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Vaziyet Yeniden Karışmağa 
Başladı. 

ltalya'nın Sulh Şartları l(ahul Edilmedi 
Bir Alnıan gazetesine göre boğazlar hak
kındaki dileğimiz ve lngiltere'nin vaziyeti 

( -, 
Başbakanımız 

Alman Gazeteleri, Boğazların Rusya izahat Verecek 
Boğazlar 

Komisyonunun Ve lngiltere Bakımından Eski Ve 
Şimdiki Vaziyetini Nasıl Görüyorlar? 

Da işi Kalmıyor 
Ankara 16 (öıel) - Bat· 

bıhaım ı Gentral lemet lo. 
Gnft'ann yarın (bagOa) K.a

mutıydı boğazların aelu rleo· 
tlrllmeıl meı'eleel Qzerlndeki 

te1imtzl •e booun clbındakt 

ıklelnlnl lıth elmeal muhte 
meldlr. 

-----------
Biı· Amerikan Gazetesi, Hareketimizi ~lodel Olmağa 
Ve Takdir Edi.lmeğe Layık Görüyor. Bir Leh;Gazetesi 
l)e Silahlanma Yarışına işaretle Bizi Haklı Buluyor. 

6erllo, 16 (A.A) - Boğaz· 

lar mee'eleeinl mevzuu bıbee· 
den Koellnecbe Zdtoog biha sa 

şunlara yaımıktıdır: 

Beynelaıllel ebf'mmiyetl nok· 

tal nızaraodan Çanıkkalc'nln 

tahkim f'dtlmeıl bir Tftrk m~s 
dt>sl olmakıao zlyıde htr Roıı 
OH~s'clesidlr . Çınıkkıle, Kuı 

dr.nfz'io Ttlrk hakimiyeti al · 
tında bulunan kapıeıdır. 

Boyak harpıcn n•el lo~ll · 
tere Çınıkkale tahkimatın n 

konetll bir ıarıf tın idi. Çıln· 

kft Inglhere Roeya•ıun htıo· 

bol'dao ozek kılm111 Te kendi 
blkhnlyetl altında boluaH Ak· 
denlz'e çıkmımaıı ıılyaeaeını 

lıklp etmekte idi. Hu hlbarlı 

Çınakkle'oln tıbkim edllmul 
TOrklye'rılo olduğa kadar In· 
~lltere'nln menfcıtlne idi. 

Diğer taraf tın da Rueya 
ıerbeet geçld talep ediyordu. 

Fık.t gerek Rue>ı'dı vokobu· 
lan derin değl~lkllkler1 gerekse 

Sen mnıbedeıt nzlyetl alt Qet 

etmlıtl. Ankara ile Moıkon 

ıraeandakl mGnaeebetler bir it 

tlfak mnzno bıhıedllecek de 

rrcede aıldı,mıt idi. Bogftn 

Roeya Çınıkb'yl cenup eahll· 

lerlntn ilk mOdafu hattı telıikkl 

etmekte te bu boğazın tahkimi 

Bugün 
Almanya'da bnyDk 
bir geçid resmi var. 

M. Jlitler 

Herlln 16 (Rıdyo) - M. 
flltler'ln yıldônGmQ mOoHebe· 

ille yırın Şılopl cıddeetnde 

büyOk bir gt>çld resmi yapılı · 

taktır. Bu meraelm umumi harp 

tenberl yapılın menılmln en 

bayaga olıcıklır. 

1etaobut:ı6 (özel) - Lozın 
moıbedeelntn on dokuzuncu 

maddesi mucibince teıekkül 

General Graçyani MogadiR)ıt 'da bir camii ziy aretten çıkıy>r .. 

Italyao'lara Bakılırsa 

- t:den boğazlar komleyooo. bu l O Gu·· 
0 mıddenln deJlıtlrllmc:ıfae ka Soııra Orduları 

Adis-Ababa'ya Girecek! 
rar verdlğlmtzJen llğtedile· 

eektlr. 
\._ "',,,1 

General Gamelen Hu
dudları Tel tiş Ediyor. Ras Nasihu ile Vebip Paşanın Ver-

Ça11akA·ale'de11 bir görünüş .. 
ile bllhaeea ılı1kad1r bulunmak· Çınakkalealn gıyrl aaketi bir 

tadır. bıle lfr1ğının Roıya için dalmt 
I~ozan moıbedceloln Çlçerla, - Sonu 6 ıncı salıijed~ -

Parlı 16 (Radyo) - Erkanı 

barblyo:ı relel general Gımelen 

eaık bodatlarında tel tlolerlae 
denm ederek bug6a Str11borgı 
ttrmııtar. Yar1n Kolmarı gl· 
deeekdr. 

··~·~·~·-·.-.···~····· ... ·~·~·~·~···~· .................. ~.~·~·-·~· ... ·····~··· .. ·~·~·····~·~···~···· 
13 ler komit~si müzakerelere baş· 
ladı, ilk temaslar neticesiz kaldı 

mek le Olduklaı·ı Uarp Oe Çok Ağır 
\ 7e Neticesiz Geçecekmiş. 

-~---~-~-
Lodra 16 (A.A) - 1tılyıo Adle ·Abıbı ıreeındakl 250 kf. 

hıbı:rlerlne göre, Deeele'nln lometrellk m"eafeyl on ~On 

legall Adle Abıba'oıo lşgııtne içinde katedeblleceklerdlr. Bn 

hlr mokaddemedlr. ÇftnkQ Ha hoeoetı ltalydD'iaran elinde iki 
beı h6ktimet mer\eslnl tlmıl yol vardır ki bunlırdan biri 
de mGdafH cdeeek ntık bir eon Jkl ıy zarfında Babee le-

1 t 1 S ıh M •• k ı • • c ordu kılmımı111r. ltalyın'Ju uzımıaJD nakliyle bozulmoıea a ya, U uza ere erJOJU eııevre _m_oıö_rıo_k_av_ut--=ler=lle=D=eesl=e =1Je==-=So=11u=6=--11-ıa_sa_ııifi_ede_-_ 

Haricinde Cereyan Etmesini istedi Liman Genişletilecektir 
~~~~---~~~~ -----·-----Habeş delege8i, Hah~şistan istiklAlinin pazarlık safhasına döktıldü· 

ğftnfl söyliyerek uluslar sosyetesine bir protesto verdi. 
Ceonr,., 16 (Özel) - Son 

daklklda ahnın mılümıta göre 

- Sonu 6 ıncı sahijede -

Liman işleri U. Müdürü Ankaradaıı 

Döndü, Başmüşavir Gelecek. 
On gan euel llmını ıh 

itler için Ankarı'ya giden n 

ltalya • logiltere · Habeşistan 

Italyan 'lar lngiltere'ye 
Meydan. Okuyorlar 

Akdeniz'de Bir Tecavoz rrehdidine 
De Aldırış Etmiyorlar 

ll Madnryaga gazetecifor arasm<la .. 

Lonrlrı 16 (Rıdyo) - Oeyll 

Telgraf gazeteılolo yazdığına 

göre ntlho bir ıulb temini 
fçlo Bnlio'lo Papa vtklll Bu 
nar l>toyi'yt Cr.netre'ye gön 
dNml~tir. 

Cf"nevre 16 (Rııdyo) - Oa euıla~ını kabul etmflmekte ve 
Oçler komitesi ıut onalhda bQtQo tıalablyetl eoeyetf'ye bı 

toplınıcık iken M. Edco'tn rakmıkt11dır. Romı, 16 (Rıdyo)- Popolo 

D'hılya ~Hctul, logtllz gne 
telerhılo ltıly•n'Jar~ kareı Dt'f 

rlyıtını redd~tmekte v,oı loglllz 
lerln bGtftn ltınıdıt •e bartket· 
lr.rlaln boı oldn~uoo !öyle. 

mektedlr. 

hazı m0tf'mmlm mılumıt l8te 

mrel bHeblle eaat 18 de top 

lınmı~tır. Komite, M. A vt'noloo 
taleM ile Aryak ealonuoda top
lınmıthr. 

OoOçlcr komtteelnln bu iç 
tlmıaoıo ne oıotlcf' vcrecf'ğl 

mılOm dtğlldlr. Vaziyet fogll 

terenin toııcığ• lı11ttı harekete 

göre lokleaf edece ktlr. loglllz 
mehaf lllnln T1101 gôlOnGn ltıl 
yaol1r tarafJDdaa işgaline bre• 
tlmdlye kadar ltlnı etmemtel 

eıyanı dikkat görOlmektedlr. 
Mıduyaga'Öıo •erdiği - mı 

hlmıta göre, BaheDletan'ın mu· 

nbh111 Vıl Dömaryam İtalya· 
nıo lptldıf lekllf •e mftt.reh 

Diğer hlr habere görto, Ba 
ron Aloizl, Adlı Ababa'rıın it· 

gallndeo evel eolb mOzakere 
lerlnlo bıelıyamıyacı~ını bll 

dlrmlettr. 

M. Mıdaryıgı'oıa meulıt 

hakkında •t>rdt~t mılılmıt bun 
dıo lbarl'!tllr. 

11IogUlı g11etelerl1 timdi 
Sonu 6 ınr.ı sahife<le -

Bulgar'lar Notamıza Mo~het f:evap 
\

7ererek Nöyi'yi Bozmak istiyorlar .. 
lstanlml 16 (ÖzP.l) - Boğazların aslteriltştirilnıesi lwkkmdaki 

notamız, Bulgar askeri şlirasınca ehemmiyetle tetkik edilmegP. 
başlmımıştm Sofya'dan gelen hober:lere göre, Bulgar'larm bu 
nota)'a cevap vermeleri f(Jk muhıemel imiş. Bu suretle kendi 

teri de Nö)·i muahedesini bozmak hakkını elde edebileC'eklermiı. M. Eden 

lzmir liman işleri umum mii 
diirii lluşnıeı Dıilge 

lktıeat VekAleıile temHlardı 

bolunın Jzmlr liman lolerl 
umum mOdilrO Hıomet 0011fe 

ethrlmtze dönmüetOr. Bıber 

aldı~ımıza göre İımlr ve lsıın· 
bul llmın lelcrlntu ldareıl Hı· 

zlraodan itibaren Iktıeıt VeU· 
le tine geçecektir. 

Izmlr Uman faaliyeti D111rı 

dikkate ahnarak limanın, mo· 

dern teeleat ve letklllt yıpıl · 
mık eurettle genişletilmesi ka· 
rarlaetmlmıehr. 

Yapılae1k teelett tçln limanı· 
mıada tetkikat yıpmak ÜZP.re 

lktıeat VekAletl baemGşnlrl M. 
Pont• n bu ayın ıon bıftı· 

ıında tebrlmfze gelecek ve tel· 

- Sonu 6 ıncı sahifede 

\svıçre u· \ 1 
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Fihte'nin Hitabeleri Sağlık bakauının göçmen işleri hakkındaki ·beyanatı Avrupa' da 

Eylül Sonuna Kadar Romanya Ve Bul- Harp o~~rsa 
........................................ 

7 
lı,•kat böyle bir oluk ıucık; 

kendisine yftkeek n aall f llo 

zof ioln mohıceem bir irade 

yansıttığı lerd •e cemiyete açık· 

t,r. » Bizim felsefemlz, kılblml 

zlo tırlhldlr. 

Mokadderetı itibarile lnun, 

heryerde, zımın; mekıin ve 

maddeyi ıemakt•dır. Inean, on 

lırı lhtha eder. Onlar, loeım 

lhtha edemez. f l] 

f nsao, bunl1rı tabi olmıya 
cıklar; tnean dQ~(laıQnce anlar· 

kt buulır f lklrler alemlulo 88 

dece ln'lka9tan olup hepsi lra· 

de kuvveti •ltındıdır. 
Hunu iyi anlımık için, ilk 

önce lnsımlığıu fnldşa(ı şartlı 

rının · baetDdı olan fikri mey· 

dıua çıkarmak ve şfmdl bo in 

klşa(ıu haogl saf basında bulun 

doğumuza te&blt etmek gerek· 

tir Bo hae f lkfr şudur: IDH· 

niyet, aklın dediğini rt'alfze el· 

mek mecburlyeıldedlr; bunun 

için Oroek bir millet, enelA, 

aklan kudretini ldr•k etmeli ve 

dJğer nıllleılerl ardındın eGrftk· 

lemell Bo mtllet, Flbte'ye ~ö 
re Alman mllleıl f>lacaktlr. 

losınlyetlo tekamGl6nQn beş 
eaf hası verfiır. Bışlaorıçtı akıl, 
hiçbir cehd earletmekelzlo •e 

zıddıyeı gOrmektlzln, hGkftm 

ranları, lueaolyet, aklı bllml 

yordu bile; çOnka insiyaki 
idi. 

Bu maaomlyet dnreelndeo 
ııonra (sukut) devri geldi. Te 

fekkar nokeını olarak (lnelyak) 

zayıf Jadı ve bozoldo. Ancak 

bir.kıç gftzlde adam, mee'eleyf 

dGeQnerek, aklı kortarmığı ça 

hetılar. Blitfln diğer fnnnlarda 

lıe, bu mOkemmel (insiyak) 

yerine klUOlftk tlranlel kllm 
oldu. 

ÜçOocO sal hada ise bu dıha 
ziyade fenıl•ett. Do denede 

lo11nlar, kendilerini fenalıktan 
korıarmı~ı sınadılar. Fakat 

bunu kibir ile ve hakikatin oe 

olduğuna aelı aramıyırık y•p· 

tıklırı fçfo le daha ziyade fe · 
nılıştı. 

Dazelme ve yQkselme deni 

ancak: insan, en yftkeek ve en 

bOyOk 9eyln haki kat olduğunu 
kabulden ve buıııı aramığa 
bıeladı~ındao itibaren ıçılrııcak · 
ili'. insan, hakiki Uml, kendi 

aramalari cebdlle, o zaman kee 
fedecektlr. 

Buna eao'at ve tatbikat ta 

maoıımEoJooca (beşinci devre) 

baehyıcak •e lneanhk en me

eud •e m6kenımel devreeloe 
girecektir. 

FJbte; biz şimdi Qç0nc6 

denedeylz, diyor. Bozolmuı 

lnılyaktın kendimizi çeklb 

kurtarılım. Bono yapacak, 

f lklrdlr. FJktr bizde aydanl~ı 
llkc;a lneanlarıo g~zf erindeki 

perde kalkacak ve fikri rnllze 

etmeğe kendilerini verrceklerdlr. 

Bunun için hu birimiz ken · 

dlmlze, lnHnlyetl en mftkem . 

mel noktaya eftrGklemeğe me 

ruur edilmişiz nızarllc bakma . 

hyız. Eğer eoeyetedc iyi bir 

nizamın var olması, herkeelo 

mOeavJ y•eama hakkı, her in· 
ııana hOrmet lilzumuou anlar 

(1) Biıim bütün hntiyaz ve 
haaiyetimiz fikirdedir. Bizi fikri· 
mizden tulup kaldırmak lbımdır. 

Biaim dolduramıyacagımız zaman 
ve mekandan değil. Bu halde iyi 
diloünmek için ç~lıealım: t~te ah· 
likm birinci preoeibi. 

Çeviren: JU. Rahmi Balaban 

11k buna muHlfak oluruz. 

Kınt'ın (ıdılet) noktıl nazı 
rıoı ıoarak, yapmak fetedlğlmlz 

ıey şudur: Adaletin de ftetftoe 
çıkarak ; herkesin herkese karşı 

engl •e alicenaplık hiHlnl tı 
eımaeı kınonnna ulıımık. 

Platon tarafındın yarı gö 
rQlmOş olan hu ıbltktar ki, 

yer yDzünde tyUlğl yaratacak 
•e dftnyayı yepyeni yıpıcıktır. 

O zaman Oyle bir zirveye 
çıkmıe olıcı ğız ki ordao 101110 

eunu görmektedir: İyilik, za 
mao içinde yaeıyın lneanın lot 

olmayıb enberi ll4blnln doğ· 
rodan doğroy• tezıhftrftdGr. 
Fazilet, Tanrı hıyatının bir 
ln'JkAaıdır. Yer yQzftnde onun 

me 'od ve mOkemmel hıyatıoı 
ifade etmektedir. 

Bonon ftıtOnde bir zirve 

daha •udır ki, orada ln11n, 
Tanrıcı hareket eder •e bOyle 
hareket elliği.al bilir ve nlçlu 
bOyle hıtek.et ettiğini de butr. 

En yftkaek ıhltk ve ilim teıe 
oradadır. Orada gOkyftzftndtıkl 
yıldızlar glbt, hereey berr•ktır. 

F,hte, bu ıhlAkı. herkesin 

ıolıyablleceğl bir dil ile yaz 

mağı dOeGnDyordo. Tam o 
sırada öldü. Fakat bhıbelerln . 

de, bu ahlAkı oaeı; bir terbi . 
yenin gôtGreblleceğlnl bildir· 
mloıf. 

Gaz l bir ftlkft . Fakat rult 
ze edilemez, diyenlere cenb 
verir: 

- Ebedi bir f lklr dalma 
faal olub bGınG niyet sıhlble · 
rlnl n nolır vaııtaelle batan 
ddoyayı değletlreblllr. 

"ŞGpbe edeceğiniz yerde, 

bogQoe değil, leUkbıle bakınız; 
yıllrr değl,tyor ve neelller ge· 

llb geçiyor. Ôyle ki ine.niyet: 

81adet ve mGkemmellyet alkG· 

sftnG hiç onutmıksıııo, ona 

vicdanının en derin noktaaın· 
da eaklamıktıdır .. , 

Bo lerakkl fikrini P11kal 
ôoe ıGrmGetftr. Torgo ve Koa· 

durae lnkleıf enlrdller. Kant, 

aklın sınırlarını çlzmletl. Flhte 

o sınırları ıemık leılyor. E•o· 
loayonmımln {bAdlse) adına 
yapmak istediği şeyi, I•lbte 

(fikir) namına yapmağı tcetb· 
baı etmf1Jtl. 

~apbeel.ı ki ıletem, ltlbardın 

dtışeblllr. Fakat tesiri bakı 

kalacaktır. ÇGokQ lotlbd aa· 
baeınd• tutuoıcık yerde f lkrl 

beeert ·rlyızlyatıo lo'IUı ettir· 

dfğl ıpıçık hakikat buluncaya 

kadar- arılarında dolıemağı 

sevdiği kotublardan birine ıe•k 

etmektedir. Fthte'nln eıerlerJnf 

tercame edenlerden biri şöyle 

der: "BOtQn bo ehtemdeo rob 

belerin ıekaimftlQ lolnde hiçbir 

şey kalmasa, zımın geçrlkee 

onotuha btle en yftkeek erek 

olarak aldı~ı; insaniyeti yftk· 

ıehme telnde FJhte'oln ooerjlk 

karakteri •e çelik lradeıl ona· 
tulmaı 11 

- Sonu ı·ar -

. 'd 25 o· G·· G 1 ,_ ROtOo Amerika garıstan an ID oçmen e eCeö. devJetlerinio bitaraf 

• • • kalmaları isteniyor. 
Bunlar, Konya, Niğ<le, Ç~rum ve Kayserıye Yerleştırı- v.0ıngtod, 16 (A.A) _ Ame· 

1 k K d•ı • E V A • V •ı k rlh'lı ekeperler, Avropa'dı bir ece ' en 1 erıne V e razı eri ece harp çıktığı takdirde Mllletlrr 

Ankara 16 (özel) - Sıhhat dOrlilğil ile mutabık kahnmıo- lcab eden maeraf, hftkumetçe cemiyetinde ıza olın •e olmı · 

•e lçtfmıi muavenet •eklll tır. Yemeklik •e tohomlok lh· verilecektir. yan butGo Amerlkıo mllletlerl 

doktor Ref lk Saydım. göçmen tly•çları için şlmdldeo •llA· Şimdiye kadar Çanakkale, tırıfıodan rlıyet edilmek ilaere 

iolerl bakkıDda beyanına bo ~ ... Tekirdağ ve Edfroe bnılfelode bir pın Amerikan bharıf lık 
lunmuo ve demloth ki: " 4000 e• yaptmlırak göçmenlue projesi haıı:lımak lçlo mee · 

- Bu eeoe Romanya ve Bol ıevzi edllmletfr. Kocaeli vlla goldür. Proje muhariplere göo· 

garleıın'dın gelecek gOçmenler yetlude de 50 kadar aileye e• derllecek, harp mılzemeııloe 
25,000 kleldlr. Ayın eononı yeptırılmıetar· Muhacirlere da· ımbar~o koonlmaıu mecburi. 
kadar boolerdan Romıoya'dan ğıtılao pulluklar IO bJodlr. yetine dair olan n fürl~ştk 
6000, Bulgarletıo'dıo 5000 2öl0 Sayıla kanuna gôre Trak· Amerlka'dı meri bolooao M· 
göçmen gelecektir. Eyhil ıonu ,a'da Sonbahardan evci göç taraflık boooooı letlnıd d· 

Dl kadar 25,000 göçmen ta• men' ere tohumluk dağıtılmıetır. mekıedlr. 

mamen gelmlı bulunacaktır. Orta Aoıdolu'da hızırlanao Alman 'Jarı D yeni 
Bunlu Konya, Niğde, Ço teklo yerleri •e arazi 25 blo 

rom, Kayseri. Bolu, Bilecik ve muhacire göre hazırlanmış •e Tayyaı·e iskelesi 
Tokat •lllyetlerlnde kendileri onları alt oldo~ondın dıbı 

için hazırlanın yerlere lıkAo çok gOçmeo gelecek olorııı 

edllcd-:klerdlr. 2510 11yıh b onlar için ayrıca yer hazırlı · 

nuna göre göı;meolerln lıkAn nacaktır. • 
edilecekleri k11ıbılırla k.ôyler 

tıyln edllmfetlr. Verilecek top 

rak ta teeblt edilmektedir. Ye 

meklik ve tohomijık buğday 

tevılatıoıo en yakın ziraat 

bankası depolarından nrllmeııl 

için ılraat bınkaeı umum mft 

Saglık bakanı Dr. Refik Sa)·dam Nil Kaynakları 
yetlere lbım gdeo tebliğlerde Q • d k. ( . 
bulooolmoetor. zerın e 1 ngı-

Göçmenlerin upur 'fe tren 

mııraf larlle lı•aeyoadan lıklo 

yerlerine kadar ınklt.rl için 

Bir Romen gazetesi diyor ki: 

Türkiye Bütün Dünyanın 
Sempatisini Kazandı. 

Romonya Boğazlar Mes'elesinde 
Torkiye'ye Yardım Edecektir 

---------------
BClkreı, 16 (A.A) - Dlmt 

neaıze gezetesl diyor ki: 

TClrk hftkumetl Loıau mua· 

hedeılnlo Boğazlara ald kısmı 

nın tadil edllmeelnl lıtemekte 

dlr. Tftrk notuı timdi karıoık 

lıklır, ıllAblınmı yarıeı ve 

harb tehllkelerl kare111ndı 80 
ğaıların gayri aekeri rejimini 

De ıebepletden dolayı kabul 

edemlyeceğlut izah etmektedir. 

Ttırk dlleğlnln tınlb edllmeel 

Çanııkkıle'nln tıbklmlle neti· 

celenecektlr. Lozan moıbedeal 

oio tadili için gOrftemeler 

yapılm11ını teklif fden Tarklye 

oeollere riayet etmektedir. 

M uıhedelerln tek tarıf h ıılahı 

ıurettle Almanya n A •oıtorya 
gibi hareket etmlyco TGtklye 

bCUftn dOnyının eempıtlılnl, 

mftttel lklerlnlo •e ezcOmle 

Roeya'oın, Romanya'oın •e 

Bılbn antantına mensqb diğer 

devletlerin yardımını temi o 

etmle boloomıktıdır. 

İugllttre'ye geline,.; Raıya ile 

çok iyi mG011ebetler tesle et · 

mlş olın bu de•letln Tftrk oo 

lae1Da aleyhtar bir •aılyeı ta 

kınmaaı muhtemeldir. TOrklye 

tarafından ortıya atılın bo 
mea'ele Romınyı'yı zf yıdeıılle 

ılikadar etmektedir. 1914 le 

boğ11larıo kapınmHı Roman· 

ya''ı dayadın tecrld etmletl. 

Fıkat bogOo •ızlyet dtğlımlotlr. 
Romanya, TGrklye •e Ruaya 

ile mftnaeeheıler tesl• etmiştir. 
Törklye'oln bogazler rejiminin 

tıdll edllmeelol temin edeceği 

muhtemeldir ve iRomınya Tor 
klye'ye bu yolda yırdım ede· 

cektlr. Faklt muıhedelerln ta 

diline matuf umommi teı.0ıyftl 
ltrfn tlmdtkl hododları lehli· 

keye koymamalarıaa dikkat edil· 
melidir. 

Romen '"f ayya· 
recisi lstanhulda .. 

letınbul 16 ( özel ) - Ro 

manyalı tayyareci prens Blh 

berh bu ııbıb eehrimfıe geldi. 

Kftin Mari 
Loodrı, 16 (Radyo) - Altı 

kuvvetli romorkörQo çektiği 

KtUn Mırl trauHtlantlğl Su 

tımpton açı klarıoı götftrOI· 
mOetOr. 

liz'lerin Telaşları! 

Mısır hudutları kapa· 
tıldı ve tahkim edildi .. 

Londra, 16 (Ra.iyo) - Roy 

ıer Ajansının Barıum'dın aldığı 

habere gOrr; ltılyan'Jarın Galı · 

bat mnktlnl lşgıl etmeleri Oıe 

rlne Mmr hodotları kapatılmıe 

ve ıfpetlerle tahkim edilmiştir. 

Tıymlı gazetesi: .. Galıbıt'ın 

legıll, hAdleeslz olmuotor; nıl· 

yet eaklndir. Bonon için kor 

kac.k bfreey yoktur ... 

Mornlng Post: 

"Galab•t mnldfuln legali, 
sfJAb kaçakçı h~ıoı ınıof olmak 
lçtndlr . .. 

Demektedtr. 

Londra, 16 (Radyo) - Mor 

nlng Post gazetesi: 

"MGfrlt mıtboılln Nil mem 

balarının ltalyao'lar tarafından 

legali ftzerlne neırettlğ• f !kirlere 
mokabtl bir tehllke olmadığını 

yezmıktı 'fe Nil membılarınıo 
çenllmeıl çok güçtQr." 

Demektedir. 

F. Höş'ün 
Cenazesi .. 

Vilhemshaten limanı· 
na Getirildi .. 

Berlln, t 6 (Radyo) - Inglllı 

muhribi Skot, mOte•effa ıef tr 

Fon BOe'do ceeedinl bugtln 

Vllhemehlfeo limanını getir· 

mlıtlr. 

A~man bıhrlyealne meneob 

bir heyet lngflhı muhribini kar· 
eılamııt•r . 

Fon BlJo·Go ceıtdl karaya çı 

karılırken toplı ıelimlanmıetar. 

Berllo, 16 (Radyo) - AtlH 

denizini ııan tayyareler için 

yapt•rılın yent bir lekele ta· 

pur Ki el eebrlnde denlıe indi· 

rllmfetlr. 

Oke Mark adını tıoıyıo •e 
74 metre uzooloktı olıo bu 

lekele 2000 lonluktor. Afrika 

Te Amerika ar11ında bir yue 

kooıcıktır. Arka11ndı tayyare · 

letl kıldırmak için husoei bir 

mıocınğı vardır. Saatte 15 mil 

yol almaktadır. 

M. Vaskonçellos 
Zecri tedbirler hakkın· 
da raporunu hazırladı 

Cenevrt, 16 (Radyo) - Oo 
sekizler komlteıl reisi M. Vıı 
kooçelloı, zecri tedblrlerlo 

neticesi hıkkındıkl tedklbt 

raporunu b11ırlamıetır. Bn H· 

pora gftre zecri tedbirler ltal· 

yı'nın ticaretine yftzde elll de · 

receslnde zarar •nmlıtlr . 0.n 

ıeklzler komitesinin IQzom hı· 

llnde danı edllecr.ğl de rıpord• 

zlkrr.dllmektedlr. 

Bu davette ya zecrf tedbir · 

ledn kıldırılm111, yahut da 

ldamesl veya ıetdldl kararlaeh . 

rılıcıktır. 

lspanya"da 
Yeni Kahine. 
Beyannamesini okudu 

.Mıdrld, 16 (Rıdya) - Kı · 

bine rehl M. Aıenlyı, progra· 

mını mecliste lıah etmfetlr. 

Halk cepheılnt ıeektt f!den 

fırkaler hükumetin programı 

l!hlne rey vereceklerdir . Yıl · 

oız bu beyanat ııoeyallıl n 
komiıolaaler ıraeındı hOınü te· 

JAkkl edllmeml~tlr. 

ÇankCl 16 eobbıt brıoıklık · 

Jarını takbih etmlotlr. Fakat 

ıosyılfst ve komftolıtlerln de 

kabineye itimat reyi verecek· 

lerl kuvvetle Qmh edilmekte· 

dlr. Sığ cenah fıruları da 

programı taevlp etmektedir. 

