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Italyan'lar 
Uabeş'lerin Adis · Ababa'yı Bo

şalttı ki arı o ı Bildiriyorlar. 

lTınumi Harp Tehliliesi Muhalil<alitır 
Bulgar başvekili, Bolgaristan'ın no· 
lamıza muhalif olmadığını bildirdi. 

imparator 
. l'ahttan 

Ordumuzun, Gayri Askeri ~hntakaya Çekildi mi?. 
• . Gftya tahtı oğlu 

Girdiği Haberlerı Yalandır. veliahda bırakmış .. 

halya'nın Balkan Antantından Evvel, Yunanistan'a 
8ulgaristan'la Birleşmeği Teklif \ 1 e Bu Takdirde Edir

ne'yi Vermeği (!) Vadettiği Haberi Oe Asılsızdır. 

İstanbul. 19 ( llıuusi) 
Amerika Ajansının tıerdiği bir 
habere inanmak Uizımgelirse, 

Habeş Jıüktımdarı, sulhü temin 
edebilmek için tahtından va: 
geçmiş ve yerini oglu veliahda 
bırakmıştır. Ayni ajans bu su· 

Jetaobol, 19 (Boıuıi) 

llulgar baovddll Solya'dald ıe· 
f lrlmlıl kabul eduek, ılfabi 
beyanatta bulunmoo ve Tilrkl 
Ye'ıılo boAezlarso gayri Hkeıi 
bıte konmHa etrafındaki ttt"b 
baıone 1JJohallf olmadı,:tıoı bll 

dlrmlıatr. 
htanbul l 9 (Özel) - Post 

Pırizyen radyo11n, Hl'lkl ak 

.. ınkl nr.şrlyata aruında, ır,iiya 

8eyeıl VekUeolo ayın onbeolo 
de Ank.ara'dald lçtlmaından 
loora Boğazlar ihakkında diğer 
detleılere nota terllmekle be 

"ber, ayol ıamanda Terk or 
doıaaon da gayri aıkeri mın · 
likaya girdiğini blldlrmleıl. 
~kldar mehaf U, hu baberlerJ 
kıt'i ıorette tekzip etmek · 
ledlrler. 

Blkreı 17 (A.A) - Natio· 
'alal Noa gueıe"t bopsların 

lıbklml hakkındaki baımaka 

leatnde diyor ki: 
Tarklye yaptı~• jeıder barııı 

laanla bağlı oldoğano •e bal· 
kaa anıaoh isaıı gtbl bo •n· 
itaba koralmaıındı eıH toto 
ita prensiplere ıadık olduğuna 
gGtterdl. Bu nılyette Tlrkiye 
ltoınaoyaaın 11fektlf yardımrna 
Qaustahakhr. Tftrklye l.nkôme 
llot• bogaaları tahkim husu 

IQ11dakl karan iki huıoılyet ar 
'etanektedlr. Bunlardan birisi 
Conıur relıl Kamil Aıat6rk'ftn 
.\trupa'd• ınat ıebllkeal gfir· 

Qaeel n diğeri legal bir yol 
1• .. lbetmesldl r. 

hıaobol, Hl (Buıuei) - Aıt 
'•'da çıkan Patrlı gazeı,.ıl, Bal· 
kan aotantını tetkik edr.n bir 

~•kale aefreylemletlr. Bu ma 
ktlede eöyle bir iddia vard1r: 

İtalya bOkiimP-li, Hılkao an 
1•n11oın yapıloıaııodan enet 
\' uoaoiııan hftkt1mP-tlne beoıru . 
t•rık. Yunaolıtlao 'rn Bulgula· 
1•n'ta blrlcfmr.ılnl ıavelye f'l 

'-ıletlr. Bu takdirde de Edlrne'yl 
\' Ooanlıtan'• vermek Hdlnde 
boıonmuııur. 

Allkıdar mebaf il lıe, Pat 
tle•ıu bo neşriyatını gayri Hrld 
1~1ekkt elınektr ; 

Eım_,k tf'dlrlrr. 
Londra, 18 (Radyo)- Ajanı 

ltoyıer, ı~ıanbol'dao aldı~ı bir 
baber le, AıatOrk 'On bıkanh · 
t111da yapıleo vekiller heyeti 
1~1111aında Bogaslar ve Trak 

~n aıker.!::!lrilmesl için 

~eplio 
'1oenos-Ayres 'te 
~ 8oeaoa·Ayrea 18 (Rıdyo} -

Plln balona bu ubıb uıt 
~l de burayı gelmlıtlr. 

Çanakkale lıoğazı 

~mGblm kararlar ırerJldlğl hak· ı ıı tarafından ıeblp edlldlğlnl 
kandaki haberin Anadolu ıjan bildirmektedir. 

retle, Jıalya hiikıimetinin lıar· 
bın durdurulması için Mareşal 
Badogliyo'ya emir rereceğini 
bildirmektedir. 

Roma 18 (Radyo) - l1a
beşistan'dan gelen haberlere 
göre Necaşi. bilakaydü şart 
sulhu kabul etmege karar ver· 
mişıir. M. Mussolirıi. Mareşal 
Badoglio',ra bu şart altoüla 
yapı/ocak sulh teklif ini liabul 
eımesini bildirmiştir . 

Radek 
lngiliz· Siyasetine 
Hocum Ediyor .. 

------===========------- Moıkon 18 (Radyo) - ll· 
Konseyin, muhariplere yeniden •eıılyı pseteslnde• Kari Radet 

teklif yapınası mubt~meldir .. · ... ,reulğl bir yazıda, Uaak 
ı ~.trktakt •asly.,tler çok mDhlm 

18 1 K • • T J gôalerllmekte Ye lngllla'lerla er omıtesı op 8• 1&rı ırkın blUln Avrupa me· 
naf tini tebdil eden ıl1aeetl 

A d K k Cizerlne dikkat DHHl Celbe· 

OJrsa vrupa a or -llllÇ dll~:~,ıed~~dek, Ren meı'eleıl 

Ihtı•la"tlar Kopacakmış. doı.,ı,ue Atmanr•'yı htmıye· 
kir ılyuet ıaklp elmeslnl yan· 

hı bir ılyıBfıt addetmektedir. 
lnglltere'oln ılyaeeıl, Almanya 
ile Japonya'nan tecnlılerlnl 
adeti teı•llL eder gôıterllmek 
tedlr. R11dek makalesinde: 

•• 
Zecri Tedbirlerin Kaldırılması Et
rafındaki Cereyao:Çok Zayıftır 

Parlı, 1 S (Rad· 

yo) - Parla~·· 

ıeteleri ; Ce· 
nnre'de iokt~af 

eden @oo VHlyet 
hakkında hemen 
ayoi ei!H dahi· 
llodtı neerlyatta 
bu luomak •• dtr· 
lar. 18 ler ko · 

mlte•lnln dur.ti 
takdirinde Avru· 

pa'da korkunç 
lb itAılar tahmin 
edUmekıe Vf' bu 

bAdlıeluln meau 
liyeılnln M. E 
den'e raci ol•· Eden, Fllinden'le karşı karıı • ..-a .. 

ca~ı llerl ılrllmekıedir. hu temin ve ayol zamanda 
M. Eden°ln, lnglliz meoaf llne dosd1rıoı kaybetmemek için 

Uloılar Soıyeteslol alet htlhaz çalıeacaktar. FnnH'o•n bu• ıl 
etmek istemesini Anupa için yHetl, ıadec" cihan @ulho na 

gayd kablllkabol gôrOlmektedlr. mıoa ıeçllmlotlr. halya doıılo · 
M. Flaaden ile M. Pol Hon· ~onda Fraoıa'oın ıarfıoar.ar 

kurıan nokıai nasırlarını açıkça etmesi çok mDokOldar. 

ıöylr.mlo olmaıı, Fransız geze. Cenevre, 18 (Radyo) - OnOç 
telerlnce uzlyetl •alAba dogro ler komlteal r~lıl M. Madarya 
ıftrClkleyecektlr. EsHen zecri ga, Babeo marıbbaıından da 
tedbirler cepbeal lurılmıe de· red cnabı ılınca, raporuna 
mektlr. lagUtere ıoıyetede akil · haaırhyarak pazartesi gGnG kon· 
liyeue kalacaktar. ÇGnkO, meı· ıeye ..erecektir. 
ullyetl bu ıuretle Oıerlne ala. Konıey içtimaı gizli olmıya. 
cet bir devlet ıaeınur edile. cıktır. M. Madaryaga, raporunu 
nıes. Fraa11, ıulh namına ha· lsab ettikten ıonra konıeyd" 
rekete karar Yermlttlr. dlger ılAkadarlar noktalnHar· 

M.' Siro•11aa aıon nuıkanclaa Jmaı lııb edeceklerdir. 

dı ınlııılmıııır ki FraaN, ıDl· - Sonu 6 ıncı sahi/ede -

.. Japon'lar Ren mee'eleeloln 
ılacagı tekle glSre dabı mClıbet 
,., mGbllk ltfebbaılnde bulu · 
nacaklard1r. Bu dan, ihmale 

d~Arnn, ı\uupı mee'elelul Aı · 
ya ve Afrika dnelarıoa feda 
edllmemelldlr. Bu ılyaseUea 

en evel zarar görecek ln,clltere 
ol•caktır. 11 Ş~kllode bitirmek· 
tedlr. 

r-
Bugün 

Konferans Vaı· .. 
hog6n BHl 18,30 da Ualkevl 

ealonunda mGblm bir konferan• 
vardar. 6aronun aylık konfe 
ranılarından bu aya ald olanı 
lçla lıtanbul Üol•erAheıl bu 
kok fakOheıl ve 11l~aHI bllgl 
ler mektebi profesöalerlndea 
Alt Fuad baro relıdlğl tarafın · 

dan davet edllmletl. Dt>ğerll 

profeıör; bu duetl kabnl el 

mittir. BogOa denlıyollara it 
letıne idaresinin uparlle eeb 
rlmlse gelenk ak .. m Clserl 
konferansını verecektir. Kon· 
feranıan meuaa (Bakaktı ıh 
IAk kaldeel Ye ıblAkın hukuk 
Oiıerladekl teelrlerldlr.) Kon· 
ferenu lıtlyeuler gelebilir. MO· 
11enerlerlmlıla bu çok de~erll 
konferanaııa lıılfadt"ye eltıb 

edecekleri ıDkbeliıdlt. 

lngiliz donanması Malta' da .. 

Avrupa'da vaziyet tehlikelidir 

Akdeniz Manevrasın
dan Çıkan Endişe! 

---------1 tal}' 8 Da Harp Korkusu ile Askeri 
'TedbirJeı- Almaktadıı·. 

l..ondra 18 (Radyo) - Cc· 
belGUarıkıan ahnan ıoa bir 
habere göre, fnglltere dooan· 
mııınan Akdenlı f lloıunun bir 

kıemı, deni• bakınlı~ından ıl· 

dıiı Ani bir emir emlt Ozerlne 

Akdeolılo tlmıl kısımlarında 
mıneuatara çıkmı,tar. Biç bek· 

lenllmeyen bu mınnralar, eı· 

y-ı çeYenlerde dikkati dnel 
eımleılr. logtllı doaaam11Jn•, 
Mahalrda balona• ıorptdo Ye 
tabtelbablrler de iltihak ede1 

eekdr. 

lıtanbul 18 (ôzel) - Akde · 

nlzde Iaglllı f lloso bOyftk ma· 
nnralara baılımıoıır. OaOçler 
komltealnln mtızakereılnln akim 
kaldığı ve zecri tedblrleriD .,. 
tmlmrıının yeniden meuonba 
hlı olduğa eu gftnlerde, yapılan 

bu manevrayı bOyftk ehemmi . 
yet verilmektedir. 

Bunı makabil. 1ıalyı dı, 
Avrupa ofnklanuı 11rmakta 
olan, ayol samanda k11men 
kendisine teırecclh eden uıl· 

yeti gözônOne alarak muhtemel 
tehlikeye karı• askeri tedbirler 
almaktad1r. 

Japonya, Her Ne Olursa Olsun Ha
heşistandaki Haklarını Koruvacak! ., 

Tokyo 17 (A.A) - Dömei Ajao81 bildiriyor: 
Japonya hiik4meti fıalyan Hıber ihtilafının fokioafını büyük bir 

dikkatle takip etmektedir. Milletler cemiyetinin veya 1-'ranıa •e lngilte
ain bu ibtilif etrafındaki hattı hareketleri her ne olurea oleuo Japonya 
Habeoittaa'daki ekonomik meoafiini mubafaHya çalıoac1oktır. 

lspanya'da örtl idare temdid edildi 

Tevkifat Devam Ediyor, 
300 ~Zabit Azledildi. 

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

Jil RohJes,:Haşhakan Azana'nın Dik-
tatörce Hareket Ettiğini Söyliyor 

lspanya'da niimayişçilerden bir gurup .• 

Mıdrld 18 (Radyo) - Kı· bazı barekitı letlrik eulklerl 
bine reisi M. Azanı Madrld'de için Oç mlnlay teırklf edllmlo 

- tir. lçbakana M. lroga ıhll 
Jimnastik Bayramı. ınuhalaıı ıuuaııaa meoıub soo 

Erkek lfıemlılo ıdetlım bay· ııbhlo daha ırazlfeılae albıyeı 
ramı da bugQadGr. Mftııbıka· Yermlotlr. 

lu için h11arlınıa progrem çok Yedi ayalette hpaayol Fa· 

1eagl•ladlr. - Sonu 6 ıncı suhifede 



Fihte'nin 
9 

1807 de ilk Gnte Almın vı 
tını f lk:lnl ône etırdQ Fıkat 

bu kraliçenin idealini çok 
ıeıyordo. Kraliçenin nlkOııiı, 

Franaa'yı, bllhHea ıpolyon'ı 

karşı mücadde idi. Fihte ise 
bana yalnız, Alman ntaoper· 
nrliğlol uyandıracak bir vasıta 

telAkkl ed.,rek, Almanya'yı, 

Amerika hlrle~lk devletleri gibi 
hcgcmonlet bir federasyon yıp 

mak istiyordu. (Bltabe) lerde 
Ftbtenln bftUln enerjlel ile 
görOlOr. Doyçlend f lkrl, Flb 
ıenfn hitabeleri ile bıolır. 

Oodôrt hitabenin bazıları 

v111nııeYerllk, bazıları felsefe, 
b1ııları pedagoji 1lzerloedlr. 

Flbte bunlardı göstermek 
lııter ki letllAya oğramalırsndı 

ki batan hata: kendllerlolndlr: 
"Yıgmur, çığ, kabt veya he · 
reketll seneler, bizim konell · 
mlzlo raalldk ettiği oeyler de· 
~Hdlr. Fakat beeer bıyatı, in· 
uoıo lneınla mOnaaebetlerl lol 
yalnız losıaa tıbldlr . ., 

Eğer Almıoy.aın yok olmı· 
ıını letemlyoreak, hemen tae 
koyolmahdır. 

FJbte ilk Once fenalığın ee 
hebleriol trıyor; iki oeyde bu 
loyor:} 

( l) Egolım. (2) ecnebi taklit 
m1Dlsl. 

Do taklltmıntıl, Almanları 

hariçte ticari, zihni, ahlAU 
senetler aramağa ıe•keul. Hal · 
bukl bunlardan Almanya'dı 
kendi nıtOrlerloe göre daha 
oygono nr. Almanlar, ecnebi 
emteaeı, için ecnebinin yazlh 
felsefeel için, yıldııh Adellerl 
için, Neo-1..Atln ırklarının ahenk 

il dili için hayranlyet doyu 
yorlar. FJbteye göre bunlar 
hep yıldızdın ibarettir. Boalar 
LAıln arklaran• bile yGkııeltmek 
ıGyle doreua onları bıreketelı 

bir hale ıokmoııor. 

"Araoılın tey, ecnebide de· 
ğll, Alman tarihinde nrdır. 

lııtereek lııtlkbaU de mazi gibi 
yOkeek yıpıbllirlz. Beeerln te· 
rakklel Almın ırkındıdır . ., der. 

Ôroelc Alman karakterine 
blıl ancak iyi bir tedbir götO· 
rebllecektlr. Batan çocuklara, 

lçtlmıt mlayoolırınm nrı oldu 
ğono iyi anlatmıhdır. 

Terblyealoln temeli; çocuk · 
ları kendi kendine 6ğretehll · 

mele, karakterini yClkeeltebll · 
mektlr. Bu lolo metodu için 
pertalojlyl tHelye eder: Çoçu . 

ğo daıoodGrdb harekete geçir· 
mek. 

Bltıbeler, millete hlh •e 
konetll yaoalllımn yollarına 

.;h~er. 

• • • 
Hitabe 1. 

Ôn söz ve işe genel bakış 

[Bu hlııbeler, mftkemmel bir 
oluı yaratma GlkftsOoft reallze 
etmeğe çılıvanlardır . Egoizme 

karo• · mOkemmel lo11n yapa 
<:ak bir terbiyeye başvurma 

gerekllliğl . J 

Üç yıl önce, kıı 
gene buradH: .. Anımızın 

uf ları » ıdı altıoda dereler 
•udim. O zaman demloıhn ki 
o dersler, bu .. bhabtıler., lle 

devam edeceğim. Ve gene o 
zamın gôstermtıtlm kt biz ftçOn · 
cO dnrede yani bOtftn iş ve 

gldlılerlmfzdo egolı~l ve m11drlf 

dltlDce ve llsllerlo büküm 

IOrdOlii devredt'ylz. Bu neııllu 
.. ml•n, eğer bı,ıc. Amillere 

Hitabe) eri 
Çeviren: ftf. Rahmi Balaban 

boyna egerse, temel ös neıf· 

larına kaybedeceklerini 111nıyor · 

in. Oolaran mahlyetlerlnden 
doğan bu yanhı dftoftoce, b•o· 
ka yola gitmelerine kesin ola 
rak engel oluyor. 

