld arıasının beher metre 
mor.bbıı 436 karuetın 9718 
lira !4 kurue muhımmen be· 
del Qzerlnden 15 5 936 cuma 
gaoa 1111 onıltıdı kapıla zarf· 
la ihale edilecektir. Şartname · 

sini görmek 6zer~ bışkAtlplfğe 
lotlrak içinde 729 liralık mu· 
vakkıt temlnıt mıkbozo veyı 

bınb teminat mektubu ile 
klnonon tarif 1 dılreslnde tek· 
li'1er 111mi o gao 4 s1at onbeee 
kıd1r encQmen relellğlne ve 
rlllr. 1111 80 9 

DOzeltme 
Gllzetemlzln 7 M1rt 1936 

tarihli nGıbHının beşinci ıııto· 
nandı ( İzmir belediyesinden ) 
ıerlevhılı Ulnın açanca sata· 
rında ( Bışk4tlbllkte keelf ) 
yazılıcak iken tertip batısı 

ol1rak bıekAtlbllkte teklif yazıl· 

mıı ve ıltıocı sıtarında ( lzolAıör 
tamiri) yazılıcık iken tzolAtôr 
bakırı olır.k yasıldı8ından key· 
f l7eı dl1ehlllr. 

" Ôdemlt 60,000 59 750 .. . .. c 11 

Llnlt, mıden 
kOmOr a Burnnı 

.. .. Ôdemtş 

185.000 
97,000 

139 
73 

1 ~50 

970 

.. 

.. 
.. .. 15 

.. 16 
l - Tümen btrlllderlnln lhtlyıcı olup mlkt1rları yok1rıdı 

yazıla odoo ve linyit maden kömaranftn ıçık ekelltme· 
lerl htzaluındı gOsterlleo t1rlhlerde yapılıcıkt,r. 

4 

Umum tahmin tutırlıra ite movıkklı teminatları hlH· 
l1rındı y11ılıdır. 

Şartnameleri her gan komisyonda göraıeblllr. 
!eteklilerin 2490 .. ,... klnanun 2, 3 nca mıddelerlade 
yazıla veslkllırla temlnıh movakkate mılı:boa 9eya ban . 
ka mektoblırlle muayyen vaktinden eneJ Buronadıkl 
askeri satın ılma komlayonunı gelmeleri. 9 13 ı 7 2 l 

'l'aşra Bakkal ve Esnaflarının • 

Nazarı Dikkatine 
lzmlr ıelı:ercller ç1re111ndı 20 numaradaki lnııllıhınemt iz 

mir fükl Bltp1Z1rı Solubıo clV1rındı 1 nom1rıyı nıklettl· 
ğlmdeo Hyın maıterllerimln slpartılerlnl yeni ıdreelme •er· 
melerlnl saygıl1rımlı blldlrlrf m. 

Güzel lzmir l>iskıivit fabrikası sahibi lstanbulfo 

lsmail Hakkı 

10 mayıı pazar gaoft sabah· 
leyin· saat onda blrJocl kor· 
douda ııyyare slnamaeına var· 
madan evvel 198 oomaralı bii· 
yilk hanede fevkı14de mobil· 
yeler açık artırma sorettle sa· 
tılıcaktır. Satılacak eşyalar me· 
yanında cevizden mımnl bnfe, 
k.ra mıondao mamul anahtarla ı 
yemek maeaeı. ceviz m1reken 
yemek sandalyeleri, avropa ma· 
molatındın ipekli kanepe tı· 

kımı perdeJerJle beraber, ayrıca 
mıondın mamul ipekli frıusız 

boepe tıkımı, 3 par~ıh mıoa 
fransız kanepe takı~ı, 9 par· 
çalı f Jllzl ipekli ceviz 9 pır· 

