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Konsey toplantısı feci bir hava içinde geçti. 
Fransız murahhasınıo sözleri infialle kareılandı 

Ingiltere'niıı ltalya Diktatörü ile Pay
laşacak Bir Kozu 

Var! Fransa Hang.isini Tercih-Edecek 
--------~-----------8 i r lngiliz Gazetesi, lngiliz Prestiji Ağır Bir Darbe Yi-

di, Diyor. ltalya'ya ikinci Defa 1'10racaat Edilecektir. 
---------------------

Eden Ve P. Bonkur'un Söyledikleri! 

M. Eden ve lıalyan murahhası 
Baron Aloizi 

Ceaeue 21 (Radyo) - Uloı· 

lar to1yeıeıl koaıeyl dan ak· 
.. m Hıt yirmi lkld" ikinci 
defı ol1rık toplanmıı n ıleni 
bir celte ıkdeımtııir. Bu celıede 
ltalyı Bıbeı lbtllAfı ıon dda 
ol.rık Köaden geçlrllmlı 'Hı 

ltalyaya bir kere dıbı maracaat 
edllmeıl kararlatbrılmıı •e H · 

babkl glıııll celıede nrlleo ka 
tar ıuretl kabnl olonmuıtar. 

K1rar ıureıl ıudur: 
.. Kooaey; ltalya· Babee anlıo 

•aahğının halli fe mUletler 
cemiyeti çerçneal içinde ıolbon 
Jeniden teılıl için onilçler ko· 
IDhetlnce iki tarafa yapılın 

IDGracaaıı ıanlb edu. Kooeey 
Bıbetiıtın 15 mart tarihli ce· 
'•hında oluılır ıoıyeteıl paktı 

IDuelblnce mOzakerelere amade 

Elçimiz konseyde beyanatta buluodu 

Gayri insani Harp Usu~ 
lünü Takbih Ederiz! 

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

opl nl uk ları n Alacakları Kararla-
ra iştirak Etmeğe Amadeyiz. 

--~------~----~-Cenevre, 21 (A.A) - Milletler cemiyeti genel eekreteri B. Avenol 
1'iirk.iye'oin Paril elçili B. Suad Davu'ı bagtın ögle yemepe davet 
etmiıtir. 

Cenene, 21 (A.A) - Aaadolu a-janıınıa huıuai muhabirinden : 
Türkiye'nin Pariı elçin B. Suad Dava& milletler cemiyetinin 

dOnkti toplantısında aaağıdaki beyanatta bulunmuıtur : 
Konseye tevdi etmiı Qlduğu nporda 13 ler komiteıi aayın bqbn\ 

milletler cemiyeti konaeyioin 13 kbunuenel brarile kendiııioe tevdi 
ettiği uzlaım• iıinin vermiı olduğu neticeleri vaaib bir tekilde bildir· 
mittir. Raporun göstermekte olduğu gibi milletler cemiyeti genel eek· 
reterile birlikle çalapn baıkan muhasım taraftan yakıolaıtırmalı:, mu• 
harebeyi derhal durdurmak. ve pakt kadroıu iainde ıulha batlangıç 

konuımalarına baolamak husuıanda büyük gayretler ıarfetmiııir. 13 
ler komitesi muhterem ltaskanı ve bu müşkül iıte kendisine yardım 
fiden milletler cemiyeti ~eoel sekreteri B. Avenol'un bu buıuıta 

urfeuikleri gayreti borada eiıayiıle klydetmege borçlu bulunuyorum, 
Ba münasebetle muhterem ineelektaılanmın noktai nazanna iıtirak 

ederek harp hattı hareketleri hakkında andlqmalar ahklmına mugayir 
olarak her hıogi bir ıekilde ve her hangi bir harpte gayri inuni 
usullerin ne kadar ı•yıtoı takbih olduğunu kaydetmek iıterim. 

İngiliz ve Fran11z milmeaaillerinin aöderine ittirak eder Te hak4· 
metimin toplulukla alınacak biltüo kararlara ittirak edecetiDi bildiririm• 

Cenene, 21 (A.A) - Tdrkiye'oio Pariı büy6k elçisi B. Suad 
Davas d6o, B, Eden, Pol Bonkur ve Potemkin ile aıun nıadıya ve 
ayn ayn görllımftıtür. 

Evvelki gün de B. Tituleıko kendieini ziyaret tıtmiotir. 

Vaziyft 1914 ten 
Tehlikeli!. 

Bunu söyliyen lngili7 
harbiye nazarıdır!. 
Londra, 21 (Radyo) - Har· 

biye nazm, Blrmlngım Hrayın· 
da bir natuk Jrad etmft n aı 

kerllğln ehemmiyetini bildirerek 
Anglikan ldllıeel erkinıaın, H· 

kerltk aleyhindeki hareketlerini 
dordormalanaı tıtemle, Millet· 
ler cemiyetinin bir lilf dev· 
reıl geçlrmeeloln eebebl Jogll
tel'e'alo aakeri kudretinin yftk· 
ıek bulonmamaaı olduğunu, 

ktlleenln gençleri orduya glS 
n6116 yaaılm•A• tet•lk etmeıl 

lbımgeldi~lol 16ylt>mle ve dr.· 
mittir ki: 

- V1&lyet 1914 ten dabı 

tehlikelidir. 8tr harp teblike
ılnl karıılımak lolo kuneıll 

bir orda llıımdır. BftyGk bir 

harp bııladığı takdirde orduıu 

konetll olan hGkumet bsaua· 
caktır. Bagan harp pnıımıııı 

konetll deRlldlr. Anupa ordo· 
mas kitıt aserlnde l 22 bin 
klıldlr. 

Amerika ve 

Uluslar Sosyetesi 

Boyaet Ayrea 21 (Rad10) -
Son haberlere glSre, mabılll 

matbuat uloılar ıoıyeteaJ aley 
bine ılddftll netrlyat yapmak 
tadır. 

Bu gueteler, batan LAtfn 
Amerika devletlerlntn oluılar 

ıoıyeteaJaden çeklleceklerlof 
rumaktıdırlar, 

Pın Amerikan koafeıanıında 
Monte•ldeo b6k6metloln teklif t 
azerlne bir Pan Amerikan IOI• 

yeteıl kurulmıaı mGukere edl · 
lecektlr Ye Monroe eıaaı aıe 

- Sonu 6 ıncı sahifede - rlne olacakt1r . 
......................................................................................................................... ~ ......................................................................................... ~ ................. 4 

lngiliz polisi • 
ışe karıştı Yunan Donanması Bu

gün Ma~evraya Çıkıyor .. Filistin Ka·n lçiode, Çar-
Tayyareıer.de mane:raya iştirakjedecek. pı_şmalar Devamdadır! 

}'ıman donanması .. 
Atlna 21 (Radyo) - Yunan l\hanralar birkaç hafta de · 

donınmaaıoın yarın manevralara nm edecek, donanma bundan 
baohyıcığı ıolaıalmııtır. Amiral sonra Falerooı dOnecek, krahn 
~keh•rlyo, Averof ıefloeılndeo ftoOade reımi geçit yapılıcıkt1r. 
lılıoenılara komanda .. decek Reımi geçitten ıonra donanma 
'e aııoevralar Saroolk körle açık denlııı maoenılarıaa çıkı· 
tlode yapılacak, t111areler de cak •e ha manevralarda iki 
ltttrıll edecektir. ıy ıftt.ecektlr. 

-
Araplar, Yahudileri istemiyorlar. 

Bir Yığın ölü Ve Yaralı Var! 
Kahire 21 (Radyo) - Flllı· 

tln'de yağma n kı•al dnam 
etmektr.dlr. Uankft hidlıelerde 
Yabudlludeo 16 maktul, 30 
yarMlı, Araplardeo 2 mıktol 

20 yarala nrdır. Kııel bundan 
ıonra da durmamış Flllıtln'io 

birçok yerininde kanlı birllse 

ler çıkmıotır . 

Yafa ve Telnh'de birçok 
dGkklolar yağma edllmfo, oto 
mobiller durdorolmoe Ye balkı 

hakaretler yapdmıthr. 

Telulvde ahtab olın mera 
klb battan ha.. Jıkılmıttır. 

Kodaııe lrarıııkhk olmamıı 

tn; f•kıt yil&dea 11118 klmae 
tHklf edllmlıtlr. Arab komlteal 
Flllıdn b6kbletlDClea ımalan 

--letemiotlr: 
l - Yahudilere toprak ıa· 

tılmu1nın yHak edllmeııl. 
2 Y •hudi mobaceretloin ya 

aak edtlmeıl. 

Fllleıtn bok umetl ciddi ted· 
blrler almıı, loglUz Hker ve 
pollılerl mobtellf mnkllerl 
lntmoııor. 

Yaralılardan üçft de h18ta 
nede lSlmilotar. 

Kahire, 21 (Radyo) - Roy 
ter ajana babr veriyor : 

Dtla olıo btdlaelerdekl yara 
hlardan batkı 2$ Y ıhndl daha 
yaralaamııtır. Arapların nytatı 

heatl& malam deAlldlr. Gerglollk 
dGa blru hıff lemlıtlr. Fakat 

- s1>11u 4 üncü uıhijede. -

oıan 

imparatoriçe ve oğlu çekildiler 

Adis-Ababa Şimalinde 
Şiddetti Bir Muharebe 
Şehir Boşalmıştır. Paytaht Civarı, 

Korkunç Bir Haldedir. 

4dis·Ababa şelıri ue imparator 

1ıtıobul, 21 ( Huıoli ) -· ktlmeı çekilıe de Adl11- Abıba . 
Adlı Ababı'dakl •azlyet hakkın· dan •ı r1lmıyacaktır. 1mparı· 

da ilk gelen mılOmat ta mer· torlçe ve kftcGk prenı Adla·Abı· 
keadedlr: ba'yı terketmlelerdlr. BOkdmet 

Şehir halkı, bftkumeı tara· hiçbir teıebbaııe bulunmamakla 
fından kımyoolarla dııarı çıka· ber~ber, Habeı gön0116lerl ha· 
rılmııtır, endlıe b6yO.ktQr. Ec· rlçte tlddetH blr mlldafaaya 
nebi tebaaıındao çoğa. lnglllz karar nrmlelerdir. Bo çarptı· 

tefaretbıneal içinde •e öaGode malır, De11le yola ftzerlnde 
toplınmıetır. Sefırethaoe h6· - Sonu 5 ıncı sahijede -

Genci ere Müjde, lzmirde 
Türkkuşu Açılıyor! 

Hava Kurumu lzmir Şubesi Aza 

Kaydine Başlamıştır. 

Çok kudııl bir gaye ile ko 
rulın n aıll uloıomuzoo ôz 
nrenll~lne d11yanarık çok kısa 

bir zamanda pek bOyOk var 
lıldar ~ôsteren hı" kurumamuz 
nlaamnameılntn ikinci maddeıf 
dahilinde yarOyerek Tftrk g~nç · 

llğlnde tayyarecilik aekını uyan 

dırmak, yaranın bnıcılarıoı 

'etlıtlrmek için TOrkkoıu adın· 
da bir t'oekkal vQcoda getir· 
mlıtl. 

MotôrıOı tayyare ve paraıOt· 
çGlftk Gıerlode çahıao Ankara 
Ttırkkoıu Rosya'dın getirilen 

- Sonu 6 ınrı sahi/ede -

Yugoslavya Hava Ku·v
vetlerini Bine Çıliardı. 
Sebeb Avusturya, Macaristan ve 

ltalyan Siyasetidir .. 
Londra 21 (Radyo) - Yugoslavya hükiimetinfo hava kıw 

ı·etlerini takviye faali)eli devam etmektedir. lngiliz fubrikafo 
rına yeni siparişler t:erilmişıir. Bu ıakvi')'C faali;yeıinirı Avustur. 
ya ı•e Macarisıanın askeri ha::ırlıklarla ve lıalyanm Arna· 
vutluktaki yeni siyasası ile şiddetle allikadur oldugu anlaııl· 
makıadır. Yugoslaoya hakumeti busan 1000 rayyarelilı btr 
haa:a kuvvetıne maliktir. 



Sı,yfa 2 

Alman Milletine 

Fihte'nin 
11 

Kendi doromumozo ve eli· 
mlzde ka?ao eoo konetlerl ve 
kurtoloı ıraçlı~ını açıkça göB · 
ter~rek sizi bo acının tlatGne 

ytlkeelteceğlm. Bonon lçtn ben 
sizleri (Moıyyen) bir dfteftoce 
düzeyine (Seviyesine} yüksel· 
mie, muayyen bir özverlmllllk 
yapablllr; muayyen bir iç hızı 
(Sponıınlle) lyeal kıbul edlyo· 
rom. lete benim aradığım din · 
leylcller. Ve benim aradığım 

ıeyler, zımaoımıs adamlarının 

gtıcft tlııtftn:le değildir. OotHı 

rımın (Projemin) tehlike uyan· 
dırması sorıvı ise ıklı bile 
gelmez. Bea size, Almanın, ol 
doğu gibi bir portresini çize• 
ceğlm. 

Slzlerln hepinizi: Hakikati 
alnından apaçık ve kendi göz 
lerlnlzle görecek: yurttaılar far · 
ıedlyorom . Vatandıı1arına ha 
kiki görQoOeft, yaolıt göster· 
mek ergeslle (MıkeadUe) yıpıl 
mıı olın veya Alman gôzftoe 
uymayan bir ecnebi gözlftğü ile 
bıkanlardao olmadı~ıoıza iDi· 
nım nrdır. Rundıo baıkı, 

burıdıkt ntındaılarımın, hı · 

klkatl olduğa gtbl (ıplaklığı 

Ue görecek n gördGklnlol 
açıkça itiraf edecek ve kendi 
menfeatlerl içinde hayale kı· 

pılmıyıcık n ayni zımıodı 

tehlikeyi olduğundan pek aııtı 
görmlyecek kadar yiğit olduk · 
Jırını kabul ediyorum. 8ayıle 
tapılmak, hakikati olduğu gibi 
görmemezliğe gelmek, keodl 
kendi daeancelerl Onilnden 
kaçmak Adiliğini (Arıflrarı) tr 
tlUp etmektir. Fenılığı ol · 
doğu gibi g<>rmemek nyı gör 
dG~GnG itiraf etmemek fenılı 
ğın, klf11ındı oldoğu ~lbl 

Haldığını 11nmık, çocukcHına 

bir duygudur. Yf ğh bir adım, 
fenalığa tım alnından bıkar. 

