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Fihtenin 
Alnıan rııillt!Iİne lıita· 

heleri iç salıitemizde .. 

Loliarnocular Bugün Toplanıyorlar. 
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lngiltere fırsat bulup işi konseye ver- M. Edcrı Dedi ki: 

lnf=k, her iki taralı dinletmek istiyor! Avrupa'nıu 
---------------------------------------~ 
lngiliz-Fransız Tezleri Arasında Epice istikbal ~aziyeıi 

F k V Fi d 
Zehirli Gaz ima· 

ar ar. 80 en, linin Men'ine Bağlıdır 

Eden'e Mahrem Bir Nota Vermiştir. -Daimi bir asker kuvveti bulundurulması Almanya'yı daima mağltlp 
vaziyette tutmak için iıniş. Fransız'lar 

25 yıl için hiçbir muahedede değişiklik yapılnıasını da istemiyorlar. 
Londr1 9 ( A.A ) - laglliz Tlmeıı'ln muhıblrl diyor ki: 

gıaetelerlnln Cenene muhabir· loglllz hOkumetl mlzakere 
lerl Frao11Jz ve Jnglllz noktai 111f hıları mftaaade eder t'tmez 

Dızarları araıund• genle tezıd · milletler cemlyrd kon11eyt önil 
lar bulundu~aoo bildirmekte· ne aokarno pıktı mtıı'eleelnl 
dlrler. f<'rıoH Almıaya'nıo lo vazedecelulr. Mtlletler cemiyeti 
karno devletler~ tek.Uf lrrlol konıeyl o zaman gerek Eranııa . 
------- oın g~rek Almınya'nın teklif. 
Alman" a ve ıerını ma11kere ey111ecekttr. 

./ Cenevre, 9 (Rıdyo) - M. 

Cenevre 9 (A.A) - Havas. ajan• 
ıınto diplomatik muhabirinin bil· 
dirdiğine göre, diin ooüçler komi· 
teeinde yapılan mftıak.ereler İtalya· 
Habeş anlaemaılığının sulh meı'e· 

lesinde İngiltere ile Fraou arasın· 
dı noktai nazar ihtiliifı bulundu· 
ğunu göıtcrmietir. M. Eden zehirli 
gazlann knllanılmasmı yHak eden 
1925 muabedrıini ltalya ile Ba· 
beşiıtan 'ın birlikte imzalad1Jdar1nı 

hatırlatarak bu muahedenin zehirli 
gaz imalini yasak eden yeni bir 
madde ilaveeile itruımım teklif 
etmiot:r- M. Eden: 

- Avrupa'oın i•tikbali bu 
meı'elenin halline bağlıdır. 

Demiıtir. 

Nevyork Taymis 'e göre 

---------------·----

Yarınki ANADOLU'da: 

Aş 

BfSMARK 

e y 
(ANADOLU) qk, alyaa"t 
yeni ve çok gOzel tarihi 
ıefrlltaeına yarın başlıya· 

caktır. Bu eser dOn hl· 
ten "Alt~şln HAklml,, ıef· 

rlkıstndao daha meraklı , 

daha heyecanlı ze9klldir 

Bismark, uçuncii 
Napolyon. impara· 
ıoriçe, Alman-Fran· 
.~ı= sara.yları Napol· 

set 
ve mıcera dolu 

yon Bonaparı'm piç 3 ncü NAPOLYON 
oğlu , Molıcke. 

Yarınki ANADOLU'da Bekleyiniz. 

ibt ni lmanMilletineHitabele · 
Buf:iln baılamıetır. Bat ün mOoenerlerln, genı;lerln, 

eteri hf'rhalde okumılarını tnslye ederlı . 

Koram ltalyan'ların eline geçmedi . 
Fransız Teklifi FIAndeu; &t. Eden'le görıımıı 

Al. Flanden ve M. Eden ve Almaaya'aan Ren gayri as 

Alman'lar reddttmlı aldağunn Heri ııGrer· 

keo lnglhere'ye bir ualaım• 
gayretleri ııarfına de..,.m et· 
mektedlr. 

bri mıntıkwaı lıgıl soretlle 
Lokaroo muabedeelnl lblil et· 
tlğlnl, booa kare• Lokaruo dn. 

M. Mussolioi ltalyan Kuvvetleri Dessie 
Meydan Okumuş. 

Ateş PüskOrOyor, 
Planı Çekiştiriyorlar 

llrınlar modası geçmil, Fran 

a lıegemonycuınclan doğan 

ıeylerdir ve bunları bıliyornz. 

diyorlnr. M. Hiıler'in tmimu 
tı İşi alevlendirdi. 

------------------~ Berlln, 9 (Rıdyo) - Alman 
gııeteleri, Fransız plAoınan 

Ingiltere 
mak 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Yeni Deniz üsleri Yap· 
Kararını Vermiştir! 

•• 
Loadra, ~ (Radyo) - Deyll Telgraf, laglltere'ala Malta G116 

bıbrlıl baklundakl rl•ayetlerden bahsederek: 
Bu buıuıta ht'I bir brar •erllmlotlr. fı'akıt bunan llioa za 

mını benOz gelmemlotlr ... ltılyan dentz Gslerlndeo oMk y,.nt 
üeııababrllcr bulmık lizımdar ,. Demektedir. 

Ceoevre'de polldkacıları ıoltutu 
bı1aıe uğr1ım•o oıdutonu, bu· Zecri tedbirler artırılırsa, Ital
P'lnda ileri ııüriUen teklltıerln 

Ya mukabil tedbirler alacaktır 
lbodıeı geçmlı şeylrr olduğunu 

bu tekllf ler Ozerlode durmı0tn 
hiçbir fıyda nrmlyece~lnl ya 
ıtyor n bunun, Avrupa'da 
•'rınııı brgcmooyaıınıo tabak 
kthnQnden doğmı olduğunu 
lltte ediyorlar . 

Berlln 9 (A.A) - Onaıı 
A jınıı blldlriyor: 

.Reıml mıhfellerln Frao!uz 

lllQ~hraıı baklunda ald ğı n · 
atyeı birdenbire değlomlııtr. 
Bunun Bercbteegadende oturan 
M. Hltlerden alınan hususi 
tıllmanao ileri gelmle olmaııı 
ibttaıııt nrdtr. Mıtbualln ilk 

llıGtıleaları anuhtna11 gGrOlme· 
llılı bir tlddeıle &enklt etmek 
ledlr. 

Berıtn 9 (Radyo) - Berlln 
gıtetelerl, M. Flınden'in mu 

ltıbu pllaıadan ehemmiyeti" 
hıbeetmektedlrler. l)oyçe Çıy. 
1"Dg g11eteııl: 

.. F ranıaoın •ndlil mukabil 
P1ln; bir uılıtrnı uzusunun 
).' 
'•nııada da bakim olduğuna 

deıtıdtr. Maamıf lb lntlhıbıt 
lletteeılndea nnl f'raneanın 
te11ııyGlit1 hakkında hiçbir tt'.Y 

:Jleaemeı. Hldm kanutlmlzce 
itler in plloı Flanden 'in 1 • 

p •D•odan daha earlb, daha 
tQ111u11a ve mo•afaktar. Fnnııı r1• ..... pek.çok ve geoit mee'e· 
tlere ıemaı etmektedir.,. 

Cernııoyı gaaeıeııl: 
d •••'rınıııı plina müaakertye 

'tlDea. 11rlb deAlldlr.,, 
Fr .. kforıer Çaytong: 
« Flınden'lo Avropa'aıa 918 

. 

13 )er Komitesinin Zaferi 
Kabul Et.mesi isteniyor. 
Saib teşebbOsleri arttı. ltalya, M. Avenol'a bir 

nota verdi. Bunda, Adis-Ababa'nın bom
bardıman edilmediğini bildirdi. 

Cfl'Öevre, !l (Radyo) - hılya 
hdkumetl; Uluslar Soııyated 

umumi kidbl M. AYenol'e bir 
nota •r.rmle ve Adlı Ababa eeh· 
rlnln olmdlye kadar bombardt · 
men edllmeylb ltalyen ııyyare· 

lerlnla yılnaz Adlı Ababa tıy· 
yare _meydana üzerinde uçtuk· 
laraoı blldlrmlı. 81ıbe1'lerln; 

Adlıı Ababa ıehrlnln bombardı· 
mın edildiği hakkındaki iddia 
lar•nıo yılın oldu~onu bltdlr-

mlıtir. 

JtılJH DOIHında fU ilÇ madde 
.ardır: 

------------------------deki A vropa olmada~tnt dCltClD· 
meel llıımdar. M. Flandeo bili 
l 918 de bulundo~anu ıanmak 
la hata etmektedir.,, 

Tag Çaytuog: 
11 Alman hlk6metl Franıaz 

planını ciddiyet •e ehemmiyetle 
tetkik edecektir. İnklr kabil 
değildir ki Fran11z pllnı yeni· 
terden zlyıde eııkl meı'elerle 

meoguldtır. Maamaf lb gertk 
Blder'tn Ye gerek Flanden':n 
pllnlarıoı beynelmilel bir kon· 
ferıo11a tetkiki fena olmıya· 

cık ur ... Demekıedlr. 

l - Adlıı · Ababa'ya t1arroı 

edllmemlıtlr. Uçaklar, yaloaı 

tayyare meydanı üıerlnde uç 
muolardır. 

2 - Adlı-Ababı oebrl bir 
açık ıehlr değlJdlr. Hattı Jtıl 

yın tayyarelerine mitralyözle 

ateo açalauo, tıyyarelef yaralan· 
mııtır. 

3 - Babq kunetlerl, ar· 
ııolu .. ı muabedelerle memnu 
olan mertler kullaom•kta de · 
••m etmektedirler. , 

Roma 9 (Radyo) - Cenn· 
rede alaılar 101yeıeıl nolçler 
komlteılala yarın y•pıcığ• 

toplaohyı hılya çok mClteyık 
kas olarak takip edecektir. 

Ceonre, 9 (Radyo) - Da· 
gCln Roma'daa gelecek olaa 
Baron Aloizl Lobrno de•let· 
lerl marabbuları ile temu ede· 
cekrlr. M. Eden. Baron Alolal· 
ola Cennre'de balaamuandaa 
lııifade ederek 13 ler komite 

ıloln hube nihayet •ermek 
için farll1eıe geçmeıılnl lıle· 

mlııtlr. Ayni zamandı bir Bıbet 
marabbaıı da bu mbakeıeye 

- Sonu S inci ıahif ede -

Buna mOsaade 
etmek sosyete 
için bir intihardır .. 

M. Mussolini 

Nevyork 9 (A.A) - NeT. 
york Tlmeıı gızeteıl e, beo bar· 
binin NegQs ordularının imha 
ıılle bitmesi liıımgeldlğtol ıôy · 

Uyeo M. Muuollnl'olu bo be· 

yınataodın babaedeıek millet· 

ler cemiyetinin otorhealoe kartı 
bu kadar açıkçı meydan oko· 

muıo• m68ıade etmtsl intihar 
demektir, diyor. 

Habeş Murah.
hası ve M. Eden .. 

Murahhas, mOza
kere hakkını sos· 
yeteye hır.akıyor .. 

Cenevre 9 ( Radyo) - Habeo 
murahba11 M.. Valde Marya'nın M. 
Edenle yaptığı mülikatta Babeı 
hflk6metinin balya hflkdmeti ile 
dogrudan d•>&ruya müzakere etmi· 
yecegi ve mOıakerelerio uluslar 
aoayeteıi tarafından idare edilmeıi· 
ni i1tediAi ııöylemiftjr. 

M. Eden, bu meı'ele üzeri.ne 
onüçler komiteai reiei ve aoıyeıo 
aekreteri ile müdavelei efkarda 
buluıunuttar. 

Ve Magdala Yolundadır. 
Atılan Zehirli Gazlarla Binlerce Ha

beş Ağır Surette Yaralandı 
L"ndra 9 (A.A) -

Royter bildiriyor: 
Erltre mcmbalarJD· 

dan 1ıelen bıberlcre 

göre, Dente'ye doğru 
l•alyan tlf'rl hareketi 
son mobaerbed«•nberl 

Hıbeoler ıarafındın 

hiçbir muklbeley~ ma 
ruz kılmıkıızıo de· 

um etmektedir. EH· 
ıea diğer ltılyan ıl 

lihlarının en llerlshl · 
de gitmekte olın 

Jtalya n tıyyare ku• 
ntlerl en ufak dahi 

olsa gôrtlleo Bıbeı 

tecemmClntl bombar· 
dımın ederek ve bun -lar Ozerioe makineli 
tClfek ateılerl açarak 
arkadan gelenler için llabeş ~ehirleri ü::erinda lıalymı uçakları 
yolu tam ıarette temizlemek· sllAh totablllr kimse nr lııe 

tedlr. bep!lnln derhal cepheye hare· 
Vellıhd kumaod1eında şimale ket etmek üzere emir aldaklı· 

doğru ilerlemek.le olın Habeı rıoı bildirmektedir. 

kunetloden yeni blçolr haber halyan tayyareleri olmal mın· 
yoktur. E11ua bu konetln takalarını ılnıpls gazlırı aımıe· 

Deaele'ye doğru lnklıaf etmekte lar ve bu ıuretle fiklerlel ehil 
olan ltalyao ileri hareketine olmak Gzere binlerce klelnlo 
mani olablleceAI eau ı lmaktadır. •ahim eurette yaralınmaeıu. ee· 
llatyaa yerli aekeıler kolonun beb olmuolard1r. 
ileri kttaları Koramın ôO ki 
lometre cenubunda ve Deaaie 
ye l 25 kilometre kadar meaa· 
fede Kobbao Kobba mnkllne 
rarmıılardır. 

Tına gOll charından gelen 
GçClacCl Iıılyaa kolorduıo Ue 

ıtmılden gelen dl~er halyao 
kola 111naldığına göre, Mıgda · 

laya do@ro lıtlkamet ılmıolar · 

dır. 

Hıbet bdkumeti lıe Koramın 
ltalyıa'ların eline geçtiğini in· 

kir etmektedir. B•beı b6kiımetl 
aynı zamaodı Adlı Ababı Ue 
hClkömet merkezinin ılmalfu· 

deki mıatıkıcla ne kadar eli 

Ogaden cepbeııiad,, halyan 
tayyare bombardun1nları deHm 
etmektedir. Ôğrenlldlğloe, gllre, 
general Graılınl';nfq harekete 
geçmesi için herecy hazırdır. 

Yah:uz motôrln kunetlerln 
oormıl tarzda ilerlemeleri için 
yerlerin kuruma11 beklenmek· 
tedlr. BCltcın cephelerde halyan 
loçl kolları yeni yollar yapmak· 
la meıgoldClrler . Birçok yerler· 
deaııkerler de bu loçllere yar· 
dım etmektedirler. 
Asker sevkiyaıı: 

Romı 9 (A.A) - DGn Jıal · 
yı Ye Kolombo '8parlarile 

.Sonu 5 inçi salıifedc 
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Fihte'nin Hitabeleri 1 G ü n ü n T e ·Ova z o HSlb>eırDeırü) 
ı-------

"\Jizacım, felsefemi izah eder .. 
Fihte'niıı bir mektubundan 

Fibte'nln doğmoı olduğu 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

Şato Elbe kıyılaranda olob adı 
Slebenclhen t•tosu idi. 

Vah~I manzaralar ara11nda 
bu karanlık g~lgell •e muhte· 
eem eato; çocuğun ruhunda 
derin lntlbalar bır.ktı. Bir 
taraf tan dı e•lerlndea azık 

olması çocn~o meJAnkollye 
dGeftrda . O zaman b1ron, ço· 
coğo;.. çocuklar dostu ol•n NI· 
edırmıo paetôrftne tevdi etti. 
F lhte orada hayatının en tatlı 

zamanlarım geçirdi. Boradan 
onfiç yaeında ayrıldı; Pforta 
kolltjloe girdi . Burası eski bir 
manaıtır binası olufı k•ranhk 
bir yerdi. Borada Flhte'ye eski 

genle dı~ manzaralarını batır· 

latacak blroey yoktu. ·eo mdeı· 
eeseye yeni ıeleo çocuklar, eıdd 
tal~beden birer kalfaya 'ferlllrdf. 

Goıllb'ln kılfaaı lıe bnnun 
noıtaljlıl ile eğlenirdi. 

Lokarno 1\UsakınJ lmzalıyan Devlet
ler Bugün Cenevre'de Toplanıyorlar 

Rammenaun koya. kaçak bir 
'Yıdlde olub güç yollarla gidi 
lir. Geçen aetrda dindar olan 
bu köyfln halkı , bir itle efradı 
gibi yaear, Petrlyarkal Adetle· 
rfol muhıfaıa ederlerdi. Otuz 
ıene maharebelerlnde yaralan· 
mıe olıo bir lsveçll çnoe, 
burada nekahet devreelod~ 

iken evlerinde kaldı . Bonon 
torunu Krlsılyın, f llezof Gotlfb 
Flhte'uln babaaıdır. 

Mavi Kitapta, (Ren) Mes'elesinde Ingiltere"nin Al· 
manya'yı Teşci Etmediği Gosteriliyor. 

Krletlyan sağlam karakterll 
idi, herkes ooo sayardı. Köyde 
dokumacılık yapardı n kOçilk 

bir ldakkanı da nrdı. Çok 
çocoklars dOnyaya geldi. Flhte, 
sonuocalarındın idi: 19 mayıs 

1762 de doğdu. Bedence n 
ıhlAkça aoaaıoa çok benslyor· 
do. Daha ilk çocoklağondaa 

hlbaren karakterinde htllı.:lll n 
dftşGnce görftlftyordu. Bıbaaı, 

oop hGrrJyet ltlnde hıklşaf .. .. .. " 

ettlrnıege katar •erdi. "Anlami · 
Ye cevablarında ser!. k1rarla 
rında eebatkAr •e orijinal olan 
bu çocuk, ôtekllerden ıpayrıy 

dı . Oğlın ve kız kardeşleri ile 
oynadığı pekız gôrftlflrdO. Yal 
nız bışlDa ovalarda ıkoama 

kadar kalmağı tercih ederdi. 
Çok kere köyOn sığırtmacı onu 
o•ada bir ağaç ılhoda yılnıı 

bulur; alır nlerlne getlrlrtJl. 