çalı tıkım, biri marbh siyah 
alman piyanosu tabureslle be· 
raber, madener mıon yemek 
masası, fevkılAde zarif ve 011 · 

dide yatak odosı tıkımr, olfen· 
yereli dolap, toılet. lıoman •e 
komodlnosu, nrupı mamull· 
hndıo fantazl 7 parçah hasır 

bnepe tıkımı, iki ve blrerbo· 
çok klelllk bronz k1ryolal11r, 
somyeler ve yatıkl1rlle beraber, 
cevizden mamul ve gayet oık 
ve nıdldeşemslyellk. masif ce· 
vlzden iki adet kadifeli koltuk, 
fnkalAde laka oömlne ıynıt11, 

ap1rtmenları ve pınslyonlsH 

elverişli gıyet nadide bayak 
madeni sobı borolarlle beraber, 
portatif iki tarif la • biiyftk ya· 
zıhıne, mermerli lrnlonalar 

' 
heykeller, kadlfeh •e betonla 
ı,ırzlonldır, lak.e ştfonyerell •y· 
nalı ve aynHız dolapl1r toı

letler ve k omodinolarlle bera· 
her, ceviz bir ve iki katlı ay· 
nalı dolapl1r, yOksek eebpılar, 

muhtelif madeni slc1rı mlH· 
lan, ilke birer klttlf k karyo
lılar yatakl1rlle beraber, muh· 
telif beraktınde ıındalyeler ve 

orta maHlırı, poralen lhabe 
tıkıml1rı, dl Hn, yıtıkla ber1· 
her, muhtelif ıynah askılıklır, 

etajerler, cımh kOtaphıne, da· 
hın muıımbaları. IAke bayak 
buz dolıbı, amper markalı 6 
llmbılı r1dyo, o'fll krlstıl ime 
lu ıynı, gıyet ı1rlf ceviz gu· 
derobı toaletlle benber, lnglllz 
pın k1&11ıı, amerlbn moşımbı 
kanepe, perakende döeemell 
koltuk •e Hadalyıler, demlcl, 
nıık, tebrlz hıla, seccadeler • 
ktllmler, Sahlblnlo ıesl bir gra· 
mofoo ile elli plAk vesılr bir 
çok eşyalar açık 1rtarmı sure· 
tile satılacaktır. Fıriıh kıçır· 

mıyJDıı. Sıteş peetndf r. 
Tark müzayede aalonu 

madtırlyetl D. 8 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
Mftcellithanesiue 

Uğrayınız. 

Yeoi Kavatlar 
Numara: 34 

Kiralık 
lzmır·de Göztepe tramvay 

cıddeslnde Sıdılı:bey bıhçesl 

lı:areısında 693 numaralı haue. 
Evi görmek arı.o edtınler ya 
nındıkl 69 J numaralı haneye, 
kooturato yapmak Ozere Kar 
~ıyıka Kemalpaşa caddeşlude 

velesphcl Ahmed Nihıd'ı mft· 
il 6 

.. 
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W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. ; Al~sehir Banl'-ası ·= 

DEUTSCBE LEV ANTE LINJE - '-------·-·~-------
cADA rA,, vspuro 12 Ma· : } Z M 1 R Ş U B E S l 

yısta bekleniyor. Aovera, Rot· -- ikinci Kordon Borsa Civarındaki Kendi Binasında 
terdam, Hamborg ve Bremeu _ TELEFON: 2363 --
Direkt yok alacaktır. = - - - ,•-·- --

"MANiSA,, vapuru 25 Ma· = Hertürlil (Buuka ve Komisyon) Muamelelel'İ \' upıhr. 
yıeta beldtolyor. Anvers, Rot· - Vadesizlere % 4 
terdam, Bamburg ve Bremen - Mevduat Şartları: A~tı ay \'Od{!liy~ % 5 
Direkt yük alacaktır. = Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. _ 

.. SAMOS .. vapuru 6 mayısta Zahire, G.zQm, incir, pamuk, yap-a-k,-a-fy-oo-v-ee-ai-re-k-omieyonculoğu yapılır. Mallar ge-ldJ· = 
bekleniyor, Aover, Bamborg _ Alnde sahiplerine en mftsald şerahle avans verilir. -
ve Bre menden Y Ü k çıka racı lı: tı r · •l l ll l il lll l ll ll l lll l lll l ll il il l l l l l l l l l l l l il l il il l lll l il lll l il l lll l lll lll il lll l l l l il il il il il l il lll l il l l l il il il il l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l lll lll l l l lll l l l lll l il l I •• --lll l-lll l-lll l_lll_lll l-lll l-lll l-111-lll l-lll l-lll l-1111-1111-lll-lll l-llll-lll l-lll l-lll-llll-lll l-lll l-l lll-lH 1-1111-"'.':"ll• 

"ANDROS" vapuru J 2 ma· - T k H K y.aıo h•kleolyor, 16 mayıoı = ür ava urumu 
kadat Aovers, Rotterdam, Hım· - B •• •• k P • 
burg, Bremen ve Direk lçlo = uyu ıyangosu 
yftk ılıcaktır. 