Uloıların tarihleri bıtladığı 
gftndenbPrl, zamenın , bogftnkft 

kadar de• adımlle gittiği gö 
rftlmGo değildi Do Gç yıl ıft 

resinde, 11lze vasıflarını anlat · 
tığım devre, eona erdi. Ea ııon 

noktasını& varan bu egoist nr· 

lık, yo\: oldu. Kennl o•belyet 
ve egemenliğini yok etil: O ki 

yalnız kendini dftoOnGyorc1u. 
Şimdi yabancı bir kunetln 

(Nıpolyon) kendine ·kendi iti 
ne gelmeyen yıbaacı bir ereği 
zorla kabul eulrdfğlol gôrdG. 
Y aeadığı Hmanıo nııf larıoı 

çizecek bir adım, devrin teki 
m61Gnft de izlemek ve izah 
etmek gereğindedir. Üç yıt ön· 

ce, benim "denl hazır" dedi· 
ğlm deneyi, ofmdl cgeçmlı 

de•lr:ıı adile ınmıklıAım ta 
bUdlr. 

Bir ırk, egemenliğini kaybet· 
mekle, gelecekte, usun yıllar 

boyoocı kendini dGıeltme le 

hAdlselere bir yôa Yerme ener· 

jtılol de kaybetmlo olur: Eğer 
bu ırk; bu ııatoko içinde ka· 

bna o Hmao onun mokıdde· 
ratı, lyeel olan yabancı de•let 

ellle ynaetlllr. o ırkın oahıl· 

yetini; ba )lblncı dnlet ıG 

m6rGr ve o artık, yabıncı aloı· 
lına ve lmparatorluklatın hA· 

dlselerlol benimseme ıorlnğo 

knııeındı kahr. Bu dorumda 

olıa bir alue, gelece~I Gıerlne 

kunetll teelr yapım11; ona ar· 

tık; boyun eğmekten bııka 

bir hftoer kılmaz. Bu zor da· 
rum ian kortolmık için tek 
bir yol nrdır: Milliyetini ye· 
nlden yıratmıds; •e bu suretle 
acun tarihinde yep yeni bir 
dene açarak kendine özel te· 

klmCUe ollımık. Fıklt timdi 
o, yabHcı bir boyoodorok al· 

hoda oldoğondın yabıncı dn· 
letln zarar •ermf yeceğl n kıı

kançh~ıaı kımıldatmıyacağı bir 
dayrıda yeniden koralmab: 
Yokea yabancı dnletln menfaati 
onan teklmOlGae engel olmayı 
gereklendlrlr. 

Böyle yeniden korolıcak bir 
olol'; ırka; kaybettiğini, ~ıhıl· 

yetini, tarlhtnl Ye eekl mllle· 
tini boldoracığı doğru lee o 

zamın, geleceği önceden gOr· 
mek ve hazırlamak lıtlyen bir 

insana, böyle bir uloııua nııf· 

larını tanlf ve izah etmek bir 
Gde• olar. 

8e11lm söylediğim milliyet, 

boş bir ıôı değildir; Bu hlla· 

beler size, onun cınlı bir port· 
resini çizecektir. 

- Sonu Var -
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1 G ü n ü n T e o v a ~ o. H a lb> e ır o e ır ö) 
Uluslar Kurumu, Italya'ya Mağlô.p Bulgarlar 

Olmamalıdır Diyorlar. Devletlere 

1 ·ı· G ı · o· ı o-=- M "'l"b. · Ç k U Nota Verecekler ngı ız azete erı, öy e ır ag u ıyetın o tan-
p.,ı, 18 (Rad10) - e .. ıı 

dırıcı Olacağını yazıyorlar. ıjıoıının Sof ya'dHD aldığı bit 

ı habere gôrt, Bulgar bGkumetl 
Londra, 18 (A.A) - ngtliz gaıetelerl, Milletler cemiyetinin olmdlye kadar taklb ettlğ\ oıolde 

olddetle devam ederek ltalya'yı karoı mığltiblyet göstermemesi elzem olduğu hasoıooda mftttellktlr. (Noyl) moabedeıılalo hGkümdeo 
Hkıt kelm1111 Ye ukerllk bık· 

Nlyoz Kronlkel gaseteıl, Mtlletler cemiyeti, mığh\blyetlnl kıbol edene bunun loglltere için 
kındakl kayıtların katdmlmıeı 

nealllerdtnberl beoını gelmemle en bGyllk, eo kat'i Ye en otaodmcı bir m•ğhlblyet olacağını ııGy· 
lftyor ve mllletler cemiyetinin, hılya'ya kar~ı ellodekl btlUlo kunet Ye vıeıtalarla tertibat almaaı bıkkındı bogGnlerde devletlere 

bir nota .erecektir. 
gerek olduğunu Uhe edlror. 

Elçiliklerimizde Deği
şik likJer Olacak. 

Hamdullah Supbi Bern'e, Milat ta 
Bükreş Elçiliğine Gidiyorlar. 

Ankara, 18 (Özel) - Ba1ı elçlllklerlmlıde değtıikllkler ola 
caklır. Bftkreı elçlmlz Hamdullah Supbl, Cemal Hllseylo'den 
manhıl kalın Bern elçllltlne, lohl11arlar omam mftdGrG Milat 
Bgkret elçlllğloe getirilmektedir. İohlbarlar omam mQdClrh1ğGoe 
de tlmdlkl mouln Mftntr tayin edilmektedir. 

Leyman Paşanın Göm
düğü Hazine Aranıyor 

Bu Paşa, Seferberlikte Cenub Ceb
hemizde Kumandan Bulunıyordu. 

lııınbul, 18 (Ôael) - Umumi harpte Tark orduıonda çalıoao 
Alman Ley111an Sandere paoının, cenob cebbeıl kom11ndanlığı 

ean1111nda Sorye boıgano 611erlne LGbnında gômdllift büyftk bir 
altın bazlneel şimdi Almanlar tarıfındın arınmaktadır. 

ANOOLU - Bu Alman (P14a) ıt, dört kolorduya kumanda 
edlyordo. K.endlelnln; general Allenbl'nln kunetlerl, cebheyl 

boıuak ilerleyince karargAhtıkl ka11alar muhteviyatını dGşman · 

dan glılemek için bir yere gömmfta olmıııı muhtemeldir. Şa 
taktirde paralar, onun ııhıına değU, Tark mllletlae •e hazine 

ılne alt 0111 gerektir. 

••• 
3 Bomba Bulundu 

~leğer Oç Kişi ikramiye Koparmak 
Icin Tuzak Kurmuşlar. 

İıtıobol, 18 (ôıel) - Zabıtamız, para koparmak için koro· 
lan bir tuıığı meydana çıkarmııtır. 

Üç oıh11 11bıtayı baı•orarak, Sarıyer'de bir Ermenl'otn ~•in 
de bomba bulondo~ono haber vermlolerdlr. Bu gibi ihbarların 
tabakknkn takdirinde uınlen muhbirlere ikramiye verilir. Zabıta 
araıtırma yapmıt Ye f llbıklka Erment'oln evinde ftç bombı çık· 
mıotır. Faktı tahkikat Renlıletlllnce, bombaların, ıırf ikramiye 
almık makHdlle bu üç klol tarafından konduğu anlaoılmıo, her 
ftçft tevkif edilmlotlr. lçl.,rlnden bld mütekait bir pollı komi 

seridir. 

••• 
Japonya, Hariciye Nazırı 
Yakında Söylev Verecek. 
Bolşevikliğin, Uzak Şark'ta Yayılma 
sına Karşı Mücadele Edecekmiş . 
Lokyo, 18 (Radyo) - (Aj&oı Doney) in •erd•~t lblr habere 

gOre, yakında diyene (Patl&mentodı) ılyaei bir ıOyleT •erecek 
olın Japooyı bar~clye aaztrı M Arlta, Japonya•aın, ellndeo gel· 
dlğl kadar boloevlkllğln U111k şarkta yayılm11ana mani olacağını 
•e bu buıueta mdcadelede bulonıcığını ıöyllyecektlr. 

Avusturya 
--····~·----Şimdi Elli 

Uçağa Maliktir 
Viyana 18 (Radyo) - A•oı · 

torya bıobıkanı M. Şooofng 

manevralarda bolonın tayyare· 
Jeri ııeyretmlştlr. A '°story&DID 
mecmu ıayyareel ellidir. 

Fransa'da Seçim 
Namzetler 
listesi kapandı .• 

Parlı, 18 (Radyo) - Bu 
aktım namzet llıtelerl kapına · 

cıkllr. Nımset ıdedl 4171 dlr. 
Bu miktar ukor ıeıkll etmek· 
tedlr. 

Fırkalar bertarafta her n11 

tıya bııvormak ıuretlle propı· 

ganda 1apmaktadırlar. 

Sofya ~az,,telerl, büyftk dev· 
letlerlo, Bolg11rlıtao'ın Akde. 
nız•de bir mıhrece mohtıç ol· 
do~ooo da n11arı dikkate alı · 

caklarını yazıyorlar. 

Tataresko 
Şiddetli tedbirler 
alınmasını emretti. 

Bftkreı, 18 (Radyo) - Baı· 

bakan MQıytl Tatareıko, hft· 
k'l\met aleyhine •ukobalıcak 

hnhangl bir teoebbftee karo• 
olddetlf tedbirler ıhum1110• 

emreylemlşdt. 

Nablus'ta 
Bir Hadise 

Kodftı 18 (B.R) - Bir oft· 
maylo esnHındı Nıbloı oehrtn· 
de ôldGrftlmftı olan pollıln ce' 
nazesl kaldmhrken karaııhk 

olmoo, pollıler, nftmayfoçllere 
ateı etmfolerdlr. Birçok klmee' 
ler yaralanmııhr. 

Mareşal Badoglie, Sonu· 
na Kad:ır Silahı Elden 
Bırakmıyacakmış! 

~.,ransız'lar, Şimdi De Habeşistan'ıll 
Fırsat Kaçırdığı iddiasını ileri 

Sürüyorlar! 
Perlı 18 (Rıdyo) - lıılyan ıolbu reddetmek ıekllade telik· 

Baheı lhtlllfr, iki mftblm 11fbı 
geçlrmlt •e Ioglltere ile ltalyı 
meoaf Ual çarp•thrmaııar. 

Birinci ıaf ba, lnglltere'otn 
donıomaaını Akdenla'de topla· 
mHı, 

Ik inci eaf ha da dOnkft va · 
ılyet idi; bereket ki Pol Bon · 
kur'an ıly111eıl 1111yellnde va· 
blm bir Aklbet almıktan kor· 
tolmootar. O kadar ki yalnıı 

halya ile deRil Fransa ile in 
glltere mftnae~betlerlne de te· 

ıılr yapacaktı. 

Şu anda zecri tedblrlerln 
teodldl geri bırakılmıo,.. fakat 

Do~u AfrlLa'dı barb dnım 

etmektedir. ltalyın'lara göre, 
mes'uliyet bu defa Babeılstı 

nındır. 

Eraaıızlar dı Habeolslanın 

eıaretl kabul etmf!mek boııo 

ıoodakl •rrar ve lararlaranı 

kiye taraf tardır. 
ltalyı. bfttftn Babeıletın'ıD 

kendisine ilhak edllmeal oartıyle 
eolhpenerllğlnl göetermlt •e 
O elde mftaakrrata ghf ome-1 
bile kabul etmiş fakat Bıbe · 

olstın bu fırııatı teı:armaıtır. 

Blnıenaleyh ltalya Ye Frans• 
deHm eden barbıo meı•onye· 

tini Hıbeıletan'da görmekte· 
dlrler. Dadogllo da ıonuoı kı 
dar varmıdan ellablarıaı elı:teo 

bırakmıyıcaktır. 

halya'oın ıolh "'tartları dı 
daha ağır olıcıktır. 

Zecri tedbirler bonon lçlo 
teodld • dllmemlotlr. laglltere de 
Babeılııtın'ın bıkaızlığını ıalı· 

mıo addedllmektedlr. 

Garibaldi 
Zırhlısını denize 

indiriyorlar. 

l~tc dü~yanın en büyük. rcnoruBENJAM 1 NO GIGLI /şıe en sevimli MAGDA SCH N El DER 
Karuzo dan etı tatlı ,ııeslı yıldız 

Mllaao, 18 (8. R) - Rom• 
oebrlolo aı-slel yıldônümft mO· 
ouebetlle ~ l Nl11anda yeni lolJ' 
edllen Gırlbaldl zırhlm deoııe 
indirilecektir. 

ve nihayet beraber yarattıkları gOzel filmlerin en gOzeli 
• 

UNUTMA BENi Viktor Emanoel 
Don Milano'ya gitti 
MllAno, 18 (Radyo) - Jtıl· 

yı krah Vlktor Emanoel, bd 
gftn boraya gelmft ve buradı~I 
11rayıoda letlrabaı etmiştir. 

Kral, balkondan hılkı 11.,ljrP' 
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lçkjye dair 
Bizim arkadaılardıo biri 

• lıılm lazım değil, çGokQ keı· 

kin ıılrkeye benzer . ııon za. 

maDlarda haetılandı. Midesi, 

bırealdarı, kanı berbad.. Dok· 

lor, cRakı lçmlyecekefn~ de· 

mlı. Tamam aç gtın erik ek· 

ılıl bir çebre ile dolaetı, dôr· 

danca akıam bir de ne görelim: 

Arbdaşımız, kafayı yakeek 
ayarda tllteGlemlı .. 

Boronnno ncoon g~recek va· 

dyette d~ğll .. Sormağa kalmadı, 
kendisi bize tılr fıkra anlattı: 

- Jeıaabul'da eski maliye 
nezaretinde çalıean İbrahim nı 
mıoda bir do11tom vardı. içer 

mi, içerdi. Akşam ~eıft neza 
retten çıkınca, harbiyenin ar 

kaınndao yavaş yavaş Yemlş'I 

boylardı. Koltuk meyhaneleri 

nln birine girer, iki tane alar. 

Ondan çıkar, dtğerlne girer, 
orada da Oç iane yuvarlar, ora 

dın bir dlğf'rlne, bolAea bftt6n 
mf'ybaoelf'rl eıudan geçirirdi. 

Evi, 8al11ı'ıa bir çıkmaz l!O• 

kekta idl. K~ee başında Kara 
mao'lı Rum bir bakkal vardı. 

Eve ~lroieden bir de ona o~ 

rar, dört iane de ondıo tçer 

n ondan ııonra, lak t•k kapı .. 

l:Jöyle blr .Hrh"şlok gecesi 
nln ııabahıoda lrarw, lbrablmt; 

...... 
Hazırhklara haşlandı 

Aydın hattında Aziziye Ul· 

neli, mohtellf katarların geç· 
mesloe mfteald olmadığı için 

de•let demtryoHarı, ha ttlnelln 

gedlşletllmeelol kanrlıştırmıoh. 

Bundan ovel Ulnelde başlanan 

gf'nleletllme ameliyesine devam 
edilmektedir. İlk fş olarak tft 

nelin alt kısmı bir metre de 
rlnleştlrllecek, ba suretle tOnel 

mobtelh katarlaran g'"ç"blleceğl 
derecf'df'! açılacak, sonra dı yan 

taraflardan geohletllmfye baş 
ı.y.,caktır. Burada çelıeao grop, 

seferlerin lnkıtaa uğramamaıu 

için geceleri çalışılmaktadır. 

Tünelin alt kıemıodı bir metre 

derinliğinde açılan yere tra 
vereler konmakta, bn suretle 
seferlere devam edllmektedlr. 

lneholu 
Muhakeme 11 
mayısta başlıyor 

lof'bolo npurooun batması 
nı sebebiyet vermekle maznun 

Mehmed Ali kaptanla Rahmi 

kapıan ve çarkçı Halid •e 

Salim, dentzyollara l~lcıme aef 1 
Zekerlye'nıo Ağırc,.zedı muba 

kemelerln6 11 mayısta baolın · 

ması kararlaşıırılmıştır. 

Mabkemec«'; gayri mevkuf 
olan dört maznuna o gOo mah 

kemeye gelmeleri için tebll,at 

yapılmak üzere celpnameler 

hazırlanmıştır. 

Sevgi Gazinosu Açıldı 
Belediye Reisi, Gazinoda 200 Kişi

lik Bir Ziyafet Verdi. 
Belediyece halkın istirahat 

ve eğlence yeri olarak lzmhlo 

en gazel m)nzaralar1Da hAklm 

ynkeek yt>rlerde gezlnolar inşa 

edllmealoe baelenmıo, bunlar· 

dan blrlocfel Soğukkoyn'da De· 

ğlrment«'pede vficode getirilerek 

dan açılmıştır. 
Yamanlar kaynak sularından 

fızlı gelenlrrdeo halkın lstfra· 

bat ve eğlencealne yarayacak 
şekilde lştlfade tr.mlnl için bu· 

rada bir kaskat yaptırılmıştı. 

e,.ıedlye ulat doktor e,.hçel 

Uz; gazinoda tkf yftz klşlllk 

bir ziyafet vermlş,tr. Kır zl 

yafr.tl 1amlmi bir hava içinde 
olmuş, daveılller geç nkte ka 

dar çok gftzel vakit geçirmiş · 

lerdtr. 

pe~çok halk ta gazinoya gel · 

mloti. Burası oimdiden halkın 

bir eğlence ve tenezzllh yeri 
halini almışlar. 

Davetliler, earbay doktor 

Behcet Uz ile yarşarbıy Suad 
Yordkoro taraf1Ddao karşılan · 

mıt ve bir mftddet lııtlrahat 

ederek hazırlanan bDfeye da 

vet edllmlelerdlr. Geç •akte 
kadar çok gilzel vakıt geçiril· 

mfştlr. Körfnlo •e Buroao•a· 
nın bdtüo göıelllklerlnl göz 
öoiloe eerr.n bu yer, birkaç 

af' ne sonra dik ilen ağaç f ldan· 

lan hOyilyOnce çok daha gftzell"I· 

eecekllr. Belf'dfyece gelecek ıe· 
ne Kıdlfekaleııl ftıulnde de 

gene gilzel bir gazino yap 
tırılacakur. 