Tabiat ortuında bu uzun lnıln 
11aatlerl, f llezofun ruh onda de 
tin izler bırakh. Sonra: .. Be 
nim f lkrlmln en kuuetle ya 
eıyıb ~lnkfeaf enlğiof, bayok 

sevinçle, o zaman sezerdlm.
11 

der. Akeam Ailece otururken 
babıeı okuma öğretirdi. Biru 

ıonra, tee•lk olsun diye, nbab 
vtı ıkeam duasını okomağı 

ona verdi. Alleola bo an'ane 
ılnl, Flbtti, bllı\bare, dfodarane 
muhafıza dtl. 

O sıralarda blrgfto babası, 

ona. şehirden bir kltab ahb 
geldi. (Slgflrtted le Corno~nuo 
blklyeal) .. Çocuk, buna beye· 
canla earıldı. HenQz yedi y• · 
eındı olmaaına rtgmen bo 

kitaba o kadar sarıldı ki diğer 
derelerini bırakh . Bunan ftzerl 

ne çocuk, ozon tereddfttlerden 
sonn, eo kararı verdi: Bo hl · 
kiye kitabını, g<HftrGb çaya 
•tmak .. Attı . Fakat çay, kitabı 

götGrftrken çocuk pleman oldu; 

a~lamağa bıeladı . l:SıbHı onu 
r:ay kıyııında böylece boldu. 
Bo, çocuğa pahalıya mal oldu: 
Cezı aldı . Sonralan Flhte bunu 
anlatır 11 Baddl zatında iyi idi; 
ahval ve fcabıt ile yanhı oldo .. 11 

derdi. 

O boraya bhtllrlG aheamadı. 
Robenıon hlUyeılnl okurken 
şuna kuar nrdl: H•mburg'a 
kaçmak, orad_a!I da Amerlb'yı 
gttmek. • · ·• 

Yanına bir harita ılmıoh. 

Bir dığ tepeılode harltanna 

baktı . Dtıenndn mO, yoksa rast 
mı geldiler; geri getlrlldJ. Kol· 

lej onu af fettl. Kalfa11ndan 
kortnldu. Sonra hararetle ça. 

lıomığa hışladı. 

O emada Alm.uya'da Vfelınd 

Leaaln~ •e Gothe'nln eııerlerlle 

yeni bir zlbnl7et yayılıyordu. 

Pfort• kollejlnln ihtiyar profe· 
ıôrlerl, kollejln zlhnlyetlol mu
hafaza için, bo yeni mGelllf le· 
rln eserlerini kolltjde yaııak 

etmişlerdi. Flbte be hunları 

okume~ çok ~ılilyordo. Nlha· 
yet genç profeanrlerden biri 

hona LeBBlng'ln bir kitabını 

•erince çocuk çok ınindl •e 
bu ldtıb onun için bir (Gtz •e 
yeni ufuk açıo) Amil oldu. 

Namdtenıbl bir tetkik bftr· 
rJyetl n hıklkt ilmin ne olduğu 
arznso 1 le yaoab toto otu. "Bo 
kitabı okumak, b"nlqı için, 

ytpyenl bir ( ikrl hı yat hıeı 

oldu., der. 

Ffbte 18 yıeında, Pforta'dın 
Yenı Gol nıslteıtloe geldi. Fı· 

kat boradalı:l tedrlaat; dGıGıı· 

celerlne ıablb, mGstalı:ll bir 
genci tatmin etmekten uzaktı. 

Flhte, berıeyden eOpbe içinde 
idi. HOtDn teolojik klnaatlerlne 
bir birlik nrtrek 11ğlam bir 
bıleo ~etlrmek lıtlyordu. Bo 
makaatlı, dftednceılnl; mane'l 

Cenene, 9 (Radyo)- Yar'n 
( Bogao) Lokarnoco d~rt df!'flet 

konfennaı toplınıcak •e aon 
•azlyet ftserlne mG11kerelerde 
balaaıcıktır. 

M. FlAnden'tn plAoı etrafın · 

da Londrı'dı huaole gelen 
menfi teılrler bıkkınd• M. 

Eden ademi mahlmıt beyan 

etmlttlr. 
Londr.'dı •ıslyet hakkıada 

bir mnl kitap neeredllmle •e 
bu kitapta lngtltere'nln Al 
manya ile bir ozl•ema elde 
etmek Ozere 1934 Haziran 986 
Martına kadar tekıtl f'dtlen 

Mim:ır Sinan 
• 

Mimar Necmiddin'in Konferansı 
Çok Boyok Alaka Gördo. 

Ankara, 9 (Ôzel) - Mimar Sinan ihtifali, baradı çok parlık 
bir ıurette g11çtt. lımlr'den gelen de~erll •e taoınmıt Tlrk mi· 
marlarındın Necmlddlo Emre, mimar Slnan'ın hıyatı •e eıerlerl 
bıkkındı değerli bir konfeHDB •erdi. Halknlade yapılın lbtl 
fıle hGtGn Ankarahlar lttlrak etmltlerdlr. Mimar Necmlddln'ın 
kanferanıı tamamen tetkiktı, nılkaları lıtlnıı ediyordu n ilmi 

mahiyette ldJ. Çok al4kt gôrdft. 
lıtanbal, 9 (Ôsel) - Mimar Slnan'ın ölftmauan 348 lncl 

yılı me11rı bat1Dda yapılan bftyGk lhtlf•ll• kareılandı. C. H. P. 
genel ıekreterl Ktltabya aaylnı Recep : ı Peker •e k•lıbahk halk, 
ftnherıltelllf'r, gençler lhtlfılde bulundular. Nutuklar ıöylendt, 
Koca Sloıo'ın bay•tı, n eserleri, ınlahldı, mezarına çelenkler 

kondu. 

Çiıı Hük Um eti 
Amerika'ya 31 Tayyare Ismarladı. 

I .. oı Anceloa, 9 (Radyo) - Çin hGkdmetl için boradaki bir 
tı111re fıbrlkHına 31 bombardıman tayyareel ılparle edlhtılttlr. 

Bunlar ıaattı 330 kilometre hızla uçacak 1600 kllometreyf hiç 

inmeden •e•caklardır. 