Noktaeı noktaeını nlı•n ahr. 
SGkônetle, ıoğukkanht.kla, bu· 
nun temel unsurlarını çözer. 
FenalığlD ne olduğunu bOyle 
ap·ıçık görmek iledir ki bir. 
ona korkmıdın hGcum edebi · 
llrls. Ve onu yenebiliriz. Asıl 

fenalı~ın ne oldo~ono derin 
bllmlyen ve bu haptı yedek ip 
iyesi olmıyın lasın, dOımının 

çenesinde, bir kôr veyı raya 
dıkl lneın gibi, döner durur 
da görmez. 

Bulunduğumuz duruma; ol · 
doğu gibi gl\rmekten neye kor· 
kalım Onu bllmemekllğln, bas 
tıhğı ve tehlikeyi azahıcık 

değil. Bllmekllğlmlzln tehlikeyi 
arnırmıyıcığı gibi. HHtaltğı 

bUmek, iyi etmek için biricik 

yoldur. Şimdi bir takım yol 
ıuzluklar yapınlar aleyhinde 

IClylenmek.le vıklt kaybetmlye 
Hm. Egoizm, ıidılik ve korbk· 

lık hakkındı 11mlmf ılddedl 
tenkitlerde bulunarak bunlnı 

yapanları ondan nzgeçlrmek, 
mukadder bir sonuç olan, fe · 
llket bıoı gelmezden önce 
olupıa bir dGzelme ve hıttA 

kurtuluş Qmldl oluraa değerli · 

dlr. lı'akat fellket tımamlao 
dıktın ve ôlan olduktın sonra 
artık o tftrlft batılara dDşftle · 

cek kl1ea bile yeri kalmamış 

hatllar ıleyblne söz ıöylemek 
fıydHız olur. O zamın, artık 
haklumızdı hOkOm verecek olan 
(Ahlak) değil (Tnib) dlr. Ve 
tarih, bunun ar tık mevcut ot . 
mıdığını görerek, vukua ıelen 
btdllert, geçmlı gftolerdekl nk 
•ların mukadder bir tonacu 

Nt11n 22 1111111111 "'"'ili il il:: 1ilil1hl1il11" .. 111il'i11:. 11111hlil111illiil1111111 illi''"" 

ll=U~beırDeırö) 
Hitabeleri M. Baldvin'in nutku ve gazeteler Ekisperler tali komitesi toplandı 

ç..,iT •• , l<I. Rahmi Balaban Afrika lhtilifından Avru- M. Eden Tayyare ile 
olmak Gzere göz önGae ılır. ' 

Bo hltıbelerde, ecnebi devletla pa Darbı Çıkar Mı? Londra ya Döndü 
hiklmfyetl ıleyhlnde ıözler • 
söylemek gibi feylere dtltmek · 
ılzln bugftn6 böylece ~öz öotlu 
de bulundurmık zorluğondıyız. 

Şimdi Almanhğımızı derleyip 
toplıyalım; feJiketln bftyGklOğG 
bizi kötrom etmesin. Ve baki · 
kati olduğu gibi ap ıçık IA ıl · 
nındın görmek yl~ltllğlnl göı · 

terellm. Httab~ lerlmde bunluın 

tekrarlandığını gôrecekılnlz. 

Baeka bir kafa ile beni dinle 
mlye gelenler, barıdııa ıyrılır· 

ken belki hoı olmayın duygu· 
tarlı ıyrı lıcıklardn. 

lugiliz Gazeteleri Son Vaziyet Etra· 
fında Neler Düşünüyorlar? 

15 Mayısta Vaziyet Anlaşılacaktır 
Komite Zecri Tedbirleri Konuştu 

Şimdi baekı bir itime geçi· 
yorum: Bltıbelerf mln konusu 
GetGne genel bir gôı atıf. 

- Sonu Var -

Madam Sellier 
Dlln içtimai 
tetkiklerine başladı. 

Şorktı lçtlmıt tetkikler yap· 
mık Osere ıeyahıte çıkan ve 

hftkftmetlmlzln mlgf iri bulunan 
AkHm cemiyeti Frın111 monh· 
h11 heyeti azısıadıa Mıdım 

Sellln Malater11e'nln tehrimlze 
geldiğini yazmıttık. Madam; 
tehrlmlıde tetkiklerine bıılımıt 
ve dan öğleden nvel yınındı 

mihmandarları bulunduğu hılde 
•llAyet, belediye ve parti mer· 
kezlnl ziyaret etmletlr. Öğleden 
eonra Gazelyılı'yı kıdır giden 
Madam Selller, K.ız enıtltGıG 

ile K.arıntlnı'dı Sın'ıt mek· 
teblnl. Hılknlof, mlJJi kfttftp · 
haneyi ziyaret elmfı ve Kadf. 

fekı.leslne çıkarık oradıkl 114rı· 
ıtlkayı görmGıtGr. Ue~erll ml-

11f lrlmlz, bugGn de tetkiki erine 
deHm edecektir. VJIAyeı, bele· 
diye ve parti nımıaı mlıaf iri· 
mise ziyaret lıde edtlmlttlr. 

Yarın belediye tarafından 

konu~umoz ıeref ine cıy ziya· 
feıl verilecektir. 

Mıdım Selller; bur.d• tet · 
klklerlnl bitirdikten ıoora lı . 

tınbol'ı gidecektir. 

ihtilaf 
Yoktur .. . 

İııınbal ~! ( Ôzel) - Ati · 
nıdan gel~n haberlere göre 
boğazlaran tırafımııdan tıhkl· 

mine Romınyı bftkdmetlnln 
hlnz ettiği n bo sebeple Ro 
mıaya ile Yooaolstao ırasında 
noktal nazar lhtUAfı çıktığı 

bıkkındakl ııylıları, Yonın 

bftktlmetl re1men tekzip et· 
mektedlr. 

Sir Samoel Hoar 
Londrı, 21 (Radyo) - Eski 

dıı bıkan Sfr Samoel Hoar'ın 

lııtlfı edecek olan tersaneler 
birinci lordloğuna getirileceği 

kunetle sôyJe.,,fyor. 

Lonra 20 (A.A) - logllfz 
matbuatı Cenevre mftzakerele· 
rlnl ve İtıJyıo meseleılnl mev
zuu bıheetmekte ve Baldvln'io 
Comarıell gftntl sôylemlt olda
'u nutkun lngtllz noktıl na· 
sarını ıçıkça IHh etmekte ol · 
doguno kaydetmektedir. 

Tlmeı g11:eteel, mUletler ce 
mlyetl pıkh lhlAI edildiği tak · 
dlrde lngtltere mllletler cemi· 
yetine tam bir mft11hırette bu· 
lonmıya mecbur oldoğonı dılr 
Bald•ln'ln ı3zlerlnl aynen lk· 
tlbH ederek diyor ki: 

Hor emniyet, kollektlf olma 
hdır. Mllletl.,r cemiyeti slhnl 
yeti içinde Franea ile lnglltere 
ıra11ndı bir teırlkl meHİ lhtl 
mallerfnl artırdığındın dolıyı 

Pof Bonkor'a teıekkdr etmek 
lbımdır. 

Dılly Telgrıf cJı ıôyle yı · 
zıyor:• 

M. Eden tlmdlye kadu in 
gtllı hftkdmetlnlo ba~ak bir 
hlnı ile çlıdiğl ılyaıetl tıhak. 

kok ettlrmlttlr. 

Mıdırlyıgı barıı teıebbGetl 

nDn akim kıldığını mtıııhede 

etmek mecburiyetindedir. Mil· 
letler cemiyeti de ılıamHını 

lcıbeden tedbirin hakkındı 

karar nrecektlr. Her hılde 

ftılyının milletler cemiyetin· 
den çekilmesi dDnyı için bir 
feltket olur. Çtınka Afrika lh 
tlltfındın bir A napt harbı 

çikmıı olıcıktır. 

Bu gaaete bir ıblukı huıo· 

ıundı ınlıımının gGç olduğuna 
dair Bald•ln'ln ıözlerlnt ehem· 
mlyetle tebırtls ettirmektedir. 
DıUy Berald lıe, milletler ce· 
mlyetl tedbirlerinin akim kal 

m11ını lmktn olmıdığını; çGn· 
kft eB111n doiru oldnğu n nl· 
zamnımenln de ılmdlye kadar 
bıklki olarak tıtblk edilme· 
dlğl mfttıleaıındıdır. 

Dılly Mell, ltılyın . Babeı 
barbanın bu kadar çabuk bite· 
ceğlac lnglllı htlkumetlnla 
nktlyle lnınmıt olmasını teeı · 

ıftf etmekte ve İnglllı milleti· 
alo dlplomıtlarındın dıı siya 

iki Fransız 
Torpidosu. 
lstanbul limanını 
ziyaret edecek .. 

İstanbul, 21 ( Ôzel ) - iki 
gtln ıonra iki Franıız torpidoda 
İıtınbul Jlmınını gelecekdr. 
TorpldolarlD gellol, , alelAde bir 
ziyaret mahiyetindedir. 

Beti değlıtlrmelerlnl istemek 
z11mınının artık ~,elmlı olduğu. 

no y11mıktıdır. 
Morolng Poıt gezetesl de 

BaldvJn'Jn beyınıtını milletler 
cemiyetinin kollektlf hareke: 
tinde tamımlyle ıklm blmıı 

oldoğonun bir hlrıfıdır, de· 
mektedlt. 

Panayır için 
IkiyDz hin liralık 
kontenjan verilecek 

letıobol 2 l (ozel) - İzmir 
areıolusal panıyıranı dLt mem· 
leketlerden kontenjlD dıeıodı 

lklyGz bin liralık mal getiril· 
meslne mftuıde edtlmek için 
htıkdmetçe bir kanon ltylbıea 

h11ırlınmaktıdtr. 

Keresteçiyan 
Tarafından verilen 
takrir reddedildi. 
latınbol, 21 (ôzeJ) - ~ızıl 

ay varldıtının artmlması için 
içki f latlerlne zam yapılmHı 
ve poıta polo lbd111 hakkındı 
Afyon 11ylnı Kereeıeclyın ta 
rafından kımutıyı verilen tık· 
rlr, encGmene havale edllmletl. 
Eacamende, takririn reddedil 
mestoe kırır verllmlıtlr. 

Malta'nın tahkimi 
Londra 20 - Deyll Telgraf 

Maltının ticari yollardıkl ehem 
mlyetloden bahslle boraeının 

m6dda111 itin tedbirler ılındı· 
ğını, hın hGcuma ile kolıyca 
ıhnımıyıcığını ve tahkimat yı 

paldığını yazıyor. 

Ceneere, 21 (Radyo) - Bo 
gftn eatr delf!gelerden birçoğu 

dıhı memleketlerine gltmlı · 

terdir. 
Gazete mobıblrlerlnla lotlbı· 

tarını göre delegelerin kısmı 

kftlllat "Sulh için çıltetıkları., 

kan11tlodedlrler. Az bir kısım 
dı c 11 Mayıatı nzlyetl tım 

man11tle anlı yacağız. > Demek· 
tedlr. 

11 Mayıııtı Bıbeı-hılyın lh· 
tllAfındın bıtkı Ren davası da 
tetkik edilecektir. 

Pıtlı 21 (Radyo} - Ceon 
re'de konıey lçtlmıının olha · 
yeti ftzertne ftç(lncft sulh te · 
ıebbftııft de ıklm kalmııtır. 

M. Flanden Hslyetl hırlclye 
dılreelnde izah etmlttlr. 

Londrı, 21 (Radyo) - M. 
Eden tayyare ile burayı nııl 
olmuı ve hırlclyede ite baı1ı· 

mııtır. 

Almanya'yı Rrn mee'elesl 
için gönderllr.cek muhtıranın 
bazıtlınmHını dnım edllmlt· 
tir. Bn muhtıra hblnede mft 
zakere edllm~k nzeredlr, fakat 
Almınyı'ya ne zaman gônde· 
rlleceğl muayyen de~Udlr. Hef. 
ta sonundı göoderllmeel moh· 
temeldir. 

Cenevre, 21 ( Radyo ) -
Eksperler tAll komitesi bu 81· 

bıh toplıamıİtır. İçtlm11 İneç 
murahb111 M. Vesnın rlyaeet 
etmlıtlr. 

Bo lçtlmıdı zecri tedbirlere 
ıld bir tıkım meı'eleler mel· 
zıkere edllmlt ve M. Vıskon · 

ıellM ittihaz olanın tedbirleri 
n bu yüıden ltılya'nın gör · 
düğft zararları lııb etmiş, m11· 

· Ispanya'daki Vaziyet 
Halk Kaçışıyor, Ve Bir Komünist 

ihtilali Bekleniyor. 
Londrı, 21 (Rıdyo) - lo· 

glllz ~Hetelerl, llpınya'dakl 

nzlyetln çok gergin •e nblnı 
oldugonu, yaılerce hpınyol'un 

Cebel6uarık, Portekiz ve Frao · 
ıa'ya f lrır ve iltica etmekte 
olduklarını y11mıktıdırl1r. 

Blyarlç bpınyol mGltecllerlle 
doludur. Bu hıllu, Ispanyı'dı 
bir komClnlet lhtlltll geldiğini 

gôstermek tedlr. 

Hakô.met Hzlyete hakim 
oldugonu bildirmektedir. M. 
A11nı'nın aeodlkıllstler tarı

fındın ıskat edllecegl de söy· 
ı ,nmektedir. 

Madrld, 21 (Radyo) - Sabık 

mıllye vekili beyıoıttı bolu· 
oarak Comurrelıl lntlhıbatındı 
façletlerln mnki ılmıyıcakla 

rıoı söylemtıtlr. 

M. Azana'om namzetliği et· 
rafındaki cereyen konetlen· 
mektedlr. 

M. Marılnez Baryo'non da 
kıblne teıklllne memur edile· 
cegl ıöyl• omektedlr. 

Mıdrld, 21 (Radyo) - Co 
mor reis vekili M. Mırtlneı 
Baryo K.atalonya'yı gltmlıtlr. 