D~ğlrmentepe gazinosuna da · 

veı itler tara fınden (Sevgi gezi 
noeo) ıdı vertlmlatlr. 

23 Nisan 
Program hazırlandı 

2:3 ntean Milli Biklmtyet 

bavramı gftod hfikumet daire· 
lerl reemen tatlldlr. O gftn ayni 

zamanda çocuk bayramıdır. Ço 
coklarımızın bayramı mftoaae· 

betile lzmlr parti merkezi bıe· 

kanhğı •e çocuk eelrg1ıme ko· 

romu h1ıyetl tarafından zen~1n 
bir program hazırlanmaktadır. 

Bir Ev 
Taşlanıyor. 

••••• 
Zabıta tertibat almıştır. 

Kar9ıyaka'da Zeytlnzade ıo 

kağında Menemen'll Ahmed'e 
ald ev, bir mftddelten beri ııt 

lanmıktadır. HauA evde bolu 
nan bir kızın ayağına bfty6k 

bir taı lt!abet etmiştir. 'Zıbıtı; 
meçhul olan taı:ı atıcıları mey· 

dana çıkarmak ve adliyeye ver. 

mek için te1'tlbat almıtllf. 

inekhane Yeri 
istimlak nasıl olacak 

Ziraat vekilf!tlnce Kıyae çift 

lf~lode 30.000 metre morab· 
baslık arazi Gz,.rlnde bir inek· 

hıne IHlı edllt>cf'llnl yasmıt· 

tık . Çiftlik araıleinln yaraeı 

mfthadll ve yar111 Yunanlı em· 

ilkinden oldoAn için bo arazi · 
nln ne ıoretle lııtlmlAkl mOm· 

kftn olaceıı vekAletce tt lorafla o 
vllAy~u~n 11nrnlmoetor. VllA· 

yet; bu meı'tle Dıerlnde tet· 
klkaıa baışlamıetı1'. 

Menemen'df>ki 
Tahkikat 

Menemen belf'diye rlyaeetln· 
den fO tnbreyl aldık: 

Gazetenizin 16 ( 936 tarihli 
nft11baeın1D OçGocd eayfaıııoda 

altıncı ıfttanonda -Menemende 

tahkikat- baelığı altında bir 

yezı görDlmOeıOr. 

- Y ahn kocacığım demiş 

ne olacak bu hallo sooo? Der 

ak~am ben ve Dç yavrun aenl 

bekleyip duruyoruz. Beplwlzln 

kalbi Benin için çarpıyor. Ku· 
zom, ne olursun, en meyhane 

lerl dolaemak Adeılni bıraksan 

da, rıklDı alsan, erkenden eve 

gelsen, ben sına mezeleri ken 

dl elimle bezırlaaam, çoluk ço 
coğuna etrafına a1ıp da tçııen, Kaymakamlar arasuıda 

Dnetlller; kayaların ozon 

çalışmalar nt!tlC«'Blnde parçala 

narak. atılarak yerlertnde dftz 

lftkler vtıcoda gf'drlldfğlnl, f?a 

zlnoya çıkmak için de ~üztl 

bir yol yapıldı~ını görmftşlPrdf r. 
Kıea bir Hmanda fazlı çalışı. 

larak yola ağaç lldanları dikil· 

mlş, kHkad, çok fazla masraf 

yapılmamış olmakla beraber 

oldokç• gftzel hızırlanm11ştı. 

Vali Fazlı Gtıltç ile değerli 

Gtonallerlmlz, Parti bıokanı 

Yozgad eıylnı A •ol Do~an, 

mOlklye ve adliye erkAnı, da · 

tre mftdürlerl, vllAyet :umumi 

mecllııl ve şehir mer.llııi azaları 

ziyafetle bulonmuışlardır. Kır 

ziyafeti, zengin bir eekllde ha· 

zırlenmıa idi. Kerııyıka'lılardan 

Limanın genişle· 

tilmesi için gelecek 
heyet ftç kişiliktir .. 

Bn yazıda mnznobıhlı olın 
tahkikatın nıınl1161 earf lyattan 

değsl, 929 ıeoeslnde belediye 
mohaeebeclıtl olan ve bılen 

lkametgAbı meçhul bulunan 
Haşmet ile ibtlliıtan mahpoe 
eekl veznedar Bftıeyln A•alnln 
zlmmetletlne geçirdikleri par.ya 

mlltullllt oldoğoaon ayni •G· 

tunda ıınlblnl rica ederim. 

eğlenaen?. 

lbrahlm, ııabah keyfi ile pek 

ald1rmıyarak ıokağa çıkmış, 

fakat biraz ileride, kendi ken· 

dine konnemığa başlamıo: 

- Ulan İbrahim; doydun 

ya, k1rının ıanı ııöyledlk~erlnl? 

Bunlar hıklkatan doğra eey· 
lerdlr .. 

- VılJıht doğru! 

- Şo hılde ne diye buoo 

yapmıyor da meyhade meyhane 

dtlencl npuro gibi dolıeıyor · 

ıan.. Sen bu kadar terbiyesiz, 

kıfaıı•ı bir herif mlıln? 

- Hıoa!. Neden öyle ola · 
yım!. Ben hem terbiyeli, hem 

dGaDocell bir adamım .. 
- Fakat ııözDnde durduğun 

biç yok .. 

- Bllakhı!. Ben sözümde 

dururum, çGnka merd bir in· 
ııanım .. 

- Şo halde, gel, bundan 
ııonra meyhanede içme de nde 

iç.. Görüyorsun yı, karın 

ııöyledlklerlnde yerden göğe 

kadar hıkh .. 
Evet, haklı ! 

- Söz mil? 

- Söz! 
İbrahim bu suretle daireye 

gitmiş. Akaım olunca gene ay 

nl yoldan Yemla'e inmiş. Kol · 

tok meyhanelerinin öoOne 

gelmle .. 
- Ulan İbrahim, dikkat el, 

ıöz vermiştin! 

Diye diye hepsini geçip Rh· 
mle .. Karaman'h bakkala ge· 

lince, orada da ayni aeyl sôy· 

leylp dlelnt ıııkmıe ve nihayet 

kapıya gelmte.. Ellol klpıyı 

DHtmıı.. Tam bu ıarada için· 

deki ikinci beollğl dile gelmle: 

- Aokolaon be İbrahim ! 
· demle · ben ıenl bu kadar 

IDerd, bu kadar erkek, bu ka· 

du ıôıGade duran bit ln11a 

Torbalı luz111 Jı:aymakamh· 

ğıoa Tefenni kazası eıkl kay· 

makamı Oılfd, Akhisar kıy· 

makamlığıoa Trakya müfeule 

llğl yazı leleri müdürü Halit, 

Çine kaymıkımlığıoı Çatalca 

eeld kaymakamı Ce•det atın · 

mıolardır. 

Telgrat makineleri 
Devlet demlryollar1Dın Aydın 

hattındaki letaeyonlarda bulu· 
nan Hyılı telgraf makinelerinin 

morıı clhazlarlle değf etlrllmeııl 

muvafık görftlmoouır. 

sanmazdım! Gel eana şu Rom 

bakkaldı bir rakı aamarlıyayım! 

Ve Ibrablm geri dönmfta, ev. 
veli Rom bakkala uğramış, on. 

dan ıonra, içindeki ayni eea, 

- Gel ·demle· madırnkl ıö 
sGne bu kadar aadık bir insan 

oldnğonu gösterdin, ııana Ye· 

mle'ıekl meyhanelerde de bir 

kaç tane ıımarlıyayım! 

Ve erıeel ııabah, . maliye oe 
zareıioe ilk defa ~elen bade 

meler, bizim fbrahlm'i kapuıın 
nan öntınde ıızmış, içi torıu 

dolu bir çu•al lııllnde bul· 

Halk Opereti 
Şehrimizde .. 

letanbol'da Bcyoğlonda Fran· 

sız tiyatrosunda boyfik munf. 
fakı}ellerle oyun veren halk 

operetinin bJr haf taya kadar tam 

kadroeile şehrimize gelerek El 
hamra elnemHında birkaç oyun 

vereceğini haber alıyoruz. 

Halk opereti, Silreyya ope· 

retl aktor ve aktılelerlle İıtan 
bol şehir ti yaıroeondan çıkan 

maruf blr~aç artlellmfzdeo le 

şekklll etmiştir. '•Cici Berber .. 
filminin yıldızı madmazel Zozo 

Dalma~ gibi san'atkAr bir kızın 

berab~r olduğunu ayrıca bir 

zcnglnllk addederiz. Senelerden 

beri Türkce operete soHmıı 

olan lzmlr'Jn bayak znk •e 

doygoeuna mOjdeler ederiz. 

V. U. Meclisi 
VHAyet umumi mecliııl yarın 

saat .l4 te vtllyet Hlonaoda ıop· 

lınacak ve mıuaf badçeılnl 

tzmtr llmınının lhılyıç kar 

tıııında genlşletlleceğlnl ve mo· 
dern tf'1l11at yıpılau~ını yaz. 
mıetak. Umanda tetkikat yıp· 

mık Qzere şehrimize gelecek 

olan lka.eaı VekAletl bıemfteı· 
virt Fon Der Porten ile İıtan· 
bol deniz ticaret mtıdtırQ Mft · 

fit Necati ve Liman dairesi 

dlrektôrft Rılf 'in de birlikte 

gelecekleri haber alınmıetır. 
Heyet 25 nisanda İzmlr'e 

gelecek ve yeni teıılııat yıpıl· 

m•ıı IAzım gelen yerleri tetkik 
ve teııblt ed.,cektlr. 

Dimağ Damarı 

Çatlamış. 
Bir kadın dOştft ve öldll 

Earefpaıa'da Bacı Ali Efendi 
caddeıılnde Sel•lll sokağındı 

oturan Abdullah kııı Kadriye, 
nine giderken anııızın dfteOp 

bayılmıe •e bono gören koca 
ılle komaaları tarafındın ayıl· 

Ttlrk . Çekoslo· talmık için çıheılmıe lee de 
muvaffak olamamıelar n Kıd 

vak anlaşması.. rlye'yl Ôıemlekeı haaıaneelne 
Maddeli 15 nisan 936 da Jı:aldırmıelardır. iki eaaı sonra 

bitmiş olan Tark • Çekoelov•k yapılan muayeneıılnde dimağ 

ticaret aolaemaııı; fnkızaııı tarl· damarlarından birinin çatlama 

hinden itibaren bir ıy dıbı ıındın ôldOğft anlışılmııtır. 

uzatıımıeur. Kirletmek 
Atkoşuları Karaotlna'da Kıyahk ııokı· 

Yarıe ve ıelAb encüınenlnln ğınde Salih oğlu çoban Moı 

6çilncft haf la atkoeoları bugün talı; Allf oğlu ııeklz yatında 

Kızılçollu alanında yapılacaktır. Akif'• para vadederek çocuğu 
Çlf te bahisler birinci ve üçDn· kirlettiği zabıtaya elkAyet edil· 

mo~lar... Çimdik mftzakereye başlıyacakt•r. cil koaolardıdar. mle ve tatolmoetur. 

-----------------...ı.----~.!ll'ml-----------------~--~~~---.~~ 
TAYYAR~ Bugün 
SI~EMASI TELEFON 3151 

Jler seansta 

Aylardanberl beklenen, aylardanberi ııornlan ııeoenin en muhteşem filmi 

l{ÖNİGSM ARl{ 
Ellııaa LANDI . Plerre FRESNAY · Jeıo LODGE • Jean MAx · J. YONEL - J. DEBUCOURT . Gr.orgeı PRIEUR . Andre 

DUBOSC gibi en tanınmıe Fraoıız artlatlerlnln bGyDk bir kudretle çevirdikleri heyecan dola neflı bir eııer 

Derin ve ince bir aşk • 1ıeyecanlı bir mevzu . Taht ve tac için i~lenen cinayetler . Sarayların 

Ayrıca TOrkçe sözlO F oks dOnya haberleri 
Seans Saatleri: DlKKAT . Köolgımark fllml uzun olduğa için ıeıoa ıaatlerl 

Der gOn 14-16-18.30- 21 Comarıeel ve paz11r jEllnlerl 

içyü:ü ve saray enıirikalan 

on ıuretle teııbft edllmletlr. 
12 de baehyıcıktır. 

DOşflodOklerim .•. 

Akisler 
BlrgQn, mes•rımd• çiçekler, 

IAleler, goller açıa cta, bea, bntı 

geçen hayatim içlq ıAl•J•C•lım: 
Ebedi e11det Ye boJqrq h•Pıt 

bııka Alemde ndedenler, b•aıt 

toprak OııtGnde bir gftıel ıDQ 

verselerdi, yeterdi. Ne v•h• 
mezarımda açaoak gQldea vQ 

benim ölOmOmdeo ıonra ba•· 
lıyacak bahardan? ... 

Hlr kanla gurubun ark11ın• 

Hrllmle, 0100, ııoneuz çöllerde, 
dne kAnınlarıaı andıran bq 

haatı, bu takıtılz, bu biçare 

ftmitler, ben toprağa dG~ıdkıca 

ıonra f lllz ıçarııa, goncılıeır11, 

yasmık, acırım onlara! .. 

Her .. hah, yıpra~larının flı· 

tünde beulm tertemiz, elmH 

kadar pırıhıh göıyıolaram gli· 
&ftkecek .•• 

• • • 
Bayat, arkHındao koatoAa· 

mu• blr ıerab gibi, gittikçe 

uzaklıııyor. Sıçlırımızda gtl 
neşlt1r, ay ışıkları yılr.anıb gô~· 

eümftze dökOlm,.dedlr. 
Ve Serab, bizim ıQr'atlmlzle, 

bizim heyecaolarıroızla, lhıtraı· 

larımızlı mChazl bir ıor•aı 

lçlode, mf'çhol bir perdenin 

etf'Alne doğru k•t•yor. 
Ooa kuoşmak, oon tutoe· 

moe .kucağımızda bir gaı de· 
meli gibi koklamak lııtlyoros. 
Bu koku, bize bil' taze hAyatan 

ilk rftzgAı lerını getlr«'cektlr. 
Fakat ne gezer, IC"rab ötelerde 

•e biz, dizlerimize kıdar kom 
içindeyiz.. Do ıstırabın ııonıın•· 

luklerıoda sendeliyoruz, bıçkı. 
rıyoroz ve... stuaklenlyoroz. 

• • • 
Bir gftndO. Bir bahçe kena· 

randan geçiyordum. GözGme, 
bahçenin dınrından ıarkın 

pembe bir gül illeti Kopan· 
vermlolm. 

Ne kadar dolıetam, bilmem. 
Gözftm elimdeki gtıle illeti. 

Yaprakları, haeta bir genç kı

ıın ince, narin omuzlarından 

arkaya doğru kıvrılmıo bir kark 

yakası gibi idi. Dnrdom •e 

baktım: 

Sınlye ııanlye ıoloyorda. Çeh 
re1lnde çlzgller derlnleımlttl. 

Sonra eıımerle,ıl ve ııapındın 

bir damla gözyıeı dDıta. 
Bir gal, katit avuçlarımda 

can •ermletl. Ceeedlnl ıokak· 

tarda bıraktım ve kaçtım : 
Znallı glll!.. Babaara pembe, 

olgun bir göğlele çıkamımıeıı. 
• • • 

Hayat, ölftm, ııerap, gDl yıp· 
rakları ve herşey, bir mnazıım 
n ıeıkl. perdenin ftstllndekl 

ıklılerden ibarettir. Yalan ... 

Bep yılın!. Fakıt t•D doAra 

yılan, en hakiki yalın!.. Ah 

bu yılan!.. ** 
Polonya 

NOmayişlerinde lilen· 
terin cenaze tlireoi 

Vareon, 18. (Radyo) - Ba· 
gDn Doç'da ıon bidiıtelerde 

ölenlerden on klolnln ceoıse 

meraelml yap•lmııtır. Amele, 

bir gGn tı;tn ve proteıto ma· 
kamında grev llAnına karar 
•ermlıtlr. • 

locl gazeteıl olan Pogotnlk 
gazeteel toplıttırılmıotar. Slk6a 
henllz udet etmle addedlleme 

mektedlr. 
Kabine lçtimalarına devam 

etmekte ve yeni hAdleelere 

meydan nrllmemek Gzere yeni 
tedbirler lttlhas etmekte ve it· 
ılılere it nrmek Gıere 50 mU· 

yon yloıUlk kredi kabul edil· 

mittir. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, taribt macera romanı 

- Çünkil, dedi. Sen bura· 
dasm Pi balet.. Ancak aenlo H · 

yende bu diyarda kalahildlm 
n lı:alabllecf'ğlm. Yokea,. Can 
1ıkıot1111odau ölmek mubakkakıı. 

- Bent ad t4 oımartıyoreu· 

noz, Mfhyii. Fakat, sekiz gllo. 
Sekiz ~ftn bu fıreıuan istifa· 
deye ~rlmedlnfz. 

- Davet edebUJrdlolı, bana 
geleblllrı:llnfz. 

- Fakat.. Borada büttın 

8 .. 

bauıı ölmal Oo dakik.aya ka 
du 1tf dece~lm, Dedi. . 

Genç kız, hiçbir ıöz dinli 
yecek: nzly"t n halde değildi. 

- Oo dakika .. İnııan oo da 
klkada yftı defa ıotok alabtllr. 
Dedl. 

Şöminede odunlar o-bok aıeı 
aldılar. Plbulrt yomotak bir 
yaetık aldı. Daknn baıını da 
yaması tçln ark111ına koydu. 

Do vaafyet, ~enç kızın bu 
eamlml ve ıef allkeeı, Dftktlo 
kelblnde derin bir tealr yaptı. 