AMERiKAN ExPORT LINES 

"ExBlBlTOR" vapura 20 
roıyısa doğru bekleniyor, Ne•· 
york için ytık alacak. 

SPANSKEL1NJE OSLO 

"BOSPBORUS" motôrfi 9 
mayısta bekleniyor, Y.afı ve 
lekenderlye için alacaktır. 

V apurlaran lalmlerl gelme 
tarihleri ve oavlno tulfelerl 
hakkında bir tHhhiide glrl~l· 
lemez. telefon No. 2007 2008 

f"'ratelli Spereo 
\' apur Acentası 

HOYAL NEERLANDA1S 
KUMPANYASI 

11CERES,, vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta ANVERS, ROT· 
TERDAM, • AMSTERDAM ve 

DAMBURG limanlarına hare· 
ket edecektir. 
ERVICE MARITIM ROUMAIN 

"PELEŞ,, vıpuro 12 mıyıe· 
ta gelip 13 mayısta PiRE, 
MALTA ve BARSELONE il· 
mınlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yQk kabul eder. 
llAndakt hareket tarlblerlle 

navlunlardıkl değlelkHklerden 
ıcenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafallAt için ikinci 
Kofdon'da Tahmil Ye Tabliye 
binası arkasında Fratelll Sperco 
vapur acentalığına m6racaat 
edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · ~6ti3 _ ................. ... 
Olivier vEŞOrekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24<13 
TBE ELLERMAN LİNES LTD 

0 0POTOu npoıo 20 mayıs 
Londra, Bul, ve Anverateo ge· 

llp yftk çıkaracaktır. 
11FLAMl1 IAN11 npuru 22 

mayıe Llverpol ve Svınseadıo 
f!;ellp yük çıkaracakllr. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
"llEH.\KLEA,. vapura 8 

mayıa Hamborg •e Bremen'den 
gelip ynk çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tadhlert, va· 
purlırıo lalmlerl ve nnloo Oc 
retlerloln değlelkllklerinden mes· 

oUyet kabul edilmez. ----------Foça 
Yolcularına 

Kolaylık 
Ayvalık, Dlkllf, Alunovı, 

Edremid, Tire, Kola, Konya, 
Sıllbll; bo hatlara yolcu yük 

sevki yatı. 

Zinet 
gınjından her gün muntazam 
ve emin bir surette otomobil, 
kamyon ve teoe11ftblerle temin 

edilir. 

Jlır 

_ 21 el tertip biletleri satılıyor 

= 1 inci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 
=: BOyQk ikramiye 25,000 lira •e mQUfat 20,000 lh'adıt· = Ayraca 15.000, 12.000 ve 10.000 llralak bOyilk ikramiye· 
=: ler de .ardır. Do tertibin bllttlerlnl takip etm~k iı;:ln bl = rlncl keelde blletlPI şimdiden alınız. = Biletler hükumet öonodeki direktörl01' = gişesinde ve bih1ınum bayilerde satıbr· 
•fi 11111lf11111111111111il11H111111111111111111111111111111111111111111111H111111H1111111111111 

•ı1111111m111111111111111mı... Dok tor ...mııu1111111111111111nı 

_ A. Kemal Tonay = Baıeriyolog ve bulnşık, salgın hastalıklar mütahassısı 
- Basmahane iıtaıyono karııaındaki dibek 11okak b•ıında 30 ,.f = lı eY ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 dan akıam 11at 6 a kad,ı 

hastalarını kabul eder. 
Milracaat eden haııtalara y•pılmaaı lizımgeleo aair tahlilit ff = mik.roııkopik maayeneleri ile veremli haııtalar• yapılmaaıoa cen• si' 