Fransa Ve Ha beş işi 
~~~~~~-~~~~~~ 

M. Flandeo, murahhaslarla da konuştu. Iıal· 
ya hakem usulflne yaoaşu:sa mDzakereler 

hattaya başlıyacaktır. 
Cenene, 9 (Radyo) - M. 

Fllnden TGrklye'aln Parla Be· 
f iri Ye Cennre morahhaıı 

Saad ile mGIU.ıt etmletlr. 

M. Eden, M. A•enol Ye M. 
Madny•ka ile gôrGemGotftr. 

MurabhHlar, Franaıı planını 

•e Flanden'ln onGçler komite· 
ılodekt sôılerlnl tetkik etmek 

tedlrler. 
Lord Hallfab 

•aııl olmuetor. 

Cen,,ne'ye 

M. Eden, Hıbee murabba 

ıına Italyın'larlı tem11 çaresi 
bolonmaaı lGıomuno blldlrmlt 
tir. OnGçler komlteıl namını 
M. Madaryakı de ıolb yolla 
rını arayacaktır. Eğer hılya 
hGkumetl bo tekli k•bol eder· 
ıe gelecek hafta sulh müzıke: 
relerinin do~rodan doıruya 

bıolamaıı muhtemeldir. 

Ha'fle ajaoıı, lt•ln Hıbee 
hOrrlyetfmlz ile :ıaro:et •e meselelerinin hakem heyetine 
lradel lllblye ıraaındıkl mtl· nrllmealnl M. Flanden'ln doğ · 

Hanı ajınıı, Italyr'aıo mü 
terekeyi mi, yokaa 11ulb mGH· 
kerelerl tebeddGIGnden sonra 
muhHamatın tadlUnl mi kabul 
edeceği bellt değildir. ,, Demek· 
tedir. 

naaebetler meı'eleıJI üzerine 
ro bulmadığını blldlemektedlr. L d 'd 

teksif etti. on ra a 
Bo meaelelerln ancak konseyde 

Bu incelemeler onu tik önce 
..., ıu11.kıa karara raptednmeıı Tayyare Uçuşları ( Mutlak moıyyenlyetçl) yapb. 
18zımdır. 

KlSyQn bir pıstörO •ardı. BfttQn b1reketlerlmlzln, 21blri Londr., 9 (Rıdyo) - Lon· 
Baron Mlltllz onua n'zlerlol hOrrlyetlmlz altındı, konetll Flbte pek tatmin edilemedi. dra ftıerlnde tayyareler gece 
dlnlemeğe gelirdi Blrgfin Paa· bir irade tarafındın tedYlr Nlh•yet 'btzsat Splnoza'yı tel · uçoelırı yapmıolardır. Şehir; bir 
U~r gelemeyince, l;arona, geçen edlldlAl kan11tlne Hrdı. 801 kike glrletl. Fikirlerinde taatlk baH hGcomuna kartı koronmı 
baf takf va'zın Gotllb tarafandau Splnoza'oın tezi idi, Fibte bil· edllmle oldoğo halde bu lef denemesi yıpmııtır. Shll n 

59 nota ve nslka nrdır. Bu 
meyanda tark misakı tızerlne 

Fraaııa ile olan mohaberat da 

bo kitaptı mevcuttur. Edeo'fn 
Berlln 11ef iri 'fllllt1tle Alman· 

ya'ya •erdlğlf izahat m1tl kt· 
tapta meucottor. 

Bu veılkalardı Lokano Fran· 

ıız - So•yet hllifı ara1ındı fark 
olmadı~ı göıterllmletlr. 

Mnl kitap, Jogiltere'nlo Al· 
mınya'nın Ren h1reketlol tee· 
cf etmediğini ıarahıtle göster· 

mtktedlr. 

2 MıyH 934 de Frıneız So• 
yet mlaakı lmt.a edildiği zaman 
Almanya d• dahli olmak ftzere 
hiçbir dnlet itiraz etmemlıtlr. 

Buna rağmen 27 Klnonoeanlde 
M. Eden Almınya'ya gene mo· 
ka efelere barmet Inıumoou 

lhsaı etmlotlr. Fakat bundan 
blray ıonra Fon Nörahn bu 
bosostı teminat nrmle olma· 
Hna rağmen 7 Martta Almanya 
Ren hareketfol yıpmıetır. 

Eden, Almanyı'ya kare• bu 
hareketlerden dolayı ad•ml 
memnuniyet gôıtermlotlr. 

Bu kitaba gôre, fnglltere 
Almınyı Ue Franaa ar11ındı 

solhGa temini lçfo çahemıetır. 

Umumi Nnfus 
Tahriri 

Gelecek şene tekrar 
yapılacak. 

Ankara, 9 ( Rıdyo ) - Htı 

kdmetçe 1937 eeneıtnde nG· 
fos kOUlklerlnl dtğf ttlrecek 
umumt bir nftfos tahriri ya· 
pılm111 kararlıetmlm,~tır. 

Acıklı ölOm 
hıanbul. 9 (Radyo) - Mtlli 

müdafaa •ektllmlı KAzı m ÔA· 
ılp'ın, borada boluoao nlldtsl 

•efat etmletlr. 
Cenazeıl yarın (bogOn) fhtl · 

faile kıldmlacıktlr. 

ANA DOLU - Gazetemiz 
ailesi General KAzım Özalp ile 
btıtGo ıllesl erUD1na taziyet· 
terini ıunar. 

ipek Böceği 
Tohumu halka paras•z 

dağıtılacak 
Ankara, 9 (öıel) - Ziraat 

Vekaleti; memlekette ipek le 
tlhs•IAtının artmlmHını ve ipek· 
çlllğlo lnklpf bulmasını temin 
mık11adlle hılh ipek böce~I 
tohumunu meccanen dağıtmak 

için bir kanon layih111 hazır 

lımAkladır. 
tekrar ettirilmesi ınslye edildi. mlyordu. Sakaonyah bir •ılı bitirdi. Banonla beraber bu aıkerl tayyareler; uçoelara itti· 

Bu çocuk, o kadar gOzel an· -Ki bnn• dfteüncelerinl 11öyle· flldrlerl, uzun mGddet, muba rak etmlelerdlr. Tecrftbelere Haydarabad 
tattı ki, baroo, çocoğo kendi mlıal- ona; Volf 'on, Splno11'ya faza etmedi. Temmuz sonuna kadar muntı 
ıatoeuna ılma~ı teklif etti. Ba ne cevablar nrdlğlnl anlattı; - Sonu Var - zaman denm edilecektir. Nizami oğlunu 

, .............................................................................. ~ iyi edecek doktora 
Amcrika'da 15(10 sinemada birden gösıcrilmckıc olan, üç hafıadanberi lsıanbul'u koşturan mevsimin en gö: kamaştırıcı zaferi 

Brodvay Melodi 1936 
En son 
mevzu· 

moda danslar . en yeni şarkılar · en meşhur orkestralar · en eğlenceli bir 
HoJivudun en gDzel kadınları . gözler ve kulaklar için hakiki bir ziyafet. 

BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

ELG==UAMRA Sünemasonda 

12 milyon lira veriyor. 
# 

lstanbol 9 (Öz"I) - Sakıt 
halife ApUUmecld'lo kızı Ddr· 
rftıehvar'ın Haydarabıd Niza 
mile nlendlAl mıhlmdor. Ge· 
len haberlere gllre Uftrrtleeh · 
var'ın, Nlzıml'den doğan oğlu 

haatalanmıohr. Baydırabad NI 
zami; çocoğo iyi edecek dok· 
tora 12 milyon Tark ltraıı 

nreceAfal ilin dmletlr. 

Başbakanımız 

Seyahate çıkıyorlar 
Ankara, 9 (Ôıel) - Baıba· 

kın General ismet lnllod ile 
IktıHd Vekfll :celll Bayır, 20 
nisanda K.ayıerl demtryolllfl 
m6htm bir tedldlı.: ıeyabatlııc 

çıkacaklardır . 

inhisar 
Mevcut Bnton Tn 

tftnleri Alacak. 
Ankara, 9 (özel) - lobi· 

ıarlar umum mGdGrlOğG, lzmlr 
ile lıtanbol'dı ttlUln tacirlerin 
elinde bulunan bcıuın tOtGn· 
lerl eatın alacaktır. Uo ıoretle 

geçen ıeneler mıhıollerlnden 

kaJmıı olan tGtOnler de fıdh· 

ilk edlleeektlr. 

Ihtivnt 
,/ 

Zahitlerimiz 
iki senede bir 45 
gllo vazife görecekler 

1ıtanbol 9 (özel) - Ankara· 
dıo blldlrlllyor: 

Gancın harp ihtiyaçlarına 

uygou nııtı te bllgllerl Oğreo• 
mek için ihtiyat zabhlerlnln 

beriki senede bir k!rk beı gGn 
kıl'aları çığralmalarıaa •e ıtıj 
gôrmelerloe dair bir kınon 

liylb111 hazırlıamıı •e ka111u· 

taya ıetkedllmletlr. 
Milli madafıa bakıolı~~oca 

hazırlanın bu IAylbay.. göre 
ihtiyat abltlerloto ıınıf, ~CUbe 
•e doğomlartoa göre her sene 

bir kıımı çığrılacık, dnlel n 
1 

dnlt:te bağlı mGeueeelerde 
ç•hıaolar mutat maaıları, 11cr· 
beet memlek erbıbıoı dı rfttbe· 
)erine göre mH~ •erlleceltlr. 
Talimler en yakın kıt'ılarda 

yapılacak, lut'• uztk bir yerde 
ise yol paraaı •erllecdt\lr. Mu· 
ılllmler ve adUyecller tatil •)'· 
larında lm•aıara çağrılacaklardır. 

Rus Dostlarımız 
Türkiye seya· 
batlerioio :•atıra· 
sıoı tazeleyecekler. 

Moskon, 9 (Radyo) - Ge· 
çen 11ene de•let akademik ti. 
yıtro artistlerinin TGrktye'ye 
yaptıkları !eyahıtlerl hatar11ını 

tazelemek için bo tiyatro ar. 
tletlerl 16 nlaan akeamı Ttır. 
kiye eaıtlle 20 de !. 7 24 metre 
tftkeekllkle Komlntero lstıeyo. 

ooodan yayılacak. bir konser 
nreceklerdlr. Plyanht Oborlo, 
muganni MıkeakoH, Tjadıo, 

Barsot1, Nortzof, Trokof din · 

leoeceklerdlr. 

rara Yerine 
Arazi verilecektir 
Ankara, 9 (Özel) - Boku· 

metlmlz, Yugoılavyı'dı emli 
kini terkederek Tftrklye'ye gel · 

mle •e yerleemlt olanlara par• 
yerine arazi dağıtmak tıeano· 
ruodadır. Bonon için bir k•· 
non IAylhaıu hazırlanmak tııe· 

redir. 

Ateş Etmişler 
Tokyo, 9 (Rady()) - l•i So•· 

yet 11kerlndeo mOrekkep bir 
mftfreze Mançorl hododuno 

Salatengo me•kllnden geçmle 
'fe 6 askerden mGrekkep bir 

jıpon mftfrezeslne ıteı ederek 
mftfreıe knmıoıla mftlblml 6l· 

dftrmilotOr, DtğrT bf't 11kerlP 

mnkıdderall meç bul kalmıeur · 



( ' Çimdikler 

ölftm anında 
BogOo biraz ciddi koouımak. 

Ve yazmak lhılyamoı doyuyo 
rqm, Neden, bilmem} 

• • • 
loıan oğlu, ne karlar mater· 

-
HABERLERi 

Şehir Meclisi Toplantısı 
Kısa Sürdü 

Memleketimize Zeytin
yağı Gelecek. 

Serbe$1 siiıunlnr: 

l"'ü .. k Dili l aı·si 

Ve Yahudiler .. 

· it. Berker !ıf enirıfi 

yıllet oloraı olsun, hazan tıh· 

tenoorundıkl hüceyrelerlo mis· 

ilk tesirleriyle bııkalaııyor .. Bu 

bo bllbaHa, ôlilm:daktkılarıoda 

biısedlyoroı. Tam ôlftm esna· 
ıında sôyleomlı bir cftmle, bir 

ıOz, yapılmıı bir hareket -hauA 

ıaçma blrıey bile olsa- bizde 

bir teıfr uyandırıyor. İçimizin 
bazı noktaları kımıldayor, da 

nıerlarımızdao çok zayıf bir 
elektlrlk cereyanının ıilıOIQb 

geçtiğini hhsedlyoruz. 

iz mir Halkı Da Ucuzca Yamanlar MuvakkatKabulSuretileGetirilecek . 

Geçf'nlerde lıımlr'hı tanuımıt 
ANADOLU aueteıloln bı,m• · 

kaleııirıde okumutıom . Makale 

yabancı bir geagloln hmirdek\ 

tetkiklerine aitti, Geıglo yold• 
muhtelif zamanlarda ve mub .. 

Ne kadar mukavemetli olar 
sık olelım, hlçolmezsa biran 

için, bu mokavemetleo uzıklaşı· 

yoruı. Çftokü ölftm, dehşetli 
blrte} dlr ve bu debıeı; asarlar 
ve aeırlarca bir tıkım esrara, 

telAkkllere İ>DrOndOrOlmftştOr. 

ÔIOmü samimiyetle lstlyen 
ln1an, hemen hemen hiç yok 

gibidir. Varsa dı tek uıt ... Be· 

pimiz ayol akıbete erlıeceğlmlz 
için, bir f Ahzacık olsun, o müt· 

hiş ını dOıOnOyor n bir sıtma 
nöbeti içinde irade kuvvetimizi 

kıy bedi yoruz. 

Biç unutmam. Ben, birkaç 
nııteryallst arkadıılı birlikte, 

bir bastının batındı balonu· 

yordum. B~ hasııoıo, kimseciği 
yoktu. Bf1ytık, hantal ve eeki 
bir binanın ftat katım rutmoeto. 

Odası, balumeız, karma-karışıkta. 
Çamaşırlar aağ• aola fnlaıılmıeta. 
Şuradan, buradan muhtelif llAç 
kokuları geliyordu: 

Renkli renkli efeeler, haplar, 

kotular, tozlar, kaeıklar, iğne · 
ler vesaire ... 

Perdeler inikti. Oda, tım bir 

loılok içindeydi. Arkadaşımız 
portatif karyolasınm ilstOode, 

bir kadld hıllndt' yatlyordo .. 

Dudakları morarmıe; boruemuı 
tu. Yarı açık ağzının içi görft 

nGyordo. Dlılerf bile batkı renge 

baranma., gibiydi . Bertarafı, 
bertarafı ôlmOştG. Yaııyao, H · 

dece iri gözleri idi. Fakat onun 

•ııkları dı, siyah bir dehllzlo tA 
derlnllklerlode tltrlyeo, haf it ve 

ıayıf iki aarı nokta gibiydi.. Bir 

ıralık bu Jeıklar, 11blt bir yere 

dikildi ve orada kaldı.. Deki 

kılar geçti. lııklar hAlA yıeı· 
Yordu, fakat hiç oynamıyordu .• 

Biz suemoştok. Yukarıda eôy· 
ledlğlm hisler, hepimizin ya 

ztınde okunuyordu. Bir aralık 

derin bir inilti leltlldl: 

- Allah!. 
Ve sanki meçhul bir döğme 

Çenllmlı gibi, gözlerindeki ışık · 

lırda eöothercU. Titrlyerek bir 

birimize bıktık. Diğer mater · 

)'•ilet arkada,ıar da: 

- Allah! 
Diye mırıldıodılar. Bu, ne 

bayok nOfoz ve his sirayeti 

idi, anlatımıyacağım. Ve arka· 

dıılar gaolerce, aylarca onun eon 

daklk11mdıa ve eon eöıftoden 
bıhııettller. 

Bauptman dı nihayet elek· 

thlk cereyıolle idam edildi. 

Onun dı son da ki kadı bf r ııö 
ın varmıı: 

- Masumum! 
Enılnlm ki, Hıuptmao'ID ka· 

lllllğloe yüzde yoz emin olan· 

lar bile, bono yakındın doy· 
tnuılar11, herhalde 91reılmışlar. 

dır. İçlerinde bir tıkım manevi 

bldlıeler olmuştur. ÇQnkn bu, 

ôlcım anının, insanı teshir edici, 

clAero kadar saplanan kudreti 

•e nQfuıudur. 
Çimdik 

Suyu Içebilecektir Zeytinyağlar ihraç Edilecektir. 
Şehir meclisi; dfio saat 16,30 

da şarbay doktor Behçet Uz'un 

bııkanlığında toplanmış ve Juaa 
sflren bir celsede bazı mes'ele · 

ler (berinde görOemftı,tOr. 

Yamanlar soyunun halk ta· 

rafından ucuzca k.ullınılmaeı 

ve lzmlrlllerfo isti fa de ettiril 

meıl için tarife eı:ıcümenlnln 

hazırladığı proje okonmuvtur. 

Banda cvlerr. 50 Utrelllr.: dama. 
caoalırm 30 kuroljtan fazla 

Ankara TOrkof h merkezin 

den şehrimiz ıubeeloe gelen 

bir mektupta movakht kabul 
neullloe tfibl tutulmak soretlle 

dııardan t11f iye ve tekrar lh 

raç edtlmek ıartlle memleketi· 

mlze gelecek Polpe d'olhe 

( Poea) ve ham zeytin yığının 

Gnre d111rıodan getirilecek olan 
pnlpe d'obllve ile ham zeytin 

yalının 1499 sayılı gftmrlik 
tarife kınooonoo 14. ftocd mad· 

desine göre muvakkat klbul 

eoretlle ithaline izin verllmeei 

İlttıeat \T eklletloln teklif 1 ve 

İnbl&arlar VekAledoin mOtale· 

Eski zabıt okunarak kabul 

edllmte ve eocOmenlerden gelen 
mazbatalarlD okunmasına baş 

lanmıştır. BQ meyanda azadan 

doktor Kemal Sallb'io hıfzıtt· 

olmamak Qzere ıalllıcağı bll. 
diriyordu. Do tarife göre le 
yapmak lıteyen bir de tılfp 

vardı. 

mcmltketlmlze ldbılloe lzlo ve aaı üzerine icra Veklllerl hey 

rlldlğl blldhilmlı ve buna dair elince kabul edflmlıtlr. ,. .. 
eıhha moallfmltğloe tayini 

basebfle memurlukla azalık Azıdan Moetıfa .Mftnfr, bo 
tein belediyece vOcude getiri 
lecek bir te11kllAtla yıpılma81 
daha muvafık olacağını söyll . 
yerek soyoo karıştırılmımaaı 

olan icra vekilleri karan da 
geımı,ıır. Yumurta lhracatı 1 

Karar ayoflD eöyledlr: yeni nizamna· 
Zecri tedbirler dolıyıalle fh· 

bir arad.- bhleşemlyeceğl lçlo 

mOetıfa addi kararlaştml 

mış, !azadan Duan'• on gün 
izin verllmlıtir. İlfıf ye otom o 

tlyaçlanm ltalya'dan temin ede· meye göre yapılıyor. 

blllerl lieUklerfnln yenlleome@I 

tein btııçede 500 liralık mftn•· 
kale yıpılmaııı teklif 1 bOtçe en 

cOmenlne, hamızıkarbon letlbeal 

edtn mdeae,,selcrlo hafta tatili 
robB&toameslne tAbl tutolmaeı 

ve on Ura harç ılınması teklif 1 

Tarife EncQmrnloe gönderli 

mlflit. 

F. Güleç 
ödemişt~n döndtı, 

mahsul vaziyeti iyidir 
Ôdt:mle kazHeıoda bazı kar.a 

telerlnl tef tlee giden vall Fazlı 

GtUeç; oebrlmlze dönmüş ve 

dün sabah makamrna gelerek 
geç vakte "kadar çahemıetır. 
Vali; Ôdemle'ıe iki gOo sftren 
tetkik ve teftle eeyabatl hak· 

kında gaaetemlze ıu beyanattı 

balonmu,ıor: 

- Bo seyahatim, umumi 
bir teftlt mahiyetinde değildir, 

mıhdod ba11 fılerl tetkik et · 

tim. Halkı itlerinin batında, 

eefioç verecek faaliyet içinde 

gördftm. Yeni mahsul yıh bize 

Omld verici bir duromdıdır. 

Köylü hallerinden çok mem · 
nundor. 

- Umumi yıllık teftlolerf . 

nlze ne zaman b11lıyıcake1Dız? 

ve eatıeıoda ihtikar yapılma

ması jtio bonon lftzomu ma 

taleasında bulundu. 

Şarbay; izahat vererek kay. 

nık sularının belediyece tam 
bir kootrola tAbl tntulduğunu; 

fakat herkesi ne kadar takip 

etmek mftmkftn olmadı~ı için 
bazı hlleler de görDldftğilnO, 

Yamanlar soyu için ılınacak 

tertibatla teftl~e lmkln kalmı· 

yıcağıoı söylemiş •e demiştir ki: 
Do ıudan fatlyl!olerlo 

evlerine kadar Mftolr arkadaşm 
dediği gibi belediye veealtUe 

göndermek elmdlllk mftmkftn 

değlldir. Mtlsaade ederaenfz 

elmdlllk bunu bu suretle tecrü· 

be edelim, istediğimiz gibi ya· 

pılmaı, tağşlae, tbtlk.Are 1apı· 
hreı ooa göre bir çare bolo· 
rnz. Dedi. 

N etfcede tarife eocQmeol 

mazbatası reye konolda .e 
ekeulyetle kabul edtldl. 

Şehir meclisi haftaya per· 

ıem:>e gOoO toplanarak yeni 

yıl bOtçeel O zerinde mOzakere 

ye bıılıyacalttır. 

Burnava'da 

mlyeo memlekclerln bu bosostı 
ftlkemfze vald olan taleplerf ol 

kar~ılayabllm"k ve bu plyııı•· 

larda zeytinyağı ma heolAtımızı 
tanıhhllmek için memleketi 

mlzde mevcut zeytinyağı fabrf . 

kalarında t11f iye edildikten 
tıonra tt-krar ihraç l!dllmek 

ödemiş'in 

Dağköynnde. 
Bir yangında iki ev 

ve hir eşek yandı. 
Ödemiş kaza1ının Beyda~ 

nahiyesinde Dığ köyftode oto 

ran Bacak o~ullar1ndan 811ao 
oğlu BOeeyfn'fn evinden yan· 

gın çıkmı~, iki kaı ve iki odalı 
olan 130 lira degerlndeki bu 
e•, içindeki 100 Ura kıymetin· 
de eşya ile yıomı,tır. Yangın, 
bu Hin bhlıl~lndekf Ali oglo 
lbrahlm kar1111 Fıtmı'ya ald 
200 lira değerindeki ev ile 
içindeki 75 lira değerindeki tf · 

yayı d11 yakmıetır. Balkın gay· 

reılle yaog1D eOndflrOlmfiıtOr. 
Yangında Büeeyln'fn evinde 

bağh bir de eşek yaomışt1r. 

Yangının kaza oetlceııl çıktığı 

ınlaşılmııtır. 

Burnava spor kulnbn 
kongresi toplandı 
Çarşamba gftnfl ıkeımı Boı-· 

nava'da Burnua ıpor kolObfl· 

Geçen eeoedenberl yumurta 

ihracatını kootröle ttbt tutan 
vekiller heyeti karımnı tadil 

edeo ve 21 mart 936 tarihin· 

den muteber olan yeni yumurta 

nlzainoameef hilkflmlerf ne göre 

lzmlrde bir yumurta komleyo 

ou teıkll edilmiştir. 

TGrkofls mGdftr muavini Rıh · 

mi Erarı:d'ın bıektolığındı ti 

caret odası mOmeeelll Y agcı 
zade Şftkrft, gQmrGkler mil 

meaelll Muhiddin Ak.kaya •e 
ekfıper Abclurrahmao9dao mft· 

rekkep olan bu komtayon fıe 

bıolamıı ve ilk ibra~ edilecek 

yumortılarrn muayene ve tef· 

tlefnl ibrıcıtçınan depoeuoda 

yıpmı1Jhr. 

iki Esrarcı 
Suç Ostft tutuldu. 
Dlln adliye bloaeı arkaııında 

iki eerar kaçakçısı tutulmuştur. 

Bunlar Bergamalı hmall oğlu 

lamall ile Mldllll'll balıkçı 

Mazhar 1d1Ddadır. · 

Taharri komiseri Latf 1 Bur· 

co; öğle ftzerl boolarm bo?on 

doklara eo .. aktıo ıeçerkeo baş 

bıoa verip görOştDklerlot gör 

mftş ve oOphe ederek yanlarına 

eokulmootnr. 

Komiserin geldiğini gören 

lemıll; t.llode bulunan bazı 

- Bu defakl lelm ÔdemJı'e 
mftnhasardı. Biltdo kazaların 

umumi •e yıllık t~ftlıf ol daha 

bir mftddet sonra yapmak nl · 

yetlndtyim. 

Yeni parti binası 
Buroava'dıkl şimdiki parti 

blnaeı yıktmlıcak vo yeni 

bfoı loşa edilecektir. Bornavı· 

da otorao tanınmış •e ileri 

gelen bazı aileler, bOyGk bir 

konser !le bu inşaatı yardıma 

karar vermişlerdir. 

nan senelik kongreel C. H. şeyleri yere atmıı ve bir kıs 
Partfal kamun yönkurolo baş· m•nı da bir kibrit kutoıu içine 

Tren Kazası 
Mahkemesi ... 

Bu aileler arasında 11.onetll 
bir mozlk vardır. Teganni 

edenlerde çoktur. Bıttl bunlar 

kanı Cemal KHokço'nun bae· 
kanlığı altındı toplanmıştır. 

İdare heyeti rapora okunarak 
heyeti umomlyece kabul edil· 

tarafından evelce bazı salonlar· dikten ınnrı hesabatı tetkik 
Şahidler,· şof örft d ·ı 1 1 L ı k a nrı m ş o an .. ooıer er ço için Qç kiti ayrılmıe, divanı 

suçlu görtıyorlar. bilyilk bir rağbet gôrmOştftr: haysiyet ve. idare heyeti eeçll· 

G l 1 t d id Konserlerin ne vakit Ye nerede ' azem r e aıyonon ı are mlıtlr. Haysiyet divanına ka· 
~ttlğl kamyonu, brşıdao gelen verileceği lienftz tayin "dilme . mnnbıy Şef fk Erol, parti bıı 
trene çarpllrarık iki klelnlo mfştfr. Fakat nlaan ıonlarında kını Cemal Knokçu, ıfmear 
ölftmftoe ve bir klolntn yara· Yerilmesi muhtemeldir. Reşad, idare heyetine de ec· 

maznun ıofOr Ali Baydar9ıD Borsada zıcı BGıoa Ôıokao, Bedi, Et· 

hem Pekin, Norlddlo, Saley· 

eaklamıetır. 

Taharri komlııı~rf; yere atalın 
ve bunların tızerlerlade bolu· 

nan esrarları almıe, kendilerini 

taharri dairesine götilrmOştftt. 

Totu'an tjSrar miktarı 15 gram· 

dır. Evlerinde de arattırma y•· 

pı1ıcaktır. ----
KOltDrpark inşaatı 
Şarbıy doktor Behçet Uz, 

dDn yanında mflhendleler olduğu 

lıomaeını sebebiyet vermekle 1 1 
dan Ağ.rceza'da muhakeme· 
ılne başlanmıetu". Maznun Ali ._ ___________ _. maa lmr"gcıo, Sadi Yt~fo, En· halde KOhDrpark fn111tıoı tef· 

Ü~ilm satışları: ver Ataca ve Bedi at.çilmlşler· tle etmlıtlr. F'ovar ytrl loeaatına 
Haydar; kazayı sebebiyet ver· 
aıedlırlnl, katarı eOreo maki· Ç. Ahcı K. S. K. S. dlr. Movaffıklyetler dllerlı. 

l'ı 96 F. Solarl 11 25 13 _. 
nletln treni durdurmadığını, r 

me@afenln fazlalığıDI görerek ı: ~: ~:~!as ~~ 25 ~! 25 TA VV AR E 
kamyonuJ bekletmeden sflrda 

118 Bu~ClnkD aatıo 

baelanmıe•1r. 

TELEFON 315 l SiNEMASI 

telif yerl6rde dikkat etml, va 

görmOş ki, sık sık teaadDf et · 

tlğl toplu ve dı~ınık yr.bodl 

kaf llelerl, T6rkçe •r. lepanyol · 

cadan başka her lhıanı pOrlh;· 

.eOz ve içten gelen arzu 116 ve 

biç y11dırgamadao konueuyor · 

lar. Y aoılıpta ağızlarından 

Tftrkçe bir kelime kaçırmıyor• 

lar. Bu mtı,ahedeyl not ederek 

memlekdloe gönderdiği maka · 

lede mevzuobabsetml9. Bu va· 

zlyet kar1Jı&ında ya'•· ancı gezgi · 
ofo biraz zlbnlol yorduktan 

eooro şn neticeye vardığı •1Jl · 

kArdır:· 

Yahodi'ler hpaoyol'cayı ko· 

noeruakta bokh olıblllrler. Çftn· 

kft lspıoya'dan milliyetperver 

Iepanyol gençlt.rl tarafından feci 

bir şek.fide kovuldular. lspın· 
yol'cıyı belki bonon intikamı· 

nı ·maocn olsnn, ılıabllmek 
için koouem•yorlır. Fakat ... 

Türk'çeyl niçin koouşmayor· 

lar? Tftrk'ter iLi, bu ktıtleyl 

memleketlerine bOyfik bir in· 
ıanlyeıle kabııl ettiler. Zaman 

zımıo pek b6yOk m11ıbarlyct 
lere 1rı,1irdll~r. Yurtlarında 

çok kazançlı leler glisterdller. 

Yemediler, yedirdiler. Rftyala· 

unda bile biç görmedikleri ve 

belki de bundan sonu hiçbir 

zaman görm,. yecekl"rl bir ese· 

del ve rr.fah verdiler. Booa 
mokabll Yahudiler, mihnet ve 

eOkran borçl11nm nasıl ödediler? 

Tarihin bllhaeaa aoo yılların· 

da ve harblerde bize fenahk 

yaparak değll mi? 

Oışarıaakl Yahodllerlo yar· 

dımı olmasaydı Tdrk utanı ko· 

lay kolay parçalanabilir miydi? 

Maamallh gene öyle lk"n ye• 

nlltp yutulmadı ya .. 

BfitQn hanlara rağmen istik · 

ili barbını kazanın TOrk'ler 

dftoyaya zamanında faallet ve 

insanlık deni nrmeğe geldik· 

lerlol bir kere daha ishal etti · 

ler, onları koğmadılır. 

(Kanımız baha1ına gırtlak 

gırtlağa boğoearak her clb .. tçe 
yardım ettiğimiz yıbane1lardın 

temlzllyeblldlğlmlz bo vataa 

sizin de yordonuzdor.) dediler, 

fakat onlar ene bildiklerini 

okumaktadırlar. 

Niçin Tftrkçe konnşmayor, 

bize yaklaımıyor, hareketimizi 

kabol etmiyorlar? Yoksa bizim 
de dedelerimiz gibi el ıvanmert · 

ilk, ln1aolye1, fazilet beeabıoa 

gaflete dalae1ğımızı m• sanı · 

yorlar? Vatan heplmlzlodJr. Mil · 
llyet, hara ve dil de t\yle ol· 

malıdır? 

' Bugnn 
llcr seansda 

ğüoQ söyleml,tlr. Dlnlen"o bazı 
şahldle:- he, makinistin düdOk 503271 Dllnka yekun 
çaldığıDI, faht şoför All Bay· 503:l89 Umum " 

ANNA BELLA . Jeın MURAT · Jean Plerre AUMONT · Charlts VANEL 

dır'm kamyona dordormıdı· Zeytitıyağı satışları: 
ğıoı. birdenbire trenin öaOoden Kilo Alıcı K. S. 
geçmek: istediğini ve bu suretle 5626 M. ıhcı 23 75 

kazaya aebeblyet •erdiğini söy 
lemlşlerdlr. 

Mahkemeye gelmemlG olan 

bazı ıahldlerln dlolenmeel . lçln 
mubakemeofo deHmı başka 

gOoe bırakılmııtır. 

(Eski 
Zahire saıı~ları: 

Ç. Clnei K. S. 
1318 Buğday 6 25 

27 5 8. pamuk 41 25 
58 ki. ecı ba. içi 52 

K. S. 
2~ 75 

eatıı) 

K. S.· 
6 50 

41 25 
52 
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t.,ransız· Alman 
Gergiııliği 
--···~·-----'. A. Küçüka 

Dış bakınımız Dr. ArH'ıo 
/. valı ıjıosına s~yledlğl gibi; 
Blrtblrlnl kovalayın hAdlselere 
.-ığmen bbgOokd Avrupa do 
.romuna done bıkmca daha 
riyl görmek IAzımdır. Alman· 
taran Ren'dekl son harehtlerl 
.flzerloe slolrler gerilmiş, yom· 
.ruklar aıkılmış, "Hissin., f lklr 
-ve mantığı yenmesinden kor · 
lulmuetu. BogOn oluklarda 
.elektlrlkle dola bulutlar dolaş · 

mıkla beraber h4dfselerl daha 
eoğok kanlılıkla incelemek im· 
k4oları basıl olmoıtor, denİle· 
bilir. ı Ren h4dletsiol yalnız 
mekerllkten ayrslmıt bir mın· 
tıkacın ıskerleethllmeel tar· 
zanda g/Jrmemelldlr. Bu hare· 
ket iki do,oaoı tarzının lkt 
(lnın) ın bir daha blrlblrlyle 
çupıtm1Bı demektir. Fransız 

lırın hOtOn polltlkalarında h4 
kim olan eeaı (emniyet) tir. 
Almın'larınkl ise (MOeavat) tır 
Genal eava~ bellttlğl uman 
Fraaeız'lar ve Belçlkahlar gfi· 
nan birinde (ôç) duygularlle 
Almıoyı'nıo tekrar kendileri 
ne ealdırmasındın korkarak 
her şeyden evvel bu noktay' 
ııkvlye etmek letlyorlırdı. 

Moabedenln 42 inci mıdde· 

ılnde Ren'fo gerek ıol 'e gerek 
Hğ Hhlllerlnde Almınya'nın 

tahkimat yapması menedildiği 

gibi 43 QocO madde ile de ıyol 
mıntakadı gerek daimi ve ge· 
relne munkkat aıker bulun· 
durmaeı ve aaleri mar.evralu 
yapılması ve aekerllğe ald me
vıdd.n bolnndorolmaeı mene 
dllmletl, Versay eolba yıpılır· 

ken Ren'lo hlçolmaııa sol H · 

bilini kendi ellerinde bolun 

dutmığı Fraoeız'Jar pek arzu 
ediyorlardı · HıttA, konferansın 

Fransız askeri başmGeavirl lfoı, 
Ren 11blllerlnlo aakerllkten tec 
rldlnl Franeı'nın emniyeti hı· 
kımındın kafi görmQyordo. 

Biç omud. edilmedik bir za. 
manda Almanya bftttın heybe· 
tile ftatGmQze inecek olursa, 
loglhere, Amerika yardımı ge· 
lloceye kadar Fransa tam bir 
felAkete dDAecek, diyordu. Mı · 

reııl Foe'• göre Fraoıa'nıo la · 
rlht ve tabii hududu Ren kt· 
yılarıydı. O 111ıdı İngiltere n 
Amerika Fran11'oın iç ıılunta· 

ıını takdir etmekle beraber, 
buna mavafaklt etmediler. Yıl · 

nız her hangi bir ıorettt', mo · 
ıhede hükQmlerl, Almıuya ta· 
rafından lhlAI edilirse FranH'ya 
yardım edt:celderfnl lo•lltere 
ve .Ayanın ıısvlbl ıartlle Am11· 
rlka, kabul etmletl. Sonraları, 

ılyıei cereyanlırso yaraUJ~ı 

earılar ve zaruretler içinde ve 
loglltere'nln teıebbtııa ile Lo· 
karno'ya gldllmletl. Bunun cın 
noktası, Req 'fn aekerUkten ay· 
rılmaaı, Almanya'n•n garb ho. 
dodlarının Almınya'ya karıı ve 

Almanya 1 çln olırak bl rbfrlerlne 
hrıı ve toplu olarak temin 
edilmesi idi. İete Almaoya'nın 
dıhll olduğu Lokarno anlaşma!I 
bu idi. 

Lokarno hiçbir klmrıeye tev
cih edllmle bir hareket değil · 

dl. Buradı hiçbir taratan bu· 
euıl [bir m11ofaat kouılımau 

yoktu. Buna ancak bir sulh 
lıblrllğl demek caizdi. Jete bu 
yeni vasıfları itibarile dulet· 
ler bukakuodao (Lokarno) yep· 
yeni bir manzara teşkil edf. 
yordu. Lokarnonun yıkılmeaı 

harpten önce Belçlka'nın blta· 
raf lığının yıkılm111 gibi ıayJla. 
cakb. İtte Alm1Dya'aıa bu ıon 

Avam kamara@ında mOnakaşalar 

Müstemlekeler Mes'elesi 
Etrafındaki Flanden, Bir Şartla Alman Teklifleri 

izahat Kafi Görülmedi. ni Tetkike Amade Olduğunu Bildird 
----~~~~---ı~=""" ....... ...._ __ ~-

G o r ü it ü l~r Oldu, «:on Simon'un Ce- Belçika Başbakanı, Tesliha7 Yarışı Bir ölüm Yarışıdır 
vapları, Münakaşalara Yol Açtı. Dedi. O Gelmeden Kat'i Müzakere Başlamıyacak! 
Londra, 9 (Radyo) - Mtls· ı babını latemlılerdir. 

temlekeler mes'elesl Ozerlne Slr Con Slmon : 

Avam kamara11ndıkl aoaUer ve - Lord Nevll Çemberlıiy· 
hnktlmetlo verdiği cenb, ılyael nın izahata iyi daıtınQlmaı lza· 
mehafllde beyecıa n endlte hauandır. Bunun için yeni lzı 
oyındırmııtır. hıta mahal kılmamııtır. 

Ayol mes'ele bogtın Avam Demlıtlr. 
bamaraeında tekrar menoubıha Booou aserlne kamarada gO· 

olmuıtor. rt'llUUer bıılımıı •e bu gtıral 
Dahiliye bakanı Slr Coo Si· tQler gaçltıkle bıetmlmıetır. 

moo, ekaerlyet meb'oılarıadao Uuudın ıoora ÇnrçU ıayla 

birkaçına cevap vermletlr. Bu tarın yerelı ve ısılsızioldoğunu 
meb'uslar, Slr Con Slmon'on blldlrmlıtlr. 

kabine namına verdiği cevap· Çurçll'ln ıözlerl meclisi tat· 
lau tatmin edici mahiyette bul· min etmemlt ve gürtUtQ tekrar 
mamıolardır. Bunun için iki hıılamıf, ıOlultan iadesi daha, 
meb'ua bn mes'eleoln taerlhlnl gftc olmoıtor. 

istemekte ısrar etmlslerdlr. Londrı 9 (A.A) - M. Nevll 
Slr Con Simon, mes'elenln Çemberlıyn, avam kamarasında 

Slr Nuvll Çemberlılyn tarafın· ıorulın bir eoıle veıdlğl bir 
dıo l11b edllmlt olduğunu bil. cevaptı 1936 ıen~slode aakeri 
dlrmletlr. Bu cevap IHhat isti tayyareclllk için yapılacak olan 
yenlerce Uf 1 görOlmemlttfr. munzam masarif in, takriben 
Ve Tınyaulka mftıtemlekeslnin 10 milyon Joglllz lirası olaca 
verilmesi veya verilmemeslnln ğıoa ıöylemletlr. 
-~~~~---~~~---
hareketi milaavl oartlır içinde Londra, 9 (Radyo) - Avam 
ve herkeıln lrıdeılnl serbeıt kamarasının bogGnkQ toplınh· 
kollanarak yaptığı Lokarnoyı 11nda zecri tedbirler hakkında 
aykırı aayılmıktadır. Almanya bazı sorgular ıorulmuıtur. Bu 
ya gelince: Devlet olmak iti· meyanda, Anglo Pereın ılrkeıl 
berile bak beraberlfğlnl ve petrollarının, Italya'ya hhallne 
bOrrlyetlol korumak mecburi· mtııaade edtllp edilmediği su 
yetinde bulundoğono, mllletle· ali de vardır. Lord Grayon, 
rln loblrllAlnde mtlll ıeref inin verdiği cevaptı, petrolı ambar· 
koronmıııaın eıae oldnğunu go konmımıı olduğa cihetle 
ve bonon için mftaavat•n oart hbılAtın ıerbeet olduğunu ıöy· 
olduğono söylftyor. Ve yeni lemlı ve loglltere'oln, petrol 
aakeri ittifaklar kartı1Jndı, b~r lfçln kendi batını blrıey yıpı · 
tOrlCl hıldarın ınaıı ve e&Hf , mıyacrğını blldlrmlıtlr. 
olıo (kendini koroma) hakkıaı 

Aıadan bazıları da A voetnr· ldmıenln mınl olamıyacağıaı 
açakça bildiriyor. yanın (Sen Cermen) muahede 

VAkıa gerek huıuıi hakokta ılnl bozmaeı Gzerlne hak.6.me· 
ve gerek devletler hoknkundı tin ne yaptığına ıormuılardır. 

(Kendini koruma) hakkı eeaı Bu ıoguyada Lord Grambon 
noktadır. Bu olmayınca başka ceHp vererek demlttlr kt: 
hakların vacodooa bile ltızam _ Da meıı'ele hakkındı VI· 
yoktur. Almanya'nın ıııkıntıaını yana ıef lrlmlıdea letedfğtmlz 
hvrıyoraz. Umumi ktlltftr ha · mıhlmat henftz gelmemlotlr. 
kamından Avropa'oın en ileri Gelince vaılyetl tetkik ve ma. 
mllletlerlodeo biri olan bo zakere edeceğiz. 
milletin devletler hukuka kar· 

Mtıteıklben erkAnıbarblyele· 
oııında (Denk) muamele gar- rln konaomaları bıkkındı da 
memesi, acıklı hlr ıeydlr. Fa
kat milletler ırasında emniyeti 
temin edecek mukneleler ve 
muahedeler birdenbire parça· 
laaıcak olor11 milletlerin te· 
rakki yollarında emniyetle ya. 
rtımeıl için vacadu lbım olan 
ahenk ne ıoretle teslı ecUle· 
cekılr?. Almınya'nın bu yeni 
herek.eti Avropı'dı yeni aklı· 
ler vacocle getlrecegt anlatı· 

hyor. 

Şurada ve buradaki kıauldı. 
nıılar bono anlıtmıkıadır. Şa 
hale göre Lokarnodı bulunan 
yeni hakiki formaı daha ziya· 
de geoit ölçQd., tutularak ve 
bu, milletler kurumonı male· 
dilerek yalnız bir iki devletin 
değil, batan A vrupıaın mtıı · 

terek emniyetini temin edici 
yeni btr şekli bulmaları IAzım 
dır. Dıınyı dlplomıtlarn:an bu· 
lacıkltrı bu hal tarzı, gtlzel 
garp medeniyetini muhıkkak 

tehlikeden kuurtıracıkt1r. Her 
iki tarafın cevaplarını okuyup 
inceledikten ıonra bunun ka· 
bll olıcıcığını Ye her iki tara· 
fıu görtıılerlnde konuıalıblle· 

cek nokıa mevcut bulonduğaau 
kuvvetle umayorus. 

N. A. A..i4üka 

hir eoıl aorulmuıtor. Lord Gra· 
yon, bu konuımıların tamamen 
teknik mahiyetinde oldağano 

ve lngllter«S'nln emnlyetlle ıl4 
kadar olmadığını ı5ylemlıtlr. 

Noter ve Mes
lek Hatıraları .• 

Noter muavini Kemıl'tn bu 
baelık altındı yakındı bir eıerl 
çıkacağını memaunlyeıle haber 
aldık. MeeleAlnde pek uzun 
zamandınberl kıymetli ve mG· 
lld meHlıl geoea arkadııımı · 

zın bu eıeırlnl ·ılmdlden tH · 
ıılye ederiz. 

MahkOm oldular 
Cumaovası nabl) etinin Göl

clkler klSyOnde Bilıeyln karm 
Fatmayı dövmek ve rahminde· 
ki iki aylık çocuğunun dao· 
meelue ıebeblyet vermekle 
maz.nun Oaman oğlu Mehmed 
çnoo ile karm Lemın'ın Ağır· 
cezada devam etmekte olan 
muhakemeleri hltmlıtlr. Çocuk 
dOtOrme ıuça eebh olmadıgın 

dın yalnız dövmek ıuçondıa 

Mehmed çavuı ve Leman ee 
klzer ay hapae mahkllm edil · 
~cUr. 

Cenevre, 9 (Radyo) - Fraoea 
dış bakanı M. Flandeo, Bıbe· 

ıtst•n meı'eleslode Franaa ve 
Ioglltere noktal nazarlarının 

esasta ayni olmakla beraber 
barı noktalardı ayrıldığını söy· 
lemlıtlr. 

Parla, 9 (Radyo) -· Fransız 

eolb plıiDI üzerinde tetklkll'r 
ve tahliller yapan Fransız ga· 
zc-telerl; planda ki teklifler üze· 

rinde 1 nglllz'lerle Fransızlar 

araınnda noktal nazar lhtlJif. 
lırı bolundoğnno yazıyorlar. 

Cenvre, 9 (Rıdyo) - M. 
F14oden; Fransa'nın Alman mu 

LordJar kamarasında mOzakercler 

Küçük Devletlere Karşı 
Tarizler Var. 
~~~~~~--------