G"nç kın tftkran n memnu 
niyetle baktı, ayaklarını n el 
lerlnl ıteee uzaıırak : 

Serbest sDtuolar 

Cevaba C ;evab 
asası: .J 4 

Bir ııabıbçı rer.klmlz, plyaea 
uıtyetlerlol tamımlle yınhı 

mdıalh ederek o ıekllde neo· 
rlyat yapıyoraıat. Bir karflmlı 
buna llf ıtl. 

Ref lklmlsla ( A. S ) lmHh 
mobarrlrf, buna blslm yazdı · 

ğımııa hnlı:medc:relı: blıe tarize 
kalkııtı. Bittabi oevab vermrAfl 
IOıom ~örmrdik.. A111l Ql•kale 
..~tbl fı., ııa~ıdakl ııahrlarla 

( A. S) ye cevıb •ermrktedlr: . 
istenilen de biJ)'lc bir iıiraf tı 

Verdfğlnlı kısa cenbı oku· 
dom. Enr,IA ıono taıırlh r.tmf'k 
htrlm ki yazılartmıu ANADOLU 
tahrir Atleılle bJçblr mOoea,.bed 
yoktur. Binaenaleyh AN ADO 
LU'y• yapttğıoıı tartıl yerafz 
buluyorum. Haftalık piyasa 
dorumu hakkındaki yezılarınıza 
llfem,.k lıtedlm. Fakat her bııha 
hlllfı hakikat olan mOtallala· 

M. Litvinof,iMoskova SefirimizeHar· 
' hın Muhakkak Olduğunu Söyledi ________ ..... ____ ....., ______ .. ______ ...._ ________ .....,._,_. 

Rusya Dış Bakanı, Boğazlar Hakkındaki TeşebbOsQ· 
mOzil Çok isabetli Bir Hareket Olarak Telakki Ediyor 

Moako98, 18 (Radyo) - Sovyet dıt itleri balanı M. Lhvlnof, Türkiye comorlyetl büyOk elçlııt 

ZekAl Apıydın11 kabul eımlı ve boğaıların tabir.imi hakkındaki tetebbllstlmilzfto gayet l1abetll bir 
hareket oldoğono ve ç6okft Avrupa'oın bogüokf1 vaziyeti kartıaında omomi bir barbın mab11k· 
kak bulundoğuno ve tebllkeolo, her l?fiD blras daha yaklattlğıoı ıl\ylemietlr. -Erkinıharhiyeler Ara

sında ittifak Var. 
-

Toplantı Bitti, AtaŞemiliterler, Ta· 

Çemberi ayn 
Seyabutioio re~mi 
olmadığını söylilyor .• 

Viyana, 18 (H. R) ~lr 

haf ta yapacak o kadar çok lı 

vardır k.t.. Belki yarından son· 
ra kAU vaktim olac•k. Eğer 

bugOo gtlmemle olsaydınız, ya· 
rın size babamın 8lddrdl1ğ0 

bir tavşanı getirecektim. 
Dalt glSzl~rlnl karptı, adeta 

yerinden sıçrar gibi oldu ve : 
- 81"olm topraklarımda mı 

bu tavşanı 61dftrd0? Diye eordo. 

- Gftzel Plbolrt, df\df, elm 
dl bana e8rarına vakıf oldo~oo 
hldlaelerden blrlıılnl anlat. Se 
klı gOndenberl bo memleket111 
olan tey\.,rdeo hiç blrlıloden 
haberim yok. 

11DIZI okudukça bir Ud ••tarla. yin Olunan Esaslar üzerinde Temas
ılıt ikaı etmekten kendimi 
menedemedim. Jarına Devam Edeceklerdir. 

Oııteo Çemberlayo, · loglllz ga· 
zetelerl mubıblrlerlnl kabul ede· 
rck Viyana seyabattnlo lo~lllz 

hokumeıloee kararlaeımlmıe el· 
yaei bir bAdlıe mahiyetinde 
tel&kkl edllmemeılol, fakat ge· 
zerken gördaklerlle alAkadar 
oldugonu eöylemlştlr. 

- Bayır .. Kendi tarlasında. 
Eğer efzln topraklarınızda ula· 
mıı 01111 1 bunu ılze gönder· 
mezdl. 

- Şimdi memlekette "Çın., 
dıu baeka hiçbir feyden babı 

- Ya, ne yapardı? edllmlyor. 

- Kendisi yl"rttl! - NHıl çen! 
Ddk, ~CUmekten kendlalnl - Sizin klllıeye nrdlğlnlz 

alamadı. Bo genç kızın roban· çan. Çok gGsel bir çındır ha. 
dakl ııaf lyetl, bir de Perl• ka Balk ıılze mlnuettırdır. 

dıularının muğlak ve anlaoıl · Dak gene galdG. Memleketin 

Tıbrlf ettl~lnlz plya1a •111 
yetinin doğroıoaa tıeret eden 
bir ttlceara ( l\lztm yapabildi 
ğlmf~ bu kacludır dıha iyisini 
ıen yap ) demekle leledl~lnlz 

batılara ıımaen hlr.t etmlı 

oloyoreonaa. 

Ort•ya athğınız rakımlırın 

bonaaıo reıımt byıtlarına mo· 
tabık olduğundan bıheediyor· 

IODOS. 

maz rohlırlle mokeyc:se etti. bıe papasını blraa iane nrdl· Ben ba rakımların borea kı· 
Bu saf lyetle, bu taşra kızı ğlnl Ye bonon la klllııeye çan 

yıtlerına mutabık olmadı~ına 
GçClncü Napolyou Pırlııloln bo alıoacağıoı hıhrlamıetı. iddia etmedim. Maklad karlle· 
dDkQoe cidden gOzel g6r0nd6. Genç kıı Pôztloe dnam eni: rlnlze borea maamelitJDı bil· 

Fakat birden, gayri meo'or - Çan geldi. Mırıllya'daa 
bir heyecana kapıldı. Ellnt, getirttiler. Bir ton ağarbAıodı dlrmekae gazetenizle boreaoıa 

tab'ettlrdlil haftalık plya1a 
çarpmaaı ılddetlenmlı olan kal· imle. Papas, belediye relıl ba 
binin fturloe koyda. çanın ılzln tarafınızdan 'flf ıla cetnlfol neıretmeols daha iyi 

olar. Benim na11rı dlkkaboııı 
Genç kız, DllkOn benzinin edllmeılul ılıden rica edecek· 

ceJbetmek: istediğim cihet, borH 
aarordığını görQoce, ıef kat ve Jerdlr. 

rakımları de~ll, mtltıllalannı•· 
heyecanla : Fakat, bODa lmkln yolı:. 

dır. Plyau durumunu ılıden çok 
- MGııyG, dedi ılze biraz - Neden? 

Ram getireyim mt? _ Sonu var _ dalaa iyi bilen bir Ulccar için 
bu mGtüılarınıaıa hiçbir kıy· 

Dftk bıılle hayır lpretl yap· 1 1 
tı. Genç kız, tııralı fakat çok Borsa da metl yoktur. Ancalı: plyauyı 
ıatlı ılvealle : d8rt göıle takip eden mtlıtahılle 

_ Ben ılıe banon lçlo dl· .._ ___________ .. _ olıttırdığınıa yanhı hıberler 

Ü~üm saıışlan: ybtladen ba zGmrenln mata· 
yorum ki Eılz bl~lm memleketin Ç. Alıcı K. S. K. S. anır olmuı lhtlmallal gJt• 
hıvaııaı hAli mohıaçeınıs . Dedi. u · 

121 Üztlm kara. 9 50 10 25 aaınde balandarmalı: bir mu· 
Dıllt artık lı:endlelot topla · l 1 o VI ı 

t> te 8 50 9 75 harrlrln •1Zlfetldlr. Binaenaleyh 
mıttı; gllldo ve : 69 Y. 1. Tallt 9 50 10 25 

_ Plbulet blrıey yolı:. Dedi. mıddi 'fe mane'fl bir meı'allyetl 
50 j. Kohen 9 75 9 75 ytllı:lenerelı: Jı~ge mınaabıının 

Belki de ılgaranın •~rdlğl kG· 50 B. Alyotl 10 25 10 50 
çalı: bir kalp çarpmaeı. Bonon l7 S. Emla 10 0~o 10 50 

llı:tıeadi mukadderatıaıJ konuı· 

maA• kalkan bir kalemden bıtı 
için ıktama kadar bıelı:a ıfgara 13 Albayralı: tlca. 9 75 9 75 sahur etmeel alfolauamaa. 
lçmlyeceğlm. 7 Şınlak z. bira. 9 25 9 50 

TatHh dilber kız, DGke Eeaılı tıhklbta mtlıtenld 
440 DagClnkG Ntıı L il h · 

doğra ilerledi, dtikftn elini, yası y1Zm1&. ıaret e atala· 
bir anne ıef katlle gazel ~ııeri 504656 Vnnka eatıı rınııı tHhlb ederseniz mtlıtah· 

505096 Umum yektin IU ı ı l b 
arasına aldı, DClkGn ellerinin ı tea• r etm ı o ursanaa en· 
boa gibi soğuk oldoğona anladı. Zahire satışları: de bir yurddaı 11fatlle ılae m6· 

B h d 
Ç. Claııi K. S. K. S. teıekklr kılmm. 

- u na a at gezlntlıl 
7 ile soğuk alaca~ınnn mohıkkak 240 Bo~day 7 Kılemlolı piyan daramanu 

50 Ton balda 4ı 75 ' 75 hrll t L d d addediyorum. Dedi ve hemen tı e meale eHm e erte 
99 P. çelı:lr. 3 25 3 25 ıı. bl t Lfl d •I ~mloeye birkaç odan daha aeır r ıaç "0• • ecee D• 

382 B. pımak 97 40 den bu kalemin kırılmaaını 
attı. Dük : 135000 Kilo ... 87 40 

- Rica ederim PJbolet, rl· alakadar makımlardan btemek· 
.---- 196 .. oam f11, 65 te gene bir yarddıeın hakkıdır. 

ANA DO L U ıla"n Ttlccardaa 
A. Toks<Jzlü 

Gfinlftk s;aaı Guete Çekoslovakya konsolosluğun· 

•------------------------11 dan: 
Sahip ve Baoyazganı Çekoalovak hClkumednln kı · 

Baydar Raıdil ÔKTEM 
Umumi neoriyat ve yazı itleri rarı lle İzmir Çekeelonkya 

mfidürü: Hamdi Nftahet koosoloeluton fHllyetl 25 Dl· 
fdarebaneıi: • 110 936 dı resmen hlt•m bol· 

İ•nr İkinci Beyler ıokağı maktadır. Bu koneoloeloğan 
C. Halk Partiei binau içinde blUdn tolerl ba tarihten hlba· 
Telgraf: lzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta katuıa 405 ıen Ankara'da Yeni Şeblr'de 
ABONE ŞERAITl: okula ıokagında lS numarada 

Yılllğı 1200, Alb aylığı 700, Oç Çekoelot'akya etçiliği terafıa 
aylJtı 500 kuraftur. dan ~ôrGleeektlr. 

Yabaacı memleketler içi.a eenelik. 
abone acreu 27 liradır. 1 Nöbetçi E•·zaoeler 1 
Beryerde 5 KurQftur. 

- Ha akıam Kemeraltı'uda Ht· 
lal geçm.iı oClabalar 25 kunıttar. 

111, Kar•taı'ta Santo, Keçeci· 
ANADOLU MATRAASINDA ler'de Yeni tamir, lrgatpua· 

BASIUıUŞTIB nada Atıl ecuaeleıl açak&". 

Almanya'da 
Şiddetli fırtınalar var 

Berlla 18 (Radyo) - Garbi 
•e Cenubi Almıoya'da bClyük 
k1r fırtınaıı hDlı:tım s6rmekte 
n bf rçok yerlerde trenlerin 
hareketi tatil edilmektedir. 

Parls· Berlln akııpreal, Ko· 
louya·Berlla ekııpreal birçok 
yerlerde darm•k mecburiyetin· 
de kılm•otlr. 

Bir fırııaa birçok telefon 
te telgraf tellerini n direk.le· 
rlol berbad bir hıle ıolı:mu11nr. 

Mahıbere n manaala biran 
t~a danallf&ar. 

Londra, 18 (Radyo) Hariciye dalreel erkAoıbarblyeler te · 
mas •e mGzakerelerl hıltkıoda bir beyanname neoretmle ve ruz· 
nameye dıbll teknik moa'elelerl umoml lçthnaa veya ayrı. ayrı 

lçlima ıoretlle mClzakero ve bfttdo mee'elelerde noktainazar itti 
fakı elde edilerek temaslara nihayet verllmle olduğa btldlrll· 
mletlr. AtaeemlUterl~r elde edilen es111lar 6zerlod~ temaslara de· 
vam edeceklerdir. 

Atioa hapisbant>sinde bir hadise 

Ya Af, Y ahud Meb'usu 
öldürürüm. 

Mahkum, Meb'usu Kendi Uncre
sioe Tıktı ve Böyle Bağırdı. 

İttanbol, 18 (Özel) - Atlna'dan blldlrlllyor: 
Butada, umumi ef kıtrı heyecanlındnan1 dedl · kodıları ve tellıı 

yol ac;.n bir hidlıte olmuıtur. 
Ati na haplıbaoesl nde bir dolluno ziyaret etmeğe giden Yunan 

meb'aılarından Effetaksla111 bir tebdld klrıteında kalmıtllr. Ma· 
rlaas uımıoda bir mıhkum, meb'oı geçerken kendlıloi yakala· 
mıı •e balunda~u hdcreye ttkmı111r. Banoo ftzerlne hıplshıoe 

g•rdlyaolara \'e zabıta harekete geçmle, fakat mabkdm; 
- İmlı:Anı yok; bOluimet beni ıffetmezıe ben de ba hacre 

içinde ha meb'oıa öldGnceğlm!. 
Diyerek mukabele etmlotlr. Bu cevap haplehaneyl ayaklandır· 

mıı, her taraf sarılmıe,manfn zabıta lı:uvaetlerl yetlomlt ve hA· 
dlee derhal, Atlua'dı ıuyu balmaıtur. Meb'os zorlukla kurtul · 
moıtar. 

Adis-Ababa Tahliye Ediliyormuş. 
Parlı, 18 (Rıdyo) - İt•lyanlara gôre, Babeıler, Adlı ·Ababı'yı 

tahliye etmege •e payıtabtı, tç taraflara ve henOz belll olmayan 
bir ıehre nıkletmeğe baılamıılardır. 

Fransız'lar Endişede 
Avusturya .Mes'elesinden Bahseder· 
ken Pol Bonkur'u Medhediyorlar .. , 

Paıls 18 (H. R.) - M. Pol 
Bonkar'on Iogllbı dıo bakını 

M. Eden'e Fran1B'nın ltılyaya 

karoı zecri tedbirlerin •Aırlaı· 

tmlmaıına muarız oldoğa bak· 
kandaki beyanata, Eden Gı.erln · 

• 
de derin bf r tesir husule ge 
tlrmlştlr. Pol floukar'on, bn 

beyanatından baheeden Fransız 
g11etelerl, loglhere'oln Ren'lo 

ltgali hldleeelnden dolayı Al· 
manyaya k1rıı ıecd tedbirler 
tatblklcl htemedlklerl için Fran· 
naların dı ltalyı için ayni 
ıeyl htedlklerlnl, Ôn gezeteel, 
dıo bakanların munf fak olı· 

madıldan yerdı, M. Pol Don · 
koron movaf fak oldoğonu ya· 
sıyor, eeasen bartıpD Laval za. 
mauında bile barbın baılaogı · 

cında kabul edilmemle olda~a· 
nu Ulae ediyorlar. • 

Fls•ro ıue&ell, Babeıllluua 

ltılya tıe' anlışmığı kabol et· 
meal llzım geldiğinden babıe · 
derken diyor lı:I: 

"Babet mee'eleıl, nazuları 

Anupa'dan batka taraflara çe· 
'flrlyor, fakat unutmamak li· 
zımdır ki yarın Avusturya •e· 
ya diğer bir tarafıan A vrupada 
en vahim tehlikeler karımnda 

kalıblllrlz.11 

ltalya'nın 
MOtareke şartları 
Parls, 18 (A.A) - Eko dô 

Parl gezeteııl, Italya'nın mdta· 
reke ıartları şo olduğuna ya· 
zıyor : 

1 Babee orduııunun teıllml 
2 imparatorun hal'ı 
3 Adlı Ababa'nın legali 
4 - Clboll ·Adle·Ababa hallı 

Gserlade haıuıi bir morakıbe 
&efld&Au •icada ge&lrllmeel. 

Vlyına, l"' (A A} - Comar 
rel8' Vlyına'da bulunmakta olan 
Sır Oet"'n Çemberlaynl kabul 
etmlıtlr. 

Baldvio 
istifa şayiaları 
ve zecri tedbir· 
Jer için ne diyor? 

Londr•, 18 (Radyo) - in· 
glltere bııba.kanı Baldt'ln, (Vo· 
çeeter) de beyaoıtta bulonmuo 
ve lııtlla edeceği hakkındaki 

ı•ylalardan bablıle demlttlr ki: 
- Ben lııtfa edersem, kendi 

1rzamlı leılfa edeceğim. Şimdi· 

ltk boaa lGzam glSrmtlyorom. 
Baldvln. zecri tedbirler için 

de tonları s8ylemlıtlr: 

- lıalya aleybtne ılının 

zecri tedbirler, ılmdlye kader 
tesirini göaterememlıtlr. Banan 
sebebi, Almanya. Amerika n 
Japonya gibi ftç htıydlı: devle· 
tin bu tedbirlere lıtlrek etme· 
meıldlr: 

Macar 
Gazeteleri, Eden için 

ne diyorlar? 
Peıte, 18 (Rıdyo)ı.- Macar 

gazeteleri ltılyao'ların Babe· 
ılstıo'dakl ileti hırek4ııoıa de. 
vam ettiği bir 11rada M. Ede· 
nln Alyaaetlol tenkld etmekte 
ve lı;tUa sarurednde kılacağını 
yazmaktadır. 