Bıreelon'da belediyenin ml11 
f iri olmuf •e Bıraeloo panı · 

yırını ziyaret edecektir. Bırııe 

lon'da halk tarafından iyi BU· 

rf'tt., kırtılanmıetır. 

Sönemasorıda 
Yarın s11t 13 ıeanaıodın itibaren ıık, mıcera, heyecan ve deheet dol o ıenenln en bGyiik ve esrarenglı 

• 
ilmi 

l(AN LEl(ESI 
Türkçe SözOü 

Bugftn ve bugece ıon 
dr.f a olarak 

13 ve 15 eeınslarındı tılebeye tenıllAı 

Benjamino Gigli UNUTMA BENi 

m•f lh bo zararların eoo H· 

manda Hıldığını söylemlıtlr. 

Komite mubtellf hGkdmel · 
lerden yeni mahlmat almıktı 

denm etmektedir. 
İlılya ile ticaret yapın dn· 

letlerlo raporları da tetkik 
olunmottur. 

Ekvıtorun kendi kendine 
zecri tedbirleri katdırmaeı dı 

müzakere edllmlıtlr. Komite 
akıam ftzerl bir dıhı toplana· 
caktır. 

ihtiyat 
Subaylarımız 

lııtaobul 21 (özel) - ihtiyat 
11blt mektebinde lmtlbıolır 

sonunda 1500 ihtiyat zabltlmtze 
diplomaları dığıtılmııtır. TGren 

yıpalmıt n tbtlyıt zabltlertmlz 
cumurtyet abidesine çelenk 
koymuılardır. 

• 
Buğday 

f iatleri dllşftyor. 
11tınbul 21 (Ôsel) - Yeni 

mahaolan iyi oldogo bıklunda 
burayı gelen bıberler aıerlne 

buğday flıtlerl dGımaıtGr. 

Istanbul Gazete-
leri Ne Yazıyorlar 

Ietanbul, 2l (A.A) - Ca· 
morlyet gazeteılnde Bıbeılerle 

ltılyınlar ırııındı sulhu temin 
için 11rfedllen gıyretlerln bota 
çıktığını ve Hılyetln eaklel 
~lbl kıldığını ıöyllyen Yunus 
Nıdl hAdleelerln tırlhçeılnl 

y•ptıktın ıonra mtlletler cen.I· 
yetinin bu.an Avropı'dı bıp· 
sedllmlt bir halde duran bl11I• 
yatının lnf llAlu tebltkeelal göz· 
den kıçırmımısı lcıp ettiğini 

ve beynelmilel ıhlAkın, cemi· 
yetin bu mrı'elede oğradıgı 
hezimetten derin bir izzeti ne· 
flı yar111 doydo~onu beyın 

edlyo' ve bGyftk lhtlllfı tatlıyı 

bığlıyacık bir yol bolunmHını 
temenni eyliyor. 

Son Posta gueteıl, Ren bob· 
ranıoın ıöyle böyle yıttomı · 

&IDdın aonrı yeniden bir Ak· 
deniı lhtllAfıoın m111ydını çık· 

tığını, yınl harp tehllkeılnlD 

zail olmayıp yılnız nuntık• 

değlttlrdlğlnl e~yllyot •e bo 
t~hltkeyl do~urın eıkınttlarıD 

ortadın kaldmlmHı lcıp etti· 

ğlui sayllyor. 

Amerika 
Tayyare kuvvetlerini 

dört bine çıkardı. 
Vaılngtoo, 21 (Rıdyo) -

Bava konellol 1800 den 4000 
ne çıkıran kınon ile hu• 
tıllm projeıl kanuao mecltıte 

kıbul edilerek A) ına ee•k 

olunmuıtur . 

Altın Kaçakçısı 
Pırla, 21 (Radyo) - Vlyın• 

dın gelen trende zabıta bir ıltıD 
kıçakçısını tevkif etmleılr. 

Bu kaçakçının elinde bit 
Itaıyıo, bir de Sup pa11portO 
vzrdır. ikamet tezkeaeılnde de 
Hırvat oldoğo ytzıhdıt. 

Elde edllrn uyuotornco madJ'" 

40 kilodur. 
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Zaman 

BugOn bizi sinirlendiren, 
bazı Adetler, hareketler, göre. 
nekler, dQn tamamlle ıkelne 

tesir yapıyor, yahut tabU görü. 
nOyordo. Seyfndirenler de keza 
öyle .. 

Hamallar Sırtlarında 
Yük Taşımıyacaklar. 

DOnyanın değfımesl, yalnız 
slyeeet eahaınoda kalmadı. Ce· "y nk Altında Sakat o lan "Ve ölen-
mlyetlerln, fertlerin dflşflnftşüoe 

zevklerine de tesir yaptı. ler Az Değildir." 
Şimdi baba oğul, beraberce • ..., ___ _ 

ıl~1ra ve içki kollanıyorlar... Hamalların sırtlarında yok yaeı nıklfyat şirketlerinin teefel 
Yahut ta yolda şapka çıkararak taıımamaları Ye el arabaları ve eırna taımacak yükün aegari 
yekdlğerlnl sellmhyorlar. Bono b 
gıyeı tabii görftyoruz Dilnkft kollHmaları hakkında dahlllye bir hadde lodfrllmesl gl 1 şeyler 
genç ise. bıbasanı kartıdan gO· vekAletlnden bütOn vllAyetlere gelebilir. Kanuni mfteyyldelenı 
rünce yoluna değiştirirdi. bir ramim göuderlldlğlol ev. de ihtiyaç yoktur. 

Şimdi kadınlar. kremleri, nice Ankara telgrafı olarak Is14hatın, bidayette bir takım 
rujları, pudraları ile ayna kar yazmıetık. Da mnhlm tamim; vaıandaşların tik adımda işsiz 

ııeıoda saatlerce boyanıyorlar dfto vllAyete eelmlşttr. Sağlık kalmalannı icap ettireceği ha · 

ve kocaları, sanki bir reseam, ve soı.ıy111 bakımılan çok mil . tıra geleblllr. Zaruri de olaa, 
tablosuna fşllyormoş, yahut bir hlm olan bo tamimin bir sure· ' ı L d l bn netice kısmidir ve gtçlcldlr. 
san at eser .. arıısan a imiş er tini aşağıya yazıyoruz: 
alhf• h yr h ı Ayni vatandaşlar, ıslih edile· 
e ' a an ayran on arı eeyre "BfiyOk eehlrlerln ve bllhBBaa 
dalıyorlar.. cek nakliyat işlerinde iş bola 

dıı ticaret ve toptan ticarete 
Dftn ~yle miydi ya?.. merkez olan limanlarımızda, bilecekleri gibi, nihayet birkaç 
Oanım rastık çakecek, par· yftz vatandışın m,.mf t-ketlerloe 

maklarına, ayaklarına kına VU· eşya nalcllyatı, eski lptldıi ha 
il 1 bA,4 b , t kt avdet ,.d,.relt topukta ralıama racak, hatta saçlarına ördllrecek 0 mu a aza e me e ve .. w 

t L ' 1 İl ı L d l1rmın temin edilmesi, kendi m .. at lyyeo kocımnın yanında nean eırta e yapı mada ır. 

açılmazdı. HammaUık; nihayet bir k61 teri için ve dı-vld için b6yOk 

Biç unutmam. OaOç, oudört olan nakliyat ftf nln kademtle bir kiılfet ve fedaluirhk teıkll 
yaşlarındı Aydan'dı idim. lh rlnden biridir. lneao gOcO ile etmez. 
ti yarca bir komşomnzon, gftzel, iman sırrının yalnız ve doğra Bittabi, alıoacak tedblrl"r 
taze bir karııı vardı. dan doğruya bir nıkll vaııta ı eıbhi ve içtimai bakımdan ol 

Rlrj!ftn, annem, blrşey ver olarak kullanıldığı devirlerden do~u kadar, ekonomik bakım 
mek ftzere b"nl onlara gön· bir bakiyedir. dan da mOebet neticeler ver 
derdi. Kapıyı çaldım. f çeri den, 

Sıhhat bakımındın, bütün melidir. Yani nakliyat l lyatları 
genç kadın, kim oldoğoma 
ıordu, söyledlm. Beş daktka gftnt1uG ağır yükler ıltıoda ha yftzden ucuzlamış olmalıdır. 
snon kapı aralandı. Kimse geçiren gOçlil bit luıııanm, eağ Bftt~n bu noktalar, gözônQo 
gOzOkr.nftyorda. lam da olaa, bu işe ozon mftd de hulondorolarak bo hosuııa 

- Ne lstlyorıon evlAdım!. det dayanımıyacığı aşikardır. verilecek kararların ve urld 
- Şey ... Baoam abla!.. An· Nitekim, yok altında sakaı olan mfttaleaların vekllete bil 

1 

nem euoo göndermişti de.. Bu· olan ve öleolerln eayıeı az de dirilmesini rica ederim.,, 
yorun, aJıo!. ğlldlr. Bu zorlu işin, şahıs ftze· Dahiliye veklll 

Aralıktın hlrşey uzandı. Bir rfoe olduğu gibi nesil Ozertoe Ş. Kaşa 

Şehirler Gürültüden 
Kurtarılacak 
~-~~~~~ .. ~~~~~~~ 

Korna, Düdük Çalınması, Seyyar 
Satıcıların Bağırmaları Yasaktır. --Belediyelerin gftrilltü ile ehem· önOne geçllmesl ıncak bütün 

mlyf'tle mtıcadele etmeleri hak· ıoıyal, ekonomik ve teknik 

kında dftn DablUye vekaletin· aebebler tetkik edilmek ııore· 

den vllAyete bir tımlm gd tile kabildir ve bu ee · 

mf,tlr. beblerlo yerine, işine H ıeb 

Bu tamime ~öre limandı ve rlne göre de~lşecl"ğl de pek 

lııık~lelude nporlar dftdftk ve tabiidir. MMk,.zdf!n bir etftd 

şehirde otomoblllf'r korna çal yıpılarak dıha sarih direktif. 

mıyacaklardır. Seyyit' eahcılarm ler nrllmemesl bu yChıdendlr. 

~ürühftlerl n korna ile yapılan Fabt bo hoıosta befedlye 
barfendnlıklar mes'f'leıloe de encftm.,nlerl metodik bir ıorette • temaa edilen ha tamimi y.zı çalışırlar ve fdar,. Amlrlnlle 

yoroz: belediye relelerl şahtan alAkadır 

"Yeni belediye boonnmoz, olurlarııa şehlrlerlmlzlo ftYerln-

ktndllerlnl maballt işlerde çok den (GftrGltDcfl ve ıımıtacı) 

llerldf! eayıo memleketlere er vaafıoıo ııfllomeel ve balkın 

nek olıcak: k.dar lltrl bir .ka- muhtaç oldofo ıflktloa kavuş· 

nondur. Bo kanunda, ışt>hlr, ka· 

saba halkımızın mfteterek ve 

medeni lbttyaçları en yübek 

bir ölça ilz..rlodeo ~özönftnde 

bulundurulmuş ve idarecileri 

mlz ile bdedfy,.cllerlmlze yftk . 

sek vazlft"ler yilkleme~e kar,•· 

lık, yOkeek eelAhiyt.tler de ve· 

rllmlıtlr. Bılk10 letlrabıllnı ve 

eehlrlerlo eflkunooo bozacak 

gl1rftlt0lf'rio tamamlle önüne 

geçilmesi mee'eleıt, bo vazife 

)erden biridir. Alman şlkAyetler 

ve yaptarılao teftleler, bu işin 

14yıklle temin edildiğini gös · 

termektedlr. Binaenaleyh, gO· 

turolma11 anc11k bir ıaman ve 

~ftn mtıı',.Jeıl hallol ılır. Bu 

Sf'bebe binaen davanm ehemmi 

yf'll ftz,.rlnJe bir kere daha 

durarak, teki tedbirinin tetkl 

klnd"n sonra 1t-otlnlnlo alın 

ması ve vekAlete malumat ve 
rUmeslnl rica ederim. 

Dıhfllye Vekili 

Ş. Kaya ----
Kızılay'a flye 
olmak bir borçtur. 

Kızılay kurumuna daimi 

de ne bakayım: de kötft tesirler yaptığına şOphe 
Çf'nberle (hlr nevi başOrtftsO) yoktur. Ağır yftkler ahanda iki 

" tühft ile mficadele hakkında, Limanlardaki 
Motörler 

aye y11ılmaeı ve bu mühim 

şef kat m0e88f'Semlze kartı tı 

abbftlle bulunularak az da olıa 

earılmıo bir el.. Bittabi parmak· bOklOm ezllerdc geçen bammal· 

ları gOzOkmOyordu. A voçlarını ların hali, va1lyetl, vatandaş 
açmışta. Elimde ki ~eyi, bo açıl· 

gurur ve şef katini zedeli yen 
mıı avuca bıraktım, avuç ka· 
pandı ve aldı: bir manzaradır. 

- Selim ııöyle oğlum! Efya naklfyıta, IJıyvan ve 
Dedi. Halbuki 1ramızda ftç makinelerin tahammül kunet· 

yış fark, ya vır, ya yoktu. EYe lel'I nazarı ltlb111 alınarak hay· 
gelince, anneme sordum: van veya makineye hanle edil 

· - Anne ·dedim· (· • · ·) ah me.ktedlr. 

lamın eline blrıey olmuş gı· Binaenaleyh, bu it" hemen 

llba?. müdahale edilmesine hiçbir mft 

- Nedir acaba? )Abaza mani olmamalıdır. Yal· 

Yolcu 
tnşıyamıyacaklar 

evvelce yapılan tebligatla bunun 

öıerfoe alıomıı olan tedbirlerin 

yeniden gözden geçlrllmesl ve 

tedbirlerin neden kAfl gelme· 

dlğloln eeaslı bir 11urette tetkiki 

lbımdır. 

yardım yapılmaeı bıkkındı vl · 
IAyelteo bOtGo daire ve mGee 

sese mOdftrlGklerloe bir tımlm 

gönderllmlotlr. 

,.,------------·---...~ 
Bedelciler 

Çağrılıyor 
İzmir 111kerllk oubeelndeo: 

Muhtelif celplerde tıllm 

yapmı.k için bedel vermlı ve 

beoGz kıt'ayı ıevkedllmemle 

DilşOndOklerim, •. 

Gene Tiyatro 
Hakkında. 