Muhafazakar bir lord da Versay ve Tria· 
non muahedelerinio tadilini istedi. 

Loodra, 9 ( A A) - Dün akeam lordlar kamar11ında ikinci 
defa söz alın lord Stanbof bUhasea dem'etlr ki: 

Milletler cemiyetini takviye etmek her milletin kollektif em· 
niyet için IOzumlu olan müdafaa lelerine tam bir surette yar· 
dım etmesi demektir. Bugünkü vaziyetten bazı devletler bllbas111 
kOçflk olanları diğerlerinden daha fazla istifade etmektedirler. 
Bunlar öyle zannediyorlar kf, kendileri hiçbir muavenette bolun· 
maHlar bile, bOyiik devletler nHıl olsa onların emniyetini koro · 
yıcakfardır. Halbuki bu yıohe bir dOefincedlr. Her millet tam 
surette meı'ullyetlnl deruhte etmedikçe Milletler cemiyeti mös· 
mir kollektlf bir harekette bulunamaz. 

Bundan ıonra ıoo olarak ıöz alan muhafazakar lord Mans 
f leld Veraay ve Trlıoon muahedeleri tımımen Ilga veya radikal 
ıurette deglotlrllmezıe A vropada hiçbir zaman sulhun vacude 
gelmlyeceğlnl bildirmiştir. 

-~~~~···~·.---~~~ 

Fransız Gazeteleri 
Zecri Tedbirlerin Kaldırılmasını isti 
yor, Flanden'den Bunu Bekliyorlar. 