Macar g11etelerl, Akdenfz'de 
İngtllz ntlfuzono )mlmaga 
mahkum görmektedirler. 

Von Höş 
Dlln törenle gömOldO 

Berllo, 18 (Rıdyo) - Al· 
manya'nın Londra sefiri Von 
8801 bogftn bOytlk tlSrenle g&· 
mdlmtıştdr. Tabut, Bltler'cllerln 
bayrağı ile ~rtllmftotO. Dıolelerl 
bakanı Von Noraht. mrz.rda 
bir ılSylev nrmlı n mtıtnef · 
f•nın hlzaıetlerladen bıhıeyle· 

mlıtfr. 

Emlak Kıvmetle-
"' 

rinin Te@biti 
Ankara, 18 (Ôael) - .Eakl· 

tehir uylatı Kereıteclyan'ın 

emlik kıymederlalo teıbltl 

hakkındaki ıalı:rlrlne, Mallye 
veklllnln ptıarted g6nlı:Q lı:a· 

mutay topı.otısıoda cnap ter· 

mesl mahıemeldlr. 
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Mahkemelerdeı Bir SC\'da uğrundaki facia 

Kum tepe Cinayeti· 
Menemen Jandarma Kumandanı, 
Bela Mustafa için Neler Söyledi? 

~,,.....,.--.~---~~~~-

Menemenin Kom tepe köyOn · 
de sığar almak: me11'eleslnden 
arılarıcdı çıhn kavga netice 
ıılnde Mebmed Emln'I çitte ve 
blçak.lı yaralıyarak öldaren 
Bela Munafa ile kardeıl Ah· 
med ve arkadewlarJDın mohake
meledne don Agırceza mahke 
meslode devam edilmiştir. 

Mahkrsme aaloou kalebalıktJ. 

Bu celsede ıabld olarak Me 
Demen jandarma komuıaoı yüz· 

batı HOınfi dlnlenmlt ve vak'a · 
yı eôyle anlatmıetır: 

- Vak'a gOnQ dalr,.de bu 
luooyordom. Maktiil M,.bm,.d 
Emfo'fo kerdrtl Ali komıepe 
lbevkllnden ıelef,1nla cinayet 
ten b,.nl haberdar f'Ul. D .. rba l 
Dlfiddehımumtll~e haber ver 
dlm ve yanımı jandarma ka 
rakol kunıaodanını da alarak 
barekf't etmek Oıere l"'en BelA 
Muııafa, ellnd" bir mnut 
oldnğu bılde yanama gPldi ve: 

- Ren Mebmed Emln'J öl 
dftrdüm, teslim oluyorum. 

Dedi. Kendlstnl alıp daireye 
götftadOm. İetlcvep ettim, be 
tinde beyaz 11plı bir kama 
tardı. Bunu çıkarJp: 

- Mebmed Emln'I bo kamı 
ile vurdum. 

Dedi, kamada bıklkaten kan 
lekeleri vardı. 

Reis - Bel4 Moatıfa'yı na· 
ııl taoarsınaz? 

- Evvelce Menemen'de blr
c;ok ıoçlar işlemle, mabkii.m 
olmnetor. Kendisi mobhlode 
Çok hırçın bir adam olarak 
tanınmıe olduğundan bldlıeyl 

lbOhlm glirdnm, gece yarıea 

IQGddelumomi ve jıodarmı ka· 
tıkol kumandanı ile kattll de 
llarak uk'ı yerine gittik. Mak· 
lıll Mehmed Emin, bir hendek 
içinde yatıyordu, ôlmftetft. 

Ceaedi alıb o charda bulunan 
kuıabeaioe götOrdök. Orada 
doktor mDlyene etti ve mak· 
lQlGn Qzerlod11kl yaraların ta· 
lbamen bıçak yaran olduğu, 

1ftzftnde de saçma ııerplotial 
hraları bnlundoğo anlaşıldı. 
l'ıbklbt yaphk1 dinlenen ea· 
bitlerden clğrendlğlmlıe göre 
~•k'adan bir gön evci Bel& 
&ıusııfa, kendi ekinine gl ren 
~thmed Emlo'Jn ıığırlarını alıb 
daouna babaetmlo. Bunu haber 
~lan Mehmed Emin, karde,t 
.\lt'yl yanına alarak vak'a gftnCl 
tobanlarlle birlikte Beli Moe 
lafa'oıo ıığırlarıoı çe•lrmlş ve 
gatarmeğe bıelımıt. O ıuada 
~IA Moaıafa'oın kardetl Ah· 
lbed· 

....- Sığırlar1mııı nereye gön· 
deri yorsun? 

Diye bağırarak ıığırları al· 
mak laıemlş, Mebmed Emin de: 

- Siz bizim sığırlara verin, 
hen de efzlokllerl V1>reylm. de 
ml11. Sonra Beli Moaıafa gel· 
ml91 yamada ve havlyetlerlol 
teeph edemedl~lmlz iki klel 
iki Mebmed Eınlo'f mubaeara· 

ya almıf. M"bmed Emin, "'H· 
Et'riol ıtef eımlf, fakat, herhal
de muhasarada kaldığını g6rfio 
ce tatkınlık dolay19lle ya ha 
vaya veyahod camnı kurtar 
mak için gelişi gO~el atmıe ola 
cık ki hanlara isabet etmemlt. 
Mahkeme ralı!I; bu lfad.,ye kar· 
eı maznuna ne df yrc.-~lol sor· 
do, BelA l\f ustafı; bo eahhllğl 
kabul edemlyı-c,.ğl cevabıOJ 

verdi. Ve mubakementıı devamı 
ba,ka bir l!Ünc b1rakıldı. 

ParDlar Kjmin? 
Hftrmnz Kendisinin 
Olduğunu SöylDyor 

Sahte btr senetle bir banka 
dıo 2500 lira dolandırmakla 

m•znun mem.or Suphl ile soç 
ortağı HOrmOz'üo muhakeme 
lerloe dGn ağırcezada devam 
edllmletlr. 

Bo celsede BGrmüz'Oo ulu 
de kömOrlftkte bulunan 2000 
küsur Uranın kendhlna Ald 
olduğunu bilen Qç şabld din . 
lenmiştir. 

Bunlar Bormllz'ftn arkadaı, 
ları Fatma, MOnen•er, Cemile 
ldtler. 5-6 ıeoe enel Felemenk 
Ultftn kompıoyıamda çahıırken 
BürmOz'ftn boynunda on kadar 
heelblrllk gôrdOklerlni n bun· 
Jarı neden boynunda taşıdığını 

ıordukları vakıt BClrmftz'Qn: 

- Evde emniyet edecek kim· 
sem yok. Dcdlğlol ıôylemlıler· 

dlr. Bftrmftz; nlnde bulunan 
pumnın &1htekirhk iılle ala 
kası olmadığını ve kendlelne 
ald olduğono ıöylemfetlr. 

Maznun Sopbl de; enelce 
bankada mftfettlşllkçe ifadesi 
alınmış olan Hayri adındı bir 
memuton mosaddak ifadesinin 
mahkemeye getlrıllmeslnl ve 
okuumısını iıtemiı, mahkemrce 
bu dilek kabul edllmlı ve gel 
mlyen şıbldlerln celbi için 
muhakeme başkı bir gQne hı· 

rakılmııtır. 

Koca Mustafa 
neden ö)dOrftlmDş? 

Menemen'de Koca Moııafa· 

' g l s § 

Çoban Şahin Acaba 
idam Edilecek Mi? 

Oobeş Yaşındaki Sevgilisini 
Vahşice öldürmüş. 

Çe~me kazısının Alaçatı na
hiyesinde se•dlği Şadiye lımln: 

de bir kııı d~rt yerinden ya· 
ralıyarak öldüren çoban Halid 
oğlu Şahin, eebrlmlz ağırcua 
mahkrmeelnde muhakeme edil 
m"k ftzere Çeşme'deo lalf otak 
kararnameaile ve dava evraldle 
lzmlr bıpl11baoe11lne getlrflml11ıir. 

Kararnameye göre çoban Şı . 

bin hakkmda lıtenf'D cua TOrk 
ceza kanun on on 4 50 focl mad 
d,.elntn 3 ve 4 Gncft bendle 
rfne göre ôlftm cuaeıdır. Tab 
klht evrakına gôre cinayet 
ıöyle olmoetur : 

Şadiye, e;eoç bir kızdır. An• 

eı ölmftetftr Bab&Bı Emin o~lo 
Ahmed, kızını yanına 11lroak 
lstemlıee de ninesi razı olma. 
mıe ve kızı yıoıoda alıkoy . 

mu11tor. Bir mftddıı:t l_?f'Çtlkt"n 
tıonra Şadiye Çohın Şıblole 

enlem.-~e ba{,lamışlardır. Ço 
ban Şahin Alaçatıda ııı~ırlarını 

her gfta otlatmığa kıra ve 
dağlara gôtftrQyordu. Şıdlye de 
nln.-elnln btrkaç ıığmoı sabah 
leyin !tı~ırtmaca götftrOp teslim 
ediyordu. · 

Aradın bir mOddet geçtikten 
aonrı Şadiye ile Şahin arasında 
kt aevlışme meydana çık.mıe ve 
nhaeel, kızı bo çooınla eevfş 

mekten kat'i ıurette mebet . 
mlştl. Bu hadiseden sonra, kız, 

çobana yftnermemeğe baelamış 
ve aradan ozoaca bir zaman 

. geçml,tlr. Vak'a gOoft Sadlee, 

yı Gldtıren Hehacı kGyQnden 
Ayın Mostıfa'nın mobıkeme· 

sine dan ığarcezada denm 
edilmiştir. 

Maznun Ayın Muatafı; ge 
çen muhakeme celsesinde nk 
adın bir gQn evel fAlakUU Ko 
ca Mustafa ile yeğeni Ali'nln, 
keodlainl ôldibmek: için tak.ip 
ettiklerini söylemlt ve bono 
bilen berber Ömer adında bir 
eahleln dlnlenmeelnl lıtemletl. 

Ömer dfto muhakemeye gelme· 
dlğl için muhakeme, baı,ka bir 
gfloe bırakılmıetır. 

Mahkemeye verildi 
Birçok yerlerde hırsızlık yap 

makta mHnon n mevkuf Os. 
man oğlo Mebmed'in Tftrk 
CeZI kanununun 62, (93 'Ve 

491 . OncO maddelerine glire 
11liye~e11d1 meYkof olarak mu• 
hakeme edilmesine karar •e· 
rllmletlr . 

ı!lıırları gene çobına teıllm 

etmeğe glt01lt1 çoban: 
- Kız ben ıenl alacığım. 

Benimle gelir misin? Seni bana 
vermek fet,.mlyorlar amma ben 
alacağım. Demlf, Şıdlye deı 

- Ben sana kıçamam, ıe 

nlnle gelemem. 

CetabJDı vermlttlr. Bu 11rada 
kızla çoban araaıadı bir mftoa· 
kit• olmuı ve çoban ellodtki 
Ovendlreyl Şadlye'oln ayak.la· 
rına vurup takarak ooo yne 
dthGrmOt ve Gıerioe ııılmııtır. 

Çoban; kıza : 
- Seninle beraber gelece 

ğlm. 

SGzftoG söyletmek lıtemle. 

fıkat oımn bu mfttecnlzaoe 
hareketinden hiddetlenen Şadiye 
ığır sözlerle mukabelede bu 
luomuetur. Çoban; tekrar kıza 
bftcom ederf'k boğazJDdakl 

muhtelif r.-nklt boncukları dlı 
lerlle kopırmıe. bA A (S:ınlnle 
beraber gelecc~lm) ıôıQnG ıGy 
lememeıl Oaerloe: 

- K.11! Seni oğlak gl bt 
keserim. 

Demlı ve birdenbire belin 
deki bıçağını çekerek Sıdlye 
ola karnına .. plamıf, bığır 

.. klarını yere dôkmftı ve bı 

çığını •Ocudunon daha Oç 
yerine ıolı.up çıkarmıı, onu 

öldftrmoıttır. 

Kızın 15 16 yaelarında, ken. 
diılol mftdalaadan aciz •azf yette 
bulonm111 Ye ona reva gôrftlen 
ığır I 111; bir tehenGr eseri 
olarak görGlmedl ğl, canınrcı 
bir hissin enklle n tHmmd
den cinayeti leledlğl hftkma 
verildiği için muhakemesinin, 
idam cezaaına temas eden mad· 
deye göre yıpılroaıı lıtenmlıtlr. 
M obakemeılne yıkı uda ağırce· 

zade bıolanıcaktır. 

Sili ve Urugvay 
Ne istiyorlar ? • 

Sıntlyago dô ŞUI 18 (Had· 
yo) - Aıoıyeted Pree ıjanıına 
göre, Şlll bftkumetl oloılar ıoı · 

fcteıinden çekllmeğc ve secri 
tedbirleri IA~•a karar vermiıtlr. 
Urnğny ve Pera'da aloılar 

ıoıyetetıl n zecri tedbirler alcy· 
hloe ılddetll bir cereyan nrdır. 

L4tln Amerika, hılyın doıt· 

loğono g~ıtermekte •e Amerl· 
ka'Jılardın mQrekkeb bir ıoa · 

yete tesisini letemekıedir. 

Mektepliler Likine 
Dün Devaıİı Edildi 

. CE2L -
Muallim Mektebi Ve Ziraat Mek· 

tehi Takımları Galip Geldiler. 
Dnn Alıancık Hhııu~da mrk 

teplller ilkine dnam edlldi. 
Birinci oyoo San'atlır Muallim 
mektebi talnmlan aruında ya· 
pıldı. Hakem Baca ortamektep 
moalltmlerlnden Lltfl idi. 

Ber Ud takam matad kad
rolarlle tabaya çıktılar. Ve 
oyuna ba,ladılar. MGaa•I blr 
kunet arseden her iki tarafın 
oyunu oldukça beyecaah aectl 
ğl bir sırada Maalllm mektebi '°' acığı tıkımı~• bir aayı ka· 
zaodırdı Ye dure 1 O bitti. 

ht nd devrenin daha ilk 
daklkalarındı San'atlar takımı 
Rıza'oın ıyığı ile beraberlljl 
ırmln etli. ArkadaD lkl defa 
bo~ kaleye topa atamadılar. 

Bondao sonra nlıbl bir bAkl 
mlyet teelı eden Maılllm mek 

klkıaana kadar m611d akınlarlı 
ve golıls cereyan eden oyandı 
deha iyi oyaoeolara malik olaa 
Ziraat mektebi tıkımı lklad 
gol6 de atta. Bandın t10nnkl 
çahımalar bir uetlee •ermedi 
•e by~n Ziraat takuaanıa 2-0 
gallblyeılle bitti. 

Demirspor geliyor 
Altay-Altınorda .e lımlr De· 

mlrapor ıakımlarımııla Go m19 

yıpmak ftzere Eıklı.-blr eampl· 
yono n TGrklye 6ç6ac6ıG De· 
mlrepor takımı eehrimlıe davet 
edllmlıtlr. Demlrııporlolar ôal· 
mlıdekl çartamba gGnl Afyoa 
eluıpreılle ıebrlmlse ••lrcek H 

bGt6a ıporcolar tarafındın Ba• 
mahanede lı:areılan~eaktır. Eekl· 
tehir Demlrıpor talumı çok 
kanetll elemınlara mıllk bir 

tebl takamı ani bir hacomla takım oldu.ana nas1ran lımlr· 
tk.locl n penaltıdaa lç0nc6 de yapac.gı ıemaalar mlblm 
golft yapta Ye oyoaa S· 1 Ma 98 allkah olactıktır. 
alllm melr.tebl kınada. 1 

Bo mftıabıkaJI Zlr•t mek· 
11
._ ____ z_d_h_•_t_11 ____ .. I 

tebl - Kartıyak.a f)rta mekt•p 
takımları maçı takip elti. Zira 
at mekttplller oyunda battan 
gıcından devre bldnceJ'e kadar 
nhbi bir bAklmlyeı teelı ettller 
ve birkaç fıreat k~ırdaktın 

sonra devre ıonralanaa dotro 
bir gol attılar ve •nreyl 1-0 
gallp bitirdiler. 

ikinci denenin 30 ••ea da-

idman (~emi
yetleri ittifakı •. 
Umumi merkez reİ81İ· 

ğine Ali Hikmet seçildi 
Ankara, 19 (Ba...t) - ld 

man Ceoalyetlerl ittifakı amaml 
merbz relılfğlne GeneH' lill 
Hikmet, ikinci relılll'ae Halid, 
futbol federaıyona relıll1&ne 

Hamdi Emin, ılledım fedent· 
yona Telıl!gl ne ele Vildan iılr 
ıeçlldller. 

Galatasaray· 
Fener Maçı .. 

Iatanbol 19 (Öael) - Yan• 
(BagGn) Fenerbabçe G.l .... ray 
takımları kırıılıtacaldardar. iki 

eıkl n rakip llıkımın yapaeak· 

lırı breılışmıyı elaemml7et 
verilmektedir. 

Kıskançlık 

Yozonden 
Eski karısını dôvmflt. 

Trpeclk'ıe Kabra111ınlar IO· 

katında otnraa Yoıof otla 
Kadri 9 aydanberl ayrı yııadı19 
kanii Mlolre'yi Baaan o,ı • 
Mehmed Ali ile geserken gGr· 
mlı, hiddetlenerek yanında la· 
ııdıA• ıaıtalı çakı ile Oserlerlae 
blcam etmletlr. Kadri, karı11 

Mlnlre'yl tokatlı clı dG•dl-G•· 
dea nbııaca hakkında tahkikata 

baılaa mı ıtır. 

Hırsızlık 

lımeıpııa bal•arında Ali 
oll• Mehmed, Ahmed olta 
Hilmi •e Ali ogta lbrahlm 
lıkambll k~Aıdı açmak ıaredle 
bılkı lkındmb parılrrını do· 
laadırmıA• çalııtıklarındaa la· 
ıalmaılardar. 