~~~ııfa~:n:~:," en BENJAMINO GIGLI ;~~~,=" seı·imli MAGDA SCHNEIDER Habeşistan 

Para Alacak! 
Londrada mOzake· 

ve nihayet beraber yarattıkları gOzel filmlerin en gOzeli 

UNUTMA BE .Nİ 
Aek, mOzik ve danyının en bayftk teuorunıın okodo~u en gOzel earktlar 

Bu akşam 9,15 seansından itibaren 

IE:LHAMRA Sönemasonda 
Saym l~miı halkına takdim edilecektir 

oluyormuş .. 
Londra, 16 (Radyo) - 111· 

beelıtıo hGkumetl namına. bo · 
gilnlerde Loodra piyae11ında bir 

lıtlkraz yıpılıeığı ıOyl,,nmekte · 

dlr. Bu istikraz yftzde 5 faizli 

ve yırım milyon .Sterlin olı · 

cakhr. Bu istikraz Habeı bın 

kaıı kefıletl altındadır. 



Çimdikler 

Bir mektup 
!Ye yazacağımı dOşQnOrken, 

~lr hlkAye mevzuu buldum. 

Bogftn de hikaye okuyun! 

( ..... ) kazııundı otele indim. 
Elimi yoznmo yıkadım. Bazı 
notlarımı karıştırmeğa havla 

dım. Ansızın bir çığlık doy· 
dom: 

- GöıQ köro!a1ıca edepsiz!. 
.Akşım eve gelince, bıyıklarını 

birer birer yolmazsam bana da 
Gal Ayıe, dtmeslnler!. 

Ve bir kadın hıçkıra hıçkıra 

ağlamığı bııladı. Diğer bir ıeı, 

ihtiyar bir kadın sesi duyuldu. 
Şöyl" dl yordu: 

- Ah kızım, ne ettim de 
ıenl fU tıek, luymet bilmez 

herife verdim. Alnımın kara 

yazısı lmlı gol kızım... Ah .... 
Ahf ... 

- Soı ana, sos, ne diyelim!. 
Melekten de şeytan çıkarmııı .. 
Bense ona inanıyordum, 

- Kocam ·diyordum· erkek· 
ler içinde bir tane!. Ayağına 
bile au dökOyordom katarın .. 
Yoluna kurban oluyordum .. 

Ve hıçkırıklar, blrlblrfnl ta· 
ldbedlyorJo. Anladım ki, bir 

erkeğin lhanell meydana çık· 

ınıı. Soğuk soğuk terledim. 

Çftnkft kolay bir şey değildir. 
Akşam eve gelince, kimbllir 
ne kıyamt1t kopacaktı?. 

Karanlıklar baamııılı. Şehrin 

bir lokantaaında yemek yldlm 

ve bir iki de dolaelıktan sonra 
otele döndOm. 

Tuhaf eey; kadınh, erkekli 
kahkahalar gellyorda .. 

- İllbl göziln körolmasın 
Ômer, aklımı baeımdan aldın!. 

- Beni de bu lbılyarlığım· 

da zlvanadan çıkardın ey oğul!. 
Arlık o evdeki hAdlıe, beni 

epeyce meraklandırmıetı. Oda· 

cıyı çığırdım. Bllrlleeyl ınlıt· 

tam, eline elli kuruıı verdim: 

- Şano anla! 

Dedim.. Biraz sonra odacı 

elinde bir kAğıtla geldi ve an. 
lıtmığa başladı: 

- Bayım ·dedi· bo Ömer, 
iyi bir gençtir. Karısı ile çok 

ııevlelr ve iyi geçinir. Deli ~_lbl, 

ıt meraldısıdır .. Bir demlrkır 

at beellyordo, geçenlerde ölil· 
•erdi.. Ômer'Jn buna epeyce 
cını sıkıhoıı. Hazır puası da 

yokmuş.. Kara kara dGeftnmeğe 
baelamıı.. Yeni bir at almak 

lıtlyormoı. Karııı, 

- Ômer ·demie· sıkılma, 
ke~dlnl Ozme!. Benim altınları 
tımanflte koy, faizle para al, 
ıonra öı:lerb!. 

Ômer, şuraya baş vurmuş, 
buraya vurmuş.. Arlık lıl hl· 
llrmek ilzere imiş.. Do 11bah 

evden çıktıktan sonra karısı 

atlıda bir kağıd bolmoıı.. Kom 

eooun kız çoçoğono çağmp 

okutmoe.. Bir de ne görsftn, 

kocası baekaları ile gQvecl fı. 
rına vermemle ml?. 

Koltukta şöyle doğruldum: 

- Ne yazıyormue o kağıttı?. 
- lo1e, Ômer'ln kendisi ile 

•onoetum, bana kAğıdı verdi. 
Alın, ok.oyun!. 

Hemen kAğ•dı kıptım n 
okudam. Aynen töyleydl: 

"Kardeelm Mehmed!. 

Nihayet muradıma erdim. 

Öyle gazel, öyle Abu gibi bir 

ı,ey ki, beni deli etti.. lmkii 

nını holoream, gece gGndüz 

yanından ayrılmayacığım.. Bir 

beli var kl onbeş yaeındı kız 

beli gibi .. Gözleri Oyle sGrınell 

ve öyle canı yakın bakışlı ki, 

ıorma gittin.. Bele ayakları, 

bacakl1rı ve boyu!.. Sok.aktın 

- .. 
ŞEHiR HABERLERi 

Japon~1a 'ya 
ihracatta . . '.' ·~ 

Şehir Meclisi 
BOtçeyi Doıı De 
Tetkik Edemedi 

Şehir mecllıi dtın saat 16 da 

meclis salonunda varbay doktor 

Bebcet Uz'un başkanlığında 
toplanmıştır. Şehrimizdeki mek· 

teplerden bazı çocuklardı din· 
leylcller tar1fında gö:tıımelerl 

dlolemlılerdlr. Evveli geçen 
aabıt okonmuv 't'e kftçGk bazı 

değlelkllklerle kabul edllmletlr. 
Dabı sonrı Qncllmenlerden ge· 
len mazbılaların okunmasına 

baelanmıttır. Bunların arasında 

belediye hudutları dııındakl 

yerlere konarak motör ve ka· 

zanların vokubolıcık müra· 
caatlar ftzerlne muayenesine 

gitmesi IAzımgelen makine mtı 

hendlaloln, kadro vaziyeti mil 
nasebetlle gidemediği hakkında 

bir mazbata vardı. Azalar; bu 
mesele Ozerlnde mftnakaşalar 

yaptılar, eczacı Faik ve avuk•t 

Mustafa MOnlr söz alarak 

lzmlr'e yakın kazalaran mftra 

caatlarıDln nazarı dikkate alan 
ması liizımgeleceğl mfitaleasını 

ileri ııftrdiller. Neticede mazba 

tanın tavzih edilmesi kararlaotmldı 

n mazbatı, tekrar tarife encft 

menine göndrrlldf. 
Roznamede gör6şiilecek bao 

ka mesele olmadığından haftaya 

Cuma gGnü saat 16 da topla· 

nılmak ilzere celseye ıon 

verllmfetlr. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akııam Kemeraltında İtti · 

bat, Güzelyahda GOzelyatı, lr· 

gıtpazerındı Asri, İkiçf'şme · 
llk'te lklçeşmellk, Alıaoean· 
cak'ta Jozef Jtllyen eczaneleri 

açıktır. ................... 
geçerken herkes ona bakıyor. 