Benim adımla EyiiboAlunuq 
ad1D1 her naeılııa kArıttıran değerli 
meelektı.şım Nadir Nadi, tCqmuri• 
yeh te bergiln zekle okuduğum biıı 
fıkraaında, benim ••Tiyatro ihtiyacın 
hakkmdaki yazıma dokunmu,. 

"İzmir'in medeni ve killtüı 
sahibi geoinen bir yer olılugu,. "İs· 
tanbul 'fe Ankara'daki gibi bir ti• 
yatro trupuna geçindirebiteceği,, 
şeklindeki mütalealarımn karşı, 

1 - İzmir oldukça değil, fa· 
kat Türkiyemizin en külUirlü ve 
en medeni birkaQ cebrinden biridir. 

2 - Bizim tiyatro ealoolanmıı 
bütfin ııene h•>e gibidirler. Aktörle· 
rimiz seyirci yüzüne hasret çeki. 
yorJar. E~er böyle olacakea, İzmir• 
de tiyatroya ne IO:ı:um var? 

Dem,.ktedir. Y amlmayorııam, 
tiyatro ihtiyacı üzeriodf', Nadir 
Nadi ile nHar noktalarımız arasın• 
da birlik vardır. Yalnız ben ıuna 
kaniim ki; 

Madem ki bu şebirl,.r halkı 
medentdir, madem lı.i külı6rlüdür, 

eu halde midesi kadar kafasını da, 
bedii ze•kini de, temaea hf'Ve• 
ıini de tltmine n-ıeı-burdur. E~er 
biJAlı:is tiyatrolar hoo ve san'atkir· 
Jar sf'yircil!iz kalıyorsa, bunu iki 
ıeye bamJetm,.k gıor,.ktir, 

1 - KühürıiJzlilk: 

2 - Tiyatrolanm1Z1n ihtiyaca 
cevap verememesi. 

Görülilyor ki, mes'ele biraz 
murlildir, Kültür terbiye@i ve zevki 
olan insan, kafa@ı ite, içtimai ve 
bedii i§tihasıoın arzulanna 'ce,·ap 
vermek için, birçok fedakarlıklar 

yapabilir. Fikrimce, eıter tiyatrola· 
nmız boş kahyorsa, yukandaki iki 
sebebe parmak koyacağız. Bn, en 
kf'stirme bir teşhistir. Arkadaflmıs 

Nadir Nadi, kendi fıkrasının ıo
nuodaki cümle ile bunlann 
ikinciaini ima etmek istemiş, fakat 
açılı: bir izah yapmamııtır. Şu var 
ki, tiyatro derdi üzerinde müşte• 
rekiz. 

Ben, ayni fılı:ramda, belediye 
müuheretinden bahsetmiştim. Yani 
bir sahneyi kurmak ve onu omu• 
mon alôkası temin ediliociye kadar 
maddeten korumak için, şehir mü· 
eaaeselerioio, yahud a18kadar t~ek· 
küllerin maddi yardımJannı iste• 
miştim. Bundaki sebep te, ııahne

nin karıısı1>8 düşen seyirci koltuk 
ve localannın boş kalmaeı endişe 
idi. 

Ciddi bir esere olan ra~beti• 
miz ne kadar aısa, kültür terbiye-
sine karşı ne kadar Jakayd isek, 
bunda da avoi hadise ile karoılaıa• 
cağız. Hılk.ıo alakuını bek• 
lemelı: ve dolayısile, tiyatre müea· 
sesesinin, aan'atknrların hayatını 

- Bilmem.. Şimdi kapıdı nız, yapılacak mftdahaleltır, iyi 
gördGm. Blrıeylerle earmış! 

Ltmınlarda motörlerln yolcu 

taşımıyacakları hakkında tered 

dOd edtllyordn. lk.tıeat Veklletl 

tarafından vedleo bir karara 

göre liman ve teıkUAtı, liman 

aelsl bulunmayan ve posta va · 

porlınoın lşlemc:dlklerl yer · 

lerde bulunan motOrler, tahll· 

siye vasıtaları tam ve milkem· 

mel olmak şartlle yolcu nakle 

deblleceklerdlr. 

Seyyar sıhcıl11m, balıkçıla · 

rıa, Umıolardı fazla gfttillUl 

yapın motOrlerlo, bııkl mem· 

leketlerlo tıozlm edlJmlı eeyrft· 

sefetl, .. kornı" nın tamamen 

kaldırılmaeın• mlieald olduğu 

halde, bizde .koroı ile mftşterl 

çağıran, yahud gelen geçen ka · 

danlara korna ile söz atan, 

loeaoları telAıa düıdrmelde tğ 

lenen ıoförlerlo, limanda ve 

iHaıyondı gelen ıeyyıhları gel 

diklerine plomın eden hımal 

ve otel kapıcıeı kıvgılarmıu; 

ıehlr içinde hHtayı. çocuğu, 

çahıan vatıadaeı vakitsiz oyan · 

halkın vereceği paraya bırakmak, 
eraho nlHo ayıoıo 27 inci ve bir hayli teklikelidir. 

düşGoQlmell v~ nakliyat folnl 28 inci p1ıartr:el, ealı gftnlerl Ekooomimiıi, ziraatimizi. ter· 
behemehal ıobeye ıelmt·lerl biye teokHitımızı, ııağlık mücadele· 

lerimizi ve ıaireyi naeıl ki, devle. 
Annem hiç 01JeDmedf, kom 

ıulara giderken giydiği yeldir· sekteye uğrıtmamıhdır. 
meelol eırhnı aldı ve çıktı, Bir kere, idareci reislerle 

ve gelmlyenlerln ceH göre tin, husoei idarelerin, partinin, be· 
ceklerl llAn olunur. lediyelerin kanalından -hatta bazen 

gitti. Blr1z ııoora eYe döndftğft beledlyecllerln, ve Ticaret oda 

vakıt kıhkahalarla gtUGyordo, Jarı gibi alikadar teşkllAtın 

Bo kanra göre Uman olan 

şehirlerde motörlerlo yolco ta· 

şımaları kat'lyyen yasaktır. 

\., _____ , ________ .!., oahsi ve ferdi iıtek.lere, menfeatlere 

sordum': menııupları bir aray1o [gelerek 

- Ne olmuş ınne? şehrin batan oakltyat lı:lerlol 
- Hiçbir şeycik evlA.dım!.. mahalli şartlar tetkik edlierek, 

Sen il çocuğu ve erkeksin de · bir ıözden geçirmeli Ye yapı· 
ğfl mlya? lacak ıslahatı bir plA.o dahlllnde 

&e? Ye kademe kademe tahakkuk: 

Onun ell eanı mahremdir. ettirmelidirler: Do husnata ha 
O da ne demek? tın, tahmil Ye tahliye işlerinde 

Yani, onun eltnl ancak yeni vaeıtalarıo kullauılması, 
kocası göreblllr, ı~o göremez· hamalların teoalkl ve d acaba 

alo.. İote onun için, elini çen· ları ile ıechlzl, bazı eşya nak 

herle ııarmıı.. lly11ıoın (Ev eıyaeı) gece ve 

daran, rahatsız eden, körfez vapurla 

rının kalkma uatlerl muayyen 

olduğa halde bunların kalk mı · 

dan önce ve kalkarken lüzum· 

euz yere düdük çılmılarıDln 

Ye daha bonon gibi bir oehrf 

gerek gOndliz, gerekee gece 

oturulmaz bir hale getiren ve 

matbualtmızda acı tenkitlere 

Evlenme 
Tacc1rdın Rıza ·nan kızı Be· 

blo 'le gazetemfz tertlb heyetin· 

den Bahlr'ln nikahları; evelk.l 

gftn Evlenme da\reelnde kıyıl 

mıttlr. Tarafeyal tebrik eder, 

saadetlerini dllerlz. 

Tayin 
VilAyet Mektupçutuk kalemi 

kAtlpUğlne Çanıkklle mektup· 

çoluk ba,kltlbl AYnf tayin edil 

- Ben onun eltof gOrOraeaı kamyonlarla yapılması, ev ee · • 
ne olur? lfjl ................................................................................ 1111111111 .......... ~ 

mevzu olan uyguoıuzlukluın mlştlr. 

' 
- Ne mi olur? . . GOoah eY· cıF'AVVA li5) E' Bugün 

Jıidım, gtınab.. U ~ ~ · 
iyi ımma, o benim a!>· 

lam! 

Oleon! .. YGzüuO, gözftnO 

hiç g6rd0n mO ki?. Madamkl 

nlUh dO~er, elini saklaması 

llzım 

Ne gOnlerdl Allahım, oe 

bOnlerdi? O tarihlerde (NlkAh 

dOıme) oto mınaeını hiç anla· 

mıyordom. }'akat ılmdl, kızlar 

ellnl değil, ayık ayak Qetftnde, 

lebrplnlerlnln altını bile gös· 

terlrken, herıeyl ınhyorum .. 

GOrftyor muııuaoz zımına? 

Çimdik 

SiNEMASI TELEFON 3151 
Jler seansta 
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içyüzü ve saray entirikaları 

ou eureıle teebit edilmiştir. 
12 de baohyıcıktır. 

rağmen- biran evvel 0 baoarmağı ça• 
heıyoraak, tiyatroyu da, sinemayı 
da, hatti radyoyu da ayni oekilde 
yürütmek mecburiyetindeyiz. 

Mesela liberal iktıeadi sia• 
temin, bizim cemiyetimizde kıy• 

meli bir hiç kadar bile değildir. 

herhangi bir io ferdi teeebhüse 
bırakıldığı takdirde doğacak VIZİ• 

yet, muhakkak ki berbattır. Hal· 
buki biz sür'atle ve toplu olarak 
kalkrnma~a mecburuz. Binaenaleyh, 
ne lizım; devlet müdahalesi.. 

Tiyatroda da hiç olmazsa bi· 
meye! .. 

Bilmiyorum, aziz meslektaşımla 
bu huıusta da mutabık mıytz? 