Laf atmak: 
lklçetmellk caddeeladen Hine 

gitmekte olan RıfHI kısı 14 
J8tlarında Bıcea adaadakl kın: 

- O.ydl ynram beraber 
gesmeAe gidelim. Diyerek lal 
atan Emin ojla 15 yaılarıada 

lamall tutolmoıtar. 

Hırıı:ılık ve yaralamak 

..... . 
~-............................................................................................. , Balcılar c.ddeainde •bıkelı· 

a.n.g .Mlaan llehmed Ue ar· 
kad8fl R6ttem oAlu Emin; Ab· 
dallah oğla Ahmed ve llehmed 
oııa Hamdl'aln dlkklalarındaa 
OD taae erkek g6mlefl çalm11e 
btarkea ıaıalmattar. EmlD 
boarkea keadlılnl konlayaa 
B..U'ala parmıııaı aıhln 

ile keımlttlr. 

t. 
CASUSLAR A~4ASINDA HARP 1 

.. ikinci bftro" 

- Gızlarla biz m"ogul ola· 
'bayız. Harbiye bakanlığı ikinci 
~beye gitsin! Cevabını ver· 
~ittir." 
~ ikinci bir hıklkah da maruf 
tt1ıaır caaoso M. Jozef Kro 

tlYe oa ıuretlt anlatmıştır: 

4 
- Umumi hub eenaaında 

''-'•o'lara hizmet eder gibi 
g~'G1ıerek hem yeni mıldmıt ,, 
~"-ak hem de Almın'lardın 
~tÇok pıra çekmek boıoeun· 
t ~I teklifim ikinci bGrocı 
~edilmlttlr. Halbuld, blrook 
~llı • ., Alman e11uelır, eeaı 
'-•tile kendi dnletlerlne biz· 

ederlerken, cllger dnleıler 

namını da hizmetlerde bolun· 
maktadırlar. 

Mesela F.ellks Bremer temin· 
de beynelmilel bir casusu Vlf· 

dır ki aılen Fon Pıye'nln 

Amerlkı'dakl c11uı tetkllirına 

mf'.nsub olduğu halde ouOç dev 
letln de nım •e heeabina ça 

1ı,maktadır. Galımın leminde 
bir Alman caBosn, bir ıar1ftan 
Almany• hesabJDa çaltıırken 

Arjantin bdkumetl ile Iı'ranıız 

Şnayder Krezo sllAb n m ıı. 
himmet fabrtkaııaın ıraıında 

mutan1&1tlık yıpmıetır. 

Maruf Bazll Zabırof, Entel· 
llcenı ıervlalo ea mGblm bir 
rlkaCldlr. Banaala beraber, 

bıeında bulunduğa bftyftk mali 
tr~ıtftn Şnadder, Krap, Sloclı, 
Vlkero glbJ muhtelif de•leı 

ve milletlere menıob ılf Ah •e 
mGbtmmat fıbrlkalarlle ook 11kı 
alAka ve m4naıebetl vardır. 

M. Kroılye, ikinci baronun 
kllelk bir eekllcJe çahemaeın· 

dan iyi neticeler alınamıyacağı · 

Dl efddeale iddia elmf9t)r. 

Ent ellicens servis 
lngtllz CIBUB teıkllitı, bil· 

haua Eotelllcena aenls eo ın· 

retle çalııır: On milyon ıterlln · 

ilk mo1ızam bir bldceye lıtl· 

oıd eder. 
Eotellicenı aenlıln relıl ma· 

hlm değildir? Kim oldnğuno 

hiçbir kimse bilmez. BıttA, 

bizzat logtıiı kralı da bllmes! 
Entelllcenı ıenlı yalnıı kmn, 

den .. n baH kanetlerlae, 

m re'\i· \ Neyse 

ıly11i h•dleelere ald itlerle ağ· 

raemaz, ayol zamanda iktıeadf, 

mali •e ıie1ri bfttftn lelerle 
alAkadard11; bauA içtimai meı 
elelerle de oğraear! 

Eotelllcenı aenlıln m•li 
kudreti, Yarldıt membalara bCl 
yok vEı çoktu. 

Entelllcenı servlıln, bGtGn 
clhaÔ e1saı n · btlhbarat bG· 
rol1rıodan çok mGblm bir far· 
lu, çok mahlm bir tefenoko 
vardır· 

Bfiro, Eatelllcenı 1enlıln 

hiçbir mıkamatıa, hiçbir ld1re 
•eyı bakanhAın emrl altında 

olmam111, kelimenin tam mA· 
naelle mGıtakll balonm11ıdır. 

Batt•, diyebiliriz ki, boıan 

lnglllı ıly11etlne Eatelllcenı 
eervlı blklm 'Ye amirdir. 

Eaaellloem 1eıYlll•, ltlacl 

derecede, başka ilimlerle itetkl· 
IAh nrdır. Me1elA, lagtlıere 
haricinde bir "Splıo.. tlmret 
mftnıeıesl nrdu ki, balla 
ıermıyeıl tamamea 1ahadllere 
alddf r dlyeblllrls. 

Bo mfteueaeala Bı•-ı'aa 
da eftbtal nrdır n, Yaaulı· 
tın'a Balkan dnletlerlu, ce· 
nubt Amerika dnlederlne her 
tftrUl ııllAb ve mlhlmmat ut· 

mıklı meıgoldftr. 

Bu mfteaeae, IOll umulMda 
Franea'da konetll bir tlbe 
vftcuda getlrmlttlr, 

Bu eGbenla bir ...ti ... •• 
11kerl mahlmat topla.aktar. 
Ayni samanda, muhtelli NJlk 
dnletlerln mnbaellf yerlerde 
a6fa1 ve teılrlal kanup .. 
çalııır. 

Kama taşımak: 
Tepedk'ıe AU otla lbn· 

hlm'in Ozerlnde bir kama ba
lanmaı Ye ıılhıaea alıam•ıt1r. 

BuıWılc: 

Tepeelk'ıe Betaret eokajıada 
oı... ila111ed kanal Gllluna 
e.tae .... 11••k lllftdle gl· 
rea bımı tuaı..tlm klUtllı 

... 8-ndaa 30 lln pen ile 
it lln luymetbau topl• Mı 
...,__ Ye it Un ... tlbacle 
... ............. iM .. ı .... 
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18 ler Komitesi 

1'oplanırsa 
•• • 

Avrapada korkunç ih· 
tifAtlar kopacakmış 
- Başı 1 inci sahi rede -

• Bo b:abaıa ğöre yeni kıırar· 

hır verilecektir. 
Kooıeytn mubarlbler nes 

dinde yeolien bir sulh trkllft 
yap•cağı tabmlo edilmektedir. 
Zecri tedblrlerln kaldırılması 

cereyanı çok zayıf görftlmek 
tedlr. • 

Cenevre, 18 (Radyo) -
D6okd vaziyetten ıoora, Ce· 
nevre'de umumi var.lyet eOkdo 
arzetmektedlr. 

Onftc;ler komlteılnfn ıolb 

mea'eleefol konseye ıerketmesl 
bu ı6kdnetl lcab euh·mlıtlr. 

Morahh•iılar arası oda devam . 
eden f lklr mtidavrlelerl, eıdece 
Iıaly11 · Habf'f lbtllMıoa ald de 
ğtldlr. Ayni zamanda R,.n me 
ıeleıl de tedluk ve mdtalea 
olucmaktadır. 

M. Pol Bonknr Ren mee'e· 
Jeal ftzerloe Rus morabbHı 

M. Potemkin ile mOdnelel ef 
ktrda t>ulonmuı,tor . Ayol ıe· 

kilde Lrlıfetan murahhası •e 
Romanya morahhHı ile de f lklr 
teathl yapmıştır. 

Ceoevrtı 18 (Radyo) - Oo 
ıeklıler komheel relıl M. Vas 

konselleı M. Pol Bonkur'lı 

görQşmOıtOr. 

Sulh teşebbOelerlnln ıkametl 
karşıeıodı M. Eden'ln de on· 
ıekfzler komitesinin toplanma· 
ıının Franııa lotlhabatından 

ıonrayı bırakılmaıunı razı ol· 
doğa eoyleamektedlr. 

Ooeeklzler komlteıl, zecri 
tedbirlerin neticelerini tetkik 
te devam edecek, fakat ne llgı 

ne de teşdit dOşdoGlmlyecektlr. 
Eden Fnuea'nın bogOnlerde 
karar Yerecek vaziyette olma· 
dığını kabul etmiştir. 

Romı 18 ( A.A) - SılAhl· 

yettar mıbfeller, 13 ler komi· 
teııl meNlıılnln akamete uğra· 
mış olmasından asil hayrete 
dGşmemlşlerdlr. Yapılan tah· 
mlnlere göre ltalya, Habeşlı· 

tındaki ııkdi hareketlere de· 
nm edecek Ye Marrşal Badog 
lloya biran eni Adlı Ab•ha'yı 

lıgal etmesi için emir vere· 
cektlr. 

Roma ılyaai mahfellerl, AV· 
ropada Italyı aleyhinde vuku 
muhtemel herhangi bir hare· 
kete karşı koymak Qzere ka11, 

danlz •e haya kuvvetleri tarı · 

fından her tdrltl tedbirlerin 
alındığıdı haber veriyorlar. 

Pırtı, 18 (B.R) - Franıız 

gazeteleri, Cenevre'de barış mfi 
zakerelerlnlo akim kalmasını 

iyi karşılamımıelardır. Fransız 

ef kArı omamlyeef; sosyetece •e· 

lspanya'da öı;fi idare 
Temdid Edildi 

Yağmurlar, ltalyao'ların Ziraa~.?,~kaoı 

il ı • • l\"" • Ol Bu Akşam 
er e}1IŞIDe ı3lll uyor Şehrimize Geliyor 

~~~~.,...,-......... --~~~~~~- Al4kadarlara gelen mal4mıtl 
ıtöre, birkaç gündenberl Aydı•" 
da bulunmaktı olan Zlr••1 

bakanım11 Muhllı, bu 11bıb 

- Baş~ l inci sahif edo -
ı,ılet rOeeaeı tevkif edllmlı,ıllr. 

Madrid'de Jogilfs ıefaretba · 

nesl önOode mechol bir ı,ııhıı 

mftlblm Rene'nln cenaze ala
yına ııillb atmıştır. Zabıt, ee 
fareıhaoeden mf"cbul ıahıın 

tnltfl mftııaadıoılnl latemlttlr. 
Tevkif P.dllen ıah,.ın ıefar11tba · 

ne eoförG olduğu ıoylenmek· 

•edlr. 
~~~~~------~~~~-

rllm eıl mohtem~l lf!Crl tedbir 
lerlo elddetlendirllmeııl bılı:lnn · 

dakl kararı moarıı bolonmık· 
tadarlar. 

Londra 18 (A.A) - 13 ler 
komheeloln barıı teeebbOııftnCln 

akfrn kelmaıı-ndan babı.ed,.n 

f?Hfl'telu İtalyı'ya kare• etm.tı. 

ilk Y"DI z~crt tedblrl"r lrnonl
maeını derplı edllmlyec,.~f nl 
f•kat m11vcntlarmıo da ld111me 
olonıca1tın1 yazmaktadırlar. Nev 
Cbronlcle Cenene'den ıu ha. 
beri almaktadır . : 

Akdenlz'de İtalya İoJ?tltereye 
bOcom etll~l takdirde Franea. 
nıo lali!ih,.re'ye yardım edece~( 
bakk10dakt teminat boırfto ar• 
tık mevcut d,.ğlldlr. Dondan 
bir bafıa evvel Fraoıız btUnl· 
metl koçak antant devletleri 
n,.zdlode teo~bbftete bulunarak 
bir ltalyan la iliz ihtllAfına 

mınl olmak &1ruretlot anlıt. 

may• çalışmıt ve Franaa'nın 

böyle bir lhtlllftakl hattı ha· 
nketloln meşkOk bolondogonu 
blldlrmfttl. 

Bundan iki gdn evvel kG· 
çftk itilaf devletleri oona karar 
vermişlerdir ki, 'Franea ile Jo. 
lltere arHında birini tercih 

etmek lazım gellr1e loglltereyl 
tercih edeceklerdir. ÇaokCl la· 
glltere'oln halli hareketi mil· 
letler cemiyeti pakllna daha • 
uygundur. 

Maamaf Jh Romınyı delege 
ıloln nutku Franea'nın panik 
çıkarmak yolundaki gayretleri· 
nln maval fak olduğu lntlba1Dı 

vermektedir. lngtllı • Fran91z 
doetloğunon nasıl bir tehlike 

geçirmekte olduğu lıaret edil· 
dl ğl vakit blazat İngilizler de 
derin bir teılr altında kalmıe 

lardır. Belki de laglllz'ler bu· 
non bir blöf olduğunu biliyor. 
lardı. Fakat Franııı lntlbıballn· 
dıo enel bu bl6f6 meydana 
vurmak letememlolerdlr. Bu 
lntlbabattan ıoora lugtltere 
çok muhtemeldir ki, töyle dl· 
yecektlr: 

Milletler cemiyeti paktının 

feshi pahııına idame edebile· 
cek bir doıtfoğon Iogllfz ef kArı 
omomlyeel için hikmeti vG· 
codu yoktur. 

Örfi idare 30 gan daha 
temdld edHmlı,ıtlr. 

imparator; Bir Protesto Daha Verdi. 
İeçlJer federaıyono Marki 

Delsol'on konağını hgal ederek 
merkeı bftroao htlh11 eımtı 

Italyan'Jar, Hararı Almışlar .. 
Aydından hareketle akt•'° 

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

le1dlr. 
I.ıon dra, 18 ( A A ) - Dan tedbirlerin ağırla1tmlıu11ını le· üzeri t"hrlmlze geleoektlr. 

Bıkan, Hornavıda zir"' 
Madrld'de grn devam et 

mektedfr. Vaziyet çok mftbhem 
dlr. Sivil muhafız kıtaatı art· 
tırılmıı ve kıılalarda aıker mev. 

o .... ıe'ye yeni piyade ve topço temektedlr . 
kovvetlerl R"lmlt olc:Jo~oodan Cenevre, 18 (B. R) - Mob mektebinde mleaf lr kalacaktJf• 

Bakaoın refakarlode, lıı:J:Jlt 
11ylnı Rahmi. eekl mnett0'1 

lheao Abidin •o kalemi mob•11' 

mddftrCl bolonmaktadır. 

ltalyan'lar bu ıehlrde lmnetll telif d"legaayonlar relılerJ ar•· 
bir ıekllde yerletmlı bulonmık· sında noktaloazarlar tflatl edil· 

cudo ço~ahılmıetar. 
ıadırlar. mittir. Milletler cemiyeti mah· 

İotfıar ed.,n gazeteler Hhl 
mımıottr. Çftokft mftv,.zr.lll'r dtj 
grevcilere iltihak etmfelerdlr. 

Erltre menbılarındın gelen '"'lerl, vaziyeti çok miiblm ve 

haberlere ıröre, ltalyao kon"t nazik bulmakta, mftblm mGH· Mısır lerlnlo llerlf'mlı,ı mftfr,.ıelerl kerelerin aııl bundan ıonr• 

Zecri tedbirleri zayıf· 
letiyor. 

M•drld içinde yalnız ban 
~az 1an faallyettedfr. El,.ktlrlk· 
l~r ıönmOıUlr. Sfyaaetle lıtlı•I 
edeo zabhlerln ve mGtekalı 

zabfllerlo maaşlarının kesllece 

~· h•kk1Ddakl karar ıOI tealr 

De11fe'nfn takriben 40 kilo baılıyacağını ıpylemektedfrler. 

metre 6t,.11inde n Adıı · Ababa Milletler eemlyetl konseyi; 
lııtfkametfnde bolonmaktıd11lar. pazartf'&I ~ftnft toplen•cak ve 

Kahire, 18 (H. R.) - Mıllt 
b6kumetl, lktııadi bazı bUlse· 

ltal,an'lar mokanm,.t ıôrmek sulh m6zak,.relerl akim kalan 
ılzln ve Babee kuvvet1erlotn ltalyan · Babet vaziyetini md 
b,.rbaogl bir toplanm•eına raııt zakere edecektir. ler kare181nda lralya'yı k•f~ 

tatbik edilen zecri t~dblrler k•' ll"ım,.kıılzfn bo meaaf,.yl ıemıo· Ooftçler komlttel retsf M. 
yapmııtır. 

Jfl Roblf'e, btıkdmPtlo bu 
kararlar1D1D dllı:tatörlft~e m•h· 
ıoı kararlar oldo~oou ve 11ke· 
rlye meD1opları al,.yblne bu 
~lbl kararların lttlhazının m,.m 

lırdır. ltalun omomf kararar Madaryaga, konıey" nreceğl rarındakl hOkftmlerl zayıf 1•1 

mağa karar vermlıtlr. Ztr1•1e 
mOterlıtk makfoelerle kitap fl 

ealrenlo lıalya'dau ithaline osO 

ıaadeedllrce ktlr. 