Parla, 9 (Radyo) - Fransız gazeteleri, zecri tedbirlerin kal· 
dırılmaaı hakkında Franea'nm birçok ticaret odalarının verdik· 
lerl kararlardan bahıetmektedlrler. Fransız gazeteleri de bu nok· 
tal nazara letlrak etmektedirlu. Bu mlnııebetle yazılan yazı · 

ların bir kıam1Dd1; 

Italya ile ittifak FranH lçto kat'i ıurelle İbımdır. M. Eden 
İngiltere' de oldo~o gibi Frıosa'dı bir et kArı umumiye vardır. 
M. Flaoden de arkasındaki bOtfin Franıız'lıra htload ede:ek ' 
zecri tedbirleri kıldır.caktır. Demektedir. 

Liberıe de, wltalyan parııı ve eshamı borHdı kunetlenmletlr,. 
Demektedir. 

Meksika Murahhasının 

kabil teklif lerlnl bir tartla tel 
kik ve mfizıkereye amade ul· 
doğunu ve bu oartıo da Alnı ı d' 

ya'oıo Uluelar sosyetesine i ,ti 
rakten ibaret buloodoğuoı: cöf 

mtıtlr. 

Brfiksel, 9 (Radyo) - Bel· 
çlka baobak:anı M. VaozellAod 
Cenevre'ye hareketinden evel 
gazetecilere beyanattı bolun•· 
rak demiştir kl: 

- YerıoJıo tezi yok, teali· 
hat yarışının bir ölftm yarıt1 

olduğunu ınlıtmık için ne 
yapmak llzımsa yıpacığım. 

Cenevre, 9 (Radyo) - &f.J 
Vaozeland gelmeyince Uluılıt 

soıyeteelnde kıt'i milzıkerelere 

bıelınmıyıcağı anlqılıyor. Frao· 
sa dış bakanı M. Flanden, ID' 
glltere dıo bakanı M . .Jfden'Je 
görüşmftş ve Almanya'nın, ReJJ 
ve Lokarno paktı mes'elelerlode 
son ıözftnQ eöylemlı olduğoo• 

göre Lokaroo devletlerinin tek· 
Uf lerlnl kabul etmlt aayılam•· 
yacığıoı blldlrmlt ve eulbtıo 

muhafazaııı için Almeoya'y• 
kartf emniyet taahhOdOnde bu' 
lunulmaaıoı htemlttlr. 

ltalya · A vusturys 
ve Macaristan. 

Yeni içtimalar yakın 
Peote, 9 ( Radyo ) - Italyı, 

A vuıtoryı ve Mıcarletın dev· 
letleılnln Qç devleti alakadıt 

eden muhtelif meı'elelerl gô· 
rfttmek ftzere ao moaahbı• 

heyetin Roma'da sık sık top· 
lanmaaı, evvelce yapılın bir 
muahede ile kabul edllmlettr. 
Pıekalyadan ıonra toplaaıtı yı · 

pılm1&ını ve Oç devleti ılAke· 
dar eden ekeoomlk vazlyetlo 
tetkik edilmesine karar veril· 
mletlr. 

Almanya'da 
lşsiz'Jer çoğalıyor .. 
Berlln, 9 (Radyo) - Mart 

ayı zarfında Almanya lıslzlerl, 

altı yaz bin klol dıhı fazlılıı· 

mıotar. 

Dikkate Şayan Mektubu. Polonya· 
Çekoslovak ya .. 

Bu, Adeta Zecri Tedbirlerin Şiddet-
lendirilmesi Hakkında Bir Takrirdir 

Cenevre, 8 (A.A) - Mek· 
ılkanın milletler cemiyeti dele · 
geel 18 ler komlteel reisine 
gönderdiği bir mektupta, Itıl · 

yan · Bıbet lhtl14fıada takip 
edilmekte olan uıul hoeoıundı 
htıkumetloln teeB1arJerlnl bil · 
dlrdlkten sonra diyor ki: 

Geçen martta sulhtı teetı için 
umumi gayretler eadedlldlğl 

zaman, hu hareketin mOtecavlz 
memlekete karıı zecri tedbirler 
tatbiki leloln durdurulması veva • · tehiri demek olmayacağı ıanne 
dllmlotlr. Ve ayni Hmanda ba 
rıe teoebbOılerlnln dıhı ear'atle 
movaffıklyete erlemesl bekle· 
olyordu. Zecri tedbirleri trefr 
ıJz bırakan ve kollektlf emnl 
yet! lhlAl eden kararlardan çı · 

kacak meı'ullyetl tarih önaade 
kabul etmek lıtemcız. 

Milletler cemiyeti mehat 111 

bu mektubu barış için otmdlye 
kadar yapılın teşebbüslerin 

ak:ametlnl mtıeıhede ve ztcd 
tedbirlerin olddetlendfrllm~ıı 

için bir tabir eekllnde tel Ak ki 
etmektedirler. 

. Bir Banka 
If Jasa karar vermiş .. 

Pırla, 9 (Radyo) - "MO 
badele ve Kambiyo baokaeı" 

isminde ve 500,000 frank ser· 
mayell bir Fransız bankası moa· 
mel4tındı yapılan tetkikat ne· 
ılceılnde lf IAıına karar verll· 
mletlr. 

Ra4lkaoın açığı 2 3 milyon 
franktır. Banka modarlerloden 
iki klel hakkındı tevkif kırara 
verilmiştir. Tnkll kararı veri 
lenlerden birisi halen Yogos· 
luya'da bulaamaktadır. 

Varşon, 9 (Rad10) - Po· 
lonya dııbıkanı M. Bek; M•· 
yıeın ilk gtıolerlnde Belgrad'• 
gidecek ve devlet ıdamlırUe 

gôraşecektlr. ..................... 
ANADOLU 

-------
Günlük Siyaeal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 

Haydar Rütdü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yau ieleri 

müdüra: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: ---

lzmir İkinci Beyler ıo.bğı 
C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı ayhgı 700, Cç 

ıyhgı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtur. -GGod geçmit nflahalır 25 karuıtot 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 
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Hrıııııım 

Spor Hareketleri 1 Mnlhakntta Anadolu 13 ler l\.omitesi· 

-----iiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiii____,I Davas ilçesinde U al k 
Bu Hafta 

venin Zaferi Kabul rin Rozet Merasimi 
Etmesi isteniyor .• 

Toren Çok Güzel OJdu. Fakir Yav
rular için De Balo Verildi. 

Yapılacak Maçlar. Bayındırlık işleri ••• 
- Başı J inci salıifedc -

iştirak edecektir. 

ilbay Fkrem Erıen ( . ~ işaretli zaı) Uo::ctlcri hendi elife takmıştır 
Dentzll, (lJzel) - GeJlrl De· 

ntzll merkez Uk okullarındaki 

yoksul talebelerin laee ve lhtl· 
yacına karşılık olmak ıQzere 

Denizli fakirler himaye heyeti 

tarafından pazar akeımı Balk· 

evinde bir balo verilmiştir. 

Balo çok bmlmi ve eğlenceli 
olmuş ve geç vakte kadar sür 

mftşUlr. Baloya gelenler bo 

hayırlı işe katılmıktan dertn 

kınnçlar doyarak ayrılmış 
lard11. 

l 1urdseverler: 
bava tehlikesinden korun . 

rnak için halkımızını gösterdiği 

kalkınmanın canlı bir ôrne~I 
pazar gGnQ Balkevlmlz önftn· 

de ilnlO bir törenle kutlandı, 
Bava tehllkeılol bilenler sıra· 

sına giren ve yıllık tHhhfttle· 
rlo~ bitiren bu eayın üyelerin 
göğGalerln'1 hava korumu ro 

zetl takma töreni çok parlak 

Denizli şarbayı, Denizli ilba
yma rozet takıyor 

Eo kudsel bir yurd öde•lnl 
yapma hızzlle •lcdanlarıoı ve 
bonon eercf il mtıluiratlaranı gö 
ğüslt!rlnl blbakkln kabartan ve 

efieltyen bu yortdışları kotlu· 
lamak çok yerinde bir vecibedir. 

P.zar gftoü bölge ilk maç 

tarana devam edilecek lzmfr. 

epor·Burnava, Demlrspor Ege 
spor, Altay . Gc'$ztepe takımları 

karşılaşacaklardır. Bo maçların 

en önemlisi Allay Gözt,.pe ara 

sıodakl son mıc;lır. 

Fuıbol kurulu bu 

proızramını aşağıd11kl 

ıanzlm eımlşılr. 

haf tının 

eekllde 

Alsancak ulmııwlu A takımlrırı 

Saat 11 cfo Ürmlrepor Şnk 

ııpor Ege halı.em Sabrf hmlr 

spor, l :{ lzmlr11por · Bornııva 

ft"bml Altay, l S Altay Göztepe 

E~ad K S. K 
llalker•i alm11nda /J takımları: 

Saat 9 da Dc:mlrepor Şulı.@por 
hakem Ahmed Ozglrglo Halk 

evinden, 8Hl 1 o.ıs d:'I Göztepe 

Ah•y hakem Kadri Buca'dan, 
11,:W da lzmlr11por 8orona ha 
kem 81Aba Altay'dan. 

llalkeri olmllar lilıi 

Cumarteıi gftoü Uılkevl ala 

nında: 

Saat l S,30 da Tecim llse11Jf, 
Karataş orta okula .. Ayol gftn 

Use · Buca orlHı ara9ındakl ilk 
mııçı Boca'nıo Bergama 11Jf'ya· 

bıti dolayıslle geri bırakılmışlır. 

Halkevf eabasmdakl ilk te 

hususi maçlar; 
Saat 13,20 den hlbıren Ht. 

141 • Kahramanlar (Hakem Do 

ğao), 9 eylfil · Devrlmepor (Ha
kem Faruk), Korohay · Tepe · 

clk Tilrkyordo (Balı.em Cahlt) 
eon saatte Turan'la kuvvetli 

bir :ekip arHıncla hoıosi bir 

maç yapılacaktır. 
'Ve heyecanlı oldu. M 

Törende llhıyımız Ekrem ıntakamız Konya 
Erten, c. e. p. ilyön karni Ad K . 
baekanı Denizli eaylavı Dr. nıa ongreye Gedikli kfiçOk zahit 
Bamdl Berkman, Halkevl hoe· giden sporcular.. mektebine gidecek· 
kını EHt Kaymakçı, bütQo Do ayın 13 ünde Ankara'da 

1 k l lcr okusun! lllemurlar ve esnaf kurulları top anaca o an umumi spor 

te kalabalık halk kütleel hu· kongresinde hızu bulunmak l - Konye gedikli kftçGk 
lunmuıtur. fizera Izmlr mıntakası adına zabit ihzari mektebine talebe 

Törene Halkevi bandosu tara Gaztepe'den Şerif Andaç, K. kayıt ve kıbolftne bı.,lanmış 
fıodan çalınan 1atlk1Al marşı S. K. dan Suad, fzmlrepor'dan ve 93.J sonuna kadar devam 
ti b Adnan, Egespordan (Şarkspor) 

e ışlanmıı ve bono mütea edecd;ılr . 
ki Cemal, Burnav•'dın Bedii, Bu 

p hna kurumu namına İlk 2 - Doğumları 333 ve 334 
oL ı L 1 1 d ca'dın Sadettin ve lzmlrepor'dın 
.ı;u eepe&ter er n en CelAI ( Aekeri yoklamaları yapılma• 

G Lütffi, bu sabah Afyon trenlle 
Graoy bir dlyevd~ bulunmuş mııJ) olanlardan ve ilk okolon 

ı Ankar.s'ya hareket etml.,lerdlr. 
tor. lk rozet, earbayımız Nalll 3, 4, 5, inci ainıf larını bitir· 

K.oçaka tarafındın Ubayımız Bartın'da ışık mle olanlar (Köylü çocuklar• 

Ekrem Erten'e tıkdirlerle ta· Bartın, 8 (A.A) _ Belediye tercih edilecek) alınacaktır. 
kıldı. Diğer fiyelerln rozetle· phrln elektlrlk teslaatı için !l - Kayıt ve kabul oart· 

l'lnl llbayımız kendi ellle tak· eksiltme açmıetır. KeıJlf bedeli ları 18, 19 yaıJında olanlar. 
lllış, bllhaaea köylQ üyelerin 35,419 liradır. A - Mektep şıhadetaamesl 

gôğGelerlne takılan rozetler Bartın'da şenlik veya tHdlknamcil (Tahsil gör· 
takdirlerle ılkışlanmıı ve töre. B ( düğü halde vealka11 olmıyaalar artan, 8 A.A) - Atatftrk 
ile llbayımııın hava tehlikesini gftnü müoaeebetlle şehir bay· imtihanla alınır. 
bilen ftye adedinin daha çok raklarla donatılmıştır. Bogece 8 - Kendisinin ve alleal· 
olınHını teıJvlk ve temenni feneralayı yapılacaktır. Delk nin 16l1Jöhret uhlbl olmadık· , 
eden bir dlyedle nihayet bu e•lnde genel bir toplaeaktır. larına dair mahalll hflkumd· 

.:,rxaoştor. Program çok zengindir. ten alınacak fotoğraflı haınil 

~------------------..... --------
CASUSLAR AR~SINDA HARP] 

Svlç casus çetesi, Fransız 
tnokabll cl8oa ıe~kilı:ltını akıl 
lıra ıuğmaz zorluklara dl1şfir· 
lnüşteı. Bu çetenin mcneubo 

~ırktan lada idi; hepsi de iş 
lcrtnln en kabiliyetli ve ma 

birlerinden mürekkepli. 

Bu teşekkl1hln mensupları 
•tısında dikkat~ IAyık 'aheiyet 
ler de vardı; ı;neaelll Fransız 
bahriye bakanlığını gizli yazılar 
"1Cltebasııuıı profesör l\larten gibi, 

'-l»lt11ni harbde kahrımaohkları 
il e tanınmış bln!>aşı Demolen 

gibi kimseler de vardı. 
8u çetenin meydana çıkma .. ., 

~ 1 muclb olan ilk hadise, 
halADdlya'daa n prof eıör Mar· 

tenin ismini de işe karııJtırmak 

soretfle gelml~tlr. Bundan son· 

ra ":33 ltr casueların1n,, bir 

muallim, bir boya taciri, hlr 
hakkAk, birkaç talebe, bir mn· 

barrlr, birkaç profesör, bir lk· 

lıeadcı, litoloji enetlHiııünden 

bir kimyager, bil' diş tabibi, bir 

amele, bir kazancı, bir askerden 
m iirekk.eb olduğa aolııJılmıştJr. 

Bu muazzam CIBUl!I 1JCbeke. 
sinde hemen bGtün milletlere 

mensup insanlar çalışmaktı idi. 

Romen, Leh'JI, Çekoslonk.ya'Jı, 

Letonya'lı, Sırp, Rus, Kan•da'h, 

Amerlka'h ca1oelar, blrelden 

mOkemmel ldere edilmekte idi. 

Bu çetenin birinci ve bayak 

reisi, Fransız pollıl tarlfından 

malum olan Berkovlç idi. 

Berkovlc;, Romınya'lı ve mı· 

ruf bir tacir idi. Bu adım Pa· 
rlıı'e 1933 ıeneıinde gelmiş ye 

doğrudan doğruya SvlÇ ailesini 
bolmuş, madam Svlç 95,000 
frank vermlı ve Berlln'e Alman 

c11os teokllAtı relBlnden talimat 
almak fizere göndermişti. 

Berkovlç'ten sonra Markovlç 
gelir; ha adam da Parls'te tıh 
alide bulanan bir Çekoslovak· 

yalı idi. 1934. ıenesl ağoııto 

ııonda Svlç'fo tnldf 1 ftzerlne 

Serko•lç lal Markovlç'e bırak· 

mıt ve o zamandanberl izi, bu 

lunmamak Ozere ortadan kay· 
bolmuştor. 

Bo Svlç kimdir? 
Malum değlU 

Kendlıl Amerika gazeteleri 

muhabiri geçiniyor, çok para 

ilçebay Çalışıyor. Basene Mahsul Be
reketlidir. Halkın Medeni ihtiyaçları 

Roma, 9 (Hadyo ) - Italy• 
gazeteleri, bugilo onüçlcr ko· 
mhesl içtimaı eırafında neırl 

yat yapmakta ve llalyan zafer. 
lerl kabul ve t88llk edllmeden 

hiçbir sulh teklif iol kabul r.t 

mlyl'crğlnden bah tlmekı,.dlrlf'r, 

Davas ilçebayı Fazıl Haluk 
Tnas, (Ôael aytarımızdao )

TavH ilçesi. güzel yurdumuzun 
en mfttuaklı:I IUçelerl sırasına 

~lrmektedlr. ilçebay Fadıl Ha• 

h1lı:'ım alıtematllı:, şuurlu •e 
Comurloğumozuo emrettiği IJe. 
klldekl gayret n mesatal 11ye . 

@inde kaza leleri güzel ldere 
edllmelı:tedlr. 

Kazanın imar leleri de aevlnt 
verecek derecededir. Yazan, kı· 

18 balkanın gôç etmekte olduğa 
ve bir Hyf iye halinde bul onan 

bağ arHı köyünün muhtelif 

yerlerlnd .. yeni ve modern hl · 
nalar yıpılmılJ, güzel bir pazar 

yeri de teala edllmletlr. 

Kaubadao bu ıayflyeye gl· 
den yol, b1Zı zaruri sebeplerden 
dolayı çoktanberl yapılamamıı 

Ye ballı:, bu y6ıden çok bez

mlıtl. 

Kışın çamur ve y11ın toz 

içinde kalan bu yol ilçebay ve 

ıarbay Omer'ln gftsterdlklerl 

hal kağıdı. 

C - Bir ııeneyl geçmemle 

•ta kağıdı. 
D.- Foıoğraf lı nftfoı cGzdını 

E - Gedikli kfiçGk zabit 
hazırlama mektebine girmek 
istediklerine dair pullu istida. 

B - istekli 18 yaıını bitir 
mle be kendlıılnden ve nlleln· 
den ılınacak taahhftd senedi. 

K - Sıhhat rapora heyeti 
sıhhiyeden. 