Orhan lfohmi Gökçe 
~~~~~-.... ~~-~ 
Genç bir mOhen· 
disimizi kaybettik .• 

Teeeeftrle Oğreodlğlmlze göre 
lktıeat vekAletl 11oıyi mGfetttı· 
ininden Neslmi 12 gGn sftreD 
zaıurree baetalığıodao kurtula· 

mıyank Perıembe gecesi ölmGı 

ve Cuma gftod kendisini enen 

kılıbalak. ve gazide arkadaıları 

tarafındın göıyaıları içinde def· 

oedllmlıtlr. 

Kendlel Glrld eırafındıın bir 

aileye menııob olob tabelllnl 

Belçlka'dı lkmıl etmlı, çok 

df'ğerll ve Bıhlk geoçlerlmlıdeD 

idi. Alle1lne bıı 11ghgı dllerl•. 



Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tariht macera romanı 

Ertesi gfin Parls'e hareket 
~deceğl için, bavull1rını hHır 

lamak için Stobtr bu kOçftk 
apartmana geldi. Bavullarını 

hazırladıktan eonra, havanın 

çok gflzel olmasından istifade 
ederek uzun bir gnlntlye çıktı . 

Saat 7 ,30 da Kayearhef 'a, 
yemek ylmek lçtn glnl; Balon· 
lır baştan başa dolu, maealarm 

hemen hep81 de leJ?al edllmtetl. 
Pencere yanında yalnız (iç mHa 

boeıo. 
Bonlardın bhMnln bıerna 

oturdu. 
Tam hu sırada, SIOber ye 

mek Hlonune genç ve gOzel 
bir kadınm ~lrdlğlnl J!6rdft. Bu 
kadının ~Oulll~I bOtOo mO~te 
ıllerio nazan dikkatini celb 
euJ. 

Baıka yer olmadı~ıodan, bu 
genç kadın da Stflb,.r'in me· 
111unın yanındaki iki masadan 
birisinin Hndalyasana olurdu. 

Sıflber, kadını görtince, za. 
ten Ufl derecede acıkm•mıe 

olduğundan yemeği bınkll '6 

dnetınmeğe baeladı. 

Bu kadın kimdi? Kendisine 

o kadar yabancı görftnmlyordo. 
Birden kalktı ve genç kadına 

doğru giderek : 
- PardoD Madam! Dedi. 

Arzı tazimat eylerim. Siz Lusl 
Kolla değil misiniz? 

Genç kadın, bu bitap Oze· 
rlne biraz ıtıeırdı. Gözlerlnl 
kmetırarak momtabına dikkat· 

le baktı ve: 
Stftber bu defa da kendisini 

takdim etti : 
- Biz, hlrblrlı.nlzi öyle bir 

nzlyette tanıdık ki aziz Ma· 
dam, unotulmHına lmkAn ta · 
ınvar edemtım! Dedi. 

Genç kadının hayreti ve he · 
yecanı bftabflUln arttı ve knar· 1 

dı. Fakat keadlalnl çıbuk top 
lıyarak Stftberte ellnl usatıı : 

- Hıyır, MflsyO. Aldaoma
yorııunuı; ben LGel'ylm. ft'alat 
aradın o kadar zaman geçti ki. 
Sizi o zamandanberl görmedi· 
gtm için birden ıereddtlde dfle 
Ulm. Ne olmoıtunuz bôyle al· 
lab aekını? Dedi. 

- İşime dnım ettim, Ma· 
dam! Birkaç gfln Jçln Berlln'., 
gelmle bulunuyorum. Yarın Ba· 
hah ParJa'e dönayorum. Ya alı? 

HOtellef gece tavaletloln ge· 
ole dekoltellğl ile gözleri ka· 
maıtıran gftzel omuzlarını silkti: 

- BenDz ne yapacağımı 

ben de bllaılyorom. On gG.o 
kadar oluyor ki Berlln'de ha· 
lunuyorom. Borada kalmak, Ce 
nevre'ye gitmek veya Parla'e -ANADOLU 

-------
Gilnlfik Siyaaal Gazete 

Sahip •e Baorazganı 
Baydar Riltdfl ÔKTEM 

lJmuml neıriyat •e yazı iaJeri 
mildürii: Hamdi Niizhet 

İdarehanesi: -
İzmir İkinci Beyler ıokağı 
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dônmek buıoıonda karar vere· 
mlyorom. 

Sıuher hayretle : 
- Siz Petreııburg'ta kalmı· 

yor mueunoz? 
Diye ıordo. Fakat genç ka· 

dın bo euılden hiç memnun 
g5rftnmedl, sadece : 

- Bayır! ~vabmı verdi. 
- Şu bılde, beolmle bera 

her neden Parlı'e gehalyoreo 
nuz? Sizi bo~6o akşam ftzerl 
Brrllo'de araba ile gördftm. Si· 
zlnle g.,rft~mek lıııerlm. (fakat 

ne gHlp.. Bu eoretle borada 
buluıımamız, "Kadıyı mutlak,. ın 
htr eseri ol a grrek! 

G,.nç kartın ~ftlQmeedl ve le 
ti( hamUr bir bakrola bakh ve: 

- Size.. HAIA hizmet ede 
bilecek mevkide miyim? Diye 
ııordo. 

- Tabii . Tabii! Sizin razı 
olmanız yeteri 

Genç kadın, cevap vermedi, 
fakat kollte, SıOber'e bfr llD 

dalya gl>eterdl, oturmaeını ita 
ret etti. Sonra : 

- Klmblllr? 8111 tedbirler 
ne kadar boı oluyorlar ve mu· 
kadderat kıreısında çok ~ela 
hQkftmsOz kalıyorlar! Dedi. 

Stftber, nslyetln inkişafından 
memnun idi Fakat daha uaah 
bir kabul ile kareılıemak lıte · 

mlyordo. Bonon için genç 
kadına : 

- Benim maaama teırlf et· 
mez mlılnlı? Dedl. 

- Sonu var -

Genç Kadı
nın iskeleti .. 

Alıaor.akta Akdeniz ıokağın · 
da Zıyanın earap depoıonda dı· 
var dibinde it.zan koymak için 
yer kazılırken iaıan kemikleri
ne ıeıadaf edllmiıtl. 

Maddelomumlllkçe kemikler 
evelce İı1mlr'ln de~erll doktor· 
larındau Kemaleddin Reıld'e 

tetkik ettlrllmletl. Uzun ıareo 
tetkiklerde bu kemiklerin bir 

kadını ılt oldoğo •e bu kadın 
ceaedlnln yirmi lflneden evel 

boraya. g6mCUmGt oldu~u anla· 
eılmıe ve o eekllde rapor •e· 
rllmleıl. Fakat bu raporda bu 

kadının, kemlklerloden hangi 

rrka mensup olduğa aalaııla· 

mamııtı. 

Maddelumomlllk,' bu rapora 
çek mOhlm bulmuı ve tet~lk 
edilmek: ftzere uıolen İttanbol· 
da tıbbı adli mQeaseslnde tet· 
kik edilen rapor aynen taıdlk 
edilerek mtiddelomumlllğe iade 
olunmuHtur. Ceaedln, rapo.ra 
glSre yirmi ıeneden net gö· 
mülmGı olmaeına gôre TGrk 

ceza kanonu mucibince m6rur 
zaman •oku bolduğondan ta· 

klbat yapılamıJ;tlcıktır. Genç 

kadının ne ınretle ve kim ta· 

rafından öldGrflldftğO belli de· 
Aildtr. 

Teşekkflr 
Eılmln llftmQ manaeebetlle 

cenaze merasiminde ve taziyette 
bolunanlarlı mektub ve telgraf 
göndermek ııuretlle kederime 
letlrak eden ıevata ayrı ayrı 

teıekk6r etmeme tee&1ClrGm 

maal buluadotundao teeekkft· 
ratımıo 111yın gezeteniıle lblA 

gına mlıaade buyurmanızı dl· 
terim. 

Belediye •arldat 
mtlmeyylıl 

Celal 

Filistin Kan 
içinde, Çarpış· 
malar Devamda .. ... ·-- Başı 1 inci ıalıi rede 

Arap komheelnln bazırladığt 

umumi grev fltn edtlmlıtir. 

Kahire, 2 L (Radyo) - Fi· 
llıtln'den gelen ıon haberlere 

göre, vaziyet çok 'Vlhlmdlr. 
logllhı Ali komlıerl Hayfa, 

Yafa ve Telayh, Kodtia'te H 

keri tedbirler ittihaz etmiştir. 

Binlerce arıbıo yeni bir ta · 
arroza hazırlaoıhklan anlaeıl 

mııtır. 

Ali komlıer Filistin bak~ 
meti vaziyetin teekıol için md 
zekflre etm,.ktedlr. 

Yafa'da 60 yarala bydedll · 
mlıtlr. 

Galeyan Fllfatln'ln her tara· 
fında H çok 'Vlbfm bir erkll 
dedir. .. 

Kodft8 2 l (Ôzrl) Yafa 
ve Tel .. h'de bogfto yeniden 
çsrp,ımılar olmuıtor. beş khl 
l\lmOf, ylrmlblr klıl ağır yara · 
laomııtır. OnOçft baaıanP-ye kel 
dırılmıetır. KudOa R ayfı y(Jlo 
kapalıdır. Tren bo~fto Kudftıı'e 
gelememlı, yo•da durdurolmoı 
tor. Bayfa'da aflktluet vardır. 

DakkAolar kapılıdar. 

İıtanbol 21 (ôıel) - Tel 
ulvde · Yahudilerle Arap'lar 
tekrar çarpıthlar. İngiliz polisi 
de Yahudilere yardım etti. 17 
Yahudi ile pollş ve Yahudi 
)erden eplce ia1an yaralandı. 

Arablardın da maktul ve mec 
rnblar olduğu anlatılıyor. Arab 
lar, Yahudilere boykot llAo 
t:tmlşlerdlr. Buralarda ôrf l 
idare nrdır. Sokaklarda lnglllz 
miifreselerl dolatmaktadır. 

Kahire 21 (Radyo) - Ku· 
dftsten gelen haberlere gôre 

Telno "" Hayf• banllelndekl 
ıeyan çok geoltlemleılr. larall 
adında bir Yahudlnln bir Arab 
tarafından öldGrGlmGı olmasın· 

dan çıkan arbedede iki Arab 
ölmflı n imaların Yahudiler 
tarafından ôldGrGldClğGnft zan· 
neden Arablar, Yahudi mahal· 
lelerine bGcum etmlılerdlr. 

Bug6n gelen haberlere gôre 
Telnh Yahudi mahalleıl ateı· 

ler içindedir. Kargaeahkta 15 
kiti ôlmaı, l~O kiti yarılan· 

mıeıar. Ôrf 1 idare bllA maddet 
muhafaza edJlecektlr. Yahudi 
ıuraıı; lnkıtuıs toplanıa halinde 
bulunuyor. Anblar, kendi 
meafutlerlnl himaye için ka · 
rarlar almıolardır. 

Kahire, 21 (R•dyo) - 1'.a· 
das'ten gelen haberlere gfire 

ıehlr clva?Joda binlerce arabın 
ceaedl toplanmııtar. Y abudfler; 
aub bacama kar1111ında ılyHI 

mftdahale lıtemeğe karar ver· 
mi elerdir. 

latanbul, 21 (Özel) - Fi· 
llıtlp'dekl son karıııkbklar ee· 
beblle İngiltere bGktimetl, Fi· 
llıtln'e aıker eevketmeğe baı· 
lamııt11. 

K.udflı, 21 (A.A) - Yala 
ve TebGl'avlTe ıeh,rlerl budod· 
larındı yeni kargaıahklar ol. 
muıtur. 5 klıl ôlmao, 21 klıl 

a~ır yaralıamıetır. KudOa · Bay· 
fa yolu kapalıdır. DtlkkAnlar da 
açılmamıetır. 

VilAyet U. mecli8i 
VUAyet umumi mecllıl bu· 

glo aaat onda ~lltyet ııalonon· 
da toplanacak, ••ğlık Te maa. 
rlf hddcelerlnl mDzakere ede. 
cektlr. 

Posta şOheleri 
Etrefpaeıda bir ( roıırı ve 

telgraf merkezi) lhdaa edile· 

cekılr. Emri gelmiıtlr. Şflbe 

JakaDcla mçelaoeıktlr. 

Vinston Çurçil'in .. bir _makalesi 

F'ransa'y1 ltalya'ya Meyletmekle 
Haklı Vaziyette Gösteriyor 

Çüokil Fransa 3 istila Görmüştür. Almanya Hazırlık· 
lıdır. logiltere'nin ihmali Bunlara Sebep Olmuştur 
L on dr a 21 ----~---~~-~~ 

(Radyo) - M. 
Vlnteoo Çorçtl 

Taymle gaır:ete 

sine göoderdlğf 

ıı;öndudlğl bir 
makale ile 
Fran91oıo batlı • 
barr.ketlni ar 
kalamıetır. Bu 
yazı hOIAsaten 

şu 0" ktldPdlr: 
.. Fransızlar. 

bir uı: içinde 
ilç latll~ gl\r· 
oıQşlerdir. Bu 

gOo Almanya· 
nan fe•kal&de 
hı-zır lık la rı nı 
bonon için adfl 
ml memnonl 

yelle telAkkt 
eımeoktedfr. 

" Almanyaoın 
bugftn 11keri 
VHlyetl Fran· 
ııenın iki mlıll derecesindedir. 
1935 ııeneılnde Almanya 800 
milyon ıterlln earfetmletfr. 

Almanya dlktatlSrUl bir dev· 
leıtlr; parlAmentoya ehemmiyet 
vermez, bunun için teala ettiği 

b~Gk kunetlerl, millete da · 
nıfmadau bir barba ıevke 

deblllr. 
Blı İnglllıler, vaziyeti clddf 

ıorette tetkik etmeliyiz. Fraoea 

hak6metl, bizim ihmalimiz yft · 
zGnden 1935 İtalya ile hu· 
dotlarındakl askerlerini şimal 

cephelerine ıevkedebilmek eeaaı 

Gıerlne bir hllif akdine mec· 

bor kalmııtır. 

Beri taraftan da İtalya hft · 

kameti Bıener boğazıuda bayak 
bir ukeri kunet bulundurmak 
ıaretlle Almanların A vı111torya· 

yı lıgallne mani olmağa çılıe · 

mı ıtır. 

Fransa, bu 1ayede İtalyan 
hadadlarından 15 fırka aeker 

tasarruf etmlı Almao'lıra karşı 
koymak lmkAnım bulmottnr. 

Jete bu eebepler ahında Fran· 
11, Habee İtalyan lhtll4fındı 
İtalya'ya meyil mecburiyetinde 
bulunmakladır. Fıkat, aoeyete 

İtalya'yı mCltecavlz llAn etml~ 
tir. İngiltere hOk.umetl sosye· 
tenin otorltetlnl •e eulbon 
mohafHaeı 1 çln çalıemakıa ol· 
du~ondan Franaa'nın yardımını 

elde edememlıtlr. Vakıa logll· 
tere bnıan donanmaıını ve 
hava kuvvetlerini bu duada 
knllanabllll' idi. Yalnız olarak 
bu iti baearmak mftmk.Oo fakat 
bizim için faydaeızdır. 

"Fran11'yı bu ihtimal etra 
fında tenvir ettik, ye Fransa 
böyle bir ihtimalde bize yar· 
duın kabul etmiıtir. 

"ltalyanın Eranıaya onbeş 

fırkayı eerbeet bırakmak fır1atı 

na mukabil biz lnglllıler Fran· 
eıya bu kadar bir konet ile 
yardımda buluoıbilecek n.ly<lik. 

"Frao1anıo askeri bir.met 
miıddetlnl Qç ıeneye lblAğ ede· 
blleceğlal ileri eOrmekteytz. 

Şimdi Fraoııa'dı askeri hizmet 

iki MaedJr, Re7 nrmekte olm 