_ rdleo Pnomotorake muayenehaoeeinde muntazaman yapalar • 

• il 111111111111111111111111111111111111111111 il lll 1111111111111 il T e 1 fl fon: 4 1 15 1111111 il 
Milli Emlllk müdftrlOğOoden: 

Dosya No. 
197 Kartıyıka Oemanzıde Retıdlye caddesinde 19 

eski 15 tıj uomarah dört oda koridor nlu Ye 

matbıbı mOttemU ev. 
198 Kartı yaka 011maozade intikam ve Reeadlye'den 

4 oamarı ılın eski 1(-17 ve 33 tıj numarala 

ddkk4o. 
Yukarıda yazılı emvalfn malklyetl peolo Yeyı İkinci ıe 

tısf iye kuponlle öd~nmek dzere artırmığa konolmoo ııe 

·iHS~N 
KLİŞE .~EM ÜH l) R 

;haddi llyıklle alıcı zobor etmedfğloden 4 ·5· 936 ıırlbİO 
itibaren 10 gOo mClddetle uzatılmasına krarar verllmlttlr. 1-
larıa 14 ·5· 936 rpereembe gOnCl eaat 17 de Milli emlik 
dOrlyetlae mOracaatları. 1173 

lzmir Liman işleri idaresi umtl 

"J~~ müdürlüğünden: 
ATOLYESI 

BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞl51 N~2 ~~~ 

r .. -OKSUAENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) öksürilk 

oekcrlerini tecrühr: •ıliniz .. 

ve Pürjen :;ıanab'ın en üetıin 

hir müshil ıekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli müı· 
bil iıtiyenler (Şahab Sıhhat 
Silrgtın Haplan)nı maruf ec• 
zanelerden aranolar. 

•1111111111111111111111111111f111111111 D O K T O R il lll ili l lll lll l lll lll l lll lfl lllll il il• 

= Operatör Arif Y urcu 
-= Merkez Hastanesi Operatörii _ 
:= Baetılarını her gQn 15·18 e kadar ikinci Beyler eobğı := 
§§ TOrk mftzayede 11lonu karımdı 78 N.Ju muayenehane· =: 
=: fllnde kabul eder. Telefon :3393 = 
•ııııuııııııııııııımııııııııııııııınıınııııııı11111111111111111111111111111111111111111111nııııı• 

Gümrük muhafaza satın alma ko-
misyonundan: 

İzmir gOmriik muhafaza alayına alt aalbıne mevki barakealle 
lzmlr palaa lttleallnde kerestele mevki barakast ve karantinada 
köprfi iskelesi karşısında köprü muhafaza barakaaı artırma nıullle 
satılacıkhr. Arurma gQoft 15,5,936 cuma günü eaat 1'4 te paaa 
porua satan alma komleyonooda yapılacılr.tır. 

8arakatarın tahmin edilen flatl 31 liradır. Şeraiti komleyoodı 
herıı;Qn görQleblllr. 

leteklller 2490 ıuıh kanon h6kümlerloe ~öre istenilen vesi· 
kalarlı ytızde 7 ,5 teminatı muvakkatelerlol lzmlr hballt gtım· 
rftğtı vezoeelne tediye edip alacakları mık.boza komisyona artır· 

mı gantı vermiş bulanıcıkterd11. 1 5 9 13 1115 

Karoıyaka'da Oamaozade me,kllndekl deniz baoyolarıaıO 
tıç sene mftddetl;ı klralanmHına ııllpll çıkmadığından bir 

mOddetle klrHı açıh arhrmağa kono,moftur. Arhrm 15 Mıyı• 
cuma gilofl ıa1t 16 da yapılacaktır. İetellllerln bir ıenellk 

!hammen bedeli icarı olıo 1900 liranın yClzde yedi boçağo 

lbetlnde teminat akçesini liman leleri veznesine yatırmaları 
tanınmıı mtlli bir bantadın teminat mektubu ~etlrmeleri 
zımdır. Fazla mahl.nıat almak lstlyenlerlu btıro tef llğloe ıO 

cHtlırı ilin olunur. 1185 9 12 

• 

....a...-------------------------------1~ 