Boynuna, gerdanına da diyecek 

yok! 
Di.ln akııam içim coolo da 

g~zlerlnl, ağzını, burnunu öp
tftm, öptftm, deli oldum . Ne 

olursa olsun onu bırakmıyaca · 

ğım. O benim olacak!. Sözleri· 

me gtılme, onu bir glln •lıp 
11na geleceğim ve göreceksin; 

böylesi can yakar mı, yak· 

maz mı? 
Mektup bu kadardı .. 

- Eyvah ·dedim sizin Ömer, 
faka bısmıe .. 

Odacı gftldO: 

• 

- Sonra ·dedi· ak,am ol· 
muş, Ômer dönOp gelmlı .. 
Eve girince görmilş ki, karısı· 

nın, kaynanasının gözleri dört 
çeıme olmo!J, mütemadiyen akı · 

yor .. Ne oluyor, ne var, de 

meğe kılmadan karm, yom· 
roklarını eıkank ve bu mek 

tobo göstererek gırtlağına 81· 

ralmış.. Ömer, kahkahalarla 

gillftyormoş.. Karısı da; 

= Fahiee kadın gibi ne gft· 
lftynreun! Utan, biraz utan! 

Benim neyim ekslkıl ki, illerin 

tıtıfıtlarıoı benim üıtilme sev· 

din!. 
Sonunda Ömer kılkmıı: 
- Hay Allah iyiliklerinizi 

versin ·demle· bu meklup, da· 
ha demin pızarlığını bitirdi 

ğlm gQzel bir tay için yazıl · 

mıftı .. Yarım saat sonra getl · 

rect:kler.. iki gOndenberl pe· 

elnde idim. Bizim Seytekll kö 

yOodekl Mehmede de yazmıe· 

tım.. Iıte meselenin ~ol bo· 
yo bu!. 

Ömer, bunları tıöyleyince, 
hepsi arbk rahat olmuşlar, 

şimdi gQlOp eğleniyorlar .. 
Çimdik 

Alsancak Cinayeti 
Faili Mahkemede 

Tiflis'li Şükrü'nüu Suçu Kararna
mede idamlık Gösteriliyor 

Al11ncak'ta baklul Sıdkı ile 

metresi Sablbı'yı tabanca kor· 

ıonUe yaralamak ve boğazını 

ııkmak soretlle öldürmekle 

maznun Tlf lls'll Niyazi oğlu 

ŞOkrü bıkkındı birinci mile· 

tantlkllkçe yapılmakta olan 

tahkikat bltmlı ve maznun, 

hakkındaki kararname ile Ağır. 

ceza mabkemesloe verllmlıılr. 

Kararnamede, maznunların Türk 

ceza kanonunun 450 ncl mad 
desinin 5 ocl fıkrası mucibince 
muhakeme edilmesi istenmek

tedir. Bu maddedeki ceza, 

öltlm cezasıdır. istintak karar· 

nameslne göre bakkal Sıdkı; 

Sıblbı'nın kendi metreıl oldu 
ğonu gızllyerek ŞQlı:rQ'ye mft· 

racaatla evini kiralamış ve karı 

koca olduklarını, İıtanbol'dan 

geldlklerlnl ıöylemlştlr. Fakat 
ar11dao bir mtıddet geçince 

Şilkrft; Sablha'oın metreıl ol 

duğooo aolımııtır. ÇftnkQ 

bakkal Sıdkı; haftanın bazı 

gectlerfnde Sablhı'oın evine 

geliyor, birkaç saat kaldıktan 

eonra yatmıyarak çıkıp gidi 
yordu: ŞftkrO; bono öğrenince 
bunlara evinden çıkarmak le 

temie, hıltta karm Zeklye'nln, 
kiracı Sabiha ile sıkı fıkı arka 

daohk ettlklerlol görünce ban· 

ları daha çok sıkıştırmıetır. 

Zeklye'den, kt'ndilerlnl evden 

çıkarmak lstedtğlol öğrenen Sa· 

blhı, bono Sıtkı'ya haber nr· 

mle ve hatta; su almak için 

eve gelmiş olan Halil karaBı 

Razlye'oln yanında: 

- Do gece neler olacak? 
Ev sahibi Ş6krll eve gelmese 
çok iyi eder. 

Demiştir. Sukı, metreıl Sı · 

blba'nın evine gelince birlikle 

yukarı katta Zeki ye'nln od111oa 

çıkmıelar ve ŞftkrO'nüo bolun· 

madığını görmelerine rağmen 

orada bir maea kurob içki iç· 

mcğe baelamıılardır. Bir mnddet 

sonra Şakra eve gelmlı, bun· 

ları kendi odaeında görftnce 
feoı halde luzmıı. fakat Sıtkı 

etmlı, evveli araya giren Sabiha 
bııından aldığı korıon yaraılle 

ölmftş ve sonra Sıtkı ile Ş6kr0 

arasında mGtble bir boğuıma 
~ıolamıt neticede Sıtkıyı da 

öldOrmllıtür. Ş6kr0; vak'adan 

sonra dltlerlle kendi vileodonon 
bau yerlerini ııırmıı ve bu 

eoretle gôya nefıılnl müdafaa 

nzlytlinde kaldığlnı göstermek 

lıt1ımlııe de Adliye doktoru; 
bono raporunda teebll etmlıtlr. 

ŞQkrd'nün muhakemesine ya · 

kındıt Ağırceıa'da baolınacaklır. 

Konferans 
Pazar gOnO halkevinde 

verilecek .. 
Istanbol Qoherılteei hokok 

fak6ltul ve ılyaHl bilgiler mek· 

teol profesörlerinden Ali Fuad, 

Izmlr baroıonuo tertip eUfğl 

aylık konftraoslardao bo aya 
ıid olam vermek haıuıonda 

btro tarafından vuku balın 

daveti kabul etmittlr. 

Sayın profesör önftmftzdekl 

pazar g6n6 Jzmlr'e gdecek ve 

ayol gtıo saat l 8,30 da konfe · 

raosıo Uılkevl Palononda vere· 

celı tir. 

Konferanıın meuuu (Ha· 
kokla ahllk kaidesi, ıhlAkın 

hukuk Ozerfndekl teelrlerl) dJr. 

lstlyenler, bu mflblm konfe· 

ranstan istifade edeblllrler. 

Çivi Fiatleri 
Sebepsiz ne· 
den yOkseltiliyor .. 

Şehrimizde çivi imal eden bir 

fabrika, 4 Mırltao itibaren çivi 

f lltlerlol yOkıehmlştl. Tahkl· 

katımıza göre dftnden itibaren 

çivi f latlerlne beb~r numara 
için çuval bışına onbeeer korae 

daha sammedllmletlr. Menimin, 

lneaat menlml olmaH hHeblle 

bü saralar:la çhl f latlerlnln se· 

bepslz ,oklehllmeııl alAkadarla· 
rın nazarı dikkatini celbt:tmlı 

ve Sablbı ıeağıdan alarak onu ve tetkike baelanmıetır. 
da masaya çağırmıtlardır. Do 
suretle hiddeti geçen Şakra de Vatanda~lıktan Iskat 
bir miktar rakı aldırmıı ve iç· Resmi izin almadın yabıncı 
mlılerdlr, Fabl kafllar duman· devlet tebaaııına geçtiği ınlaşı · 
lınıoca Sı1kı bir aralık: , lan İzmlr'lo Alaybey mahalle· 

- Sen bizi evden çıkarmak sinde ı 28 numarah ev üzerine 

htlyormqıson öyle mi? 1326 Gergük doğumlu yazılı 

Demlıı ve birdenbire Şükrü'ye Şemseddin, 1312 numarala ka· 

bir tokat vurmuıtnr. Kavga nonon 9 nca mıddeslne göre 

bflyftmfte, Şakra, mleaf lr oda· Vekiller Heyetince Tark vatan· 

Panayır için 
D. D.. Y o il arı tenzilat 

kabul etti. 
N ıfıa Veklletlnden panayır 

komitesi batk•nlı~ına gelen bir 

meklupla beraber devlet demir 

yollarınd• pınıyır için yapıla· 
cak tenzllAta ald liste n tarl· 
ft:ler de gelmletlr. Donlara göre 

25 ağoıtoatan 17 eylôle kadar 
halka, devlet demir yollarında 

onbeı gftnlilk tenzllltla halk hl· 
letlerl yozde 50 tenzll&tla Ye· 

rllecektlr. Ayni tarihlerde alelt· 

de bllellerde cart tarifeden 

yftzde 50 tenıll&tla verilecek· 

tir. Panayır dolayıslle tenzllAtlı 

bilet alanların lzmlr'e getlrtı · 
cekltrl 85 kiloya kadar tşyı 

paraeız taıınacıktar. Bu kayd, 
dönOıte de eımlldlr. 

Panayır dolıyıelle lzmfr'e ge
tirilecek eıyanın alelAdelerlnfn 

250 klloıu yftzde 7 5 tenzllita 

tabidir. Bundan fazl11 a~ırlık· 

takl eıyının yalnız iki parçası 
bu ıenzfJAttao teılfade edecektir. 

Panayıra getirilecek alrakel· 
yon eeyaeı ve ale1lerl bo tenzl· 

14ttan tamamen lıtifade tdecek· 

lerdlr. EkıpoZ1nlar tarafından 

getirilecek teıg&b, camekan, 
1 

çadır ve baralialar da bn ten· 
zllAttan mftııef ld olacaktır. 

TenzllAuan letlfade için milli 
lktııad ve taearrof cemlyell 

merkez veya ıobelerlnden ve· 

slka almak IAıımdır. Bu bllet 

)erin dönfttte muteber olabil 

meal için devlet demtryolları 

ldareıl tarafından İzmir paoa· 

yarındı açılacak hususi b~rodan 

taıdlkt lAzım ıelecektlr. 

Gümrük Hamal
ları 1'arifesi. 

GGmrOk hamalları tarlfeıl 

komisyonu dün Tftrkofhte 

ikinci toplantıı'DI yapmıelır. 

Toplantıda gftmrllk hae""OdOrll 

Seyfi de bolonmuatur. Formftle 

gôre hazırlanan tarife npo u 

kabul edllmlt 't'e lktııat vekA· 

leline gönderllmeılne karar 
verflmlttlr. 

Çoban 
Arkadaşını öldOrdO 

Evel._l gdn Çeşme kazasının 

Alaçatı nablyeılne ba~lı Ker· 
mlyao köyfl charında ıığır 

çobanı Ahmed oğla Seyf lddln 
ile ayni köyden bacı Mehmed 
oğlu Şerlf'ln çobanı Bolgarlı 

tınla Mehmed oğlu İsmail ara· 

sındı baynn otlatmak ve hu 

dut mes'eleelnden kavga çık· 

mıt; İsmail gra tOfeğlnl ateş 
etmek soretlle Seyf lddln'I gök· 

ıOnden Tormoı n öldOrmile· 
tür. Socla lımall elllbla tu · 

tolmoe 't'e adliyeye verllmletlr. 

Menşe tiahadetname~d 

almak lazım 
Tllrkoffsln Ankerı merb· 

zinden tebrlmlz şubeılne geleq 

bfr telgıafta japonya'ya lbrao 
edilecek malların lbracnnda 

tüccarlarımızıu meoıe tıbıdet· 

nameleri almaları lhrnıgeldlgl 

blldlrllmlvtlr. 

Gediz' de 
Bir Kaza .. 
Bir arabacı yaralandı 

Evelkl gOn Menemen'ln G•· 

diz köpr6ıft yanında bir araba 

kezası olmuftor. idare ettiği 
arahaslle Bergama'ya gltmektt!I 
olan Konya Akearay'h Karahoca 

oğullarından Ali oğlu HaHn; 

Bergama'dan gelen otobOelerlo 
hareketlndtn ilrken bayvanıo 

koımı~• baelarnBBlle araba dn· 
r~lmle Vt\ altında kalmıştır. Ha· 

HD, ayağından yaralaomıetır. 

Sahtekarlık davası 
Oamanh bankasındıın Hhte 

bir senetle 5000 lira çalmakla 

maznun eski E•kaf memuru 

Nacl'nln mobıkem~ılne dftn 
Ağırcez mıbltemeılnde devam 

edllmlıtlr. Bu celsede uıccar 

Kadıoğlu Ahmed ile Oımanlı 

bankaıı lzmlr oobeıl nı üdtırcı 

ve mftfettlşl tekrar ııahlt sıf11lle 

dfnlenmlşlerdlr. 

Geçn celıede maznoo; nlnde 

bulunduğa iddia edilen 't'e 

(Kadıoğlo tlcarethaodl) damga· 

sına taııyao ka&ıtlarlıı kotu için· 

de bir damganın şahitlere ta · 

harrl da1rf'slode glhterllmlo ol

duğunu ve boolarıo kendi evin· 
de bolunmaıfığını söylemlotlr. 

Mahkemece bu nokta ,ahit· 
lere sorolmoe ve ~ıhhler; kota 

içinde bolooan ıoğuk damg• 
ile basılmaıı k4ğıtları taharri 

dılreılode gördllkleılot söyle· 

mlşlerdlr Muhakeme 1100 eaf · 
haya gelmlı "ldugondan lddl· 
anan serdi için başka bir gOoe 

bırıkılmıetar. 

Karısına laf atmış 
Çorakkapı'da Melez caddesin· 

den geçmekle olan Kayıerlll 

lbrablm oğlu Mthmed Ali ile 
kar111 Emttl'ye lif atan Veyıel 

oğla Ômer araıında kavga çık· 

m•e Mehmed Ali, ıoıtMh çakı 
r ile Ômer'I moh1ellf yerlerinden 
yıralamıe ve tutulmuştur. 

Tettiş 

Şarb1y doktor Bebcet Uz, 

dllo Karşıyaka'da Soğukknyu•da 

Değlrmenltpe9de gazino hazır· 

hkları ile çocuk yuvaeını tefde 

etmiştir. Yuvaya eon zamanda 

bırakılan çocuklar atlmıetır. 

Bo yftzden bir yatakta iki 
çocuk yatmlmakta n bakıl· 

maktadır. sındın ıabancaeım alarak ateı daşhğından lskat edllmlşllr. ........................................................ , , 
TAYYARE Bugün 

llcr seansta 
SiNEMASI TELEFON :nsı 

Aylardanberl beklenen, ıylardanberi sorulan senenin en mabteıem f tlml 

l{ÖNİGSM ARK 
Ellsea LANDI • Plerre FRESNAY • Jeaa LODGE · Jean MAx . J. YONEL - J. DEBUCOURT · Gf'orgeı PRİEUR · Andre 

DUBOSC gibi en tanıomıe Fransız artistlerinin btıyftk bir kudretle çevirdikleri heyecan dolu nefis bir eser 

Derin ve ince bir aşk • heyecanlı bir mev.ıu • 1'aht ve tac için i~lenen cinayetler · Sarayların içyüzü ve saray enıirikaları 

Ayrıca TOrkçe sözlO F oks dOnya haberleri 

Sean g Saatlerı· .• DiKKAT . KOnlgemark filmi uzun olduğa için ıeans eaallerl oo ıuretle teeblt edllmletlr. 
o Her gftn 14-16-18,30- 21 Comartesl ve paz-r gdnlerl 12 de baıhyacaktır. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

İote bn doktorlar, Düke bir 
ay Padeten uzak ve knlarda 
yavamak lftzomonu tavsiye et 
mlo idiler. Gramont, doktorla· 
ıın tavelyeel 6zerlne kendi ken· 
dlslnl Oranj'rlao onftç kllowet· 
re uzakta olan ha yere nef· 
yetmişti. 

Bogftn ancak harabeleri • a· 
lın Caderoe şıtoao , birinci 
Fransova'nıo, dokozoncu Şarlın 
ve fiçlincO Baorl'n ln de bir 
mOddet otordoğo maruf bir 
eato idi. Kuleleri, maıgalları 

ve asmı knprOlerl ile muhte· 
şem bir gl>rOnftşft vardı. 

Şatonun medhılf geniş ve 
gOzel bir salon halinde idi, 
dipte, ağır ve IOks yapıh mer· 
divendeo birinci kata çıkıh· 

yordu. Soldeı, Goblen halıları 

ile eOslenmlş çok gOzel bir ye· 
mek salonu nr ve on Qçftncft 
LOI Osltibo mobllyalarla eOıılen · 

mlş idi. Sağdaki iki •ealooon 
dıvarlırında Oiik alleel ecdadı 

DID resimleri aeıh idi. 
Bo iki ııalonon arasında bl 

IArdo salonu, isılrabat salonu, 
motbak ve saire vardı . Gra· 
mont bo oatodan başka Şıbo 

civarında birçok emlllke dıba 
uhl pil. Bllhasaa Pibolet ada· 
sındı, Segore ailesinin ldaare· 
ılnde bulonao gOzel bir çil ılJğl 
v1rdı. 

Gnmoot, at ile malllı:Ane!e· 

rlnl gezer idi. Çlf tllk ve ıop 
rak.larım ltleten nımuılo köylft 
n çlf tçllerle konoamaktıo çok 
ze'k alırdı. 

Bugfto ·ki mukaddes cuma 
idi· Oranja gitmek ve dOnOşiln· 
de Se~ftrelerle temas etmek la· 
tedl. Attarının en gazeline hin. 
dl ve yirmi dakika sonra Orın· 
jı Yardı. 

Bir koyumcu dakkauı önftn. 
de attan inerek, ıtm yularını 

baholo mukablllnde bir çocuğa 
nrdl, koyumcudan paskalya 
hediyesi oluak yftzdkler, bile. 
ılk ve k.Opeler, kordonlar H · 

tın aldı. SegOre'lerln yolunu 
tuttu. 

Biraz aonre, Segftrelerlo ho· 
landuğo yerin önOnde idi. 
Durdu ve : 

- Bey .. Diye bığırdı. içeri 
glreblllr miyim? 

Ahenk.it, gDzel 'fe taze bir 
Hl cenup şlveslle cevap verdi: 

- Hemen geliyorum! Dedi. 