Alman topçuları .. 
onblr FraoıızdaD kaçı bu Oç harblyeler temıtSın lştlrllc ettik. 
aeneltk aeked hizmeti tasvib "Frınsa'mn vaziyet ve mev· 
edecektir. ' 

"Fran8a ltalya'y• kendi be· 
eabına ve A vropa lhtlyaçlarma 
yoz çevlrmfo görmektense, 52 
hükumetin kararını rağmen 

timdi zecri tedbirler ıleybf ne 

vaziyet almıştJr. 

"Laval, bu 62 de•let arasın
da yer almakla, Fransa·hılya 

araeında bil' ıoğukluk huaulftoe 
de katlıtnmıehr. M. Bitler bu 
fırsattan iıtlfade ederek proğ· 

rımrnı daha kolay tatbike bae· 

lamııtır. Biz, bogfln Franea ve 
Belçlka'ya yardam için erk4nı · 

kl!nl iyi tanımak mecburiye· 
tlndeylz. Ayol şek.illere bizim 
de nğramamuı muhtemeldir.,, 

Casuslar 
idama mahktim oldu 

1eıanbul, 21 (Özel) - Gelen 
haberlere göre Mançoko divan 
herbında dört kişi vatanı hlya· 
net ve- cHusluktan idama mah· 
ktim edilerek koronna dlzllmlo· 
tir. Banlar dört gt.neralln ki· 
tipleridir. İki Moğol memur 
da onhee ve onlld ııene hapse 
mahkum edllmlılerdlr. 

Italyan'lar:ı Göre Cenup 
Cephesi vaziyeti. 

Roma, 21 (Rıdyo) - Cenup ctıpbeslnde Graçyanl .kunetlerl· 
nln Rae Nealbu kuvvetlerine karşı Dagıbur'da elde enikleri 
zafer mdhlmdlr. Jtalyan kunetlerl 6H0lbarekelednden 100 ki· 
lometre Uerlemlo bulunmaktadır. 

Trablaııgarp fırka&11 bfttOn gfinOllülerden mftaekkep olmaııına 
rağmen bftyftk oecaat gOstermlellr. Tayyare kunetlerl irtibat va. 
zlfetıl görmektedir. . 

Şimal cephesinde ilticalar defam etmektedir. Mareşal Badog. 
llo erkıimharblyel umumlyeslnl Desale'de sabık haly,an konıo. 
loebaoeelne yerle1Jtlr. 

Halk halyan'lar lehinde eenllkler yapmıştır. 

••• 
Roma'da şenlikler 

M. Mussolini, Fırtınayı Geçirdik, He
defe Doğru ilerliyoruz, Dedi .. 

Roma 21 (Radyo) - Roma'nın 2680 nlnci teeseGıfl ıenet 
devrlyeııl bayramı mftnaeebetlle fevkalade nllmaylıler yapılmıştır, 

Roma'da yığwor yığmaeına rağmen biitOn binalar bayraklada 
donanmıştır. Ayol zamanda Dtık Dabruzl ve Garlbaldl kroH• 
zörlerl ııoya lndlrllmlotlr. Bunlar, ayol tip eef lnelerln 11 ye 

12 lnclatdlr. 
iki hastane açılmıe, M . Maseollol yeni açılacak bir yol Oniln· 

~deki dıHrı bizzat yıkmıotır. 
Binlerce Iıalyaa Venedik meydanını doldarmut •e Doçe'yl 

balkona çıkarmışlardır. 

Moaaollnl bir nutuk söylemiş, 

- Bugün lo v" zafer gftnOdOr, bftyilkçe bir fırtına geçlrmlı 
bulunuyoruı, fakat hedefe doğra ıerbee olarak yflrQmekte oldu' 
ğnmoıu alze temin ederim. Roma'nın ku•vet, adalet, ve mede· 

niyetini göstermiş oluyor uz. ,, 
Demlıtlr. 
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NazilJi Pamuk Günü Ve 
Portakal Hastalıkları. 

Pamuk istasyonu Enstitü Olacak, 
200 Talebe 0f'vam Edecek. 

Ztre1ıt Vekili Muhlis lzmlr 
_ den geltp geçti. Vekilin AyC:ın 

le buallalndekl tetkikleri bak· 

kınde; Aydın muhabirimiz şu 

haberleri vermletlr: 

Aydın, ( Boeuei) - Tarım 

Bakanımız Muhlis Qç gOo evvel 

Nazllll'ye gelerek pamuk ıe14b 
let&Byono ve tnek harası için 

Bakanlık adına letlmlAk edlle· 

cek çlf ıllk işleri fizerlode lo 
celeme yapmıştı!'. Pamuk ıelAh 

istasyona enettuı haltne konu 

lorak ~00 talebenin kora gör 

rneel kararlaştırıldı. Paea çit t · 

llğloln leıimlAk edilerek llroek 

çif tliğl yapılmeeı uygun görOldO. 

Geceyi Nazllll'de geçiren Ba· 
kanamız erteel sabah Sultan· 

hlHr'a gelerek portakal bahçe 
terini inceledi. Porıakallara 

arız olan haeıalıkla mOcadele 

için 5000 Ura tahsisat vermeğl 

•ideden Bakın, bo para ile 
ınficadeleye şiddetle devam edl 

ltrek hastalık tamamen s6odft· 

rftldükteo sonra bo paraoao 

bahçe sahiplerinden alınarak 

bouuola bir portakal, limon ve 

ho faelleden olan ağaç f ldanlığı 
yapılmaeıD1 ve boradan halka 

f ldıo dağıtılmasını emrenJler. 

Suhanblaar'dao Moğlo'ya ge· 
Çen Bakan orada Dalam•n çlf. 
llğlol tetkik ederek Aydın'a 

döndft. Don de boradan Söke 
ye giderek Söke ovası ve Mllet 

harabeslle Didim mabedini ge· 

zerek geceyi Bafa dalyaoınd• 

geçirdikten sonra Koıadas•'nı 

glul. 

Bakan Nezllll'de her yıl bir 

pamuk gOoQ yapılması lçlo de 
1000 Ura verdi. NazUll'llltr 
hogftnil Nazilli'nin kurtoluıuna 
rastlayan 5 Eylulde yapacak· 
lardır. 

Bakanın bu tetkiki halkımızı 

°t'e çiftçimizi çok sevlodlrmletlr. 

Yordun en iyi ve semiz hayva· 

llını yetletlren ilimizde inek 

hansı ıçmaktıld leahetl bil· 

bassa kaydetmeğl ödev sayarım. 

Lik maçları: 
Ltk maçları s6rftyor. Don 

Söke Ye Nazilli takımları Na· 
tllli'de; Çine ve K11raprnar 

tekımları dı Karapıuar'da kil· 

~ılaştılar. Birinci maçı Söke 
2.0 kazandı. ikinci maç bera

berlikle neticelendi. Bu yıl ilk 

tnaçların10 ilçe ve kamonlarda 
da yapılması, gençlerin ve hal 

kın ııpor sevgi "e heveslerinin 

artması bakımıodan çok fay 
dalı oldu. 

Sürek avı: 
Aydın ucıları don de Aydın 

ovasında azmak kenarındo b!r 

sOrek daha yaparak 3 anıı, 11 
yavru domuz öldftrmOşler, dört 

iane de yavru diri domuz gr. 
tlrmlşlerıilr. 

Tcnvfrat mes'clesi: 
Aydın orayı yaptığı fenni 

elekıtrJk teslsaıına arız olan 

ufak tefek eektelerln de ônfinft 

almak ve cer yam blçbl r drıza 

ya uğratmamak için yedek bir 
motör almağı kararla~tırmış, 

bunun için de belediyeler bao 

kasından 10 bin lira almağa 

karar vermfşılr. Baokaya bu 

oun için yapılan müracata 

muvafakat cevabı gelmleıtr. 

Uray su içinde bankadan 40 
bin Jlra alacaklır. Yeni yapı 

lan elekttrlk tP.siaetl bayındır 

hk bakenlığı mQtehassm tara 

fındıın tetkfk edlll'!rek movak 

kat kabulil yapılmıetır. 

YPni neşrİ)'al: 

Yeni Ad9m 
120 inci sayısı birçok mfihlm 

yazılarla (ıkh. İsmail Hakkı'nın 
n Teokl ltıtsız tiyatro .. , .. Üst insan 

mı" ve "Gençler için en bfiyftk 
tehlikeler,, yazıları, Dr. İzzeuln 
Şadıo'm Frend'dan tercQme 

ettiği lztirari hareketler ve dini 
ibadetler yazısı, Camtto sfyaea 

acunu, San Katayoma'oıa Ja 

ponya'da elyaei partiler Ozerlne 

etOdO, Uzviyetin ölOmfl baılıklı 

tetkik, Amcrlka'da muhtelit ted· 

rleat, G. CattHt'nln Mucel Froet 

hakkında ozon tetkiki, tarihte 

7 bftyftk gaf brılıklı makale, 

kısa tetkik ve tenkitler vardır. 

Yeni adam okunacak bir kClhtlr 

gazetesidir. 

Havacılık ve Spor 
Hava korumu tarafındın çı · 

karılmakta olan bu gftzel mec 

moanın 165 inci sayısı da zen· 

gln mftnderecatla intişar etmlı· 
tir. KarUerlmfze tavsiye ederiz. 

Pehlivan gOreşi 
Akhisar GiUmermere yatı 

mektebi menfeatlne 23 olsan 

936 perşembe gllnil bOyük 

pehlivan giireıl vardır. Başa 

100; ortaya 60, ayağı 20 lira, 
diğer gftreşlere de kıymetli 

mhotellf hediyeler verilecektir. 

Borsada 
1 

Üzam satışları: 
Ç. Alıcı 

120 M. j. Taran. 
69 F. Solar( 

53 H. gbneş 

50 S. Sftleyma. 
ö7 S. Emin 

K. S. 
8 75 

ll 25 
9 50 
ıo 50 
9 75 

859 liogOokü 88hfl 

505199,5 Uilnkft eatıı 

505558,5 Umum yekun 

Zahire satışları: 

K. S. 
11 75 
13 

9 25 
10 50 
10 50 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
1721 Buğday 6 6 75 
300 p. çekirdek 3 25 3 25 
248 B. pamuk 40 41 

5905 Kilo yapak 60 60 

23 Ni~an 
Bayram programı 

bazırlnndı 

Yarın 23 nisan Milli bıikt 

mlyet bayramıdır. Aynt zaman 

da çocok bayramı olan 23 nı . 

san; bilyfik törenle kotlulaoa 

caktır. Uzakta bulunan mek· 

tf'bler; muhhlt"rtode yapı,lacak 

törenlerle bayramı kutlol•ya 

caklardır. Çocuk bayramandı 

eehtrd1' ve merkezdeki nakil 

vaeıtaları; ç c; cuklarımızı paraeız 

taeıyacaklar ve alnamalar para 
eız f tim gösrereceklerdlr. 23 

olBBn bayram• programı bugau 

kat'i şekUof alacaktır. 

Halkevinde 
Müsamere .. 

Egemenlik; bayramı tein bal 
kevlmlzde devamla çalışmalar 

yapılıyor. Temsll şobeel yOkaek 

~Alrlmlz Forok Naf tz'lo man· 

zom eserlerinden biri olan K•h· 

raman piyesini hazırlamışhr. 

Öğrendiğimize göre bu akoam, 

bo eser Karı•yaka, Aleancak 

ve yalılar halkına gösterilecek· 

tir, Temsillere girmek serbest 

lıe de saat 20 de kapılar ka· 

pınacak ve Balkevlerl bildire· 

geslnde yasak edilen çocoklula 

kıyafetleri uymıyanların içeri 

ahnmıyacağı h11ber alınmııtır. 

Doktor Ihsan 
Terf lan Ankara sıtma mfi· 

cadele doklorlogona tayla edl· 
len belediye doktoru Ihsan, 

r.nma gQod Ankara'yı hareket 

edecektir. Jbeao, değerli ve ça· 
lıekan bir doktorumuzdur. Yeni 

vazlıeslnde de manffaklytıtler 

dileriz. 

TOrk · ltalyan ticaret 
anlaşması. 

20 Nisan 936 da mtlddetl 

biten Tdrk · İtalyan ticaret an· 

laşmaeı 3 ay mGddetle uzatıl

mıo ve şehrimizdeki al&kadar· 
tara tebllğat yapılmıetır . 

~lerinos Melezleri 
Y etiştiı'ildi. 

Birkaç Sene Sonra Y ilz Binlerce 
Merinosumuz Olacak. 

Bursa lıavalisinde yetiştirilen Merirıoslar 

Hfiktımetlmizlo ilk beş yı ' lık !arımız için açılan (Merinos 
pro~ramında mühim bir mevki k11ren) bitmiştir Bu kursa fz. 

tutan Merlooa yetletlrme lıt. mirden iştirak eden merkez 

bug6o başarılmıe bir dorum mftcadele baytarı Cemil Altan 

almıetır. (Merinos mıotakaaı) tehrlmlıe dönmOetftr. 
sayılan Çaoaklul,,, Karası ve 

Borea havalletnile Merinos koç 
)arından Kıvırcık yerli koyan 

lar vaeıtaelle elde edflen melez 
ler; on bini bulmo,tor. Bil 

ha11sa Karacabey harasında ha 
eOrtilerlo verlml,.rf teknik ha · 

kımdan ehemmiyetle tedklk 

edilmektedir. Şimdiye kadar 
elde edilen muvaffakıyet, çok 

mahlmdir. 

Tane11I brşyftz liraya temin 

edlltm Meri o o! koçların· 

dan bilhasea ııon'i telkih aaye· 

sinde meydana gelen sftrOlerden 

luzctll et, eüt ve bllbaeea yOo· 

ler; çok verfmltdldlr. Bir koç; 

tabii ıekllde eetıede 20 koyuna 
mabao! vermekte, fakat son i 
telkih ile bu miktar gftnile 

(40) ı kadar çıkarılmaktadır. 

Birkaç sene sonra son'i telkih 

••yeef ode Borsa ve bavallelnde 

yftzblolercl'I hayvandan mftrek· 

kep Merlno! melezi sftrtılerl 

göreceğiz demektir. 

Ziraat Veklletlnlu bu mdhlm 
• 

mes'ele ftzerlnde ıldıgı tedbir· 

terden pek çok faydalar elde 

edllmlıtlr. 

Boua'da Merinos komaı fıb· 
rlkaeını lAzım olan Merlnoı 

yapağıları, melez merlnoı eftrö · 

lerlnden temin edilecek ve 

için paramız barice gltmlye· 
cektlr. ' 

Haziranda Ziraat Vekiletl 
tarafındın halkın elindeki lu· 
vırcıkları eun'i telkih euretlle 
merinos aşıları yapılacak ve 

halk bu suretle ellndekl kıvır · 

cıklardan de merinos melezleri 

elde edecektir. 

Karacabf'y harasında baytar · 

Tuzlu halık. 
Son zamanlarda Yonanleıao 

dao, lapanya ve Porteklz'den 

tozlu balık hballne mOeaadd 
edilmesi tızerlne, yerli eaoaylln 

hl~ayeel tçto bGyftk bir hare 
ket bıı göeterdigl Şf"hrlmlzdekl 
al4kadarlara gelen malumıtran 