1 - İki adet vesika foto · 

grafı. 

4 - lıteklllerln kayıt ve 

kıbol oartlaıını taşıyanların 

lımlr askerlik eubealne hemen 

müracaat eylemeleri llao olu· 

nur . 

earfedlyor, bol bol seyahate çı · 

kıyordu. Karaeı gazel lşvebız 
bir kadın idi. Aralarıoda em88· 

llne az teeadftf olonor bir 
ahenk ve htıınü lmthaç vardı. 

Meşhur 
''Seyahat bavulu,, 

Blrgün, Nevyork tayyare Is 
tasyonunda Svlç, bir aeylrcloio 

tecrübeler yapmakta olan tıy· 

yırelerl dikkatle seyrettiğini 

görmfto ve yanıoı yaklaşarak 

koooımık için bir fırsat ara· 
mıetar. lkt seyirci de pekaz za. 
manda, tayyare makinelerine 

m"raklı olduklarını aolamı!J 
lırı:lı! Carlb teaaddf. Her lklııl 

de tıyyare yolcoluklanoı çok 
hoe buluyorlardı! 

Bir ikıım, her lklıl de NeY· 

york'oa bayak e~lence yerle· 

rinde blras içki lçmleler, ve . 

mfi~terek himmet eaycalnde ya 
pılmapılmııtır. 

Bo yolun mfi'kcmmcl blı· 

bılde ve geot, bir tarzda ya 

pılmaeı tçln bazı yerler va bl 

oılar lsılmlAk edllmfe ve yıklı 

rılmıeta. 

y,._ yrl şimdi m6kt"mmel bir 

bıtlde loea edilml,, yolun ea~ 
ve @ol taraf larıoa 11ğ•çlar dl 

kllmlıJtlr. 

llçr_bay Fadıl Bıllık, kıza 

nın medrni lbdyaçlannı da göz 

öo6ode bulnndordoğu için eu 

bayla mutabık kalarak bu ıene 

modrllerlodeo bir de radyo ge 
ılrımrğe kırar veroıteıir. Bu 

radyo, Bılknloe konacak ve 

herkes, bondın istifade ede 
cr_ktlr. 

• • • 
Grçeo ırn~ kı rakhk yQzfto · 

den kıelık mahsu14t kıt olmuş 

ve halkımız buodıo dolayı 

aıltıotıya maruz kalmıeh. Bu 
sene hualarıo gııyet iyi giıme 

sinden mıhıulftn iyi •e bere · 

ketll olacağı tahmin ediliyor. 
Bllb111a bosene iyi Ul.tfto ye· 
tfetlrllecr.ğl söyleniyor lohtear 

idaresi, tOtOo ekimine tam nk· 

tinde izin vermlo olduğundan 

tütfto tarlaları, çalışkan tftldn 

rençberlerlm'z tarafındın daha 

ılmdlden haıırlanmıe hnlono· 

yor. Tu11ıo, boııene neflı tü 

tün yetlıtlreceğl kuvvetle tah . 
mln ediliyor. 

Kemalpaşa' da 
(~inayet 

Bir kişi öldo, bir kişi 
ağır yaralandı 

Kemalpaıa kazaıının Ôren 

köyGnde lbradlll Mebmed oğlu 

Ali ile Akeeklll Hftıeyln ara 

eında knga c;ıkmıf, BOaeyln, 
bıçakla All'yl öldürmdı ve 

All'nln arkadaşı Moetafa'yı da 

ağır ıorette yaralamıetır. Clna 
yetin ıebebl; katil ile maktul 

araeında eıkldenberl ~mevcut 

huıomettlr. Katil; bıçığlle tu· 
tolmuıtur. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam K-emerahıoda Sıh· 

hıı, Güıelyalıdı Gazelyala, Ir· 

gadpaıarında Aeri, lklçeıme 

ilkte İldçeşmellk, Ahancıkta 
jozef jGlyeo eczaneleri açıktır. 

Svlç borada eırareogfz bir 

adımla daha tanıım · şta! "Bu 
adım fazla esmer, oldukça yaılı. 

gözleri mihverinde fırıl, fırıl 
döner, gençlerle ımtınaıebet tn· 

tatek hlr kıımını Avrupa dev· 
!etlerinden blrlıl heeabına ca· 
ıaıluğa teıYlk ederdl!11 

Svlç, ·Kendi lddfaeına göre· 
paraya muhtaç olmakla beraber, 

• yeni bir hayat ve maceraya 
atmık için bu çok eımer ve 

oldukça yaşlı adımla mflnaae· 
betini artırmış, ca1usloğa tıllb 

olmoşto. 

Esrarengiz eım~r adam: 

- Zenginim, paraya lbtlya 
cım yok! Vaktimi znclmle bir· 

ilkte eeyahat ederek geçirmek· 
teylm. 

De mitti. 

Fazla esmer adam: 

- Şa halde ... Diye ıoranca: 

- Sonu Var -

Gsz,.teler: .. ltalya için bu~ün 
bir Hab,.e hükum,.ıl ynkıur. 

Nt>caelrıin de bugün hükmü 

hiçbir yerde f!"'ÇmemektP.dlr . 
Cenf'vre, zecıi ıedhlrlerln lt"f 

didine karar verdi~( tıııkdlrde 

Iıalya blldfglnl yepacak ve maa 

ullyr_ti Üoevr~')·e bırakacektır. 

Rom11 hllkumf'll fcebeıtlgl ~• 

mao doğu Afrlka'dukf kuvv,.ıl 

bir milyon aekere lblAğ ede· 
cekıtr. 

ltalyamo sulh ıekllf lerl, 

Mer,.şal Badoğllo'oun nzlyeıl 

gibi etlik drğlşmtyecektlr. 

Oemekıedlrlrr. 

Roma, 9 (Radyo)- iyi hı· 
her alan re@mi mabftllr.r; Ce· 

oevre'de secri tedbirinin 11rlı· 

rılmaııı hakkında bir karu 

verHecek olursa ltalya'uın der· 

bal mukabil tedbirler alacsğını 
blldlrlyorlar. 

Koram f talyanla
rın Eline Gecmedi 

b 

- Başı 1 inci salıifcdc -
3000 asker Ooğo AfrlkHını 
bereket eımtşıir. 

Bu aabah kalkan Zlgurln 

nporu da Dogu Afrikasıoa 

81 inci piyade ılayanı göı6r. 

meluedlr. 

Roaıa 9 ( Radyo ) - Son 
haberlere göre, Bıbeı ıüeıuı · 

nıo Utlcaları devam etmekte· 
dfr. 8Mlk e&18en çoktan tealtoı 

olma.,tur. Tayyareler Govdam· 

da ceoobı do~ro faaliyete de· 
vam etmektedirler. 

Adlı ·Abıba - Birkaç mın· 

takHıada bftyftk bir harp baı· 

ladığı ve devam ettiği haber 

vedlmektedlr. Ayni menabl, 

ltalyın ııyysrelcrlnln Dıgabur· 

da 8abeıJ kıtaatını mitralyöz 

ateşine tuttukları bildirilmek· 
tedlr. 

Adlı·Ababa 9 (A.A) - Bo· 
rrya gf'len haberlere göre ce·., 
nup hudodondR Gabredare el· 
varında Dlrkoa'ta beı gflnden· 
beri ıJlddetll bir muharebe ce· 
reyan etmektedir. Her iki ta· 
raftan da çok fazla telefat var· 
dır. Muharebenin neticesi bık· 

kında benQz kat'i bir haber 
yoktur. 

lspanya'da 
Yeni intihabat. 

C. Reisi seçilecek. 
Madrld, 9 (Radyo) - M. 

Zamora'nın yerine yeni comur 
relııl lntlbıbatı mayııın fptld11 
larında yapılıcaktır. M. Martl 

nl"z'ln kazanacağı kunetle t•h· 
mln edilmektodh. · 

1\1. Martf nez arz o etmediği 
takdirde M. Şıneez Roma 'nın 

b.ıanacığı kuvvetle tahmin 

edllmektedlr • 1 
M. Zımora ılleslle birlikte 

doğduğu memlekete gitmiştir. 
Vaziyet milhlmdlr. Mtlfrlller 

bo bğdleeden istifadeye çılıe· 

maktadırlar. Askeri mebaf ilin 
noktal nazarı belli df'ğlldlr. 

Belediye başhaytarı 
Belediye baobaytırı Mahir 

K.ıtal bakteriyoloji mQe11eteıi 

baytarhgtaa ıayla edll111lttlr • 



, ...................................... ıı ....... 11.ı •• 1 .... ı.11 ... ı.nı.nnı.Rnını.111.1nwunıı..am ... ınını.1n.mı.crnnnnıc.n .. 1.:ın111nıuu tnı.ı:nnc.nııanı.ıı:ııwıııuınıııwınnıı11nın.~.1111nınrva.ıı,a;1nwınıtnhiiffiihhhiffii1ftihifihlfhhhOhiliihl r , Venizelos Bize Karşı Bal- Soını Dak6kaı: 
13 ler ({omitesiode Zeh · r- Sovyet-Mongol 

M. Mlh IAkopoloe mektubu· 

na ıonları ııôyleyerek bitirmiştir: 
11Avropanm vaziyetini ve ze· 

nhlrl mobafaze fçln Mahtdon

yo ve Trekya'ya genle bir muh· 

larlyet vermek 8oretlle hareketi 

çok muhtemeldir. Makldooya 

ve Lrokya'mn böyle muhteri · 

yeti Yunan menaf Hoe uygun 

gelmlyecektlr. Muhtariyete ma 

ilk olan Tr kye Bulgarlston'a, 
Mokldonya~d Botgarlston ve 

Sırbletan'a beğlatmuğa çohşa· 

cakhr. 
11l\1aamof lh, boodıın daha 

berbod vozlyf!t, Yunonlstan'rn 

Sarb ve Bulgar'larle birlikte 

harbe girmemesidir. 
11Ecdadınıız, 1~21 de her 

fedakdrlığı bnynk Yunan dev· 
' letlnl kurmak emeli ile göze 

almışlardı. Biz, bu bOyfik he· 
defren ayrılırsak, ecdadımızı 

inkar etml!J olaruz!., 

Yunan knhloeslnln bu tarlhi 

lçtlaieının hangi hisler ve te· 

elrler ahında yapıldığını M. MI 
ha14kopoloe'un bu mektuba Ç•>k 
gOzel gösterir. 

Yonan hftkumeıl, ne bahaya 

olursa olsun - ve Osmanlı hn 

kumetlle enlaşamedığıne göre · 
Balkan hırlstlyan devletlerlle 
harbn girmek mecbotlyetlnde 
Jdl. 

BOUin hedef, bfttOn maksad, 
Balkan'lardon Osmanlı idare ve 
nüfazono tmak, ondau sonra 
vekaylln lnkhafıno intizar et· 

mek lazımgellyordo . 

Harp ve Yunanistan 
Kabinenin bu içtimaı, en ha 

raretll mfinıkaşa ve mftznkere· 

lere sahne olmrk şartlle saat 

le rce eftrdft. Nihayet, ekseriyet 
bışnkil Venlzelos ile hariciye 
vekili Lambro Kotomllos'on 
noktal nazıuoı kabul etti: 

Yunan hOk'llmetl Balkan hı 

rlstlyen devletlerlle birlikte mu· 

kadderatını tecrftbe edecekti. 

işte, kftçOk Karadağ boku · 
metinin 1912 eeneıl eyHilüade 

Oemanlı bOkumetlne llAn hor· 

hı, büt6n Balkan hırlstlyan 

• devletleri tarafından otomatik 

şekilde takip edllmlştlr. Yunan 

h6kumetl mevcot donıınmssı 

ile Adalar denizi •e SelAnlk 

ile Anadolu arasını totmuvtur. 

Oamanh donanması bu harpte 
I~ görememiş ve Akdeniz Yu· 
nan dooanmaeımn hAklml yeti 

ahanda kalmıştır. 

Bundan sonrası malumdur? 
Osmanlı ordueo, deniz yolunu 

a arbini Nasıl Ac;tı? 
Balkan davası vakıa bitmiş takat Yunan· 

Hulgar rekabeti baki kalmıştır 
••• 

k yhetmek ve askert hataları 

ynzOnden mağhlp olmu9, Bal· 

on devletleri her taraftan gı· 
lehe çalmıştır. 

vals, Siroz ve Gellbolo'yo da 

istemekte idiler. Çar Fudlnan· 

dıtı Karkkllleıdıkt nftmaylıl 

mtıhfm idi. Fakat bo 1'areket· 

H rbe deniz hlklmlnfn çok ler bir taraftan Yanan a1kerl· 

mneel!lr olduğa mubıkkaktır. 

Bulgar'laran oe dereceye kı· 
dar kendi heeoplerma çahttık· 

lsrı da daha harp bitmeden 

belll olmoetur. 

Yanan ordusu SelAniAe gir· 

dlğl gOnden pekAz bir zaman 

sonra, bir Bulgar alıyı da Se· 

1 nlğe girmiş idi.' 

Bulgar'ların bu hıreketl, 

Balkan Bırlstlyan devletleri 
or1Sında endişe uyandırmıştı. 

Bu sebeple, lmkıin tısnvur 

edllmedlğl halde Yonanlstan 

Sıtbletın ile ayracı ve Bulgar 
lhtlruelerımn , entrlkeluının 

öoQne geçmek Qzere bir ltlldf 

akdine mecbar kalmışh. 
Bulgar'lor oynt zamanda Ka-

nln hfrl taraftan dı Sırp'ların 

Bolgar'IH üzerine yftrftmeel 

n Yanan ordusunun Kılluı'dı 

zoferlle durdorolmoıtor. 
• • • 

işte, Balkan davaıanı hırlı 

tlyanlak lehine hzanan Balkan 

lttllılu n harbı bu eurttle 

açılmışlar. 

Balkan danın maalesef bu 

hupla bltmlı olmıyordo; arı · 

dan yaloıı Osmanlı ndfozo kal. 

dıralmıı oloyordo. Bulgar n 
Y onan rekabell Balkan ıntao · 
tının ıktedllmlı ve Bılkanlarda 
hl rçok kınlı lhtlrHlarm aôn· 

dürftlmüt olmasını rağmen de· 

vım etmektedir. 

Son -

Ingiliz, F'ransız tezi ara
sında epeyce farklar var. 

- Başıarafı 1 inci sahifede -
letlerfnlo almaları Jtzım geldi· 

ğlnl izah eden mahrem bir 

nota vermlıtlr. 

Londn, 9 (A.A) - Deyll 
Telgraf ıazetest Franeız moka· 
bil teklif lerloln kısmen bfte· 
bftt{in gayri ameli olduğunu 

siiyllyor. Fransa'aın cevabı mft· 

zekere ndlslnin ekındol edil· 

mest vazifesini loglltere hOk'll· 

metine tahmil etmektedir. 

Londra 9 (A.A) Deyll 
Telgraf gazetesinin dtplomıtlk 

muhabiri Ceneue'den Franeıl'l 

plAnrnan lnglllz heyeti mıha· 

f ilinde yaptığı tesirleri ılllb 

sızlanma konferansı esnaaında 

Ftansa tarafından yapılın tek 

lif Jerln hemen hemen ayol 

olduğu tebırilz ettirilmektedir. 

Kurulması dnonn6len komite 
emrine askeri konetler veril· 
meal teklif 1, Almaoya'yı dalma 
mağhib VHlyette tutmayı lı· 

tlhdıf eylemektadlr. Böyle bir 

komlsyondı Fransa n mfttte· 

f lkleri bittabi daimi bir ekse· 

rlyetl hall'l bulonıcaklardır. 

Fransız p"nı eğer vacode ge· 
tirlllree Fransa ve mdttef lklerl 

bfttftn A nupa meselelerinde 
880 eazn ııöylemek halı.kını hı . 

fz bulunacaklardır: Fransız plA 
nanın ha tarzda yapılmıo ol 

mHı bu teklif lerin Alman 
arzularının bftyftk bir kııımınıo 

tıhıklok etmesini temin için 

nrlldfğl kanaatini tnltt eyle· 
mektedlr. Fran11z mıbaf 111 25 
eenb zarfında hiçbir moıhedede 

hiçbir değlolkllk yapmayacağı 

kayd,nın yalnız arazi meeelele 

dae ald oldoğono tHrib eyle· 

mektedlrler. Boyle dahi olsa 

31 Mart tarlhll Alman muh· 

Jıraeınan hCltnO niyetinden ıtıp· 

he eden ve bo ıftpheyl ileri 

eftren Fransız teklif lerlnlo her· 
keı için ıeref il bir mftzıkere 

yola açıbfleceğl &1nalmımık· 
tadır. 

Cenene, 9 (A. A) - Bnas 
ajansı bildiriyor: 

Lokarno mtızakerelerl yarın 

borayı gef meslne intizar olanın 

M. Vazelınd'ın monsel4taadan 

eyvel nihai eaf bayı glrmlye· 
cektlr. M. Flanden Milletler 
cemiyeti konıeylnln ııulbun mu· 
hafasaıı n arııulusıl kanona 

rlıyet edilmesi için tnılyelerde 

bulunmağı dınt edllmeılnl 

teklif eylemiştir. 

Cenevre, 9 (Rıdyo) - M. 
Flınden bugtın Deyll Telgrlf 

gazet~slnln; M. Flındeo'ln Ver· 

aay moıhedeılnln 42 inci mıd 

desi mucibince Almanya Ren· 
de tahkimat yaptığı taktirde 

FranH'nın Sar havı111nı yeni· 

dettfn. Ben de letedlm. 

- Benim heykellmden 11nı 
ne fayda. Ben senin kalbinde 

değil miyim? 

Rlcı ederim, bono hanı 

Çar'ın Mavi Şeytanı ver!. 

PekAIA, ıl! Sanı hiçbir 
ıeyl reddedemem. 

-!10-
hte nfşon yOzüğftm . Porme· 

ğından hiç çıkarouyııcağıuı 

hona yrmlnle temin et .. 