Bu çiftçilerin ikametgahını 

yoldan oldukça genle bir bıhçe 
ile ayırlllmıo Jdl. Dük ıtıDI, 

bir ağaca bağladı ve bahçeye 
girerken, e 'ln ktp1&1ndan ııe

•lnç ile : ...................... 
ANADOLU -Gflnldk Siyaaal Gazete 

Sahip ve Baoyazgam 
Baydu lUlodü ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı iıleri 
müdürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler 110.kağı 

C. Balk Partisi binaaı içinde 

6 .. 

- Siz mhiolz? Ah.. Ne gO· 
zel.. Ne gOzel! Diye bığıran 

geno ve gDzel bir kız görftndO. 
Lftdovik elini genç kıza 

uzattı ı 

- Yılnız m1111n? Diye sordu. 
- Evet .. Yalnızım. 811bam, 

annem h~nOz bağdaa dönme· 
diler. Şa eırada bizim için kay· 
bedecek bir dakika bile yoktur, 
genç kus, Dak'e : 

- Fakat, böyle kapıda mı 

hekl:yecekefofz? İçeri buyuru· 
noz! Dedi. 

Gramoot kendlefnl ftÖrmekle 
çok sevinen bu genç kızın da· 
vetlol kabnl etti ve )urlara 
mahıme mobllyalarlı ııOalenmlt , 
bir odaya gi rdi. 

- Benim kftçQk doıtom, 

seni ~ördOğiim için cidden hah. 
tlyarnn. Dedi. 

- Ya ben? Sekiz gdn kadar 
burayı oğnmadıA•nlZI biliyor 
mueonoı? 11Dıha fazla yorgun" 
dOştOğOnGzll sanıyor, merakla· 
nıyordum. 

Bu genç kız, çok gftzel, çok 
ahenkli söyllyordo; kelimeler 
ağzında adeti tannan bir hal 
alıyordu. 

Bu kız, on dokoı yaoında, 

narin y•pılı, ılyah, koyu ve 

tatlı siyah gözld bir eımer dil· 
beri idi. Gazel endamı, knrak 
bir yftrftyOşQ vardı . Yanak ve 

dodaklar1Dıo tablt karmıııhğı, 

gôzft, inci gibi dtolerl hemen 
naaarı dikkati celbedlyordo 
Baluelarında kaıplere nGfus 
eden bir sıcıkhk, bir mıkoıtı · 

slyet vardı. Ayni zamandı şen 
ve ouhtu. 

Dak: 

- Teoekkllr ederim. benim 
ııhbatlmle alakadar olmak, ha· 
na sıhbıt ve bahtiyarlık bahe 
eder. Geldiğim 1amına gllre 
~imdi çok dıha iyiyim. Bu 
memleketin ~Gıel hansı, elde 
ettiğim matlık istirahat hına 

çok iyi geldi, letahım açıldı, 

artık ıtla daha 11 yornlırak 
gezebiliyorum. Dahı tamamen 
iyi olduğumu iddia edemem, 
fakat.. Küçtık Anotı lylllğe doğ· 

ro koooyorom! Dedi. 

Genç kıı, Dftk.e ıdetl deh· 
eetle baktı ve : 

- Aman yırabbl .. Banı gfl· 
cendlolz mi yoke1? Dedi. 

- Neden? 
Çcınkft bana Anola diye 

hitap ettiniz 111n1yorom. 

- Sonu Var -

Halkapıoar'd3 bnf., 
Bılhpınar'da birçok fahri 

keler bnlonmaıu haaebfle bora· 
da yftslerce lıçl nrdır. Halbuki 
lıçllerfn ihtiyaçlarını temin ede· 
cek bir bftfe mevcut değildir. 

Devlet demlryollan ldareıd Al 
aancak'tı oldojo gibi boraya da 
bir bilfe yaptırır11a bu ihtiyacın 
ônftne geçllmlt olacığı ıophe· 

ıtzdlr , 

Hilal okulu 
Hilal okulu, bln11ının fazla 

har1p olme11 yftzftnden yeni 
klralaoan binaya tııınmıe ve 
tedrlııallnı boradı yıpmağa baş 

lamııt1r. Yeni bina mektebe 
çok: elverlelldlr. Yalnız btıycık 

olan bahçenin ıelih ve imarı 
için bir bahçenna muhakkak 
surette lbtlyıç vardır. 

Hurnava haberleri 
Bornava, ( Hoso&t) - Bor· 

nava gençler btrll~I bir hafta 
evvel kon~reelnl yapmıe Ye idare 
heyetini ıeçmletl. Yeni heyet 
ıoplan1rak lı bölftmftnQ yap 
mııtır. Baıkanhğa ııahlyenln 

tınınmılJ gençlerinden ve parti 
idare heyetlndeo Etem Peklo 
ıeçtlmlıtlr. Veznfldarlığa eczacı 

Bilinil, omomf kaptanlığa da 
Nureddin ayr1lmıılardır. Etem 
Pekin her teoekklde nrlak g~&· 
teren bir genç arkadaehr. B«'p· 
ılnin monf faklyetlnl dileriz. 

Roma'da 
Şenlik Hazırlığı 

Roma, 16 ( Radyo ) - Ro· 
ma'mn teele ıenel devrlyeıl ve 
iş bayramı dolayıılle 21 NI· 
aanda hDydk tezahtlnt yapıla· 
caktır. 

1100 ameleye tekadd hakkı 
verilecek, birçok aanıtkArlıra 

maktfatlar dağıtllacaktır· Sar· 
daoya ad11ında karotnlmoe 
olan batakhklar altıyaz toprak· 
S}I aileye dağıtılacaktır. Roma 
charında bataklıklarda lçGncG 
bir eehlr kurolacakllr. 

ltalya Yeni 
Asker Toplıyor. 

Roma ıq (Radyo) - 1915 
kura efradı toplınmıtı bıelın 

mıetır. 

Napoll 16 (Rıdyo) - Buı 

mGd.taaıına menıop alay bu 
ubah Afrlka'yı hareket et· 
mittir. 

Roma'da bir heykel 
Romı 16 ( Radyo) - Ro · 

madı yapılan hafriyatta bDyGk 
bir heykel bolunmnotar. Bu 
heykel bir metre 30 ııntlmet· 

re ve ııhhat ııembolftdDr. Çok 
eekl olduğa ınlıoılmııtır. 

Telgraf: fzmir .. ANADOLU 
Tel•fon: 2776 .. Posta kutusu 405 

fşte oykusuzlukrao kıvranan sinirlılcrin bitmez tükenmez d ı leklcri •• . 
ABONE ŞERAITJ : rstenilen salah gelmez, her gu ıı artan sinirlilikten gittikçe kuvvet aza lır 

Yıllığı 1200, Alb aylığı 700, Oç ertesi gün insan ~·orgun argın, hiç bir şey rapamamak hal sizliğı lc kalkar'. 
aylığı 500 kuruotur. 

Yabancı memleketler için senelik Bromdral ·knoll· 
abone ile.reli 27 liradır. 1 bu felakclfen kurtulmak 1çin kullan!lacak ilaçtı r. Asla zararı yoktur, sınir· 
Heryerde !_ Kuruotur. a leri yatıştırır ve sakin ve salim bir uyku dan·t eder. 

flnCl geçmiı nOahalar 25 konıttor. 40 "' 'lO komprlmtyl hni tüp
ltrde eczanelerde reçete ile satı lır. 

- ANADOLU MATBAASINDA l i 
._ ___ B•AS-II•.•M•IŞİIT•IR••--ııı ~Qll A~o., kimyevi madd eler fabrikal a rı, Lu dwigshafen s Rhin. 

Habeş'Jer Dessie'oin işga ispanya 
lini Tekzip Ediyorlar Ahvali Yeni .. 

U ıh k. o· 8 -b J B 8 . den Karışıyor .. 
8 ll l ığer 8 er er, UnU tr Madrld 16 (Rıdyo) - Va· 

Hakikat Olarak Gösteri yor. zıyet yeniden karıımaı• başl•· 
mııtır. BagGo ~ğleden ıoor• 

Parlı, 16 (Radyo) - Jurnal 
gat.:etealnln Hebee cephestnden 
aldığı haberlere göre, İtalyan 
ordoııonon De1ele'ye sDr'atle 
dııl olmaııı aakerl mahef ilde 

edllmietlr. İngiliz konıoloaonon namıylıler yapılmııllr. Nama· 
iki otokarı da metruk ol1rak ylıçller, mohafıs kıtaatıaa hll· 

hayret nyandırmıetır. 
Ayni gazete; bdtQn Habeşi& · 

tan balkının, başındı rfthban 
sınıfı oldoğo halde arzı teali 
mlyet ettiğini bildirmektedir. 

ltalyan tayyarderl De881edekl 
tayyare kararglhıodan htlfade· 
ye haolımıelardır. 

Katolik Misyonerler, ltalyan· 
lara hemen arzı htzmet etmle· 
lerdfr. Freneız hHtıneıl de 
yardım teklif etmletlr. 

Neca!Jfye ald jkl otokar elde 

DeHle'de bolonmoştar. ~ 

Adle Ababa, 16 (Radyo) -
Dıo bakanlıkta ealihlyettar bir 
zat; Desalye şehrinin lıalyan'lar 
tarafmdan işgal edildiği hak· 
kında ltalyan kaynakları tara
fand•n çıkarılan haberin a&1lsız 

olduğunu blldlrmletlr. Bu zatın 
izahatına g~re DeHlye 'nfn ol 
malında Habeı knnetlerlle 
ltalyan'lar araıı1Dda çarpışmalar 
devam etmektedir. Son hafta 
içinde ltalyan kovvetlerlle Da· 
heı kavvetlerl arasında ciddi 
ve mtıhlm htçblr barb olma· 
mıotır. 

~letaksas itimat Reyi Ala 
mazsa istifa Edecektir. 

Bu taktirde Kral meclisi fesheyleyecektir. 
Fırka liderlerinin toplantısı devam ediyor. 

Atloa, 16 (Radyo)- M. Metakeaa kablneelnio ıly1&i vaziyetini 
tetkik etmekte ~e fırkalar reisleri araaındakl nziyetlerl göz· 
nnande bolondormaktadır. M. Metaksaa 22 nlaanda prognm1Dı 
IZ1h edecek ve itimat letlyecektlr. Parlamentonun göstereceği 

nzlyete gOre hOkumetfn bıtta hareketini tayin edecek ve Hlmat 
almadığı taktirde K.rata isti faaını verecektir. 

Bir rivayete gOre, ademi itimat taktlrlnde Kral meclisi feıh 
edecektir. İtimat reyi ahndığı taktirde hdkumet meaalslne devam 
edecek ve hariciye bakanlığı M. Mlhılakopolo'ya vtırecektlr. 

Fırka reisleri, mtlli mftdafaa meı'elelerl için pazartesi ve 1alı 

gOnlerl toplanacaklardır. 
~~~~~···~·..,__~~~ 

Sovyet · .l\fançuko Hudu-
dunda Yeni Hadiseler. 
Moıkovı, 16 (Radyo) - Taa Ajan81 Kıbarovsktan bildiriyor: 
5 ıllAhlı aaker hlmıyealnde 7 ıı,u Osaorl nehri Gzerlnde ha· 

lonan adıy• gelerek odun keımeğe baolamışlardır. 1861 tarihli 
Pekin mnahedeel moclblnce Sovyet Roıya'ya ıh olan bu adaya 
gelenleri kaçırtmık için bir Souet mafrezeal azerlerlne doğru 
gltmle Ye bono g~ren yedi ahit ile Mançu askerleri çeklllp git· 
mlelerdlr. Erteıl gGn, ayni adaya GoJDan köytınden (kalkan 35 
kişi gelmlı ye odun keameğe bışlımı11lazdır. 

Banlar Sovyet mtıfrezealoe ateo açmışlar ve Sovyet mOfrezeıl 

de ıteıe bıelamıo, bir mtıddet sonra Mançu mıllreıeıl dağılmıo 

Ye çekllmlotlr. Sovyet mftfrezesl de ateıl keımlotlr. 

Fransa, Yeni Tedbirler 
. Alınmasına Muhalif. 

M. 14..,lôoden Onsekizler Komitesi 
Toplantısına iştirak Edecektir. 

------
Parla 16 (Rıdyo) - M. ılyaaetl Afrika lhtllAfında Av· 

Flınden, dan Parla'te Sıro ve ropada vaziyeti fcnalıotırablle 
Bonkor ile yaptığı mftzakereler cek olın herhangi yeni bir 
ye ecuebl ıel irlerle yaptığı mG· tedbirin alınmaaından içtinabı 
JAkatlardau sonra intihap mıD· lıtlbdaf eylemektedir. 
takaıı olan Yona gltmlıtlr. Pa· Paria, 16 (Radyo) - Monl · 
zarteılden enel Parls'e dönml· tör gazetesine göre, intihabat· 
yecektlr. Bu milddete kadır tın enel Fransız sly1&etlnln 
Cenevre'de onseklzler komite· kat'i ıeldl tel!bh edilemez. 
ılulo toplanması hıkkmda ka· Fraoea'nın bfttftn gayreti lo · 
rar verilecek.tir. M. Flanden'ln tlhahıtı matuftur. Kazınıla 
oneeklzler komlttıeloe hl zzat c!'k netlceyfl gôre LU veya 

Ren meı'elelerlnln kat'ı hılll lotlrak edeceği anlıoılmıktadar; 
tahakkuk edecektir. çftnkd 99zlyetln nnıketl, dftn· 

ka mnııkaua ıogt112: ve 11.11• Çemberlayn Prağda 
ıef frl erl tarafındın lhsae r.dll Prağ, 16 {Radyo) - Slr Ü • 
mittir. Bunun için Flanden ten Çemberlıiyn, Çekoslovakya 
mOzakerelere kendl!l lotlrAk comur refet M. Benes'ln mlııa 

•edecektir. ııaflrl olmık Ozere Paıarteıl 
~ -

Parlı 16 ( A.A ) - Franıız gClDG boraya gelecektir . 

cum etmlıler ve efrad ftzer!oe 
ateı açmıılardır. Bonon Oz · rl· 
ne elddetll tedbirler alınmıı 

fe ıokaklardın geçenlerin dıerl 
aranroağa baılanmııtlr. 

Nftmaylıçllerln attık.lali kor· 
oonlardan iki öl'ft ve 50 yarıh 
vardır. Bo hareket, doğrndao 

doğroyı hilkumet aleyhinedir. 

ltalya'da Hayranı 
ftç Fransız 

Tayyaresi De Dessi 
flzerinde Uçmuş 

Romı, 16 (Radyo) - Bogan 
hattın İtalya, Deeelyenln legali 
dolıyuılle bayram yıpmııt,r. 

Her tarafta ntımaylıler yapıl· 

mışbr. 

Roma, 16 (Radyo) - ltal· 
yan kıtalarının Deeaiye'ye gir· 
dlğl ııırada ftç Franıız tayyareıl 

de De11lye karargAblna gel· 
mlıtlr. 

Prene Ozen dô Sana Mı· 
eane'ya vaııl olmuotur. 

Pol Bonkur 
Cenevre' de 

Ceneue 16 (Radyo) - M. 
Pol Bonkor, bo 11bah baron 
Alolzl ile g~rOomflemGotOr. Ay· 
nı zamanda M. V aıkonıelleıı 
ile de görllomlletar. 

M. Eden, Baheı mflmeulll 
M. Volde Maryamlı ve 18 ler 
komiteıl reisi M. V1&konaelle1 
ile görGomüıttır . 

Öğleden sonra Uloılu ıos · 
yetealnde M. Madaryagı ve M. 
A ven ol birleşerek: bazı buııoııat 

(lzerlnde konoomoı:ılardır . 

Dr. Egner 
Aleyhindeki ka· 
rarlar doğru değilmi? 

Berlln 16 (Radyo) - Dok· 
tor Egner, Göbelı'ln aleyhin· 
deki kararl1rı anlamak için 
hava bakanhAını slyaret etinle, 
fakat Gôbela sayfiyede olduğu 
için monJnl General Ebrar 
tarafından kabul edllml11tlr. 

General doktor Egneıl bo 
oıylılır dolıylılle tatmin etmlo· 
tir. Bu izahat Gztrln~ doktor 
Hlodeoborg kabili enk balo· 
ulle Amerlka'ya gidecek. ve 
Nevyorktı bir gan kalacak ve 
Nevyork • Frankfort poıtaıını 

tetkik edecektir. 

Japonya 
Kabul Etmiyor 

Londra 16 (Radyo) - Deyll 
Telırd gazetesinin yazdığın• 

gGre Japonya htıkumetl; yeni 
Londra dealz konferaoııı hG· 
kOmlerlne göre deniz lneaatı 

yapmayı kabul etmemektedir. 

Almanya'da Balmumu 
Berlln TClrkof lı ıobeıladen 

eebrlmlı tabeıloe gelen bir 
mektupta TGrklye balmumların• 
Almınya pfya1alarında faslı 

tıleb bolando~o blldlrllmlotlr. 
Of lece, ıllkadar fırmaların 

nı11rı dlkkıtları celbedlle· 
cektlr. 
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G. Keramettin~in Atlcıhk 1j Borsada ısolfil D©ık.ök.©ı; 
üzerindeki Nutl{u.. --ç~-z~m-lıc:-atış-{ar-ı: K--. s~. -K-. s. Erkanıharbiyeler Arasındaki Konuş· 

------;------- 72 F. Solarl 9 75 12 
Müstalıkem mevl;i kamutanı General Kerameddin Kocaman, 

gaçen giiJı atıcılık spvr şubesinin açılma merasiminde bir nu· 
tuk vermişti. Ertesi brünkü ANADOLU'da çıkan bu nutkun 
bazı yerlerimle hatala-. olmuştur. Bu itıbarla hataları diizelt· 
mek içirı nuthu ıcl;rar neşrediyoruz. Böylece, o günkü niislıa· 

mızı okumamış olanlar da nutku. okumak fırsatını elde etmiş 
olactıklardır. 

:~ ;.-tT;:;;; !~ ~~ !~ ;~ malar Sarpa Sarıyor Gibi. 
14 Vttel 10 25 10 25 

7 Şınlak z. bi. 12 12 
151 augOnkO eatıt 

504000 Dftnkft eatılJ 

504151 Umum yektin 
Gcneralimzin nutku şöyledir: Zahire satışları: -----Arkadıılar! Uf oloelerda ıtıcıhk tatbikatın· Ç. Cinsi K.. S. K. S . 
Sizinle konuemak fıreatnıı dan hahsettlkten sonra, mftetak· 4000 Buğday 6 75 6 75 

elde ettiğim için bOyfik bir bel harpte yalnız asker kovve 280 Arpı 4 25 4 75 
100 p. çekirdek 3 25 3 25 

Be vinç doyuyorum. Memleketin tinin harp için kAf 1 gelmlye· 
40 487 B. pamuk 35 

lllOdafaHına tealltik eden her ceğlnl, bogiio; cephe ve cephe 3500 Kilo » 35 40 
lete, btlfrılnlz ki, biz askerler, gerisi kalmadığrnı yordun bft 50 Ton » 3:; 40 
Çok hassasız. Bu vadide mem· tOn maddi ve maoed kuvvetinin 2:l7S keo. palı. 400 710 
lelı:et gençliğine hizmet; edebil· harp için harceoaca~ını, ulusun Bogftn eube kltabetloe not 
dlğlmlzden dolayı şimdiden her ferdinin harp için hazırlan· ttl 11 h .. 1 it 
b 

e r en ve enuz v z ası ya. 
lr gurur hissediyorum. mek mecburiyetinde oldoğono, 
Arkadaşlar; blllrelniz ki, dOn· hangi millet, ordusundan batkı 

Y•, müeellih bir kuvvet h4llne bOtOo fertlerini askerlik ve 

gelmlttlr. Y4ol sll4hı elinde ean•yl bakımından iyi yellt 
nluslardan teşekkOl ediyor. Bu tirine, o milletin, diğerine ga · 

Çılıemada geri kalan milletlerin lehe çalacağını söylemle n: 
bayat hakları yoktur. BOtOn - Avropı mllletlerl onun 
bak, kuvvete dıyanıyor. Ve fçin askerli~ çağından evv1ıl 
görüyorsunuz ki, c'ıoQmOzde bir gençlerini askerlik usulüne göre 

ltalyan-BabelJ davası vardır. yetiştiriyorlar. Askerllğlol yap 

General, borada İtalyan ve tıklan soara da gene ayni tef · 
Babee kuvvetleri ve vaziyetleri kllAtta onların askeri bilgilerini 

hakkında bir mukayese yapmıt· muhafaza edecek tekilde çahe· 
lır ve ıonra atıcılık mevzuooa tarıyorlar. 
geçerek demişlerdir ki: lzclll~lo de bir nevi askerlik 

- Atıcılık, diğer sporlar oldo~uoo söyUyen komutan, 

gibi bir spordur. Biliyorsunuz mtımleketln muhtelif yerlerinde 

ki, her ıpor, ahlikı taellye poligonlar bulundoğono, Kon· 

eder, vflcudo kuvvetlendirir, yada ve Adanada vakılle birer 

lllemleket mOdd11sı için, md poligon yaptırıp gençleri atıCI 
blın bir mevcudiyet yaratır. lık için çalıetırdığını, mektep 

Bir yurttaşın, memleket mü· lerde askeri tedrisatın mecburi 

dıfaasın lfa vazltesl, attı~ıoı vur· olduğunu izah eımle ve: 
ltlığa dayanır. En büyük ka - Atıcılığı iyi öğrenirseniz, 

tllutanl•rın ve en mahir ma· 11ker olanca işiniz kolaylae1r, 

bevracıların sevk ve idare askerlik lcabları çabuk kavra· 
Pl4nları, nihayet meydan mu· nır. Şnkranla söylemek mec· 
bırebelerlnl doğurur. Muhue· burlyetlndeylm ki, bu hususta 

beler fee, bilhassa iyi atıcılıkla ilk adımı atan ve muvaffak 

~ııanılır. Muharebeler kazam · olan cumorlyet hnkıimetldlr. 
1•nıayınca, en yftkeek p14nların Arkadaşlar, şunu da Uive 

hiçbir kıymeti kalmaz. edeceğim ki, Tftrk ordueo ile 

Demek oluyor ki, biltüo Tork alosu arHında hiçbir fark 
'11nharebelerln neticesini, attı· yoktur. Tdrk ordusu, TOrk 

~•Ilı vurmak teşkil eder. füa· milletinin ôzftdftr. Tftrk aeker· 

•en Tllrk ulusu, yaratılırken, 
0 

lerl, ulusla dalma beraber ça· 

••iter ve atıcı yaratılmıştır. lıemıetır. Batka milletlerde of. 

~•rlhlmlzln çok eski olduğunu, doğu gibi, kral n padl!Jahla 

•rlbe şan veren faıohatıınızı beraber olup mtllete etlAh çek· 

bUlyorsonoz. Binlerce eeneden· meml1Jtlr. Ordumuz, mllletlo 

bert yıteayoreak, bono, bazu· yflkselmesl, lnkılibın mubafa · 

lbuzon kovvetlue, gövenclmlze zaeı için can vermletlr. Bu 

"1edyunoz. Bfz, kuvveıll, bir neticeyi doğuran karşılıklı sev· 

lbllletlz, türedi bir millet ğldlr. İetlldı\l zaferimizi de, 

de~Ufz. hiç tOpheslz, millet-ordu bl rli 

pılmamış olan pamuk eatıtları. 

455 8. pamuk 37 40 
~~~~~---~~~~~-