anlaıılmıotır. 

Y onıuletan glbJ her tarafı 
denizle çevrilmiş ve halkı de· 
nlzcilik vo bahkç•lık lılerlne 

ötedenberl ılıımıe bir memle· 
kete hariçten tozlu balığın ge· 

ılrtllmesl kadar acalp blrtey 
tasavvur edilemez. 

Memleketimiz az, çok Yona 

İlletao'la ayol cograU tartlar 
altında bulunmaktadır. Faket 
hükumetimiz dııardaa tozla 
balık getlrtllmeelne mftıaado 

etmemektedir n bu; memleke· 

timiz heeabıua mGblm bir ka· 

zançtır. 

Bayram tatili 
Milli hAklmlyet bayramı mtı· 

naıebetlle bogGn eaat 13 den 

yarın ak~amı kodar resmi hG· 

kumet d•lrelerfle mftesseeeler 
t•llldlr. 

Konser ve imtihan 
ÔoOmftzdekl pazar gftntı H · 

ıt 15 de ıağu, dllBlzler; kör 
ve geri çocuklar enıthftıftnde 

son denenin imtihanı yapıla · 

cak ve bo mftuasebetle bir 
kooıer verilecektir. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akeam Baıdorak'ıa Sıh · 

hat, Karataı'ta Santo, Tilki . 

llk'te Yeni İzmir, lrgatpaza. 

rı'nda Asri •e Gazelyer'de 

Af lyet eczaneleri açıktır. 

Adis-Ababa 
Şimalide Şid

detli Muharebeler 
••••• 

Baştarafı 1 inci sahifed'e .. 
olacaktır. ltalyın'lar bo yoldı 
ilerlemektedirler. Keza Habtt 

Vellahtı d• bo chard11ld da~· 

Jarda bolonoyor. 
80 karışık vaziyetten, bazı 

haydotlarm istifade ederek ça. 

pulculoğa baolamaları da moh· 
temeldir. HabP-f göoüllGlerl, 

yollardaki köprüler& bozmakla· 
dır. Kt'Za, dar yerlerdeki dağ 

Ye kaye parçalarını inf llAk etti · 

rerek yoln tıkamak için de 
çalışılıyor. Habeılıtanıo 1imdiy11 
kadar 50 bin telefat verdiği 

bonon ooblnlolo zehirli gazdan 

çektl~l cıcte birinin harpte, f?trl 
kısmının da yaralandıktan eonra 

OldOğO blldtrlllyor. 

Adlı Ababa, 20 (Radyo) -
ÜatO bııı perfıao bir halde bo· 

raya gelen imparatorun Nor. 

Vf'Çlt mskeri müıavlrlerinden 

biri Royter ıjanıına beyanatta 
holunmoı: 

- ltalyan'lar Adlı Ababa'yı 
alırlarsa, bfz de cenupta ıahaı. 

ıtıd edeceğiz. ltalyan'lar boku 
met merkezini ele geçirmekle 

harbın biteceğini zannetmeıin· 

ler. Aaıl harp bundan ıonra 

baılıyacakıır. Mueıal Badoglfo 

harbı bundan ıonra gGrecektlr. 

Ben, imparator barba duam 
ettikçe berabP.r çalıf•tağım. 

Teslim olmağı bir dakika bile 

aklımızdan geçlrmfldfk; demiştir 

Adlı.Ababa ıtmdl boo bir ıe. 
htr hallol almıştır. Kı-myonlar 

balkı eeblr haricine taoımak. 
tadır . 

Adit Ababa, 21 (Radyo) -

Royter Ajansı bildiriyor: Adlı 
Ababa ılmaltnde ltalyan kov. 

vetlerlle Babeı kuvvetleri ara · 

eıada ılddetll harp devam et· 
mektedlr. Tafilllit yoktur. 

Roma, 21 (Radyo) - Sil 
bakanlığı, 1916 sınıfının ıllab 

altına çağmlmaerna karar nr· 

mlştlr. Bu sınıf, sene ıonuna 

kadar tamamen ıllAh altını 

ılınacaktar. 1911 ve 1914 lh· 
tlyat ııuıf larının da yeniden 

ııhbi moıyeneltrl yapılmaktadır 

Londra 21 (Radyo) - la· 
ılllz ılyaei mabat ili, Adle Aba· 
ba'd111kl loglllzlerln harice çe· 

kllmelerlne IGıam olmadığı 

kanaatindedir. 

Genya'da bolouan loglllz 
bombardıman tayyareleri, Adlı· 
Ababa'da tehllkedo kılacak 

logllfzlerl korıırmağa ıltıb ede· 
cektlr. 

lııtanhol 21 (özel) - Gelen 

haberlere göre Adls·Ababa el· 

nrındı mdthlş ve neticesi be· 

oüz anlışılamıyan bir muharebe 

vokn bulmaktadır. 
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CASUSLAR A~6ASINDA HARP 1 
ltırya'ya bOcom edeceği ve 
1hosıurya'aın İslav unsurları 
•rasıada lhı1J41 hazırlamakta 

<>ldoğo, 2 - Franea'nın seker· 
hlt mftddetlnl artırmak n garb 

budodlarında yeniden tıhklma t 
hkmak iizere oldogo haberle· 

tinin :•hnmaeıdır. 
Fran11z cephesinde de: 1 -

.\hnanya'nın Belçlka'dan geçe· 
tek Frınsa'olD nlebeten zayıf 
e>lan cephesinden Parla'e yora. 

eeeğl haberlerinin nrdlğl bO

)Gk heyecandır. 

C.ıuelar, mfttekabllen bu ha· 
berlert vermiş ole•ydılar, umumi 

b•rbın bir mOddet daha çık 
lbıyaca~ı muhakkak idi. 

Hollanda hftkiimetl caıueları, 

Franaa ile Belçika arasında ak· 

dolanın ğlıll bir muahede su· 

retlnl elde etml,lerdl. Bu moa· 

hede mucibince, Almanya ile 
bir harb vokonnda Fransız ae 
kerlnl Belçika topraklarında 

çalııahllecekler, ve Felemenk 

hakumeıl ile Belçika arasanda 

bir barb zoboruudı Fransız 

ordulara Belçl~ı ordularına 

Felemenk aleyhine yardım ede· 

cektir. 

Do muabedenin elde edllmeel 

Belçika ile Felemenk ar.asında 

çok ofdbetli bir lbtllıU çıkma· 

[atna sebeb olmnıtur. 

- Bo vealklya elde eden bey• 

sinden sonra, böyle bir mua· larıoa kadar teoyl etmlotf! deki vas•tılırlle Alman'Jara 

hede ve mukavele akdedllme· Poankara'nın hatıratında Fran· vermiştir! 

mlı olduğu ve Frank Hıyne sız Dileesl lzcz'lo, Alman pren· Bundan baıka, bGyGk ban· 

tarafından oydanıldoAo anla · sesi Bohenlohe'nlo caaoılokla · kaların pekçoğonoa da caeaılak 
şılmıştır! rından açık surette bahseder, ile fıtlgal enikleri muhakkaktır. 

Casusluk bundan baıka, Horlan hanedHı Muhtelif devletlerin en mOblm 
erkAnının bu milhlm caaoe rol· L ı 1 d ı•beler· 1 b Caeoıluk hemen her aınıf mer.ez er a e u ı o au ası 
lerloi yaktıkları muhakkaktır! bflynelmllel bankalar en m• 

arasında bulunan blrşeydlr. Son • u· 

zamanlaadı bir Alman prensi· Meseli Dök Dö Giz, Franea kemmel bfr casus şebekesi ko· 

nlo casusluk ettiği anlııılmııtır. hftkiımetl bırlclyeel tarafından rabllmltlerdlr. 

Bu pr,.osln :ıeml ilin edilme· kuzen'I Bulgar eabık krah Fer· 
dlnand nezdlne ıoretl mabeoeı· 

mlştlr; fakat Kayzer Vllbem'in 
oğlu prens Yovıklm Dö PrOı da ve casusluk nılfeeile gön· 

olduğu iddia edllmektedlr. derllmlştl! 
Bo Alman prens 1916 da Mahud Rasputin 

Franea'da yakasını ele vermle, Evet, çarlık Roeyıeıoı bat· 

fakat nedense hiçbir gftrftltO ve tınbaıa mahveden mahad pap11 

Hkandal olmadan, dedi kodu· Raepotln de bir casus idi. 

eoıca tekrar serbest bıralulmıe Bu lbllıı ruhlu papaz, bllhaua 

ve Almanya'ya ıe•kedllmlıtlr. Rus lmp1ratorlçeeladea çarlık 

S'i içre'\i-
oıaıa v.,.,. •••• 

Bn bankalara mensob bası 

bftytlk memurların para çekmek 

babaneılle l!ahte bir tıkım 'fe 

sikalar yıpııklırs da eooradan 

anlıoılmııtır. 

Do memurlar, Almanya, Fran· 
sa, Belçika, Felemenk u Le. 
hlstan hGkftmetlerl arasında 

bir nyı birkaçı tarafından fD 

- Sonu Va~ -

Belediye daimi eocOmenl; 

dan belediyede prbıy doktor 

Bebcet Uz'un batkanhğında 

topl•nmııtır. 

Maktul Japonlar 
MoıkoYB, 20 - Rusya, ya· 

pılan anlaomı neticesinde, 9 
nieanda hududu geçtikleri için 

ôldoralen 8 japon neferinin 

.:eıedlnl aıked meraılmlt ja· 
ponlara teslim etmloılr. 

Niğde'de Halkevi 
Nt~de, 21 (Ôıel) - Niğde 

Balke•ine llbe edilen blD ki· 

tlllk salonun, lnıaeı törenle 
bıtlımıştır. lntaat iki aydı bl· 

tecektlr. Törende balunınlır, 

bayaklerlmlae aaygı telgraf lan 

çek mi ılerdlr. 



Bir Gençlere Müjde, lngiltere'nin Italya Diktatörü ile Paylaşacak 
Kozu var. Fransa Hangisini Tercih Edecek. 

lzmir'de Türk .. 
kuşu Açılıyor. 

Komünistler (( 

Franklen Buyon'u Al 
Dövmek istediler. 

" Baştarafı ı inci suhif ede • 
olduğunu bildirdiği ve müze 
kerelerin onOçler komitesi kon 

trolllnde ve mllletler cemiyeti 
prenılblerl dabUinde cereyan 

etmetılnl lıtedlğlol milıahtıde 

eder. 

Konıey 8 mart tarihli ltıl · 

yan cevabuıda mOzakerel"'rf 
pren&lp itibarile kabul ettiğini 
ve fakat mftzakerelerln Millet 

ler cemiyeti ve onOçler komi· 

resi haricinde cereyan etmeelnl 

lıtedlğlol esef le kaydeyler. Oo 

Oçler komlteeal başkanı M. Ma· 

daryaga'nıo tzahatma göre, 
sulh teşebbftelerlnln akim kal 

dığı ve bir netice vermedlAI, 
muharebenin dordorolımadığı 

da esef le blldlrfUr. 

Bu suretle konsey, bftttıo 

mllletllerln iş btrllğlnl IOznmlu 

gördağa bugaoka şer•h altmda 
bir kere daha maracaaıe karar 
vermiştir. 

Harp metotlarına gelince, 
konsey, gerek Iıalya ve gerekse 

Babeoletanın boğucu gaır; kol 
lanmıyacaklarını dair 925 Ce
nene protokolu ile bağh bu 
lunduklerı muahedeleri batır 

latır ve bonon lblil edildiğini 
bildirir. 

Bo harar sureti reye kondu 

ğo t.ıman 1ıalya delegesi aleyh 

le rey vermlo, Urugvay delegeııt 

de hftkumeıloln ıecri tedbir· 
lere devam etmektt olduğunu 
blldlrmfetlr. 

Bnddın ııonrı Habtş del.-gesl 

Valdumaryam s6z almış, ve: 

- Konııeyln kabul elliği 

kırar ııoreıl, 1ıalya'nın Babe· 

şlelao'da tahriki harb yıpmıkıa 

oldoğono ıçıkça göstermekte · 

dlr. Bu takdirde İtalya aley· 

hine al.nan tedbirlerin artırıl· 

m111 llzımdır. Akel halde mil· 

leder cemiyetinin letlkball teh· 
ilkeye girmiş olur, 

Demletlr. Bunu mat~akib 

TGrklye morabh111 eOz almıı 

-.e karar suretinin 11 Mayııta 
toplanacak oluıılar 11osyeteıl 

asamblesine verllmeel kararlao · 

tırılmıotır. 

M. Eden şunlerı şOylemiotlr: 

- Sulh teşebbastınan akim 

kalmeaı muhariplerin kendile· 

rlndea beklenen e11aa dahlllnde 

eenp vermemle olmalarından 

doğmuştur. Yedi ay evel sos 

yete ııaeıodın biri, 11adın dl · 

~erine tecnOı etmiş ve hona 

soııyetenln 50 azaııı zecri tcd· 
birlerle mukabele eylemi ştl. 

Şimdi, biz zecri tedbf rlerln 

devamrnı taraftarız. Bazı dev· 
letler, menfi hareketlere baş 

lımıılardır. İndltere kendi be· 

--------................... ~ ... ~ ........... ~ ........ ________ ~ ••••• fırlıı 21 (A.A) - Senedi 
ayaletlode M oh şehrinde yıp• 1abını ııade ıtecri tedbtrlertn mımık llzımdır kl M. Fden'ln zakerelerln Milletler cemiyeti 

kadroıo ve pakt çerçeveal dı · 

tında olduğu hakkındaki nok· 

tal n11arını reddetmlıılr. İtal· 
yen btıktimetl bu meıı'clede 

Milletler cemiyetinin hnlç tu· 

tulma11nı lıtememl• bll&ktı onı 

kayıtllz ~ earıeıı rol vermlıllr. 

helvan bakO.metl Teırlnlevvelde 
yaphğı gibi bıeka m•ddenln 
değil bütiln paktın ve b-aıtıın 

maddelerin tımamfle tatbikini 

feteml'kledlr. İtalyan bakômed 

yalnız paktın tamımı tamamına 

tatbikini değil fakat ayni za· 

mandakl bu pıktm koroloıan 
dakl f lklr tahtında ıaıblklol 

arzu etmektedir. Bo f lkh ile 

uıul bıkım1Ddaa adılete bOr· 
met tarihin kaı'llcımtı bir lor 

mal olarak dtğll insani kahft· 
rfto dlnrmlk foukııljoono olarak 

ve canlı bir oekilde idrakidir. 
Baron Alolzl bu husoeta ıun 

laaı söylemledr: 

- Başı ] inci şahifede -
maıaha111ııların tallm ve terbi· 

yelerl altında pek kııa bir ~a· 

man içinde kıymetli gençler 

yetiştirmiş, beklenen ıemereyl 

vermfı . boloodoğoodın hava 

kuıomomosun İstanbul, İzmir, 
Adanm, Borea, K.ayıerl gibi bG· 

yak vUAyetlerlmizde d~ bir tD· 
be açm•ğa karar verdiğini ve 

lAzımgeleo bazırhklıra başlan · 

dı~ını memnuniyetle görtıyoruz. 