ıthınm 24 RHt eonra Drufe'ye raporun hazırl-tnmasll~ meuol 
yerl,.emeel mobhım,.ldlr. Bnn olmu,tur. Do raporda, komite. 
dan 11onra motörlf!ethllmlı ko oln sulhu temin için çahıma· 

lun 11ftr'atl11 Adlı Ababa'ya do~ sınd•n ve maruz kaldı~ı zor· 
ru llerlemeıl için h•zırlıklara laklar bıh9edllmekte, komite· 

ltkette aekerllk blHlnl öldft baelauacaktlr. 
E ıvelce bClkumet tarafınd•~ 

paraeı verlldlAI halde lt1lya'd•' 
ithaline mfteaade edUmeml ol•0 

eeya •e erlre de hbıl oıoo• 

caktır. 

re~e~lodeo babıetmfotlr. · Dolaean ı•ylalara lnanmık 
Madrld'de ve eafr kıHbalar· ıtz,mgellrse imparator Oab,.elı · 

da Façlıtlerln e.lerl basılmakta tan kıH bir mdddet içini"' 
ve birçok ıillh ve mfthlmmıt Mllltı!tler cemi yetinden yardım 
elde edilmekte ayol zamanda görmediği takdirde Babeı tah · 
tnklfat ta yapılmaktadır. llDI Vellabtı bırakmak niyetin· 

ııeloı'ta iki zabıta memuru dedir. 
ftzerfode ıl14h bulunan meçhul Ogaden ctphufnde kanh ÇH· 

bir oıh11 tnklf etmfı fakat pıtmalar vuk oboldoğo ıöylen· 
balkın tecuüzftne u~ramıt za· mektedir. Bed.,f t11rlnln blrç0 . 

bıta memorhmndan blrlel hı · ~ona varmıt bolooan general 
Ç•klı iki yerinden yaralan· Graçyanl bu ıoretle ehemmi· 

mıetır. yetil bir tekilde llerlemlt bu· 
lıpanyol faolet reisi bıplıba· lunmaktadır. 

nede olmamakla beraber haıtı· Teaoa ızölG cepbeelnde Ital· 
nede nezaret altındadır. yan'lar göldo garp cepheeiol 

Santlmırya'da dan birçok legal etmlelerdlr. Diğer taraf· 
bidlıeler olmoı ve klllıelerden tan Adlı Ababa'da söylendiğine 
birisi daha yıkılmıellr. göre, Ogaden de yağan ıtddetli 

Katalonyı da ise baştan baea yagmurlar Italyın llerleylelne 
ıakuo bakam ıClrmektf"dfr. 1 mini olmaktadu. l'tfotörleıtfrfl . 
m1rttanberl ıikre eayan hldl. mtı kuvvetler 'tarafından ine• 
ıeler kaydedllmemlttlr. edilen yeni yollar birer çımor 

Tay mis nehri haline geımı, ve tank••r-
ıa kamyon ve otomoblller!n 

Nehrindeki adalar da geçmeıını ımkAnaız bırakmıe11r 
tahkim edilecek Çete mobarebt!ll taktiğini 

Londra, 18 (H. R .) _ İn· gftden Habeeler tek baeına hı· 
relı:et eden Italyao kıt'ılarını 

glltere hGktimetl; Tıymtı nehri 
hGcum etmektedirler. Harrar 

ağzındaki adaların tahkimine 
mıntıkasını bombardıman eden 

karar nrmletlr. 
Itılyın tayyıralerl ahaliyi im 

Meksiko' da puatora kırt• ıyaklanmıya da· 

Fırın amelesi grev nt eden beyıonameıer atmık· 
tadırl1r. 

ilan etti. Londra 18 (8 R) - Gaze· 
Nefyork, 18 (H.R.) - Mek· leler; Cennrede ıulh görftşme· 

slko'da fırın ameleal gref yap lerlofn maebet bir ıekllde ne· 
mıelır ve fmnlar ekmek çıkar tlcel~nmemeel dzerlne İtalyay• 
mamagı baılamışlardır. Grncl karşı zecri tedblrlerln derhıl 

amele; ıreye iştirak etmlyen ığırlııtmlmHı hakkında mftta· 
bir kııam ımeleye h6com et· lealırdı bolonmaktıdl?. İngiliz 
mle ve bir arbede olmoetnr. ef klrı omomlyeıl de zecd 

of o ıolho temin için musafd 
bulduğa zamanlarda yaptı~• t.,. 
oebbOıler yazılmaktadır. M. Ma 
daryrga raporda: 

1 - Muhaeımlıra yapılın 

morac11t1arr, Knin Meri 
~ - Muhıınmların vermlı Tecrllbeler yapaca1' 

oldoklar1 cev•plar1, ~ 
3 - Neticenin bir oılaşmı Londra, 18 (Radyo) - Yt 

Kola Meri npuro tecrObeleıl~ ile niçin neticelenmediğini. 
Daralt adıııı açıklarıodı y•P Raporda ozon uzadıya izah 

etmlotfr. Raporda, İta1Ja'n10 mıeur. 
Birinci tecrftbede 20 oslL 

13 ler komheslolo ııolh husu- ı 
ikinci tecrübede 30,4 osl 

sondaki ırzolarını yerine ge . ftç6nc0de de 30 mil sür'at etd' 
tlrmek lıtemedlğl tebarOz etti· • 
rllmektedlr. edilmiştir. 

Fransa dıebıbnı M. Flıa· Do eftr'at baaeblle upo' 
d6 n'fo Pezarresl gılnd toplana· ıolara gOmlllmOe bir belde jlt 

cak konseye letlrAk edemlye. rllemekte idi. 
ceğl aolıeılmaktıd1r. ltalyan ••••••••••-..,.! 

rln htlhazını letemektdlr. 
morabhHı Baron Alulzt'oln de 
letlrAk etmlyeceğl tahmin edl. Londra, 18 (A.A) - }lof 
il yordu. Son daklkıdı Baron ter'f n harb cepheelnpekl mob' 
Alotzl'nln toplantıyı letlr&k birlerinden gelen haberlere gllt' 
edeceği ınlatılmıehr. ltalyan'lar Adlı Ababı isti~' 

Roma, 18 (B.R.) - Italya metinde ilerlemektedirler· O 
ılyıei mahfellerl, Avrupı'dı bir nopta d- kınlı maeadeDJcl'

1 

hırb tehllkeelnl uzak görmek· vukuboldoğo bıber verildi"~ 
tedlrler. Fakat, her ihtimale tedlt. ltalyın'lır, Tana g61Qo01 

karoı tedblrl.,r ahnmııtar. Pa· garb mıntıkHını da legal t1 

zarteel gGnG Uluslar ıoıyeteıl mfşlerdlr. 

koneeyl toplantısına ba,ak ehem· Adlı-Ababa'da dolaşan şıyl' 
mlyet •erllmektedlr. lara inanmak lazımgellrıe 111' 

Adlı Abıbı 18 (A.A) - İm · bit 
parator, milletler cemiyetine parator, Babeoletan kııa 1 

mftddet içinde Milletler ceO' 
yeni bir proteıto notHı gönde -' 
rerek cemlyettn mtlteculze yetinden mOzaharet görDle 
karşı bareketafzllğlnl proteıto Habee tahtınını, vellahta bır•~ 
etmlotlr. Ve Habeşlıtao'ın kol· mak niyetindedir. 
lektlf emniyet :preaıtbloln 6Ulı Harar bOlgeelol bombardıOJ'-
blr tabir olup olmadığını ıor· eden ltılyan uçakları, b•1V 
makıı hık.la olduğunu bll'11· imparatora karşı ayıklanıo'I' 

ı' rerek latllAoıa dordurulmaaı davet eden beyannameler atoJ ' 

için derhal lcıbeden tedbirle· lardır. 
.................................................. lllliİllll .................................................... ~ ..... .... ~Sd 

tazır ziyareti Kıtyı'yı taıırttı; "BOtün Rueya'nın ve Roıı gözlerine dikti, ve: general hiç bilmiyordu! ~ 

y 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-48-
mdafaa etmedl~lnlz için dıhı 

faala elem ve keder f c;lnde kal 
malU•n kurtulorııanoz. 

• • • 
Bınenayo'da Katerfo, küçQk 

ıılonnnda iki kftçOk köpeği 

beraber, hıhlar ftF.erlne, soba 
nın yamuda yoza koyun nztn· 
mıı oynuyordu. 

Gözleri kırmızı idi. Hlli da 
ığhyordu. 

imparatorun bir mektebo, 
ceb"nnem mak.lneslnln tnf il Akı 
b&dlıeıhıe rığmeu, keodlılal 

ıevdlğlol eamJmi Ye kat'i ıa· 
rette yeniden temin etmekte ldJ. 

Katya, bu mektubu da Adeti 
veçhlle göğı6ne koymuş ve 
vakit, vakit eUle mektuba ok· 
şamıktı idi. 1kl ktlçflk köpek· 
ten batka bir ar~adıea olmıyan 
K•tyı, mGtee11lr ve moıtarlptl; 
yalnızlık onun ruhunu ııkı· 

yordu. 
General Potopov Katya'ya 

imparatorun keodlılol bekledi· 

ğlot haber verdi. J 
Pollı imlrloln bu gayri man· 

birazda endlıeye dClıClrdO. Dtın· tarın inayeti hak ile imp.arato· - İmparatorun bandın ha· yaeta, bu kadar genç bir k•' 
ka ıolkaıuan sonra, imparator rlçeııl olan blı Mart Feodorovnı, beri varmı?. bu mukavemet cidden bayttl 

I' '" kendisine ne ıöyJlyecektl, çok çok sevgili Kıterln Mlkaolov· DJye sordu retlere eayındı. General 0 
et 

ılnlrll idi. nı'ya, iffetli ve aaalethi prenıee Potopo1' genç kazan ba ha· poy hayretine, blras da ıO , 

- General, dedi. İmpıra· Dolgorokl'ye başmethl şnkethi kıeındın adeta OarktO; kllnden korkmHına ,.~oJt ,e 
tordan hana iyi haberler mi imparatorumuzun 11rayında dam _ İmparator hazretlerinin Katya'yı, Kıtya'oın bu ece• 
getirdiniz?. d'onGr'Ulk payeıl baheettlğl · malumalı ur mı, yok mu bil· tini takdir etmekten de *"' 

- Blltklı size lmpıratorlçfl · mlzl..." mlyorum. Fakat beni oGnderen dlafnl ılımıyordo. 
ı " t'' den haberler getirdim. • ile hayret dakikaları geçince, lmparatorlçadlr. Yeni ıırmalı elbiselerine O 

- Yani? .. Bunlar nasıl hı· Kıterln vaziyeti anladı: Çok Katyı, menetmeğe vakit bı· men koe·koca general, diz ç6*', 
herler? nefret ettiği ıaray tetrlfat n rakmadan elindeki pırıümenl ve yırtılan iradenin parçal•r•' 

- Boyorvnoz preoaeı! ueullerlnlo en bııta gelen tılr iki parça etti, yırttı. topladı. 
d010 

General bono ıöyledlkten carlyeıl, bir eılrl oldoğontı General hayret n deheet 
ıonra, kolonun katı araeından birden kavradı! Fakat hona içinde kıldı. Bir irade, Hrayın 
dikkatle knrılmıı pareGmen bir neden laıom gördlmGttO? Yok· bir lradeıl n11ıl yertıhrdı?. laı 
kA~sd çıkardı. Saygı ile Kıt· ea .. · Ba dtlemanlar.nın yeol bir paratora ne diyecekti? Bu iti 
ya'ya OHttı. Yani, gOmOe bir mannraeı mı idi? ademi muvaffakıyetle neticelen· 
tepıl imle gibi kaeketlolo Qze· Kabul etmek mi 14zımdı, mlo demekti! 
rlne koyarak. verdi! yokla?. Reddederıe. imparator Katya'yı earayı kolayca ge· 

Katyı kağıdı dikkat ve itina ne derdi. tlrecf'ğlol 11nıyorda. Fakat nııeıl 
ile açtı, Ye tunları okudu: Kıterio gözlerini generalin bir ıeytaola işi oldo&ono zavalh 

Zavallı yeni polis o>O ~-
daeunayordu: Tayininin • d• 
binde yapılın dtlnkG sol"'' fi 
bogQnkd hu nzlfeyl bOeoO 

1
1 ~ 

Ç r' edememek, çok fena idi. • ~il 
Roıya'11nda bir memur tçlO ,,. 

b•' vaziyet ölfimden daha ber 
0
-

K.ıterlo bu zavallı o>elJJO)t 
(Sonu vor 
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Habeşistan 'a . 
Yapılacak ikraz 

Loudra 18 (B.R.) - 8abe• 
ılıtan'• yapılacak ytlıde altı 

falıll lknnt için kaylt moa · 
meleılne birkaç gCln içinde 
baılanacaktır. 

lzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

(Ahmet Mtlnlr Sertel) ticaret 
on•aolle lımlr'de KGçClk Kar· 
dlça'lı hanında 8 numarada ti· 
caret n komlııyoncolok yapan 
Ahmet Mtlnlf &rtel'ln ftba ti· 
caret ununa ticaret keaana 
hakamlerlne gnre ılcllln 1604 
namaraııına kayt n teeell edil· 
dlği ilin olonor. 

lımlr )lcllll ticaret me· 
murloAa reıımt mOhGrl 

n F. Tenlk lmıaııı 

lzmir belediyesinden 
Motorları 6 nya 8 ıllladlrU, 

.mazotla nya tercihan hua p11 
ile mltehanlk 20 22 n 30·~2 
kltillk olmak lıere iki tip oto· 
baı pılel ye ferahi aygan gn· 
rlldOAI takdirde otobtlt ahna· 
caktır. laıeklllerln ba hoıa• 
alt maf ... l maldmat ile ben· 
&>er keloğlınnı n tediye boıa· 
ıanda ne gibi kolayhklar ın.· 
tereblleceklerlal en IOD 25 NI 
lan 936 gClalne kadar lımlr 
.. rbayb~ıaa blldlrmelerl. 

11 19 894 

hmlr ikinci icra M. dan: 
Ahmet hımdlnla emlAk H 

eytam bınkaıındıa ödOnç aldı· 
~· parayı makabil bankaya 
ipotek eyledi Al lımlrde karı•· 
yaka baynkhda eunbCll eoka· 
gında 3 no. la haneye bahçe 
kıpı11ndan dar bir koridor ise· 
Tinde 11gda bir oda bir mat· 
h9k n odanın arkuında ki· 
çClk bir ıntre ile merdivenden 
yukın çıkılar gene bir koridor 
.. gda iki eolda bir oda mn· 

b• cauar. Cıt katta merdlHnle 10ka 

~" t• çılubr ayrı bir kapıu nrdır. 
600 lira kıymetli ba etin mCll
klyetl açık art.rma ıuretlle •e 
844 numaralı emltk n eytam 
h.nka11 kanana mucibince bir 
defaya mahıaı olmak ıartlle 

•rtırmuı 26·5 936 ıah gl· 
Dl 1aıt 11 de len dairemiz 
içinde yıpılmık O.ere 30 gln 
111Gddetle 1atıbgı koaaldu. Ba 
ırtırma neılceılade 1abt bedeli 
her ne · olar11 olıun borcun 
&denme1I tarihi 2'J80 aamarah 
kanunun mer'i yete girdiği ıa. 

rlhten 10nraya mClıadlf olma11 
hueblle krymetlne bakılmıya. 
rık en çok arııranıa dlerlne 
lhaleıl yıpılacakbr. S.tıı · 844: 
numaralı emlAk n eytam ban· 
ka11 kanana bflkGmlerlne gôre 
yapılacağından ikinci 1rllr01a 
Jokıar. Satıt petla para ile 
olup mftıterlden yalnıı • ynıde 
lklbaçuk delltllye maerafı ılı· 

Dır. lpoıek ıahlbl ılacakhl1rlı 
diğer ıltkıdarların n irtifak 
hakkı 1ahlplerlnln gıyrl men. 
kal lserlndekl hıklarıaı huıo 
•ile falı •e ma1rafe dair olan 
iddialarını lıba illa tarihln:len 
lUbıren yirmi gla içinde n· 
rıkı mClebltelerl'e birlikte me 
lllarlyetlmiae blldJrmelerl lcı 

~·der. Akıl bılde hakları 
1-pa ılclllnce mal dm olma. 
dıkç. paylaımadın harlo ka 
lırlar. 14 · 5 . 1936 tarihin 
den itibaren prtnıme berkeee 
•-;ıktır. Talip olanların yazde 
)'edlbuçak teminat akçaıı veya 
lbllli bir bankı itibar mektuba 
te !J4 6392 dOIJI DDmHlllle 
~ inci icra memarluganı mi 
tac .. ıları tlAn olunur. 949 

lf. ı,, No. 696 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdür
logonden: 
Bedeli 11bıkı Yeri 

Ltra K. 
350 Bahrlbaba cıddeııl 
810 c .. 
332 < ... 
351 " .. 
820 ... .. 
340 " " 

50 Birinci ıiUeymınlye 
37 Ali•«• yağcılar ıotak 
25 Tllklltk caddesi 
25 fkfç1Jımellk 

118 Karııyıkı neıılmlye ıokık 

50 < bıh1rlye " 
50 « lktıııt " 
42 .. .. " 
42 " .. " 
S5 Bornıva ık kat .. 
30 " " " 

Cfnıl 

E• .. 
.. 
.. 
«. 

" 
« 

" .. 
" 
" 
" 
« .. 
" 
" 
" 

No ııı 

106 
ıu . 
112 
110 
104 
108 
13 

5 
7 

. 202 
12 
33 
22 
28 
26 
19 
24 

100 ~eçecller caddeıl " " 35, l 
00 Karııyaka naldöken lkta11t ı. fırın 85,87 

ldarel Baaoıılye ıkarıtından olup yakarıda yer ye cloelerl 

gnııterllen akar 1,6,936 tarihinden 31,5,937 tulbloe kadar blr'i .. 
ıene mGddeıle klray• •erllmek 6zere 20,4,936 tulbloden iti 

haren 20 gGn mtlddetle açık arthrmığa ç•karılmııa.r. Şeraiti nğ· 

renmek lıılyenlertn bergtln Mohaıebel hoııoılye mtıdtlrly«'tl nrl. 
dal kılemlne mlracHsları n pey atlrmek lıtlyenlerln de lhıle 

gftnft olan ll,5,9;J6 pasarteel gClofi ııHt 10 da •lllyet daimi en. 
cClmenlne depozito makbozlarlle birlikte mGracHtlıu llAa ola. 
nur. 1023 

lzmir Muhasebei Hususiye MüdOr
IOğOnden: 

Bedeli ıabıkı No. 11 Yeri Cinai 
Lira K. 
600 7 -7,1 Keçecilerde Depo •e y111hıne 

ldarel Huuılye akaratındıa olop yubrıdı yer •e cloıl g~ı· 
terlle11 ıbr 1,6,936 tarihinden itibaren 31,5,939 tırlblne kıd1r 
Oç leDe mtlddf'tle kiraya Yerilmek Oıere 23,4,936 tnlhlodea 
itibaren 15 glla mftddetle arhrmaya çıkarılmıttır. Talip olanla· 
rın terıltl ögrenmek Claere bergClD Mohaaebel hueaeiye mada. 
rlyetl Hrldat kılemlne •e pey ıClrmek lıtlyenlerln de lhıle gGol 
olın 7 ,5,936 per,embe gGnO ıHl 10 da depozito makbuzlırlle 
•lltyet daimi enc6menlne mQracHtl1rı. 1021 

KA5E 

NEDKALMiNA 
lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilanları 

Mıt. M •· Nt. al. ko. dan: 
1 Hın kıı'atınm (65000) kilo ekmek lbtlyıcı kapılı sarf 

uıallle ekıılltmeye konmuıtor. 