ka olacaktır. Çftokfl harp elllh 

vasıtalarının Çt.fltlt olması ve 
gayet çabuk tekemmiU etmeal, 

boŞ?ÜD aekerllğl tamamll e bir 
ean'at haline getlrmletlr. Bo
gftnkcı askerlik, koro koroya 
bir ceearetten ibaret deı?lldlr. 

Askerlik, bagtınkd tekutkle 

san'ata dayanmaktadır. 
Borada ilk deni ben açaca · 

ğım, llerlılnlu, elzfn için çok 

hayırla olmaaını dilerken, ~ğ · 

reneceklerlnlzio, istikbalde size 

çok yardım edece~loe kanftm. 
Bu ıuretle memleketimize, yor. 

domuza en bOy6k yardımı da 

yıpmıt olunoouz. 
Alkıelaoan bu hitabeden 

sonra, General Keramettin Ko 
camın; atıcılık hakkında ilk 

dersi vermfo, manerden baolı· 

yarak haf lf ve ve ağır makine. 

il Ulfeklerle toplardıo, bomba· 

lardın, bunların muhtelif harp· 
lerde kollanılııından bahsetmlf, 
çok değerli malumat vermlotlr. 

Dersi, büydk bir ehemmi· 

yelle taklb eden genç kız ve 

kadınlarımızın bu hareketlerini 

takdirle karşılayan değerli ko· 

mutan, A vropa devletlerinde 

bdıuıo askerliğe verdiği ebem 

mlyetl de anlıtmıe ve: 

- Biz fftrk'lerdl' kadının 

Hkerll~i, cengherll~I y~nı de· 

ğlldlr. Milli mücadelede pek 

çok kadınlarımıı, cephelerde 

çahemıttır. 

93 Barbında Erzurum'dakl 

Azlztye tabyemlzt bir baskınla 
alın ve yerleşen çarlık Roe· 
yası kn netlerine eopa, balta, 

ve bıçaklarla 6114hlanan kadın· 
Atıcılık, insanlarda nefsine ğlnln yarattığı hu kareılıklı larımızın, Erzuromda kalabilen 

gGten ve başarıcılık gibi hu· sevgi ve güvene borçluyuz, Or· lhılyar ve çocuklarla birlikte 

''lırı yaratır, bOyflk bir enerji dosunu sevmlyen, Tork olamaz. taarruz ederek hepılnl tepe· 

~etır, yılmamak hassasını yara· Çilnkü ordunun en b6yük ama· ledlklerlnl ve bonon tarihe 
lıt. Ba bassalar, muvaffak ol· cı, mtllete, vatana hizmet et· geçmiş bir hldlse olduğunu ve 

ltıık için birinci derecede mektlr. baeka mUletlerln tarihinde bu 

tbeoımlyetll olan hHsalırdır. Arkadaşlarım, gelecek harp· kadar ynkeek bir kahumanlık 

----------------.......... __ .. ______ ....,. ________ _._.. ...... 
Belçika, lngiltere'den Asker istiyor. lngiliz'Jer Kuv· 

vetlerini Taksim Ettik .. 
terini, Yardımda Bulunamı yacaklarını Söy liyorlar. 

Londra, 16 (Radyo) - Da· 

nı ajansının öğrendiğine göre 
erkloı barblyeler anaındakl 

görOemeler, bugClo maekdl va 

ztyete geçml!Jtlr. Bftyak Brltan· 

ya'nın, Fnnsa ve Belçika em· 

rlne icabında vereceği kunet· 

terin pek4z olıca~t ileri eftrftl· 

m6etftr. Belçika; Fransız yardı · 
mından ziyade Io~illz yardı· 

mına lıtlnad etmektedir. Fran

sızlu; Io~lllz kara kuvvetlerln· 
den mfthlm bir kıemının Mı · 

eır'da, şimali Blndlıtın'da ve 

1111 Brltanya'yı müdaf11 için 

tabeld edilmiş olduğunu, do· 
nanmanın Akdrntzde, mOhlm 

havı kuvvetlerinin de Mısır'da 

bulondoğanu blldlrmlelerdlr. 

İngiliz kuvvetlerinin umumi 

zaafı ileri aftrdldOğft sırada 

Franıız'larlc1 Belçlka'lıların fs· 

tedlklerl malumatı vermekten 

Iogllfz ErUnı h.rblyesf lmtloa 
etmletlr. 8Plçlka'nın, lngtltz 

yardımını istemesinin sebebi 
f lıtman olan balkın, Franıız 

yardımını hoe görmemesidir. 

BattA, Franea ve Belçika ara 

sıodakl askeri moahedenlo fee · 
hlnl bile lıtemlşl .. r. Bu akşam 

yapılacak Erkim harblyeler 

umumi toplıntısı çok bedbin 
bir hıava içinde açılacaktır. 

--Roma 16 (Rıdyo) - İlalya 
bül umetl, kormayler toplaoh· 

sına lttlrAk etmemektedir. Tıl· 

bftna gazetesi, Londra'da erki 
nıbarblyeler arasında devam 

eden müzakerelerin @embollk 

mahiyette olduğa lddlı edildi· 

ğlne göıc bunlara ietlrAk edll · 
memesinde hiçbir mazur bo· 
loomadığını, ltalya'nın bu top 
lıntalara letlrAk etmlyecrğlnl 

yazıyor. 

Londra, 16 (Radyo) - Frın · 

sa, İngiltere ve Belçika erkA· 
nıharblye heyetleri müzakereleri 

devem etmletlr. 

Don murahhaetarıo reımlul 

almak için bahri} e lor1loğo 
ônftnde toplanan muhabirler 

hiçbir resim ılamımışlardır. 

Yarım eaat sonu, bahriye 

mütehaesıeları bıhrlye lortlo · 

ğonda kalmıo, kara ve bava 

Beraet 
Lindberg'in çocu
ğunu o öldürmemiş .. 

Trenton 16 (Radyo) - Ha· 
uptmanın f dam odan evel, Uod 

b.ırgln kaçırılan oğlunun katli 

oldo~uno aöyllyen Vendelln 

Jurl heyetinde muhakemesi 

bltmllJ ve beraetlne karar ve 

rllmlııtlr. 

Müruriye Resmini lktJsat 
Vekaleti Teshil Edecek. 
Layihada Rıhtım Yapılması, Yeni Kanallar 

Açılması Hakkında da Maddeler Var. 
lstanbnl, 16 (Özel) - Mftrorlye reeml için yeni bir kanun 

IAylhaeı hazulaamıttır. Bu kanun 14ylbasına göre, eeyalardan 

ahnacak mftrurlye resmini lktıııat vekAletl tıyln edecektir. Bu 

IAylha, rıhtım yapılması •e yeni kanallar açılmHı hakkında da 
bazı ahk&mı ihtiva eylemektedir. 

••• 
Bisiklet ve Hava Sporu-

mfttehH111lerı dı harbiye v• 
hava bakaolıklarıD1 giderek mQ· 

zakerelere baolamıılardır. 
Bo mOzakerelerln mahiyeti 

tamamen tekniktir. Bu hususta 

!Jlddetll ketumiyet muhafaza 
edilmekte ve temaBların 8 10 
gün kadar silreceğl ftahmlo 

olunmaktadır. 

Istanbul 
•• 

Gazeteleri 
Ne Yazıyorlar'! 

İstıobul 16 (A.A) - Gazf'· 
leler, boğazlar mes'elesl hık· 

kındakl noıawızın tefsfrHe ve 
doğurduğa akislerle meegul 

olmakta devam ~dtyorlar. 

Yonuı Natll Cumurl)et ıta· 

zeteslnde boğazların tahkimi 

hakkındaki talebimizin kare•· 
sında Atloada çıkan Eııtlya 

guetf'&İoln "Biz de adıl arı tah· 
kim edelim,, yolundaki teklif ı. 

nf ele alarak dost ve komea 

Yunaol.lan'ın kendi emniyeti 

için leznmlu gördılğü mftdafaa 

tedbirlcırlol almasına Ttırkiye· 

oto bir dlyece~I olmadığını, 

haltı bu f lkrf llllzam etmf'ğe 

amade olduğunu söylüyor. 

Tan gazetesf; • Yuuanlıların 
gayri Hkeri bo&ezlar mıntıkuı 
dahilindeki adalara tahkim el· 

mek ıekllndeld dfteOncelerlnl 
aradaki " Antant Kordlyal ,, 

Bakımından olduğu kadar 80· 
ğaııların tahkiminden mıtltıp 

olan emniyetin tam temini 

noktHından da taevlp etmemek 
kabil olmadığı y1Zıyor. 

Necib Ali Koçaka (Zaman) 

gaıeteslnde boğazlar l'ejlmlnde 

de~lolkUk letlyeo notamızm bo· 
ğazlar mukavelesinde bugftn 

tatb!kl hukuki, el yaei, askeri 

birçok ııebeplerden dolayı 

imkan dahlltnde olmıyan bu 
mukueleyl ıJtikadarlarıo l~tl· 

Eh • t v • ı k raklle yeni tartlara ve vezl· na enı mı ye crı ece yetlere göre değletlrınek mn· 

K 
zoobahı olduğuna söyllyor. 

Her Sporcunun Tork uşuna Dye Vapur 
Kaydolması Kararlaştırıldı. Yüzdürülemedi. 

Ankara, 16 (Özel) - Burada toplanan spor kongresi, eskrim, 
' blelklet ve hava sporlarının faaliyet sahıeıoın genleletilmeslne 

kanr vermiştir. Her sporcunun TOrk kuşuna ftye olmaeı ,aruar. '7Cenerel Keramettin, muhte lar, geçen harplerden çok bııı· eeerl olamıyacağını anlatmıtlır. 
~ ........................................... a ............................................................ .. 

Cebelouarık, 16 (Radyo) -
Bir kaza neılce,lnde karaya 

oturan Te içinde çok mfthim, 

luymetll Çin iearıatlkaeı bulu· 

CASUSLAR A~2ASINDA HARP i l 
"ılıdım çQnkn siz bn parayı 
~-~den olarak aldımz ve ban· 
'Ya yatırdınız. Kredi Llyonne 

~, 
'-tı. 'tl heeabından bu Hrahatle 
'•tılmıyor. 