Ve bir mahfoz tçtnde Ro· 
manof 'tarın mrebur elmasına 

taşıyan yfizOk vordı . Bono Kat 

y 'nm parmağına taktı. 
F at, Katya bneım red ma 

k mında eslhyarak : 

- Bayır .. Benfiz sarası de 

ğll. Bu yOzO eende kalf!ln. 

Ne zam n hnmak IAzım lee, 

ben kendim ister ve ıhrım. 

Bonon yprfne senden haıka bir 

şey isterim. 

- Söyle Ketya.. Söyle. 

Katya 1• şl>mlne Ozerlnde do· 
ran meşhur Sevr bfiktlmet:fab· 
rlkası memoldtından ikinci 

Aleksnndr'm bDetO şekllndekl 

blskOlyl gösterdi : 

- İşte, bono hına ver! D"dl. 

imparator : 

- Fakat Ketyacığım, dedi. 

Bu, imparatorla imparatoriçe

nin bana bir hediyesidir. Naeıl 

olur, sonra? 

- Bu hasın bana vf'r. Vı· 

Katerln1 bir kedi çevikliği 

ile tömlneye doğtu arıldı, bOstft 
tuttoğo gibi yere fırlattı, bOst 

blnbfr parçı oldu. 

Alekeaodr : 
- Katya.. Ne yaptın? Dedi. 

- Çirkin idi bu bftat! Bu· 
dala gibi bakıyordu, 1101 hiç 
benzemiyordu. Rana verdiğin 
için kırmıık •eya kırmamak ta 

tabii benim hakkımdır! 

AlekPındr bir mdddet hns 

ıOn kmk parçlllarına bıktı, 

sonra her lkiel birden gdlme~e 

başladılar. 