2 ihalesi 21 ·Nl11n· 936 Nh gGatl uıt on bet buçukta 
bmlr'de katladı Mııt. M•. ııt. al. ko. nundı yapılacaktır. 

3 Tahmin edllrn mecmu tulHı (8125) llndır. 
4 Beher kilo ekmek içip OD iki karat elli ııaotlm flat 

tahmin edllmlıtlr. 
5 Teminata monkkaıe akçuf (609) llrı (38) koroıtur. 
6 Şartnımeıl her gtln komlııyondı g3rftleblllr. 
7 lıteklller Ticaret odaııında kayıtı. olduklarına dair nılb 

g6etermek mecburiyetindedirler. 

8 Ekslltm~ye lttlrak edecekler 2490 11yılı kanonun iki 
Qçlncd maddelerinde •e ~artnımeılnde JH•lı veılkala· 

rlle teminatı mankkate makbD1larını Ye mftbClr16 teklif 
mektuplar1nı ihale ıaatlnden en aı bir eaat enel ko· 
mlııyonı nrmlt bulunıcaklardır. 

871 , . 9 14 l~ 

Met. M•. ııat. al. komlıı•onaodın: 
l - Her bir metreılne biçilen ııderl yelmlt beı kuroı olan 

40000 UA 50000 metre yeril mıh çadu bezi kapıla 

zarf la alıaıcakhr. 

2 earınameıılal ylı ıekeen yedi buçuk koru111 almak ve 
ôrneğl gnrmek lııtlyealer htr gfta koml&yonı gelmeleri. 

3 Ekelltmeıılne glreceklerlo kanonun iki ve ftçtloca mad· 
delerlnde y11ıh veıibl11rlle 2812 Ura 50 koruelok le· 
mlnıtlarını teklif mektnplarlle beraber ihale gQoft olan 
b ·Mıyıı• 936 ııh gloü IHl 15 ten eo az bir saat 
rnel M. M. Veklletl •tJD alma komlıyonona vermeleri. 
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Veni hidrolik frenler 

Sarsıntısız direksyon 
(Yalnız Delüks modellerde) 

1 •• • ,,. 

-
Yekpare çelik tavanları 

.,,. Yüksek kompresyonlu, 

supapları tepeden motöru 

• Yeni Fişer karoserilerde 
cery anstz havalandırma tertibatı 

Mükemmeleşmiş müstakil 
ön tekerlek jertibati) 

<' t 
(Yalnız Delüks .modellerde), 

. -
.... 4bo 

1936 YENİ SEVROLE 
)~~$.ljf~·,~-·····c· .. >'> .<öi .~~&tmn#f! 

J. . \ • . • - 1 ' 

Şevroıe:Acentası 

bmtr ikinci icra M. dan: 
Eminin emlAk ve eytam 

bankaınndan ôdGnç ıldığı par•· 
yı mukabil bankayı ipotek ey· 
ledl~I lımlrde göıteope tramvay 
caddesinde 748 ·613 uo. lo eye 
bahçe bpıııından glrlllrıce dar 
bir metballe Mln bpı11ndan 

içeri glrildikte bir taıhk Gze· 

rinde ıolda bir n karııda dl· 
~er bir oda n yınındı du 
bir aralık ve mutbak n to· 
lumba ve helA •e yuklrı çı· 

kıldıktı bahçeye nızır iki oda 
•e kar11111ndı bir oda nr· 
dır . Üç bin lira kıymetli 
bu evin mCllklyetl açık 

arınma ıuretlle •e 844 na 
maralı Ell'IAk Ye Eytam hın· 
k1111 kanuna mucibince bir de· 
fayı mahıuı olmak ıartlle ar· 
tırmaııı ~7·5 936 çare11mb• gGnft 
llHt 11 de icra dairemiz içinde 
yapılmak ftzere 30 gOn mdd· 
detle eatıh~a konuldu. Bu ar· 
tırmı netlceııode ııatıt bedeli 
tahmin olunan kıymetin ytll!de 
yetmfe br.olnl bolorııa eD çok 
artırana lhaleııl yapılacıkbr. 

Akl!I taktirde 2280 numaralı 
kanuna gnre eatıt geri bnakılacak 
taT. Satıe peşin patı ile olup 
mGoterldeo yılınız yOzde iki 
buçuk dellallye maııarlfl abou. 
İebo gayri menkul 6zrrlode 
herhangi bir tekilde hık lale· 
binde bulonınlar ellerlndekl 
reıml naalk ile birlikte ylrmt 
gfta zerfında lamlr lcra111Da 
mlıae111tlan lblmdar. Abl 

Osman'Kotay ~RirincikordoD N"':ffi J 
lzmir Muhasebei hususiye müdnr

ğOnden: 
' 

lzmlr'de Balçon'da klla ldarel hoeuıılyel •llAyete ıh 5005 
lira icar. Nbıblı Ağamemnun n Mil ılıcaları 1 ·5· 936 tarl· 
kinden hlbaren Teırlolenel 936 gayesine bdar mftddetle ktr1ya 
•eritmek Qıere 15 ·4· 936 tmrlblndeD itibaren 30 ·ıj,· 936 ta· 
rlhfne kadar 15 gGn m6ddetle •e ltapıh serf ueollle artırmaya 
çıbr1lmııt1r. Şeraiti ~ğrenmek llıtlyeolerln her gCln Hoeust he
ııplH mGdGrlyetl varidat kalemine mGraeHtları, leteklllerlD de 
ihale gGntl olın 30 ·4· 936 pere~mbe gdoft sabah eaat 11 re 
kadar teklif mektuplarını bpah ve imzalı olarak vllAyet daimi 
eDcOmen kalemine te•dl etmeleri tlAo olunur. 1004 

Manisa ııulb hokok mahke· 
meelnden: 

ManlıanıD danltmen Halil 
mıballeılnden oııman kısı Şe · 
rlfe ile koc•11 Sellmıahlar K.. 
Çeplol Mo11 oğlo Mebmed 
araııındakl, ııulh teoebbftıD da· 
vaııındı: Mehmedln lkametgAba 
mf'çhol oldoğondao mahkeme 
giio6 olın 27 .4 936 T. pazar 
teııl gftoD 1111t l 4 de Mıol .. a 
ııulh hukuk mabkemeıloe gel · 
meııl UAn olunur. )019 

halde haklın tıpu ılcllioc~ 

malum olmadıkç• paylaımadau 
hariç kahrl1t 15·5 986 tarihin 
itibaren ıartname b•rkeae açık· 
tar. Tıllp ol1Dlann yOıde yedi 
buçuk ıcmlnıt akçeıt nyı mil 
il bit banka itibar mektuba ve 
34. 6860 do&yı nomaraelyle 2 
inci icra memurlu~ona mtlraca. 
alları Uta olunur. 9.JS 

H. lf. No. 638 

Manleı ıulh hukuk mahke-
mesinden: 1020 

Manlııa ldarel haııoıılyealn 

Manlııada yar B1111nl1r mahal · 
leılnde makim iken lkametgl· 
hı meçhul olın terzi Raoh 
11leybloe açtığı ecri mlıll da· 

•aeanda mftddelaleyblo 20 4 · 
936 tarih pazartesi gftoQ 9,30 

da Maubı sulh hukuk mıhk.,. 
meııln" gehııeei ıkıl takdirde 

hakkmda gıyıp kararı lttlbaı. 

t:dlleeeğl ilAu olomır. 

Kulak, bo~az. buran 
haııtahklan 

Birinci 4ınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
1 

Baytttrk 
Birinci beyler eokak No. 36 

Telefoa 281 O, nl 3668 
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W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEVANTE L1N!E 
AMERiKAN ExPORT LINES 

F ratelJi Spereo 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIB . 
KUMPANYASI 

11GANYMEDES,, vapuru 20 
nleaudın 25 olsana kadar AN 

VERS. ROTTERDAM, AMS· 

TEROAM n HAMBURG il 
manları için yok alacaklar. 

"UL Y~SES vapuru 1 mayıs· 
t• ~elfp ıynl ı:on BURGAS, 

VARNA ve KÔSTENCE llm.a 
ları için ynk alacıktır. 

°CERES11 V1puru 4 mayııta 
gellp 9 mıy11ta ANVERS, ROT 
TERDAl\I, AMSTERDAM n 
BAMBURG limanlarına bar~ · 

ket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LlNlEN 
11VINCALAND,, moı3rft 30 

nisanda gelip ROTTEROAM, 
BAMBURG, ( Do~ru Bremen ) 
COPENHAGE DANZIG, GDY· 
NIA, ve ISKANDlNAVY.A 11· 
mantarı lçlo yok ıdacıktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
11PELEŞ,, nporo 12 mıy11· 

ta gelfp 13 mayısta PiRE, 
MALTA n BARSELONE ll · 
manlarıoa hareket edecektir. 

~ALSA JUIJA,, npnro 7 
bazlrında gelip 8 baılrand• 

PiRE, MALTA, MARSILYA 
ve BARSELONE HmanlHına 
hareket edecektir. 

Yolcu •e yok kabul eder. 
llindaki hareket tarlblerlle 

aavlunlardakl değlşlkllklerdf'D 

ıcent• mes'uliyet kabul etmez.· 
Fazl• ıaf llAt için ikinci 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 

blnaaı arkaeında Fratelll Sperco 

vapur acenıahğıaı mQracaat 

l"A • A B i L i i 

M. Tevfik Baykent 
Elekllrlk, telefon malzeme deposu •t 

Slemens fabrikaları mftmeeellf 
Pf'ştemalcılar 77 • 79 Telefon .13.12 

Pazar gOolfrl : Sektör VJ Bahrtbab• .. vıı Karantina .. VIII GGzelyah .. ıx Eşref pata .. X llI Aeaoaôr 
S11t 12 den 14 e kadar: 

Pdar gllnlerl Sektör xı 'fe xıv GHI bulnrı 
P111rteıl gGnlerl : .. V Çartı ve Barrakh 
Salı gaolerl .. X il .Meıarlakbı,ı Turan ve Buca 
Cart•mba caolerJ: .. X Konak 
Perşembe gaolui: 

• 
l V Basmahane .. 
il Kemer 

Kartıyab · Bornava oark ıektGrQ 
Cuma gOnlrrl SektOr 111 Al1ancak 

.. l Darağıç 

Kareıyaka garp sek•ôrQ 

JÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafındın menim dolayıelle yeul çak1rdıgı kumıtlar: 

Sağ Dam 
Zan-öf 

Ve UClUIZ<dllUlr 
Satış yerleri 

Birinci kordonda 186 numarada ŞARK. BALI T. A. Ş. 

Mimar K"'maleddln caddeılnde FAHRi KANDEMiR Oi!LU 

•lfl il lll 111111111111111111111111111111 D O K T O R 1111llflllfllillfllf111111111111111111• 

1 Operatör Arif Y urcu 1 
~.. • . ~ Merkez Hastanesi Operatörft ~ 

tlJlll!I/!' • ~ § Baetalarmı her gClo 15·18 e kadar ikinci Beyler ıoke~ı ES 
5 TOrk mGzayede salonu kareında 78 N.lo moayenehaae· ~ 

: •. - t'< ıui r u ./ 0 JI ıuı 
11
• • •ııiliiıltt11Uiıiıiı\11iôiııi11111111111111111111111111111111111111111Htt1uıüiı1111ilıfıiını1111i 

----- ~~./// ---\--=---·-
1f 1111 

içki Alıp. Satanlara =ıvı 
Ol. . Şn k A it f , -o oa l· 1 1 ·E§ NnllU Mıdran ralu fabrlkHı bir ıene enel IOD ılıtem s ıvıer VE re ası ~:::::..t:.l il DAN .<AS I 1 = Qzerloe teslHhoı yenlltmlo bu ıoretle içicilere de ııbbi ra 5 

edUmeBI rica olunur. 
T~ı~. 2004 . 2005 tfifi3 

Limited iiiiiiı __ , _____________________________ - kı vermekte boluomuıtur. Valr.tlle lmılAhn kAfl gelmemtı· S 
\ 1 A • J ı · • 1 • üd Ü • ı~ elnl mol verllnılyen Aydın, Umurlu, Karıpınar, Reıadlye, ~ apnr ceıılası zmiı· ıman lŞ erı umum m r = Söke, Mllıis, Moğle, Bodrum gibi yerlere de mal Teıllecek· = 

f.endeU Han, Birinci Kordon Çocuk hastalıkları I w d § tir. Iıkootolar aea~ıdadır. § 
Tel. 2448 mfttebassısı QgQn en: = 96, 49 190 lmruoluk tltelerde yftıde 20 lskonıo •erilir ~ 

TBE ELLERMAN LtNES LTD Dok f o• idaremize ah olup lzmlr limanı eahlllnde Mendirek Gzerlad" kAID E§ 29, 21 « « c: • 15 c c ~ 
',THURSO.. vapuru nisan a. Te 1000 Ura bedeli sabıklı l numarala kômOr deposu ve PHa. § 72, 38 « « c: 20 c " ~ 

lptldunnda Lherpol ve Svan· Beh cet Uz port vapur llkeleal 6ıerlodekl 180 lira eabıl bedf'llt bftfe birer 2 22 « « "' 14 « c ~ 
ıeadan gelip tabU1ede bolu ıeue mOddetle icara vnllece~lodf'D 4 · Mıyıs · 1936 tarihine '" ' S 16 « « « 16 « « § 
nacak. 11dftf eden pazartesi ıOnQ ıaat on beete lzmlr limen tılerl lda 5 Bot ıiteler Nazilli leıllml 25 HotlUtre 3 kuruııa ahaır § 

NOT : VOrut ıaribJerl, va · Hasıalnrını her gütı 11,30 reelnde mOdGrler encOmenlnde açık arhrma ıureılle mOzeyeded ~ « « 10 « 2,5 « « §§ 
parların 1 imleri ve nnloo Clc· dan saat onıiçe kadar Beyler icra ve takarrOr eden bedeli haddi IAylk gör(ildOğft takdirde = « , « 15 « 1,7 5 « « § 
retlerfnln değlşlkliklerindeo mee sokaAındaki kıliniğinde kabul lbıleıl Jcra edlleceğloden talip olanların yGzde yedi buçuk be ~ N1111ı:ı ~e L~~trın mığa~aaınd~ kahve ı1~10 kuruoı bunı § 
Ullyet kabol edilmez. nblle depozito akçılarlle beraber mezkur encGmene aıQracHl 5 mümaa a. a ye e11aeı 8 ÇO• ucuz nr r. § 

eder. Telf'1on 3990 •ı d ıt 1ı: • ı~ h · hib" -

Taze · Temiz · Ucı•z ilaç 
ller türlü turnfot çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 

• 

Baodurek 86yftk Sılepçl 

J f'ylt"ml"lerl flAn ohınor. 990 16 19 22 25 E§ •• 1 rın mıa;azıeı ve ra 1 ıma .t ıneaı ea 1 § 

• •mı 1111111111111111111111a.. Dok 10 r .,..11111111111111111111111111• i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Lıı tfi 111111111111111ıııın11il Kiralık 
Jzmlı'de Gliztf'pe tramvay 

caddf'ılnde Sadıkbey bahçf'st 
karşııında 693 numarala hane. 
E•I gôrmek: arzu edenler yının· 
dakt 691 oumı.ralı bıneye, 

kootoreto yıpmak tı.ere ~aroı 
yaka Kemalpıoa cıddeelnde 

v~teııpltçt Ahmed Nlbıd'ı ma 
rac11t. 

~ A l7 l T § Baymdır belediyesinden: 
~ . "-ema onay = ~ Harita ilanı 
:= Bateriyolog ve brtfo~ık, salgın lıasıalıklar müıalıa.ssısı = 
5 Baemıbane iıtaeyonu kar11sındaki dibek aokalı: baıında 30 nyı• ;;;;;;; 
5 1ı CY ve moayenehaneainde eabah eaat 8 d.u akıam eaat 6 a lı:adar =:= 
S haetalannı kabul eder. S 
ES Mtlracaat eden h11talara yapılması lbımgelen ıair tahlilit ve ~ 
5 miboıkopilı: muayeneleri ile Teremti haatalara yapılmanna cevaz gö- S 
§ rtllen Pnomotorake muayenehaneıinde muntazamın yapılar. 5 

•f lllllllllllllllllllllfllf llllllllllllllllllllllllllllf lflflflll Telefon: 4115 111111111111• 

Kapata zarf uıollle 11 ·4· 936 tarihinde ihale olunacağı ll•o 
oluo•n Bayaodır'ıo hallb111r n maıııkbel harita n planları 

mftoakaeau netlcelenmedl~laden ayni oeraltle kapat. zarf aıollle 

20 ·4· 936 dan itibaren 12 ·5· 936 11lı gaaa eaat 16 ya kadmr 

denm etmtk ftıne yeniden mQaaka1aya eıkarılmııtar. lıteklllerla 

Bıyıadar beledlyeılne bıı•armal1rı. 981 19 24 SO 4 
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