11~lteJb, şaşırdı kaldı; mQatan· 

• in bo ııôzlerlne ne mana 

t;"tllek IAzımgeldlğlnl takdir 

~~ttnlyordu. A Tukatı da telAea 
~ tllleğe baelamıı ldf. Ba na 
~ 'd,r, mftekklltnln masam ol· 

~~~uoa kani ve vaziyetin le· 
lıtttlde inkişaf ettiğini görmflyor 

tt • Oılbukl istintak hAklmf, 

~dl yalın söylediğini iddia 
Yordu! 

\ 4lnkıt, Qıerlne aldığı mQ· 

'-• •azlfeslnden istifa etmek 

lstedJ, fakat bundan evel bın· 

kada bir tetkik yıpmağı lbım 

glJrdft. 
Bankada yapttğı tetldkatta 

hayretle; biraz da teessılrle gör· 
kQ ki, mfiekklll parayı bankaya 
nakden d,.ğll, hesabına naklen 

tevdi etmle idi. Şu hılde banka 

b4klme verdiği cevapta, banka 

bir heeaba ald bir notu nrmflJ 

demekti. 

Da hata, ihtiyari mi 
Yoksa ... Bllmlyerek mi? .. 

Malum değil. 

Bereketkl harb zamanı 

idi?. 

de· 

ğlldl; yokH, harb zamanında 

oleaydı böyle bir yanlıf, Relh'i 

24 saat içinde idamı tevkede· 

butrdt! 
Mukabil casuı teokllitı po 

Uslerl, genç üohersltellyl adım, 

adım takt b etmfelardl.. 8att6, 

kimya enl!titüsG laboratoarı ka· 
pısıoda kendisini hep beldemle 

idiler; zabıta, Relh'fn arkadaş 

tarından çok sonta çıktığını 

teeblt etmişler ve hu geç kıl · 

mağı, casusluğa hamleylemle· 

lerdlr. 

Reth'fn avukatı, hafi nbıta 

memuru Moreç: 

- Siz, dedi. Relh'ln labora· 

toardı gecenin onuna kadar 
kaldığı gftnQn 7 veya 8 Mayıe 

değildir. 9 Mayıs olduğuna ta· 

mı men emin misiniz? .. 

- Tamamlle eminim. 9 Ma· 
yıs idi. 

Bayorunoz size bir tık· 

vlm, 9 Mayıa Pazara te11dtıf 

r.dlyor. Ber Pazar olduğa 
IAboratuar da 9 Mıayısta 

palı idi. 

gibi 

ka· 

Relb, btıha1ea eeker ozerlnde 
kimyevi tetklkatta bulunmakta 
olduğu halde Sroç, zehirli gaz 

Jar Ozertode nğrıetığını da Jddla 

edtyorda. 

Mubnlk ve zehirli gazlar ... 

Relh mahvolmue demekti. Fa 

kat Relh profesôrftnftn oahade· 
tini istedi. ProfeıOrd, Nobel 

mftkıifatıoı almıo ve Fnnsa'oın 

bu tarihte en maruf pıofe1ıör· 

terinden olan Peren idi. Bu 

rofeeör va bundan bışka pro· 

feeör Bertsan tf' profesör Obel 

maznunun lehinde tehıdet et· 

tiler ve IAboratoarda hiçbir H• 

kit moholk gaz tıhlll 'Ye tet· 

klklerl yapılmadığını söylediler. 

Bfltdn bunları reğm"n Re· 

ih'tn 20 Marltı tevkif loe ka· 

rar •erildi ve bu karar hemen 
lnflZ edildi. 

Bn mevkuf lyet dokuz ay 
eftrdOğft halde, Relh ne gibi 

veılkaları istinaden hapeedll· 
mekte olduğunu öğrenmedi, ft· 
kat bftlftn letlnad noktaları 

Sroç'in ithamları idi! 

Bu lddladı, Sroç'ln mahud: 

"611. 2 Teerlnlenel 33. 
Pas. Ene. 3000" tlfrell yazısın · 

dan lbarelll . 

300,000 Satırlık yazı! 
Zabıta, maznunun evinde 

de tahıtrrfyat yıpmığı oootma· 

mıotı, ve hu taharri neticesinde 
tam 300,000 satırlık elyazm 

bir sure buluomut ve bunlar 

ikinci btıroycı verllmlttf. 
Bu elyazılerının tetkiki de 

(Sonu var) 

nan Rampura vaporanun yflz. 

dftrlllmesl için çalıtılmıe lee 'de 

muvaftıluyet temin edileme· 
mfetlr. Birçok yolcular, karaya 

çıkarılmıthr. 

Mançuri · Hopey ara
sında mOzakareler. 

Tokyo, l 6 (Radyo) - Slng 
Slog'te Mınçorl baeveklll Man· 

çorf ile Bopey aras1Dda bir 

b&dlse çıktı~ını tek,lp etmlo n: 

- Tkl tarafın murahhasları 

mOzakerelerlne tyl bir hava 

dahilinde devam etmektedir. 
Demir. 

GömhOş hasta. . 
Peete, 16 (Radyo) - Macar 

başbakanı Gömhilt hıatalın 

mııhr. Sıhhi v11lyetl ığır de· 

ğlldlr. 



!!!!!!!H!!!ıııı ~~J:!ı ~llh iiiiiiiiilhi !u•lil!.11• """ Hlijh!hhllliilihifflllli!lff!iffHff!jl!hiiiriMllllHlihhdhhiii!UIA:A:!;!.!.!'~IAllAllllhhlllWiriRAWIRiiiMlliiiWlllllofoiliiilii RIHHiiliillilliiijiijiliıiillili!iill!!iliiiiihiiiill .. ~:~~!11111~~11!!!!!!1" 
Bır Alman ltalyanlara ltalya-lngiltere Bir Alman gazetesine .. göre hoğa7lar bak~ 
Gazetesine Göre Bakılırsa Habeşistan ~ın2ak!_ dıileğimiz zve In~i.lt~ıre'nin vaziyeti 

Alman Gazeteleri, Boğazların Rusya 
ve lngiltere Bakımından Eski ve 

şimdiki vaziyetini Nasıl Görüyorlar? 

Boğazlar hakkın· 

daki dileğimiz ve 
Jngiltere'nin vaziyeti.. 

- Bnşı J inpi salıifede -
l.,lr harp tebhkeel olduğuna 
söylemişti. Diğer taraftan TOr· 

kiye Rueya'nın Karadenlz'de 
bAklm bir vaziyet almasından 
Turklye Ozerlnde siyasal ve 
ekonomik tesirlerde bola narık 

Çıoakkale'de de .akeri bir rol 
oynamasından korkmakta idi. 
Halbuki boğazların 1111Ahtan 

tecridi bOUio bunların onftoe 
geçecek bir tedbirdi. O zaman· 

danberl ılyosol vaziyet ebem· 
mlyetll btr şeklide değt,mlttlr. 

lnglJtere ve Rusya eskisi gibi 
ihtilaf ta olmayık do11tane md· 

nasebetler teıfs etmhlerdlr. 
İtalya'ya kar,ı alınan mQtte· 

bit cephe bonno bir ifadesidir. 
Birkaç ay evvel Akdeniz dev· 
letlerlnl ve bu meyanda TOr· 

klye'yl İtolya'ya kareı kendisi · 
ne yardım etmeğe davet etmle 

ti. Ankara bo~azların tahkimi· 
nfn baılıca moorızlle gl>rOşmek 

zamanı geldiğini anlamııtar. 
Mcıtuddld devletlerin ve bil· 
ha&11a lngtllere'nln TOrk: nota 
sını roGsald bir surette karşıla. 

malara Tftrklye'nlo hiçbir ciddi 
mnkavemetle karşılaşmıyıcığını 
gl>stermektedlr. 
Amf'rika 

gazeteleri ne yazıyorlar? 
Vaştoıton 16 (A,A) - Nev· 

york Times gazetesi Tftrklye. 
nln model tarzı hareketi bae· 
h~ı altındaki bıemakalealnde 

TOrklye'nln taklbettlğl sulh· 
ptoner dıo siyasasının verdiği 

mnabet neticeleri saydıktan 11on· 
ra bllha·sa balkan pakbnın 

kıymetini zikretmekte n Tdr· 
.ldye'nln boğezlbr hakkındaki 

bu darası lıareketlle bftyGk 
devletlerin takdirine Jayik ol· 

doğunu yazmaktadıt. 

Lehistan gazetelerinin fikri: 
Vıreota 16 (A.A) - Kor· 

jer Varezavvekl gazetesi diyor ki 

TOrktye'oln Alman'larıo em· 
rlvakl oıolOoQ tıldbetmlyerek 

normal bir tarzdı hareket et · 
me11I ıllkadar devletlerin bir 
çoğunda çok mllıald bir tealr 
uyandırmıetır. Tarldye tar.tın· 

dın ileri 86rQlen deUl)f'r man· 

taktan mahrum değildir. TOrk 
notası ezcOmle eanu glJstermek· 
tedlr ki, ıllAhlınmı yırıeı bir 

nkııdır. Tahkimatın önilne 
geçilememektedir. Ve Lozan 
mcıhedesioln lstlnıd ettiği kol · 

lekdf garanti mekanizması dı 

bagünkil realiteye uygun de· 
ğlldlr. 

P~eıe 16 (Radyo) - Bogaz· 
lar hakkındaki notamızdın hah· 

ıeden Macar gazeteleri TOrk 

nokıal nazarını takdir ederek 

nota muhteviyatı lehinde neı · 

rfyıt yıpmıktadırlır. 

Orduları 

10 Gün Sonra 
Adis·Ababa 'ya Girecek 

· Başt<ırafı J inci sahifede -
da kamyonlar ve ıırbh otomo 

blller geçeblllr. 

Ogaden cephesinde Graslanl· 

nin giriştiği bOyilk: taarroıa 

durdurmak için N1&lbo yanında 

Veblb paıa olduğa halde ıon 

bir gayret glıetermektedfr. Ha· 

bev a~kerlolo yOkeek muharip· 
llğlne rağmen mdma&ll ferah 

altındı diğer Hıbeı ordularının 

mağh1b olduğu bir harpte bo 

1100 Habee ordueonon monf· 
fak olmaaı muhtemel değildir. 

Nasib o da kendlelle kıyas ka. 

bul etmlyecek derecede allAhh 

bir da,manla boy alçilımek 

mecburiyetinde bolonuyor. 

Roma 16 (Radyo) - Havaa 

Ajansından: 

Borada dolaşan ıayıalara 

glıre Habeşlıtao'da cennp cep 

heelode general Gracyınl kov· 
vetlert Ogaden havalblnde ileri 

hareketine baolamıılardır. 
Rae Naalbo ile Graçyanl kov· 

vetlerl arasında çetin bir harbın 

devam etmekte oldu~u slJyle 

nlyor. Resmi mahfeller, bono 

teyit etmemakle beraber cenup 

c"pbeslnde ıaarrusa başlandığı 

zannediliyor. 

Roma 16 (Radyo) - Deul· 
eyi tıgal eden Erltre kolordusu 
Koramdın hareket etmişti. 

İaıe veeahi yetfemedlğlnden bu 
kolordu. tamamen tayyareler 

v1&ıtaslle laıe edllmlıtlr. 

Liman 
Genişletilecek 

- Başı 1 inci sahifede 

kikata baehyacaktır. Enelce 

Italyan'lar logiliz'Jere 
Meydan Okuyorlar 

• lJaştarafı l inci ıqhif ede • 
DeBBle'nJn lıgallal de y11mak· 
tadı ti ar. B ılbukl bu g191eteler1 

Jtalyın aıkerlerlnln dağlık 

mıotakayı aşamıyacıklarını yas 

mıt ldtler. 
Zecri tedbirlerle Italya'yı eze· 

ceklerlnl eanan Jogilla'ler bun· 

da da aldandılar. Necıılye ve 
uluslar ıosyetealne de bağlın· 

dılar, bunlardan da blrtey çık· 

madı. Vaziyet hep b&yle de· 

vam edecektir. ltalya itini bı· 

rakmıyıcık. Almaoya'yı diğer 

devletler de takip edecektir. 
logllfz'ler yakında Adlı-AbabanlD 

legallol de yazacaklardır.,, De· 
mektedlr. 

Resmi Trlbtını gazetesi: 

c.Deesle Hıbeşlstan'ın ikinci 
payhıbtıdır; borHı aleyhimize 

cılış•n Avrupalı'Jarın merknl 
idi. Yalın haberler boradan 

neeredlllyordu. Fakat bunların 

hepıi bugftn lf 1'8 etmlıdr. İtıl 
ya lleJ'l hareketlerine devam 
etmekte ve Bıbeı halkı tara 

tından sevinçle kal'tJtlaomakta· 

dır. BfttQo Habeelatan bugftn 

hılyı'nın ldareııl altına glrmlı 
demektir. 

"DeHle Babeşlııtan'ın anah· 

tarı ve kalbidir. Sulh için de 

çok kıymetli bir vaziyet h11ır· 
lımaktıdır. Itılyan dtışmaoları 

elmdl yağmurlara Gmld bağla· 

maktadırlar. Fakat İtalyın'lar 
yağmurlını dı korkutıcıklardır. 

"Akdeniz' de bir mGtecavlz 

tehdidi de bize bir 1Jey ifade 

etmez. Biz vazl yeti 110kuoetle 
taklbetmekteylz... Demektedir. _, ____ ....;...._ 

Heryo'nun 
Mühim Bir Nutku 

de mGstakbel lımlr limanının • iki taraflı 
Şehltler'de lnıa edllmeaiae ka· 
rar verumıe, hauı bu ıneaat siyaset, lngiltere ile 
için bir de pl&o hazırlanmııtı. aramızı açacak diyor 
lktısad Vektletl baı mGoavlrl. 
bu plAn Gıerlode de tetkikler Padı 16 (Radyo) - M. 
yıpacaklır. Beryo, bir notuk lradederek: 

İstanbul limanının da genlı · - Bir de•letl diğeri aley· 

letllmeel ve birçok yerlere ye· hine tahrik edecek ıly11etten 
alden rıhtımlar lnpsı kırar· tevakki ~tmek lbımdır; bunun 

lıetmlmı~lır. Gerek latanbol netlceel çok feci olur ve lngll· 
n gerek lsmlr limanında ya· tere ile aramııın ıçılmaaını in· 

taç eder. 
pılacak lnıaat ve teel1atan, bir 
gruba verileceği haber alın· Almınya'ya gelince: Sulh n 
mıeur. doıtlok arıyoruz, bir Alman· 

Franuz uzlıımaaına taraftarız. 

1924 de ben Londra uılııma· 

sındı bu uy111lhğı glJsterdlm. 

Y ılnız Alman'ların Mantıki ve 

111mlmt hareketi llzımd11. 

Yeni bir mezar 
Kahire 16 (özel) - Profe· 

sör Bıeao, Ehramlar civarında 

yeni bir 1Pezır dıha bolmuı· 

tur. Flraunlardan birine ait 

olan bu mezardan mOhtm pek 

çok eserler çıkacağı tahmin 
edlllyor. 

TYA 

cHudotlır1mı11n tahkimine 

her nklt taraftar oldum, böyle 

bir it içi~ kredileri hep kabul 

ettim ... Demletlr. 

kıa kendisi gibi iri, fakat biraz 

daha kıeı, tanınmamıe birisi, 

Potatov tayin edllml,tl. 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

Bu tayinden Çar'ın mıkladı 

ıolkar idi. Ye~I pollıı mildftrü, 

Çar'ın arzularına kara klJrGne 

hizmetle mftkellef olıcaklı, ar 

tık! 
-46-

İnglllz sef iri, kedehlnl kal· 
dırdı, ciddi bir tavırla: 

- Şeref ve eıhbatınıza, Ek· 

selana! Dedi. 

İmparator Alekeaodr İnglilı 
sefirine: 

- Kont Şovalof bo eayede 

Londra'da İoglltere'nlo meşru· 
tiyet usullerini tetkik fırsatını 

bulacak ve haımeımeap lngUiz 

kralının milaaadeslle Avam 

lkamaraaı lçtlmalarıoa devam 
edecektir. MUord, Avam ta· 

maruı benim gGıGmde parll· 

mentolırın anısıdır! Dedi. 

General Potapov 
Kont Şovalof 'un yerine ta· 

,ıo olunan yeni polis madara, 

Şonlof gibi llomanov haneda· 

aıaın usul ve nizamlarına 

körG·körOoe batlınmıı aıılza· 

delerdf:n değildi. Şovalof 11elef. 

lerl Benkendorf 'ların, Orlof · 

ların ııloemıtlk mutlaklyet ldı· 

releri eayesl nde gayri mıbdod 

bir salAhlyetle poU. mGdGrlftğG 
etmekte ldt Şimdi yerine ... 

imparatoriçenin partisi ara· 

sındı endişe bdyftktO, telle 
azami bir dereceyi bolmuştu. 

imparatoriçe Ue 111bık polf11 

mGdOrGa6n görGştilk!erl 1Jeylerl 
böyle hartı hırfına Çar'a bil· 

dlrf'n kimdi?. Kim olabilirdi?. 

Çarın blıylece, uaul hllAhna 

Gran da.kleıle mftşavere etme· 

den. 11ahıoat euraııını haber 
dar karar nrmeıl buna delildi. 

Yeni polis mddftrGuiln tı 
baeına gelmt'BI, az dıha çok 
feci nf'tlceler •erecek oahoı 

bir hitll1e lle baıladı: 

- B~ı 1 inci $ahi/ edo -
Baron Alolzl'oln uluslar ııosye· 

teıtl genel ıekreterl M. A•e· 

nollun makamında ortayı alflğı 

ıırılar vunlardır: 
1 - İtalya, her iki muha· 

rlp devletin ErkAnı~ harblyele· 
rlnce tayf o edilecek noktaya 
kadar bir mGtareke aklini ka· 

bul eder. 
2 -Mcıtareke akdedilir edU. 

mez, emniyetin teessftetı için 

Habee orduauouo sllıihları alı· 

nacaktır. 

3 - Sulh mOzakerelerl, Ce· 

oevre haricinde ve iki devlet 

araaında başlayacaktır. ltalya. 
mftzakereler akim kalırsa olos 

lar sosyetesinin mildahaleıılnl 

kabul eder. 
4 - Zecri tedbirlerin derhRI 

kalkmHı hakkında ltalya. der· 

mlyan ettlğl talepten elmdlllk 

earfınazar eder. 
Habeş delegeal Valde Maryan 

lıalyının ıartlar1nı ağır görerek 
kabol etmemle ve bllhıHa sulh 

mftzakerelerlnfn Cenevre bari· 

cinde baılamaaını lmktnsız gör 

mOetGr. M. Valde Maryam. 
bunu mftteaklb derhal bir pro · 

te1JtO yermle ve ltalyamn mO · 

tecnlz olduğu mftıbet lkt'D, 

ulu11lar kurumuna dahli ve 

zecri tedbirleri kabul etmiş 

olau devletlerin ihmali yftzlln· 
den Italyan ordularının istifade 

ederek Uerledlklerlnl ve Habeı 

lııtildAllnln kortarılmr11 için 

bugdoktl pazarhk 111f haaının 

bıeladı~ıaı zlkretmletlr. 
Habeş delegesi, her devletin 

ıon kararanı verebilecek zıma· 

nan hulul ettiğini ve uluılar 

kurumunun derecel me11'ullye

tlnl tebırGz ettirdikten ıonra 