ı • G l M , ·1 . Muahedesi 
ı az ar I es e esı Moskova~'(ıia'dyo) :._ So•· 

Komite, 13 den 16 ya Kadar Devam 
Eden Gizli Bir Toplantı Yaptı. 

~~~~--~~~~-
Cenevre 9 (A.A) - Hanı devlet n milleti tehdit etme· 

ıjınıının dlplomıtlk mohıbl· mittir. Fakat hiçbir dnletln 

rlnln bildirdiğine göre dün de kendi meoaf tine mobılefe · 

13 ler komitesinde yapılan mO. 

zıkereler Ingiltere ile Fransa 

ır11ında noktal nazar lhtlllfı 

olduionu göstermlıtlr. M. Eden 
zehirli gazların kollaoılmasını 

yasak eden 1925 muahedesini 

ltalyı ile Babeılıtan'ın beraber 

imzaladıklarını hıtırlıtarak bn 
mnsbedenln l'lehlrll gaz lmıllnl 

yıaak eden yeni bir madde llA· 
vesile ltmamını teklif etmletlr. 

M. Eden: 
- Annpa'nın istikbali bu 

meıt.lento hıllloe bağlıdır. 

Demlıtlr. 

Roma, 9 (Radyo) - ltılyan 

slyaei mehallll ve ~azetelulne 
göre, onOçler komltulnln Hı· 

beş ve Itılya bOkumetlerl ara· 

eında sulh eeHlaranı bulacağı 

yerde vaılyetl yf'nlden fğlık 

et mittir. 
Trlbonı: 

"Ioglllz'lerln bizi ıtbam et· 
melerl bakkır a malik oldokla· 

rını kabol etmiyoruz. M. Eden 
barbar bir hakumetl mftdafra 

için bizi mftttehem mevkle 

sokmaktıdır. 
0 Inglllz'ler, Itılyın'Jara ku· 

çı htlhamdı bnlunmakta biraz 

teenni göıtermelldirler, çftnkft 
logllfl'l tarihinde, harp facialı· 

rının, harp hakeızlıkların1n 

çoklu~o aılk4rdır. 

Ortada bir b4dlse vardır, 
bu h4dlee lehimize inkişaf et· 

mektedlr. Biz bono biliriz, el· 
handı bunu bllm.,Udtr ve ayni 

zamanda uluslu ıosyeteııl ta· 

bıkkOmünden oaııl kurtulacağı 

ıraıtı rılmılıd11. 

Jurnale D'ltalyı: 

A nm ve Lordlır kamarası 

yanlıt daeOnftyor; ltılya hiçbir 

------------------------~~---
den legal edeceği hakkındaki 

tini çekemez. Demektedir. 

Ceoeue 9 (Radyo) - Bo 
ıabah ooftçler komitesi toplan· 

mamıttır. ôgleden sonra s11t 

13 ten 16 ya kadar gizli ola · 
rak toplanmııtar. Komite her 

iki muhasım devletin 1925 
mukı•eleel mucibince muhnllı: 

gaz kollanmaktan nzgeçmeelnl 

tıl~p edecektir. 
M. Madaryagı, komite me· 

11lsl ve Babeı morabh111 ile 

olan mftlAkatı hakkandı malu· 

mat vermiştir. 

Baron Alotzt bogftn ikindi 
T1ktl Ceneue'ye v1&1l olmuıtur. 

M. VanzelAo yarın aabah gele· 

cektlr. 
M. Eden, lçtlmadı, Sft.•eyı 

kanılı idaresinden ltalyan'ların 

200 ton ıehl rll gu geçirdik· 
lerlnl haber aldığmı blldlrmlttlr. 

13 ler Koaılteel 21 Nisanı 
talik edllmlıtlr. 

Ceneue, 9 (Radyo) - M. 
Madaryağa 81100 Alolzl ile bir 
mftlakıt yapmış ve on Oçlcr 

komitesinde verilen kararları 

teb11ğ etmle ve ıalb mftıakere· 

lerfne ltalya'oıo hazır olup ol· 

mıdığım ııormuıtar. 

Roma, 9 (Radyo) - ltalya· 
da onOçler komheBl fHllyetl 

bıkkıonıkl haberler ademi 

memnuniyetle karşılınmışhr . 

Siyasi mehaf 11, bu kırarl1rın 

ltılyın'Jarcı kabul edllmlyece· 

ğl kaa11tlndedlr. 
Habeı· İtalyan milzakereslnde 

Mıdaryıga ve Avenol,on boza · 
ro kabili kabul değildir. 

Popolo dl Roma "Saib oart· 
larını mareşal Badoglio dikte 

edecektir . ., demektedir. 

Bir saylav kaybettik 
Ankara, 9 (Ôzel) - Bolu 

aaylavı Mhat ôlmdofOr. 

yet-Mooğol karşılık•• yardım 

muahedesinin metQh•l yazan 

ga1eter, bo moabedeoln ehem· 

mlyetlndeo ~ bahsetmektedirler. 

Çlo bOkumeıl, murbedenln ık· 

tini proteato etmiş, verdiği no· 
tıdı Mongol ar.alslnde Çtu 
menaf il bolooduğooo ileri 
11drmaş ve ha moıhedenlo 
Sovyet-Çln muahedesine tez ıd 

teşkil ettiğini bildirmiştir. M. 
Lltvlnof ceT1bt nol1&ındı çıo 

noktıl nazarını redetmlttlr. 

Almanların 
Yeni topları 
hayret uyandırdı .. 

letınbul 9 (özel) - Gelen 
haberlere göre, Almanlar ayni 
an içinde toplarım of kon her 

hangi bir noktasına çevirip 

ıtee edebilecek zırhla yaptık_lırı 

duyulmuştur. Bo haber, Avro· 
pa eıyaHl ve eüel çevenlerlnde 

heyecanla karıılınmıştır, 

Beynelmilel 
Belediye meclisi 
Şıngbıy, 9 (Radyo) - Bey· 

netmllel belediye meclisi yeni· 

den faaliyete geçmiştir. Jıpon

Jor, Japon morahba11 adedinin 
ikiden ftçe çıkarılmaeını iste· 

diklerinden meclis faaliyetten 
kalmıoıır. Şimdi meclis bet 
loglllz, iki Amerikan ve iki 

japon morahhaeıadın mftrek • 

keptlr. 

Muhacirlere Yeni 
Evler yaptırılacak 

letınbul 9 (Ôzel) - Basene 

Romınya'dan memleketlmlıe 

gelecek muhacir kardeşlerimizin 

otla Anadoloda lakı\n edilme· 

lerl hOkumetçe brarlaıtarıl· 
mışhr. Zlnıt Vekaleti, bo 

mahaclrler için yıptmlacak ev· 

terle dağıtılacak arazi içi~ 

elmdlden tetkiklere bıılamııtır. 

Konuşmuşlar 
Roma, 9 (Radyo)- M·. Sa· 

vlç bogftn Franaa'nın Rom• 
ııeflrlal kabul etmtıtlr. haberini "Sar kellmeelnl Ren 

mee'eleıl dolayıılle ığEıma al· 

mıdım, fıbt bazı ahval ve 

şartlar tahtında mftdafea zaro· 
retlnde kllıcağımızı ıöyledlm., 

demek ıoretlle tekzip etmlıtlr. 

• • •• 
Cenubi Amerika'da 

Londrı, 9 (A.A) - Deyll 
Telgraf gazeteıl, Fnnsız tek· 

lU terinden btr k11mının bOs 

bftUln gayri ameli olduğunu 

ıöylOyor. Fransıı cenbı, mO· 

rakere ndlelnln ekandll edil· 

meel vazlfeelnl loglltere'ye hı· 
ralı:maktadur. 

Zecri Tedbirler Aleyhine Hareket 
Var, Bazıları Tatbikten Vazgeçti. 
Parlı, 9 (Radyo) - Pötl Jornal gazeteef; cenopi Amerika h0' 

kumetlerlnln, Frınıız sulh plAnını kar ,ı şiddetle harekete geç· 

tiklerini yazıyor. Cenubi Amerika hllkftmetlerl, ltılyı'ya kare• 

zecri tedbirlerin tatbiki kararını bile çeri almak latemektedlrlet· 

Bıtt4 EkHll\r hakumetl; bn kararı kaldırmıolır. 

Kıterln Alek81ndr'an kolları pö'nOn Katya'nın Roıyatyı av· 

arasını ıtalarak : dfltlnde seyahat arkadaoı olmaeı 

- Yı.. Dedi. Fransızlırın için boıuei bir mektup y11mı· 

imparatora senden b61tftn ne 11 lazım geliyordu. 
olduğunu ıorarsa? Adım sende, Prenses Dolgorukl ile mıd 
rüzgar · ıttığını, kedi dftşGrdti ıel Trepö Fraoaa'dan Alekean· 

ğftnQ, yıhud intikam makeadlle dnn IZlmetladf'n bir gOn sonra 

benim kırdığımı sôyleralo, olur hareket edeceklerdi. 
biter!. Çar, Parls'ten biraz uzaktı 

- Benim ~evi oeytınım.:Bo treni bazı bahanelerle durdu· 

anlardı bile beni gftldftrecek rarak Katya'mn kendisine illi· 

81de eeneln! haksnı meydan vermek lstedt. 
Fakat eonradan bu f lklrden 

. Fransa'dan ayrılış! , vH geçti. çankft yolda bir 

İki gGn dahı, bertarafı mu· bombanın bereeye kanlı eurette 
hafızların nezareti n hlmaye&l nihayet vermesi mOmkOndft.! 

altında bolonan sara.rda bu Mıdmazel Trepô, lmparato 

gizli gece mQlı\katlara devam run bu pek kıea bir zaman 

etti. Üçftncd gece, imparator içinde verdiği kanrı knbol d 

bizzat muhafaza alayı miralay· mlıtl. Smolol enethOeftne tayl 

lığ• kapotuna 11rınarık Kıtya nlnl, sonra Roıyı hdkumetlnln 

yı Nolyyl'ye götftrdü. kaydı bay1ıt ıartUe verdiği te· 

Alekeandr'ıo, madmazel Tre· kafldlye dolıyısile kendisini ge· 

rek imparatora ve gerek Kat· 

ya'ya minnettar sayıyordu. f•· 
kıt, dört gfln mftddetle bu fil 
Aşıkı çıt111 altına almak. onoO 

vicdanında blhl hl r ağır lak te~· 
kil ediyordu. Sabık talebeılolO 
ıimdf ıek lelerini kolaylışıat· 
mık vızlfesl de hiç hooonı git· 
mlyordo. Bonon için Kıterl'1 
Rueya'ya nrarak kırdeşlofO 
nine yerltttlkten sonra heme0 

Fraoıa'ya, Nölyy•'ye dônlll"~ 
kararında idi. OareketlodeO 

enel bu şartt, ilk ıart olar•k 

ileri eOrma, idi; ve : 
- Katerlnciğlm, siz Rue.r•· 

ya nrdıkıın eonre, benim ıır.e 
hiçbir fıldem Ye lftzomum k•1' 
mıyıcaktır. Sizin için parl•~ 
olmakla benber, çok bftyil~ 
mftıkft.llerle dola bir hayat g6 

rOyorom. 

- Sonu var -

g 
g 

l 
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ltalyan kaynaklarına glire 

Koram Italyan'lardadır. 
Asiler Yardım Görüyor 
Şimdiden Askeri Ve Molki ltalyan 
idaresi Kuruluyor. Koram'da 

Hava QssQ Kuruldu. 
MU.ile 9 (Radyo) - Tay· 

Jlfe faaUyet H tunulan 
doam ehllektedlr. :oe.te yo· 
laau1a llyn etmlt olu kabile· 
leı İtalyan ukerlerl tara6acbıa 
Jardam g6rmektecllrler. Konm· 
elan DeNle'ye ~clea yollarda 
•rtak &.baı ukerlerlne te•dlf 
tdllmemektedlr. 

mamea delltmlttlr. 
Mueıal Badogllo, DGk Deı· 

peleıo Dak Da Bergama orda 
aabde .ı .. aıa taltif eımlıtlr. 

Koram, (Babeıl11aa'cbı) 9 
(S.clyo) - S!lfanl ajuııacbıa: 

IMllllHlll.-ııııııtllllHHIU•IHHIHIUllUllllHlllllUIHHl:Hıı~ıınııııııııııııı:ııııı~ıınııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111\ 

1 

1§ 

1 1 

1 1 
E • 

1 1 
ltalyaa mllki H aıkeri lda· 

reel ltpl edllea yerlerde tatbik 
•dllmeıe baılanauıtır. Y Qabia 
••ele, yollaf H k6prller yap 
'-kla mqpldlrler, Babetll· 
...... nılyet H manura ta· 

§ 1 = top mermld •e ylslerce kental :e 

Mablle'dııkl haH 1111, banya 
aakledllmlıılr. ltalyaa kanet· 
·ed yeal bir taarnaA geçecek· 
lerl için bitin ukerlere 12 pr 
gOnllk erzak, •Aır makbaell 
tlfekler lçla bir milyon f ltelk, 
160 bla el bombuı, 75 bt. 

•lr malseme cbıltblmıttır. § 

Japon harp ı,ftrası toplandı ~ 1 
~lançuri'nin Müdafaası İ 1 

Mes'elesi Konuşuldu 1 1 ~ 1 
Buna sebep, Mongolistan • Sovyet misakıdır. 1 Ofluya, gOnGo eo son haberlerini bekliyor. Herkeıı makine baı,ıoda uzaklardan 1 

Hododların tashihini istiye~ekler. 
Şaag&.y, 9 (Radyo) - Naa 

ltita •e Tok1o'du gele• haber· 
lere gare, Uak .. ,kıa •ıytk 

§i gelecek haberleri bekliyor. 1 
ı I 1936 Modeli T E LE F U N K E N i 
İ Radyosuna sahip olanlar en yeni haberleri, en temiz ve en pOrOzsOz 1 
1 olarak alırlar. Siz de her halde bir Radyoya sahip olunuz ve 1 

latdiulerlD [ arefealncle balaD· 
.... ktad11. 

Tokyo'da blJlk harb ıdra· 
tlada mlhlm bnrlu lttlbu 
-..ımletlr. Ba ıdrada bublye 
...... •kimbub relılerl, lbft. 
tnl'dekl kanetler geaenUerl 
la1a1r balaamaıludır. 

Verile• karar gizli tatalmakta 
'-kat Ma•oarl'nla mldafueı 
"•naabahl oldap glsleame 
~bedir. 8a kuaılan da llo 

14'. Ribentrop 
herlin'e Gitti. 

Londra, 9 (Radyo) - A_l· 
"'an nuıralıluuı Fon Ribaırop, 
~n Wndro'dan luuelt« et· 
lllİflir. Eweld Kelonya'ya gi 
decelc ve tonra Berlin 'e geçe 
c-~ 

'"'"''· 
Londra, 9 (Radyo) - Lon 

dra'dan lull'ehc eden AlmGn 
~sai il. Robenırop'un, şem 
"Vtilc bir laarelıeı il. M. Hiı 
!;:'i, miJsalure neticaine 1ca 

r Ren rmnıakasında ıalılci· 

'»aoı yapmama8a ikna edecegi 
ile bu surede bir harbın anane 
ltçileceg; :ıannediliyor. 

Paris'te 
ltıuhabat 
"-t1cadeleleri .. 
'-tPırt., 9 (Radyo) - ladh•· 
~ •lcadele •e faaliyeti tld· 

le dnam etmektedir. Şlm 
~· kadar aam1etllllal koyaa 

11 adedi 3,200 dtr. 
llt t.a..,oaıar, bOylk bt.alar 

'Pam H beyaaumelerle dol· 

'· ltt 8atıa fırkalar rlelUI pro 
llllarıaı mOdafu H propa· 

"•da7a dnam etmektedirler. 

Mussolini 
ltabeşler imha edile

cek demiş .. 
's lttenbal, 9 (61el) - M. 
taeeounı IOD B•bet barbl mG· 

~betile beyanatında demi, 
L.ıı • ' 
llQ • ' 

- Babet kanetlerl , tama 
.... rdll•eektlr. e. g•y· 

1 1936 Modeli TELEFUN KEN 1 
- -~ ı Radyoıunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli ne,riyatına her 
1 halde hayran olacaksmız. 

San ·Kay ·Sek 
pi So•yet mlaakaaın ibdaı eutgl 

yeal ftalyet leeb elllrmlfllr. 
Japoa «••leleri, geaenl Ş.n· 

Kay Çek'in So•yetlere aleyhtar 
oldnta ye Japoa•ıarla birlik 
bueket eclecetl kaauılacle mil· 
tef lktlrler. 

Bir habere g6re Japonya u 
Muçarl hlkdmetlerl . hadatla· 
dutların bı'i ıaretle ıeeblıl lçla 
M01ko••''8 bir mabıın •ere· 
ceklerdtr. 

Nukla hı• umetl de, Raı· 
Çin mllakıaıa Rmya ıarafındu 
lblill Gaerlae •erdiği aotanıa 

cenbıaı MoekoH'da• 1abımı 

bkla beklemektedir. 

Habeşistan madenleri 
Roma 9 (Radyo) - BGkd 

metla neırettlll bir kararname 
ile Babetlatan'da ltpl edilen 
yerlerdeki mrdenlerla lılettlrll

meıl lçla koraleyonlar ıe,ktll 

emredtlmlttlr. 

Hirota 
Bir ziyatet vermiştir 

Tokyo 9 (Radyo) -- BugOo 
M. Birol• taraflndaa hariciye 
datreelnde I11gtltere'aln ıabık 

Nankln teflrl ile M. Alek•dr 
K.andopn eeref lae bir ılyafet 
Hrilmltdr. 8a sl1afene birçok 
j•po• erkanı .... , bala•at .,.. ... , ......... ..... 

1 Bourla Biraderler_ ve Şsı. Gazi Bulvarı-lzmir 11 
İillHlllllUllllHllntmlUlllHlllRftllHllHllllUUIUlllllllUIHlllHlllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllll 

Istaobul 
Gazeteleri 
Ne Yazıyor. 

htanbal, 9 (A.A) - Yanm 
Nadi, (Cnmarlyeı) guetellade 
(Anopa meı'elelerl 8a6nde 
Mllletleı eemlyetl) bathgı al· 
tında Lokarno aadlaımuıaın 
lllnıadaa ıonra A napaclakl 
ıalh mleyyedelerlaclea hiçbiri· 
ala Balkaa 'aadl .. IDUI kadar . . 
kanetll olmada19nı• •bit ol· 
dagaa~ IAhtu IODra diyor ki: 

"8eqe7dea enel Mllleder 
cemlyetlala tak.Syell lblmdar. 
Fran•'aın, Nmlyetln emrlae 
mltterek bir ka••et ıaw.t 
hakkındaki teklifi bir hayal 
oı.. blle cemiyete dabll det· 
lederla bltlla kanetlerlle ba 
karama• blklmlerllll tatbik 
mnkllae getlrmelerl bir baki· 
kat olabilir.,. 

Aıım Uı (Karna) psetealade 
nEaaaaı,...•aa Balkan ntaa · 
11acbı metkll,, baılait albnda 
diyor ki: 

(Soa gOalerde Yaaaalllaa'• 
parti llderledala lçtlmu ile 
bua kararlar •erlldlgl •e Ya· 
nalllaa'ıa Yagotl••ya'7• kar11 
her hangi bir ltalyaa t••na. 
1a•d• bitaraf blmaııaa karar 
verdlgl .. ,ı oluyor. Ba kanr 
eğer meocacba Balkan a•lıı· 

m-ıa nabaaa map,trdlr n 
rejimin deglımellle barlel il · 
yueda de delltmedlllal ,..._ 
.e illa eden Yanaa almam. 
clarlarıaıa temlnaııaı tOpbey,. 
....... lk ..... 

Menemen let1a memarlagan· 
dan: 

Menemea'ln Camlkeblr ma· 
halleılndea Plrlepe'll Buaa 
ile Meaemea kredi koopentlf 1 
umıu relal Bllnl an•ıada 

yapılu daraımada: 

Materlz e.... nımıa• çıka 
nlaa davetiye Buaa'ın ikamet· 

galunın meçbal oldapadaa beh· 
ılle bllt tebUg iade edllmlt ye 

diler taraf tebllgaba lltllea 

(lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilAnlan 
Met. M•. ut. al. ko. den: 

l - Bir metredae biçilen eder 22 karaı olan 300 llt (00 
bla metre çam ... rbk bez kapab arf la eblltmiye ko 
aalmaıtar. · 

2 - lbalell ıs Nı.. 986 çar .. mba gl•I .. ı ıs tedlr. 
3 - ilk bıuç pana 5650 Undır. 
( -- Şartnametl 440 kara.. ko. daa ah•ır. 
5 - Ebllımeye gt .. ecekler kanaat Uk laaaç paneı •e ka· 

••••• iki we ıoıael maddelert.de yayıb belgelerle 
birlikte tekUf mektuplanaı ihale .. alade bir .. ı enel 
M. M. •ba al. ko. u vermeleri. 

801 28 31 10 
yapdmaııaı lltemlı H ıealep Mit. M•. •t. al. komtıyonaadaa: 
baaaa ayga• g6rGlmekle te.. l - lllr metreelH blollen eder 258 karat olaa altm.t ili 
llA•tı• llAaea yıpılmuaa• kı· eek1ea bla metre kapaılak kom•• kapah sarf la eklllt· 

meye konmoıtor. 
nr •erlldllt•dea malin 144· 2 - Şartaameel lOSZ karnı• Ko. dan abaar. 
loca maddeelne te.f lkn tayla 
adilen 

08 
glla urt.nda ldnz 3 - lbaled 14 Nl1aa 936 1ah gbl ... ı 15 ıedlr. 

4 - İlk lauç panıı llb70 Hradar. 
edllmedllt takdirde tebllpı 5 - Ekılltmeye girecekler ruaaıai ilk laanç parua ıre ka· 
J•pdmıı addolaucaıı Ye da· aaıaaa iki •e l~lael maddelerinde yuıh belgelarle 
naıma gdal olank taJID edtlea birlikte teklif mektaplarıaı ihale .. t1aden bir ıaat enel 
2t ·4 · 936 tarih· •e ••t 10 .ı_ M M V al L lerl um . • • ta. . ao. •• •erme . 
daraımay• bluat gelmeei we1a 802 28 31 ' 10 
bir •ekil g6adermell akn tak O k 
dlrde claratmaD•• bakkıada g•· lflllllllllUllllUlllllll~ O tor .. llUlllllUlllllHlllllllll 
yabea baka&ac.18 tehlll maka· E A K ) T i 
mıaa kaim olmak bere key 1 . e~a onay § 
_fl_ye_ı_ı_IM_o_ıa_•_•_r. ___ _ S§ Baıeriyolog ve bulafık, salsın lıasıalıldtu maıaluwuı § 

lıDIHnltede J}6çeat , 
(lluYia l'rofet6ı) 

Dr. A. Safittiıı 
Ağız ve Die Bekim' 

a .... 1an-....611eda 
eoma ltaku. 

ltdkW ıı..._. Ne. 99 
Aüara apaıtm ... 2 iMl bl 

Telgnf • ı S TAN B U L 
Telefoa ı '9250 

S§ Baamabane U&uyona bq111ndaki dibek eobk Mp•d• 30 MJI• § 
:= b e• Ye maaywh•Mlinde •bala wt 8 dua akta• 1Ut 6 • kadar =: 
:= baelalanm bbal eder. !! 
e lllncut -- Jaubılen 1•palıu11 lbımgelm Mir tahlilli .. = 
§5 mikrolkopik maayaeleri ile •e~ hutaları y•p1ma11n• ccvu g6o §1 
5 dlen Pnomotonb maayaebaaemıde ......... yaplbr. S 
IİllllllllllllllllUHUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4ı15 IUHllllH• 

lzmir Vakıf )ar Direktör:oğondeo: 
Aç;.k halan•• 10 lln Mil ma•tlı Tire ••kıf lar idareli kttlp 

ve ftDedarblt•• mllabalka ile bir meiaar abaaeaktır. Mllabaka 
lmdbaDı 13 4 36 puartell glatl .. ı lo te ukıf lu dlrekt6rll· 
i19de y.,.a.ce&ı .... m ... rla kmm_..1 enafı h• W.· 
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w.r.H. vANoEn = Altsehir Banl{ası = 
ZEE & CO. = , = 

UEUTSCBE LEV ANTE LINfE - • • • • = 
AMERiKAN ExPORT LINES = 1 Z M J R Ş U B E S ( = 

" ExMOOR .. vapuro 12 ol· := lldncl Kordon Borea Clnrındald Kendi Bloasında § 
eanda beklenlyor,:Nevyork için _ TELEFON: 2363 
hamule ılıcaktır. - •. -

"DELOS,. vapuru 13 nleao · = HertllrlO ( Banku ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. = 
da bekleniyor, 18 oluna ka · - · Vadeeizlere % 4 = 
dır An&ere, Roaterdım, Bam § Mevduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % 5 = 
burg ve Bremen ltmınlırını := Dır sene vadeb/e % 6 faiz verilir. -- -
yftk alıe1ktır. , SGROlSE = Zahire, dzD.m, incir, pamuk, yapak, afyon veulre komlayoncoloğo yap•hr . Mallar geldl = 

S.A. ROYALE DON = ~nde 111blplerlne en mfteald ~eraltle avans •erilir. E: 
O E ~AV f G AT 1 ON F L U V J A L LI İi 111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111 lll lll ili 111111111111111ili11111111111111111111111111111111111111 • 

ET MARITlME 

"DUNA,, t1puro l O nlsıoda 
bekleniyor, Galatz, Belgrad, 

Hudapeıt, Bradalavı ve Vf yana 

tçla yak ılacıktır. 

SPANSKELINJE OSLO 
0 8AYARD., motörn 11 ol· 

111ndı i>f,kleolyor, Hayfı, lı 
kenderlye Dleppe n Norreç 

limanlarına yak ılıcaktır. 

Vapurlaran lelmlerl gelme 

&arlhlerl ve navlun tarlfelerl 
hakkında bir taabbade glrlel· 
lemez. telefon No. 200i 2008 

Fratelli Spereo 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
0 HERCULES,, npuru 6 4 36 

da gellp 114 36 da ANVERS, 

BOTTERDAM, AMSTERDAM, 

ve BAMBURG llmanları için 

yak alacaklar. 

"CANYMEDES., vapuru 8· 
4·36 da beklenmekte olup yG· 
~ilnG tahliyeden ıoora BUR· 

GAS, V ARNA ve KÔSTENCE 

Umınları için yak alacakl.r. 
0 GANYMEDES., •aparu 20· 

4 36 tarihinde gelip 25·4:·36 
tarihine kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSTEROAM •e 

L Ü}{S ... Sabunları 
Ü M 1 IJ Lü k S SABUNLA Hl) day1Dıklı 1 kullaoıolı ve 
fabrikaeımn btle11tzdlr. Her yerden arayınız . 

Toptan ve perakende satış yeri 

Dmid fabrikası 
Teler •• n 3047 Kestane pezara 

1'orkiye Palamutçuları Anonim 
Şirketinden: 

Türkiye palımutçoları ıoootoı ot rketlnln ıenelik ıdi omonıi 

bl&1edarlar toplantm 30 nleao 1936 perşemöe gOnQ eaat 15 ıt. 

lzmlr tecim •e endOstrl odıeı ealonond11 yıpılıcığ•adau blHe· 
darlarıd toplantı gOaClndeo enel on gOo içinde şirkete mQra· 

cutla toplantıya girme kartı ılnııları rica olunur. 

idare heyeti 

Müzakere Ruznamesi: 
l - idare heyeti •e murakıp raporl1rının okunmaıı. 
~ - Blioçonon t11dlklle fdare heyetinin lb:Ht. 
:~ - KAno teni auretl. 

4 - N tzımoame mucf bloce mOddetlert hitam bulan lkl aza· 
nıo yerlerloe kt!ndllerlolo veyahut başkalarının eeçllmt:ıl. 

5 - Murakıp intihabı Te tahslıahnın belll edllmeel. l 5 10 

'
111

' içki Alıp Satanlara 1111
., = ~ := Nl'zllll M•drın rakı fabdkaın bir eene nnl eoo atetem ~ 

~ üzerine teel!alını yenllenıfş bu suretle lçlcllere de ııbbi ra ~ = ~ = lu ıermckte bulunmuttor. Vaktlle lmılltın klf t ~elmem"· ~ - ~ := etol mal •erllnılyeo Aydan. Umurlu, Kır1pınar, Retıdlye, :::::::; - :::::; 
~ Söke, MIJitı, Muğlı, Bodrum gibi yl"flere de mal •erilecek· ~ 
~ tir. lıkontolar •t•ğıdldır. ~ 
~ 96, 49 190 kuruşluk tltelerde yOzde 20 lıkoato v~rlllr ~ = 29, 21 « « « 15 < « ~ == ·2 •}s 20 • :::::; = 4 • 4} « « c « ~ 

== 22 « « " ı ,4 « « ~ = ~ :::; 
5 16 < lp « « ~ 
~ Boş et,eler N1111ll teıllml 25 uutilltre 3 kuruta ıhn•r ~ - :::::::; = < 10 . « 2,5 « « :::::; 
- 1 .. :::::; 5 c « 5 « 1,7a « cı: :::::::; - :::::; ~ N12llli'de Mıdran ma~azaeında bhve 100 korno• buna ~ 
~ mümaıtl bakkaliye eıyaeı da çok ucuz nrlllr. ~ 
~ Mıdran mağezuı ve rakı imalatluneai eahibi ~ 

İlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Lfttf i llllllllllllllllllIDllli 
1111111111111111111111111111111111111111 D O g T O R llll llllllllllJlllll 1111111111111111111 

! Operatör Ari(Y Ut"CU 1 
HAMBURG Umanlara için yflk 

alacaklar. 
~ Merkez Hastanesi OperatfirD ~ 

.................................. lllll~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~~~~~~~~·ı ~ 
Haetalaraoı her giln 15·18 e kadar ikinci Beyler ıokağı ~ 

SV ENSKA OR1ENT LlNİEN 
"ALGERIA., npara 14:·4: 36 

da beklenmekte olup yiiküoCl 

tıhllyeden sonra ROTTERDAM, 

BAMBRG, COPENBAGE DAN· 

ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 

OSLO ve JSKANDINAV· 
YA limanlar• için yftk •••· 
cakt•r. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
0 ALBA JUUA,. Hparo 16· 

ıi · 36 da gelll' 17 4. 36 dı Pa 
RE, MALTA, MARSILYA •e 

BARSEWNE hıreket ede· 

cektJr. 

M ALBA JUIJA., t1puru 7 6· 
:J6 da beklenmekte olup 8 6· 
da PiRE, MALTA, MARSIL· 

YA ve BARSELONE için yDk 

alacaktır. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLU1'1 Lambalarını her 

satıcıdan. mutlaka arayınız 
Bu lambalar emMJllerine nisbeıen ywde 

20 daha a.: sar} iyaılıdırlar. Bunu ay sonun
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anll
yacaksınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elek.lirik, teldoo mılzeme depoıu ve 

Slemene fabrikaları mOmeaetlt 
Pe~tflmalcılar 77 • 79 Telefon 33.12 

- ~ := TGrk mGzayede nlnnu kar~ında 78 N.lu muayenehane· ~ 
:= alade kabul eder. Telefon 38~8 Sii 
•llllUUllll 111111 Hllll il lllllllllllllllnlllUlllD llllllll lllll llUUllftlllllHllllnllnft 1111 

Yolcu b bul ~der. l!lllllll lllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll lllllllllllf llff fnllf llDI 
ttlndakt banket ıarlblerlle ·~ ...... ~~~~~~~~~~ ............................ ~ .... ~~-= . ~Qr~ ~ava ~ur~~U _ ~ 

oulunlardald deglşlkllklerden ı• • _ ~ 

.ceota mee
7

ullyet kabul etme•. • ~= Bu·· yu·· k Piyangosu 1 
Ful• td11llAt için ikinci ı H . ~ &.._ ~ N ~ 

Kordoa~dı Tabmll Te Tabliye ~ ~ ~ Şimdiye kadar binlerce klılyl zengin etmlıtlr 1 
blDHI arkaeıudı Fratellf Sperco • • • • • '(JJ. =-- . 6 ıncı keside 11 Nisan 936 dadır. ~ 
Hpar acentahğın1 mGracaaı K L 1 Ş E VE M U H U R '-,, 7 -=--

edflmed r1ca oıunur. • • • =· 
1 

~ Bnyok ikramive 200,000 liradır 1 
Tele. 2004 · 2005 · 2663 ATO LYES 1 = ., ~ 

_ ............... -- • ~ Ay11ca 100.000. 12.000, 10,000 liralık luamlyelerle ~ 
BELEDiYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇAR~ISI N~2 ~~~ = 20.000 tlralık bir maktfat .ardır ~ 

O 1 i vi er v EŞ n re kası im11111111111111111Hmınt1111111111111111111u11111111111111111111111u111111n11111111111111111!1 
umtted Manisa Vilayeti Daimi Encftmenin-

Vapur Acentası den: 
Clendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TDE ELLERMAN LINES LTD 

•,TBURSO,. uparu ala.o 

lpıld11ındı Ll•erpol ve Svın · 

ıudıo gelip ıahllyede bolo· 

nacak. 

NOT : Vüroı tarihini, n 
porlırtn letmlerl •~ nuloo ile 

retlertoln değftlkliklerioden mt'ı 

ullyer klbul edilmez. 

1 - Mınlea •llAyetl yol lolerlnde kullanılmak bere bıtır 

kôy fabrlk•11nın 701 numarala bezinden mamol 50 mıb· 
ru&I çad•r açık ekalhme ıaretlle ıatın altnıe1ktır. 

2 Şartnımeal •llAyet nafıı madarlCl~Dndea par11ız aho•· 
bilir. 

:J Beher çadmn muhammen bedeli 50 llradar. 
:i - Muvakkit teminat 187 Ura GO koruıtor. 
6 - ihale Nleaoın 18 inci com1rteıl gClod Nal 11 de M•· 

ulea vflAy~ıı daimi encDmeui Gnflnde yapılacaktır. 

• ı 6 ıo ıs ass 