bereeyl uluslar ııoıyeteslne hı· 

raktıRını bildirmiştir. 

Muharipler delegelerinin an· 

laemamaları yGzOnden 13 ler 
komitesinin ilk mGzakerelerl 

netice vermemiştir. Bonon Gze· 

rlne komite baÖkanı Mdlyii 

M•dary•ga, Alolzi'ye yeni bir 

mftracaat yıpmıe n Baron Alo· 

izi, derhrl Mo11eollnl ile mu· 

bıbenye baelımııtar. 

Sosyete ~enel sekreteri M. 

A venol, Inglltere dıe bakanı 

lord Eden'le Fransa delegesi 

M. Pol Bokur'o görmGe ve 

ltılya'oın ıartlarını blldlrmletlr. 
Eden, bazı teminat lıtemletlr. 

Hıvae ajansına ğöre, Baron 

imparatorun arabasımn gtıç· 

tlğlnden bee dakika ıonra, Da· 
11enoyı'naa kılçGk bir 11okağın 

batında blr cehennem mıklneel 
lnf ilik etti. lmparatorun dlm· 

darlarındın bir kazak ve iki 

at telef oldu. 
Sen Petreıburg'ta bulunan 

birkaç llbetal: 

-· Şönlof 'un intikamı! Dl· 
ye mmldınmıktan kendilerini 

alamadılar. 

• • • 
Son Eklelanı general Pota· 

po•, bayak meraıılm ve alayla 
imparator tarafındın resmen 

kabul edildi. lmpar•torlçe de 
bu reııml kabulde hazırdı. 

Kııhk saray, hAIA dOok(l 
ıulkanın tesiri altında idi. Mı· 

rıhılar ve fısıltılar hakom sü· 
rtıyordo Grandftkler, gen~ral· 

ler, bayak memurlar ıarıyda 

-Alolzl, ilk gôcılerdlğl ıulh şart · 

lın etrafında 13 ler komitesi 

bavkını M. Mıdaryaga'ya cevap 

terecektlr. 
M. Pol Bonkor, baron Alolıl 

ile husuıi konoımuı ve mfttea· 

kiben Polonya delegeıl ile ~ö· 

rOımOıtılr. 

Cenevre, 16 (A.A) - hal· 
yan delegesi M. Alolzl, İtalya 
hakumetlnln, ıolh mtızakere· 

lerlne baelaması için aeığıdakl 

iki ıartı ileri allrmftıtilr: 
1 - Aakerl harekAt durdu· 

rulmıyacıktır. 

2 - lıılyı ile Hebeelstın, 
Mlllf'tler cemlyetlofn müdaha· 

lesi olmaksızın doğrudan doğ· 

roya mftzakere edeceklerdir. 

Roma 16 (A.A) - Bnas 
ajaoeına göre yarı resmi malı· 
feller Habeşistan 'Ja ıolh mllza· 
kerelerl başlasa bile ltalyın'la· 

rın Adla Ababı'yı legal etmek 
lstedlkleı tol slJylemektedlr. !tal. 

yan'larıo bo şehre Roma'nın 

kurtuluşunun yıldönQmQ olan 

21 Nisanda girmek istedikleri 

rivayet edlllyor. 

Cenevre, 16 (Radyo) - M. 
Madaryaga ile Baron Alolzl 

araaında yapılan ilk temas, Uloı 

lar sosyetesi eeheterllğlnde ol 

moş ve bir ıaattazla ıtırmfteUlr. 
Un sabah tekrar bfrleımfeler, 

bo içtimada M. A ven ol de ha· 

zır boluomoetor. 

Tahminlere göre bu ikinci 

mftllkat ıonuocudur. Çankd 

bir tf'bllğ neeredlleceğl eöylen· 

mektedlr, bu hoeusta henftz hiç· 

bir haber ıızmımııtır. M. Mı. 

daryaga, bu mdlAkatlar etrı. 

finda hiçbir ıey elJylememletlr. 
İtalya mehaf 111, bu mftzake· 

relerin ancak nokııl nazar te· 

atisinden baeka bir kıymeti ol· 

madığı kan11tlndedlr. A11ıl mft· 

zakerat da hı ileride başlıya · 

cekıu. 

Cenevre, 16 (A.A) - Baron 

Alolzl, ıabah lçtlm11Ddan enet 
Mosıollnl ile telefonla görile · 

mtle ve direktif ılmıetır. 
Tahmin edildiğine göre, M. 

Madaryıga ve M. A •enol'a Da· 

beılıtan'da mohasamalln tatlll 
için Itılya'a1n resmi noktılna · 

zarını blldlrmlıtlr. iki moha· 

ıım devlet araaında mGtareke 
için Hıbee'lllerln batan ellAh· 
larını teslim eart kıhnmıetır. 

Sulh mftzakerelerl boetur, son· 

ra iki devlet arasında doğru. 

mekik dokoyorlaadı. Dilokü 

felAketlo rOzgarı. 111rayın kı· 

yaları Gzerlode hAli esiyordu. 

Çarlta'oın hususi işlerine alt 

bir iki le te Imparatorlçanın 

lmza11ını almak lıtlyenler, bas
tılrğıoıo tlddetlenmesl hHeblle 
tA yatak oda11na kadar girmek 

mecburiyetinde kalıyorlardı. 

General Potıpo•, ilk defa 
olarak girdiği bu sobalarla 181· 

tılmıe ve 1 mparıtorlçanın kar· 

yol"eında titremekte olduğu 
dairede garip hlııler altında 

kıldı. Bu gazel fakat hastı, 

çok iyi gGnler gôrmOe, şimdi 

kederlerinin v" yatağın esiri 

kalmıe bo kadıu karıısında 
mOteeasir olmamak ve bu ka· 
dına acımamak, bu kadının 

ıztırablarına al4kadar olmamak 

mGmkün değildi. Fakat kısa 

boylu Potampon bo glbl hl11 

dan doğruya yapılması lıtell· 

mektedlr. 
Bo esaslar kabul edilir ve 

iki muhasım •devlet ar111od• 
bir netice elde edlltrse, bo ne. 

tice uluslar ıosyetesfne taEıtlk 
ettirilecektir. 

Parlı, 16 (Redyo) - l.ı&ly• 

ıef iri, dıı bakan M. Fl4odenle 

görftımftıttır. Sef lr, Babet me· 
ıeleslnde beeler komltealnflJı 

hatıl Luıl· Boar plAoının bile 

bugilnkG vaziyette ltalya tar•· 

tından kabul edllemlyeceğlnlı 
ancak 1925 tarihli lngllfz Itıl· 
yan anlaomasına letlnad edece· 

ğlol blldirmle~lr. Bo muahede 
ile Tana gölft havallelndeki Io· 
glllz men af il korunmakta, fak•' 

Habeılstan'ın earkı tımameO 

ltalya'ya bırakılmaktadır. 

Habeo imparatoruna gaye& 
küçdk bir arazi bırakılmakt• 

ve bo arazinin idaresi de İt•l· 
ya idaresine verilmektedir· 

Baekı ıekllde bir muahedeoiO 
Habee ordusunun ıllAhlanm•· 

11ını temin edec:eğlnl glJzl\nfto• 

alan İtalya, böyle bir muaheyl 

kabul etmlyecekmlı. 

Cenevre 16 (Radyo) - Ah' 

nan haberlere göre, Neg08i 

aolh milzakerelerl hakkındtkl 
talllnl tamamen milletler ceOJt· 
yetloe bırakmak hakkındaki 
kararından dôomeml,tlr. Mil' 
letler cemiyeti kararlle Babe 

şlstanın kurtulacağını hile' 

krnl bulunuyor. 

Londra, 16 (Radyo) - G•· 
ıeteler; 13 ler komitesi başka01 

M. Maderyaga ile İtalya del•' 

geıl M. Alolıl'nln eolh m6••' 

kerelerl hakkındaki glırüeıPe' 
l~rden ıonra vaziyeti~ fenal•f' 

tığını yazıyorlar. Do akşıOI 
(dftn akşam) yapılacak 13 le' 

komitesinde ıalh mftzakerel
1 

akim kılarsa 18 ler kooı1te•1 

24 saat 11oora toplanacak fe 

zecri tedbirler k.rırlarını ,ıd· 
detlendlrecektlr. 

Viyana'da Bir Nikab 
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' Viyana, 16 (Radyo) - JJO 
Hbah bGyQk Katedralda \fi· 
yana kardlnalı tarafından preO' 

Alfona da Burbon ile preoet' ~ 
Alisi Burbon dö Pırın ııe ~ 
nikah merasimi yapmııtır. Lı 

Do nlkAh merasiminde 1~ ~ 
panya sabık kralı,_ bfrç0

, 

Arşldtlk ve prencler hazır bO 

loamuıtor. 

~ 
sahnelerden mutahaeals olıcl 
bir adım de@lldl. 

General imparator tırafıod•' 
kabul ~dlldl. imparator y•P' 
cağı leler hakkın da izahat ve'1 
dl. Aldığı dersin en mobiıJI 
idi. 

- imparator hergün iki ~~ 
eat dtıemanlarmıo her ıor 
taarruz ve tehditlerine aı•r::
dor ve Potapov bu 99atle ,,,. 
mes'allyetlol üzerluo alaııe 

•' imparatoru bu tehlike ve ti o· 
rozlıra kareı müdafaa ve O' ,,,. 
dafaa ve muhafaza edece~ 0• 
Kııhk ıaraydan kftçtık Te b # 

ıuai eve kadar giden yoıd• -
imparatoriçenin haberi olOJ•d'tı 
imparator hergGn geçer; ıoO~, 
lhtllAlciler burada 1e bO 1 .,ı 
manda ceb~nnem makloelef -
latedlklerl gibi lıletlrler, b0 

- Şonu Jfcır ,,; 

t 

l 

• 6 
g 
g 
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Ingiliz gazeteleri ateş pftskflrttyor 

·a Zecri Tedbirlerin Şiddet
lendirilmesi isteniyor 

lımlr 2 acl icra m. 
Emfoe'nln EmlAk ve Jt:ytı~ 

b1ak111ından 6dftnç aldığı pı · 
raya mu ki bil bankaya f potek 
eylediği lzmlr'de Gazel yurt 

• mıhalleefnln Şaa sokağındı S 
rakamlı 10 tıj numınh af lf 

1? ~. - • nkfınden lcareteyall Ye tenli 

Mussolini: zaterden emin bir adam tavrile ıntıtam n 186 metre murab 
1 d' J d k baındı olan bu mağaza depo 

ıp omaei alanın a oyun çevirme istiyormuş olarak kullanılmakta te iki 

Londn, 16 (Radyo) - BG· kasanamadığıaı lııbıt etmlı ola· 
ktlmet gaaetelerl; ıecrt tedbir· ,e 1 
erin Italya aleyhine derhal 

caktır. ,. 

Gene ga1etelerlo yazdıklarına 
g~re M. Mu11ollal ltalyı'da 
harbıa yakında neılcelrnecelnl 

ndetmektedlr. Millet, ba neti · 
ceyl bekliyor. Ve M. Muıııolh~I, 
harb ııhaeıodıo ıonra ıılyaıtıt 

cepbeılnlıle h11ırlıyor. Fakat 
tana da kabul etmek IAzımdar 
ki, İtalya çok naslk ıaf balar 
karıııındadır. Bllbaua ekono· 
mlk n f lııanııel durum İtal· 

dı 
tlddetlendlrllme1lnl lıtlyorlar. e, 

Deyll Telğraf gueteıl; M. 
'1011ollnl'ala zlferden emin bir 
•dam t1trlle timdi dlplomaııi 
.. haeıoda da oyun çevirmek ve 
lıtıa nkıt hzaamak. lıtedlıtfnl, 

e· 1 " tılya'nıa bu hareketine mAnl 
olmak için r.rcri todblrlerla, 
bQıaa dnletler tarafından ıld 
detlendlrllmeııl IAıımgeldlğlnl, 
Moralng Poıt gazeteıl; uteo ya'da çok feaalıtmııllr. 
lollekılf emniyet meı'eleefnln ______ , ____ _ 

11ıya dtıımGt oldogono, banan Fransız Zabitleri 
t.Dthebblbl de lıalya bolaado· 
~Du, aluelar ıoıyete1lnln kod· 
tetl ltk1rdıdan ibaret kaldıgıoı 
)•ııyor. 

De1U Herald gHeteal; derhal 
Petrola ambargo koymık lbım 
keldlğlol, ba ıaretle hiç olmu· 
1• Babetlıtan'da bGylk yağ· 
Qıarlaıdın ıonra barba denm 

ltalya kralı tarahndao 
kabul edildiler 

Roma 16 (Radyo) - Fra• · 
ııı ihtiyat sabitleri, bag6n kral 
tarafından kabul edllmlılerdlr. 

kapılı taı t1Hn111 te ıabaaı 

torakbr. İçeride afak bir bı· 
raka yazıhane nrdar. 1800 
Ura kıymetinde olan ha mı~a 
un10 maa mGıtemllAt mftlkl · 
yed açık artırma ıaretlle •e 
844 namırah emllk te eytam 
bınk111 kanuna mucibince bir 
defaya .nabeuı olmak ıartlle 

arhrmaıı 25 · 5 · 986 Pa11rte1I 
gGnG ıaat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak Gzere 30 gfla 
mftddetle eaııhtı konuldu. Bo 
arhrma aetlceılnde ııatıt l>edell 
rahmin olanan kıymetin yazde 
yetmltbeılal bularfla ençok 
arlıraoa lhıle1I yapılacaktır. 

Ahi takdirde 2280 numarala 
kfnana göre ıatıt geri bırakı · 

lacakıar. Saııı peoln para ile 
olup mGıterlden yaloıı yGıde 

lklbaçuk dellAllye ma1rafı ah· 
nır. ltbu gayri menkul Dıerln· 

de herhaagl bir tekilde hak 
tıleblade bulananlar ellerinde
ki resmi nııalk ile birlikte 

'm11111111111111111111111111111111111111111111111111mmnnmtımmıu1111n111111111n111m1111n11mım111111u11nıın11uı1111wınm' 
- -- -- -- -- -- -! ikramiyeyi Kazanan Gün 1 
- -§ 1 § 

1 18 Mart · Çarşambadır 1 
§ 1 - -
~ O GOnQn Kuponlarını ibraz Edecek Moşteri- i 
e E 1 )erimize Alışverişleri Nishetinde 1 
~ Yu·· zde Yu··. z ı 
1 1 ~ Bedava Mal Verilec~ktir 

5 1 11111111 1 
İ Sümerhank, Dereke Ve Fesane Fabrikala- 1 
:::ı -

; rının Oalis Yün, iyi Oto Tutan Mevsim· ı 
- lik Kumaşları Gelmiştir. 

tdllemlyeceğlal y11ıyor. 
Load•, 16 (RYdyo) - Fran· 

.. 'nıa Cennre'de alaetıA• ıed 
btrte, n haua hareketini tahlil 
eden gueteler; birçok yaz•lar 

Fraa3ıı ııeyyabları Klrlbal 
ıarıyandaa Venedlk Hrayı mey· 
danında Meçhol uker abldeıılal 
ıfyaret etmlılerdlr. Borada Ga. 
rlbaldller teıalr ltalyan 11blt 
lerl laraf1ndao kartılanmıtlardsr. 

1 Vitrinlerimizde Görünüz 1 
yirmi gGn Arfıada lımlr icra. iJ!L.... ~ 

ıın11 m Gr1etıat111ı llıı m dır· A kal ~4?/Jll lllllllllllllllll llll lll il il lllH llHnl lllllll lll llllll llf HlllllUllll llllll il il l il il lllll lllllllllll il lllllll ! il il 1111111111111111111111111111111~-

Heyet Faılıt me11rhgını da 
halde haklan tıpa ıictllnce . --------••••.f • k 16 l maldm olmadıkça paylıımadın K.olık, boAas. baran zmır omutanlığı sat. al. komisyonu İ na arı 

)llıyorlu. 
ılyaret etmfılerdlr. Bundan hırto kalırlar. 13 5.936 tarlhJn h11tahkJarı Mıt. MY ... t . al. komlıyonandan: 

den itibaren prtname berke1e Birinci sınıf maıehassm 1 - Bir metreıılne blçllen ederi yirmi iki kuraı olan 450 ıoara Mn110lfnl tanfınd .n ka 
Taymlı gHeteal; Italyayı kırtı 

•ecrı tedblrledn tlddetleadlrll · 
llııe•lol Franııa'aıa kıbal etme .. ı 
1•ıımdar. Ea~at Cenene'de Fıan· 
11• ılya1etlaln deAfımeal gftç 

bal edllmltlerdfr. Vatlkaada p•pa 
tarafından kabul edllea Fraaııa 
ihtiyat sabitleri bogCla Roma'yı 

açıktır. Talip olanların yGzde Doktor bin llA 550 bin metre çameıırlık bu ile bir metreelae 
yedlbaçak teminat akçaaı nya biçilen ederi 245 karat olan on ıeklz ili yirmi bin 
mlllf bir banka itibar mektuba Sami Nazif metre kıtlık elblıellk kamıı kapat. utfla ekıılltmeye 

be hır mee'eledlr. 

terketmlılerdlr. 

Avrupa'lılar 
Yemen toprakla· 

n 3' 6378 dosya aamınılle BaytQrk konmaıtar. 
2 inci icra memurluğuna mi· 2 - Çamatarh~ın tartnımeel altıyh beı, elblııellğln ıutaa · 

lef ll'ran11; ltalya'ya kartı secrl 
ledblrlerlo, lokarao dnletlertle 

1 il' 1 ~ 9.115 Birinci beyler ao~ak No. 36 me1I lkl'fb kırk bet karattur. racaat arı n o anar. .. 
H. fı, No. 681 Telefoa 2310, nl 3668 3 - Çımatırlağıa ilk temlnah 7500 n elblııellk kamatıa ilk 

•· 4lrnaa.,a bir ınlaımaya r111 
01111adıtr takdirde Almanya'ya 

"' tatbiki pruaı llert ıare · 

rına girmiyeceklerdir. ÖKSÜRENLER 
KadClı, 16 (Radyo) - At.nan Mutlaka (OKAMENTOL) 6kt6ılk 

haberlere gôre Atrupı'hların tekerlerini tecrllbfl ~iı .. 
~ktlr. 

Londn, 16 (A.A) - DeyH 
'telgraf gazeteıi, ltalya'nın ka 
ı-.dıgı aferlere nı.:Ueo eko 
llt>IDlk nılyetln çok uyd lı · 
dıtı, aecri ıedblrlerta ltalya'ya 

Yemen toprakluıaa girmeleri ı ... .-.. 
ya•k edllmlotlr. 

Hasta Bakıcı 
Kadın Asıldı 

•t•r bir darbe lncllrdlilDI •e Loadr1, 14 (Rıdyo) - Re 
1' bQ11ların mallı•matı tatil edl· dlagam adında bir baııta bakıcı 
ıd· lt11ceye kadar ıClreceğlnl ya kadın, bagln idam edllmlotlr. 

''Yor. idam edilen kadta, bakugı •e 
atJ Nlyöa Kronlld gueteıl dl kendi namına nıılyetname y11 

)or ki : dtl• 1akat bir kadını par11ıoa so 
11. "Milletler cemiyeti ıGr'ıt te tamah ederek zehirlemek ııare 

'bet.netle harekete geçecek tile ôldGrdDğlod~n idamı mah Te Pllrjen ı,abab'uı en dttflD 
hlr mfhhil tekeri oldupno 
uaatmayanıı. Kunetli mCle
hil iltiyeuler (Şabab Sıhhat 
SClrg(ln Haplan)n1 maruf ec
zanelerden arıeınlar. 

eo' l 
fi' ~· mGtec1tlıla hiçbir ıey kllm edllmlıtl . 

ıı• ~rg · T h .11 . Japon dış bakanı 
anı a vı erı 1. 1 . k b 1 . 1( se ır erı a o ettı. 

eşidesinde Ka· T ... kyo, 16 (Radyo) - Yeni 

d' ~nan Numaralar hariciye bıkana M. Blroıa ilk Foça 
Ankara, 16 (A.A) - YGzde 

4~rt falıll, lkramlyell 1933 
t.gaoı dahili lıtlkrH tahville· 
tl1aın bagGn yıpılaa keılde· 
:'de aeag.dakl namıralar 
•1anm11tır: 

30,000 Hrayı 42466 nama· .... 
l 1

• 15,000 llrahk ikramiyeyi 
~4184 numarala tabtlller 

671tnm11tır. 155614, 63229, 
g 38, 44301, 44301, 69480, 
~750 aumıreh tabYlller de 

._ 9 tar lira ikramiye klaan: 
'-•tlardır. Bundan baıka 28 l 

1 
1hlle 120 ter Ura ikramiye 

~bet eylemle n 5000 tab•tl 
•rnortl olmuttur. 

Hırsız aranıyor 
4 Seı,111 meacld mahalleıılnde 
~lağa tarluıada bakkal DG 

~i11 oğlu All'nlD ' dClkkAnına 
~lar oydurmak ınretlyle 

• gtrmlı, çekmeeedea 90 

9'lmttltı. BırM •IDIJOI • 

defa olarak ıef hicri kabul et. 
mittir. 

Çocuk hastalıkları 

mfltebassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrını lıer gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniğindc kabut 
eder. Telejotı 3990 

Yolcularına 

Kolaylık 
AyHhk, Dikili, Ahın 'lH, 

Edremld, Tire it.ula, Konya, 
Salihli, bo ballara yolca yGk 
ınklyatı, 

Zinet 
garajından her gtlo muntaum 
Ye emin bir ııarette otomobil, 
kamyon ve tenezztlblerle temin 
edlllr. 

Kınık Şarbaylığından: 
1 -

2 

3 

Kuabtımızın fennf elelr.tlrlk teıleat projeıl 26,4,986 
eah gGatl ıHt 10 da açık ekıılltme ıuretlle uray eacG· 
menlnce yapılacıktır. 

Şartaameetnl g6rmek HZU edenler lımlr t1rbayhğını 
n Kanık urbayhAıaa mftraetıat etmeleri. 
Projenin tanzimi kıymeti mubammeaeıl 250 Jlra olup 
tekliflerde y6•de 7 ,5 mankkat ~ftteame penıı ıbna· 

..... 8 11 l' 17 902 
i re b- \ l pt:. 

lımlr 2 acl icra m. teminatı 8575 Uradar. 
EYUya sade Naclye'ola Em 4. - Çamatırlık besin lbıleııl 4 ·May11· 936 pızartul gGnl 

IAk n Eytam bauklııadan Hat 11 de elbleellk lomıtın lh•leet ayal gGa .. ,t 

6dftnç aldığa panya maklbll 15 tedlr. 
bankaya ipotek eylediği f z 5 - Etılltmye gtrec:ekler kanuni temlnatlarlle kanunun lkt 
mlr'de F.ettıh mahalleılola Et· n 6ç6ncCl maddelerinde yazılı belgelerlle birlikte teklif 
Uya sade aobgında S4ı eııkt mektnptar1nı ihale ıaatlndeu bir ıaat enel M. M. Ye· 
11 no. ıajh haneye girilince kAletl 11110 alma komlıyonana nrmelert. 

bir koridor G•erlnde Gç ocl•, ı-~--------•-OO~s __ ...,._ı_1 __ 2_2 __ 2_6 ___ ı~ 
karıula bir nla Te uluda lzmir Lise ve Orta okullar satın al
helA ve motbak mncat olop 

Balkapın1r ıuya, elektrik teııl · ma komisyonu başkanlıgv tndan: 
eata •ardır. 2000 lira kıymetli 
bo nfa malklyetl açık Erkek ll1eılnde 992 Ura 68 koroı bedel keelf il lıçl yatı pH· 
atllrma ıareılle Ye 844 00• yona ikinci kııım laıaaııaın J 6,.&,936 çareamba gGnCl yapılan 
marala EIDIAk te Eytam bıa · açık ekslllmeıılnde fenol ehliyet belegeel bolaamatı gerekli olan 
kHı kaanna mucibince bir de · leıekll çıkmıdığıadan açık ekalltmeııl on gllo mahlmıı H Gıter· 
faya mıhııoı olmak t•rtlle ar· meııl 27 ,4,936 pı•art.,ıl gaoa ıaat 15 ıe Kfthlr dlrektôrlftAlnde 

yapılacaktır. 
tırmaıı 2J ö 936 eumarteıl glaG 

1 - lıteklllrr Gıterme gftnGaden en H ıekls gCla enel Ba· 
1111 l l ·de icra dalremlı içinde 

yınchrhk dlrekıörIG«Gnden al•caklırs bo lee alt fenni ~hll1et 
yapılmak Gzere 3o gaa mGd· nıılkllars ve yClzde yedi buçuk heeablle 75 llralak. ilk teminat 
detle ııt•hA• konuldu. Bo ar· 

ahtlarlle birlikte 6ıterme g6o • e ıaatlnde komlıyona relmelert. 
ıırQJa netlceıınde ıatıı bedeli 
'her ne olorııa olııaın borcun 6 2 - K.eılf, eartoıme te lneaıt yerini ğôrmek lıtlzeolerl de 

denmeıl tarihi 2280 nomarıla 

kanunun mer•tyete girdiği ıa 
rtbtea ıoaraya mflııdlf olmuı 
haıeblle kıymetine bakılmayarak 
ençok arııranın Gzerlae lbaleel 
yapılacaktsr. Sıtıı 84.4 numa· 
ra.h EmlAk Ye Eytam ı banka11 
kanana bGkClmlerlne gôre ya· 
pıla~ından ikinci artırma yok 
tur. Satıe peıln para ile olup 
mlıterlden yıhoıı yGıde iki 
buçuk dellıllye m11arlfl ahnır. 

ipotek eahlbl ataetıkhlarla dl· 
ğer allkadarların te irtifak hak· 
.kı eahlplerlaln gayri menkul G· 
ıerlndekl bıklanoı buıuıılyle 

falı •e maırafa dair olan lddl· 
ılarıaı lıbu illa tarlhlndfln hl· 
baren yirmi gClıı içinde etrakı 
mOıbltelertle birlikte mtmarl· 
yeılmlıe bildirmeleri icap eder 
akel halde baklan tapa llcllince 
maldm olmadıkça paylıtmadaa 
hariç kalırlar 1 J.5.9:J6 tarihin· 

her gftn Erkek llıeılae bııvarmaları . 

lzmir Tramvay ve Elektirik So~yetesinden: 
Teulaı bıtlarlle bran1m1Dların bağlımaıa ameliyata için la~· 

diye tellerlndekl cereyanın ııagıdı gôıterllea yer Ye gClnlerde 
keıılleplleceğl ıayın aboaelerlmlace bilinmek Gaere Uta olanar. 

Saat 9 dın 15 e kadar: 
Pa11r gGalert : Sektôr Vl Babrlbıbı 

" Vll 
Vlll 
ıx 
xın 

Karantina 
GGzelyah 
Etrefpata 
AeanııOr 

Saat 1 2 den 14 e kadir: 
Pttaar gönleri 
Panrteıl g6nlerl : 
Sah gGnlerl 
Çareamba ~Galeri: 
Perıembe gftnleri: 

Cuma gGolerl 

Sek.tör Xl n X IV Gazi bolnrı 
V Çarı• ve Ba.rrıkh .. X il Meaarlakbıeı Taran H Bacı 

X Konak 

" iV Basmahane 
il Kemer 

Karpyaka · Burana ıark eektôrft 
Sektör 111 Al111acık 

M l DaragaQ 
K.areıyaka '-arp ıek•ôrü 

buçuk temlDat akçeııl nya mll 
il bir baab itibar mektubu n 

inci len meauuluAuna mlna. 
atları llAa olaDar. 941 



V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 
AMERiKAN ExPORT LlNES 

"ExMOOR11 vıporo 12 nl 
sanda bekleniyor, Nevyork için 
hamule ılıcaktır. 

11DELOSu 'faporu 13 nlHD· 
da bekleniyor, 18 olHna kı 
dar An&ere, Rotterdım, Bam· 
burg ve Bremen Umanlannı 

yftk ılıcaktır. 

S.A. ROYALE BONSGROISE 
DE NAVlGATlON FLUVlALL 

ET MAR1TIME 
11 DUNA 11 vapuru 10 nl81odı 

bekleniyor, Gılat:r:, Belgnd, 
Budıpeşt, Bratlalava ve Vf yana 
tçla yftk ılıcaklır. 

SPANSKELINJE OSLO 
"BA YARD11 motörft 11 nl· 

tıanda bekleniyor, Hayfı, lı 
kenderlye Dleppe ve Not reç 
limenlarmı yok ılıcaktJr. 

Vaporlııın lelmlerl gelme 
ıarlblr.tl ve anluo t1rlfelerl 
hakkındı bir ı11bbGde gfrlol · 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Fratelli Spere.o 
\' apur Acentası 

HOYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

11GANYMEDES .. vapuru 20· 
4 36 t1rlhlode gelip 25 4 ·36 
t1rlhioe kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSIERDAM •e 
HAMBURG ltmınları için yak 
ılıcaktır. 

SV ENSKA ORIENT L1NIEN 
0 ALGER1Au t1paro 14 4:36 

da beklenmekte olup yakana 
ııhllyeden eonr1 ROTTERDAM, 
BAMBRG, COPENBAGE DAN· 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO ve ISK.ANDJNAV· 
YA llmınları tçla yGk 1111· 

cakıır. 

SERViCE MARITUt ROUMAIN 
0 ALBA JUUA,. t1pora 16· 

(·36 dı geJll' 17 4 36 da Pt· 
RE, MALTA, MARSILYA Ye 
BA RSELONE hareket ede· 
cektlr. 

u ALSA JULIA,. npuro 7 6 · 
36 dı bekleomekte olup 8 6· 
da PiRE, .MALTA, MARSIL· 
YA n BARSELONE için yak 
alacaktır. 

Yolca kabol eder. 
llindıkt hareket tırlhlerlle 

anloolardakl değişikliklerden 

ıcenta mu•oıtyeı kabul etmeı. 
Fazlı tlf elllt için ikinci 

Kordon'dı Tahmil Ye TabUye 
bln111 arkuıadı FntelH Sperco 
npur ıcentabğıoa miıncaaı 
edllmeel rica olunur. 

Tele. 2004 • 2005 · 2663 ..................... 
Olivier vEŞQrekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2448 
THE ELLERMAN LlNES LTO 

',TBURSO., vapura olsan 
lptldaaıodı Uverpol ve Snn· 
eeadın geltp tıhllyede bula 
nacak. 

NOT : Vürut tarlhlerl, va 

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 il l il l l l l l l l il il 111111111111111111111111111111~ 

~ Al~şehir Banl{ası ; 
= ·-· -~ IZMIR ŞUBESi § 
~ lldncl Kordon Borea Charındıkl Kendi Bloaeıadı -
- TELEFON:2383 ---- __ __,.,....... = = HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. ~ / = Vadesizlere % 4 = / 

~ Mevduat Şartları: A!t• ay \•adeliy~ % 5 ~ 
=: Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. -= ------- = 
~ Zahire, OzGm, incir, pamuk, yapak, afyon neılre komlayoncoloğa yapılır. Mıllar ~eldi· ;;;;;; 
E: jtlnde 11blplerfne en mtlsald şeraltlc avını urlUr. -

•ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ıı n ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı n 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarına her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambalar emsallerine nübeten yü:.de 

20 daha az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
da ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı

yacak$ınız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon mılzeme depoıo Vf' 

Slemenı fabrikaları mame11Uf 
l'eştemalcrfor 77 - 79 Telt>fon 33.12 

, 
I' 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur 

Ambalaj ve komprimelerfn uzerinde halıs· 

lıgın lımsali olan ® markasını arayıoıı 

("" içki Alıp Satanlara, 
5 Nıızllll Madran rakı fabrlk111 bir eene evvel ıon ıfetem ~ - ~ :E Gzerlne teıt11tın1 yeallemlt bu ıuretle lçlcllere de 11bbi n · ~ 
~ ~ =: kı nrmekte bulunmootor. Vakdle lmılAtın k4tl gelmem11· ~ 
;§ ılnl mal nrllmtyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Retıdlye, ~ 

E Sake. Milis, Moğlı, Bodrum gibi yerlere de mıl 'ferllecek· ~ 
§5 tir. lekontolar a~ığıdıdır. · ~ - ~ := 96, 49 190 lmruşlok olşeltrdf' yOıde 20 lekonıo nrlllr ~ 

lliiıııııill----------------•iiıi•lliiiiiiiiiiiiiiiıiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıml:: 29, ~ 1 « «: « 15 « • ~ 
s 7 2. 38 c « « 20 c (1. ~ 
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Sabunları 
Kiralık 

Ü M J o Lo ks SABUNLARI) dayanıklı, kullanışlı ve 
fabrlkaııının blleıdıdlr. Her yerden uıyınız . 

lzwlr'de Gôztr.pe tramuy 
caddeılnde Sadıkbey bıbç ... ıl 
kartıeında 69;1 numaralı bıof'. 

E•I gôrmek erzu edenin yanın 
dakl 691 numı.ralı haneye, 
konıorato yapmak ftzere Kartı 

Toptan t!e perakende !atış JPri 

Omid tabrikası 
Telefon 3047 Keatao~ pnırı 

- ~ 
S§ 22 c « « 14. « a: ~ 
§ 16 c c « 16 « « ~ 
5 Boo ıloeler .ı. 'azilli ıeıltmt 25 11otlllıre 3 koruşı ıhaır ~ 
= c c 10 « 2,5 < « ~ 
5 7.. ~ = « « 15 « l, ., « « ~ 

~ N11UU'de Madrao mığ1Zaaındı kıhve 100 koruoa buoı ~ 
§ mtımııll bıkkaUye eoy111 da çok ucuz nrlUr. ~ 
§ .\ladran mağHaaı ve ralu imalithaneıi uhibi ~ 

in 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L n ır i i 111111111111 mmnHI 
Açık Eksiltme ilanı 

Menemen Urhaylığından: 
l -· Belediyece gllıterllecek bir mıhılde keolf Ye projesi mn· 

clbloce yeniden yapılacak fenoi meıbıha lao11ı 8,4,936 tırlbfo· 

den ltlb1rea 15 gGn mtlddetle ıçak ekılftmeye konulmaoıor. 
2 - Ekalltme tol 24,4,936 tırlblne raıtbyın cuma gGnG ıaıl 

15 te belediye dalreıfnde lcıa kıhaıcaktır. 
3 - Bu loa11ıtıo mubımmen bedeli 6579 lira 49 kuruotıO 

lb1retttr. 

4 - Tallpln mobımmeo kıymet Gzerlndeo yGzde 7 ,5 nlıbt· 
tinde teminatı monkkıte vermekle beraber lhıleyl mGteıklP 
on gGn &1rfındı lıbu ıemloıh yaıde onbeoe lbltg n ekıUune 

oırtl1rı dılreelnde aoterltkteo moıaddak muknelenımeyl 11110f 

iki gftn zarfında tanzim etmeje mecbordor. 
5 - Bo loe tıllp olanlar şartname keılfoıme 'feaalr e"ık• 

bet Ura mukabilinde belediye dılreelndea ılablllrler. 

6 - MOte1bbldln bo gibi lolerl yıptıAına dılr nıfıı madilt· 
IOğGoce moaıddık fotoğrd lı ehllyetoımeyl ve ticaret od111 odı•• 
natkaıını bılz olmaııı oarttır. 

7 - Tıllplerln moıyyen gftu ve BHlta belediye dairesindeki 
komlıyonı mGracaat etmeleri ilin olonor. 11 14 17 21 

purlırın hlmlerl ve navlun Gc· •llllllllllflllllllllllllllllllllllllf I O O g T O R 11111111111111111111111111111111111111• 
retlerlnlo değlelkllklerlnden mee -

ully•• kabul •dllm••· ~ Operatör Arif Y urcu 
yah Kemalpıoa cıddealnd,. 

•eleepltçl Ahmed Ntbıd'a mG· 

~ := Merkez Hastanesi OperatörO 
Teze · Temiz · Ucıız iliç - -= Uıetalarıoı bu PQo 15·18 e kadar tklncl Beyler ıokl.tı §§ ller ti'irlii turalet çeşitleri " "' = Tnrk mGuyede 1alonu kuıındı 78 N.lu moayenf'baoe· ~ 

Hamdi Nuzhet 
SIHHArf 
ECZANESi 
Baodorak BOyftk Sıltpcl 

o~lo haDI hrtneındı 

E ılnde kabul eder. Telefon :J:WS =: 
•n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mıı ı ı ı • 
Aydın vilayeti Dalama köyil muh-

tarlığından: 
Aydıa-Karıhıyat uıbtye me.kul ollD nılımı Çaffl81Dl0 ha 

rltHı ılıoıc•~ıodın ııllp olıol1rın ıeraltl ınlımık Gzere kay 
ldareıloe ve kamuobıyhğı mOrarntları llto olunur. D. 15 

l.JnlverBhede DGçent, 
(Manin l'rofe.ör) 

Or. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Uaetalara herg4a 6gleden 
eonra baku. 

latiilll cıddeai No. 99 
Ankara apartm.aı 2 inci kaı 

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

- ~ 

•ı111111111u11111111111111._ Oo kior ~11111111111111111111111111~ 

. ! A. Kemal Tonay 1 
=: BateriJolog ve bultışık, !algın hastalıklar mıllahassısı ~ 
§§ Bumahane ieta1yono kaqıundaki dibek eokak baıında 30 ıap.• ~ 
S b e• ve muayenehanesinde 1abab ıaat 8 dan ıkıam eaat 6 ı kadat ~ 
=: h11talanıu kabul eder. J ES MOracut edon haetalara yapılman üaımgelen Mir tahllllt ye 

S mikroıkopik muayeneleri ile nremli butalara yapılmaeuıa eeYaı gô-

lııİılıİttllİıİıİİİIİıİİİımİlllmlıilıiüiıİttİIİİmttİllİİİİ~:;:~:~ ~:~·~r.11111111111 
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