devamrna taraftır değil, dıba fZ1hı mllletlnlo ekııerlytd tera bir intihap toplao111ıoda 

ayakları ve boguemayı yarı ileri hareketlere de, mihterek fındın değil, ayni samında 

mesai dahilinde hasırd11. bt!tGo İoglllı domlnyonluı ta cak eıy• Ue bir boAD 

olmoı ve komftol11tler, Fr 
len Buyon'u dövmeğe teşeb 

etmişlerdir. Franklen Boy 
hHmlDı d~varek 11londao dı 

« Barb kaldeledoe muhalif rafrndao dı tınib edilmektedir. 
hareket, umuma taalluk edto 
bir meı'eledlr. Yarın bize kar,ı 

bir harpıa:dı mukaveleleri ayak· 

tar altına alarak zehirli gazlar 

vesaire kollanacak olanlara ne 

demek lbım~elecek lir. 

İngiltere hükumeti, ba vazl 
yetin lcab ettirdiği teiblrlere, 
ne daha az, ne de daha f1Zla 
olmamak Qzere ltırake hazırdır. 

Sulh mef bomunun galeb,.ıl te 

mlo edilmek için bu hareketin 

umumi olması 14zımdır. » 

Demiştir . 

Pol Bonkur'un söylevi: 
M Eden'den sonra Pol Bon 

kur ııöz almıotır. 

- M. Madaryaga'yı aarfet 

ılğl meııaldeo dolayı teoe~kftr 

ederim, Bu meHiolo bara kıl· 

maması ve devam etmesi lbım 
dar. Bonon iki sebebi vardır; 

birlnclıl bf'eeriyeılo menıf it, 
diğeri de uluslar sosyetesinin 

otoritesi namınadır. Bo iki 

noktıl nazardan barb1D tahdidi 

IAzımdır. Ve meı'ele eadece 

Habeş · İtalya davaeı değil, el · 
ban davaııdır. ,, Demfotlr. 

Londra, 21 (AA) - Gazete 

ler Adts·Ababa'dakl vaziyet 

hakkındı tafeılAtlı haberler nee· 
relmektedlrler. Dılly Telgrafrn 

eandığ1Da göre 1nılltere'nln 
Iıalya'ya karşı polltlkaeının 

.netin kaldığı anlaşılmıı oldu· 
ğoadan Franıııdar ııon dakika· 
da vazlyeılerinl değlttlrmloler · 

dlr. Vetnoo Bartlettln yazdı. 

ğını gOre, konaeyln bo toplan· 

hsı feci bir hava içinde cere· 

yan etmiş ve Avrnpa'nın ileri· 
deki lnklpf larıaı ciddi bir 

eekllde değiştirecek bir mahl· ~ 
yet almıştır. 

Pol Bonkor'on ıöylevl omu· 

mi bir infialle karoılanmııtır. 

Ve bu elde edllmlt bir netice 

olarak tell .. kl edilebilir. Fran· 

111• ''çimleri bittikten ıonrı 

lngllf z hakumetl milletler ce· 

mlyetfnde lugUtere'yl mi, yok· 

sa ltalya'yı mı görmek lııtedlk· 
lerlnl öteki hGkumetlerden ııo · 

racaktır. 

Dılly Berald gaset6111 İngiliz 

prestijinin bu toplantıda ığır 

bir darbe yediğini yazmıktad1r. 

Eden'lo nutkunu btlyflk bir 

memn~nlyetle kaydeden Tlmee 

g11ete11I öteki milletler ayni 

ıılyaeayı takibettlkçe bayak Brl 

tınya'uın milletler eemlyeılne 

itimat beslemekte devam ede· 
ceğlol yazmıktıd1r. Şuna onnt· 

Nen ChronlcJe diyor ki: 

Gerek lnglltere'nin gerek 

mllletler cemiyetinin dlğl'.r Aza · 
sının biç de hoı olmayın bir 
vaziyette bolooduklarını tnklr 

etmek Jtıııum&uıdur. Bu nahoı 

nzlyet İtalyı'oın askeri muzaf. 

ferlyetlerloln bf r netlceıldlr. 

Maamaf lh İlalyın'lar bOtiln 

Babeıbtanı lıgal etseler bile 

lngtllere milletler cemiyetine 
yaptığı yardımı haf tflctmek 

hıkklOI haiz drğlldlr. Ve hal· 

yan dlktallSrü ile paylaşılır.ık 

bir koz, baki kalacaktır. 

Cenevre 21 (Radyo) - Kon 
ıey mazabrelerlolo bitmesi 

b11eblle M. Eden, ve Baron 

AJolzl dan akşam, M. Pol 

Bonkor bo~do öğle yakıl Ce 

nevredt'n ayrılmıelardır. 

Londra ~l (A.A) - Elanı 

muhabiri, ln~lhere taraf1Ddın 

Almanya'ya gOnderllecek ıoıl 

viırakaeının, Fransız ıeçlmle· 

rf nden ııonra gönderileceğini 

haber ahyor. Varakada, Alman· 

ya'dao, Anopa ve eekl Alman 

müııemlekelerl hakkında sarih 

cevaplar llteuece~I ıOylenmek· 

tedlr. 

Gecikmiştir: 

Cenevre, 20 (A. A) - Rapo· 
runu okuduktan 11onra B. De 

Madarlaga lıpınyı delegesi ve 
13 ler komlteel hıekaDI sıfatlle 

elmdlllk 114ve edecek blroey 
olmadıgını ıöylemloılr. 

GörDımıelerl açan Milletler 

cemiyeti konseyi baokanı İtalya 
ve Hıbeılıtan deleğelerlne ıöz 

vermiştir. Bunun Gzerlne Baron 

Alolzl eıcOmle ıonları ııôyle· 

mlotlr: 

Bo dlı1mlzlm Hyeelnde bo~an 

Afrlka'dı yeni kıymetler yara 
11lm1ş bulunmaktadır. Ve bu 

kıymetlere ehemmiyet verme· 
mek bundan &onra lmkAnıııı 

olac•ktır. İtalya birkaç ay içinde 

Afrlka'da med,.nlyet estrlerl ya· 
ratmıy• muvaff•" olmueıur. 

İtalya dörıblo kilometrelik yol 

50 baııtane birçok mekteb yap 
mış eaerlerl ı..ald11mıı 14. ya · 

. oındın •tığı çocaklınn çahı · 

tmlmaıını meneımloılr. Askeri 
mozafftrlyetlerlmlıln mede11i de· 
ğerlnln ilk dt!llll boolırd1r. 

Ticaret kulObü 
Şehrimizde ticaret odasınca, 

birinci kordond• mtınaslp ve 

merkezi bir yerde bir (Ticaret 

kolilbft) bloııı yaptırılacaktır. 

Bayok bir ealono, odaları, hl· 

IArdo ve diğer oyun ealonlar1 

olacak, ah kısmında bir btıfe 

ve bir lokanta bolonacıktar. 

Aldığımız habere gare lz . 

mlrlmlzdekt Tark kota mayıs 

fptldas1Dda açılarak derhal fa · 

allyete geçecf'ğlnden ılparlş 

edilen planörler boganlnde 
celbedllecf'k ve Ankaıa'dao 

gelecek mtııebauııın nezareti 
altında uçut, pantO.t talimleri 

K.Oltilrparkta ay11lao hususi 
alanda, aznart denldr de korum 

blnaeınd11 yapıl•caktır. 

Gerek talimler ve gtnkee 
denler (Oy,.lerln vaztfelerloe 

mani olmıyıcak ııoldlde) meed 

saatleri haricine ıeeaddf ettlrl 
lecektlr. 

Bonon için havı korumu 

lzmlr oubest bo~anden itibaren 

Tftrk kueu tallmatoam~sl da· 
hlllode Qye kaydına başlamıoıır. 

Ttırk koeona yazılacık üye· 

ler tallmatu.mey• göre ıo so · 
retle ftç 81Dıfa ayrıhrlar. 

A - Uçoco ftyeler 

B - Yardımcı Gyeler 

C - Fıbrl tiyeler 

Uçucu üyeler: 
18 yaeına girmlo ve 35 ya· 

şmı geçmemle olan Tark erkek 
ve kadınlarıdır. 

17 yaemda ve daha küçdk 

olanlanlardan bedeni kabiliyeti 

elverişli görGlenler velilerinin 

lınl alınmak ıoretlle "ô~rencl,, 

olarak kaydedilirler. Bunlar 18 
yaşına baııınca uçucu ftyellge 

geçerler. 

Bu çok nazik n Avrupa po· Ticaret kuUlbft; tGccar ve mG· Uçucu ayelerln İıhhıtlarının 
lltlkaııı için belki tehlikeli olan nenerlerlmlzln btlrahıt ve eğ · uçmajta eherlşll balonmaıı ve 

ıo ııralarda meıı'nllyetlerl kat i lence yeri olacaktır. bu hJJsoson hekim raporlle 

olarak teııblt et1fek Jbımdır. Beraat tespit edilmiş olmaea lazımdır. 

En önce ıona kaydetmek lıte. Boıdoğan, (Hoıuııi) _ Zı· Yardımcı ve fahri üyeler: 
rlm ki hiçbir hGktimet İtalya· 18 yaşından itibaren batan bıtaya hakaretten ıoçlo Boıdo 
Dil> göıterdlğl hGııntınlyetl gôs· gan eıkl tahrirat kAtlbl Emin Ttırk kadın ve erkegl yardımcı 
termit değildi:. İt•lya hakkı Alkan'ın AydlD Aıllyeceza mah· Ye fahri Gye olablllrler. Bun· 

verilmediği zaman bile Milletler kemslnde yapılan açık durooma larıo verecekleri yıllık Aldatın 
cemiyetinden çıkmamııt1r. ltılya ııononda beraatlne kar1ır veril· miktarı kendi isteklerine hıra. 
hGkdmetl gOrdımelerden kaçın· mlştlr. kdmıttar. 
mamıı ve ııolh mGzakertlerlne y J Tflrk kueunı ftye yazılacak· 

atmıthr. 

Aydın'da ko· 
runma tecrftbesi •. 

Aydan, 21 (Ôzel) - Bıı 
Aydın şehrinde hava tehllk •1 

karı• ıehrl koruma ve ıııkl 
maskeleme tecrah,.ıl yapıl 
ve muvaffakıyetle netlcel 
mittir. 

Kazakların askerli 
Moıkova. 21 ( Radyo ) 

Kazak 'la1101 K.ızılordoyı gir kol 

mest hakklndat. 1 tık.yidaı 'Da 
kumetçe kaldmlmıehr. &l ( 
keme kararlJe mahrum edll1 D 
ler, bu bükilmden mihteenı S 

Rusya -Norveç U 
Moıkon 21 (R•dyo) - 5° ll 

yet dıo bakanı M. LltvlP tıel 
Norvec dıt bakanı M. & 
eereflne bir dine vermto 
dlneden ıonra bir kabul ret 

yapı lmışlır. 

Avusturya BaşbakaıJ 
Viyana 21 (Radyo) - A f0 

lorya başbakanı M. '$oşolg Jll 
lanı hareket etmlttlr. Or• 
slya11i bir kooferane verecek111 

Yangın neden çıktı· 
L'>ndra 20 Harbiye O 

zaretlnde sebebi meçhul b 
yangın çıkmış, f•kaı derb,ı 
eôndilrftlmtııeltlr. 

tısı 

ltn 

- ff 'De (Üniversite, llıe, muallim ııa 
buna muadil mekt~plere de••d b 
edenler de alın11. ) l" r 

Ankara, lııtanbol, lzmlr (~' L 
bundan ıonra açılıı:ık) TO,ı Q 

kuşlarında çalışacak uçucu Of 
lerden manffakıyet göııterlf 
sene sonunda iyi bröve alıclj 
olanlar İnônOnde lorolıcl• 
olan yaklek kampa ıevk ııı 
Oç ay talim ve terbiye g6,e· 

cekler ve boradan da iyi br6t' 

ile çıkanlar bazı hukuku b•11 

olacaklard11. 
Gençlerlmlze çok parlak bl' 

btikbıl ndeden Tdrk kuşoo' 
Gye olmalarını tavsiyeyi 

yord borcu blllrb. 
• 

bl' 

glrlımek hakkındaki teklifi hG· a 80IDıŞ lır da ıeığıdakl vaeıfJarm ha · 

yAk bir ıamlmlyetle kabul et· Bakreş, 21 (Radyo) - Da· laomaeı lAzımdar. Dan Türkko~o mektebi~ 
mlıtlr. biliye bakanhğı; Madam Lo · A - Sly11al ve ııoyaal hık· ilk olarak iki gencimiz yı•' 1 

Baron Alolıl bundan sonra pesko ile b111 hakumet erkAoı lara malik olmak mııtır. Bunlar, vllAyet omod' 

mazakereler için intibah edile· aleyhine ıolkaııt hazırı.yan bir U - Uygoneoz bir adım meclllll azaemdıo Tlre'll Acl•' 
cek oıml hakkında İtalyan hl· ıebekenlo meydana çık.rıldığı olmamak ile BJ'Orcu lemall Hakkı'd•'' 
kumednln noktal nazarını l11h hıkkında ecnebi gazetelulnde C - Üçaocö Gyellk için de DJ~er gençlerimizin bu iki d•I 
etmletlr. Baron Alolıl alAkadar çıkan haberleri tekzlb etmek· eu ışığı orta tahsili bitirmiş ğerll gencimizi tık!b edecekl~' 
taraflar arasında yıpılacak m6 tedlr. bulanmak. şapheelzdlr. 71"" ................................................................................................................. ~~ 

- Fakat ·diye ıordo· ılıe ıyyen ılyıretler esnasında bir· JAzımdır. Eger ha mahalle alo ıevdtğl, Rosyanın en lr 

KA YA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 
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Qmltslzllğlnl, yelslnl gördft; mft· 
teeeelr oldu. Ve: 

·- General, dedi. Sizi mO· 
teesair ettiğimi görOyorum. Oto 

rlnoz da biraz imparatordan 

bıheedellm. 

Kocaman general: 

- Mıtm1Zel ·dedi· gOııter· 
dlAim zAfı mazur gôrftntlıı. Ya· 
ztfem çok nazik ve bAaedane 

merbotlyetlm bıdden f11ladır. 

General Poıopav ııôıOne de 

vam ederek: 

- Yanhı hareket ettim, g6· 

rDyor ve anlıyorum. Sizden af 
rica ederim; böyle dıha iyi 
hareket ettiğimi aaoıyorom. Fa· 

kat, ne )&payım, bunu benim 

kabalığımı, benim blrşey bll· 

medlğlme baAıolayınız. Ben za. 
nlh bir askerim, ıılıtn gibi gfl· 

zel genç kızların fol,rlyl biç 

bilmem .. 

Dedi ve cebinden kocaman 

bir koyla mendili çıkardı, göz 

yaolar1Dı ılldl; Kaıerlo bo sa· 

ulla adama .hakikaten acıdı ve 

teıelll ederek: 

ben ne ııoretle yardım edeblll· glo hayata veda edecektir. emin değllae .. Ben bıeka bir yerd., adamı olın lmparaıoron ıool' 
rlm. Beni bulmak ftıere ıılzl Hem de feci bir surette, ıhı ev bulurum. Petreıborg kHI lak bir ııorette öldftralmeel 

01' 
horaya ınkeden "Alt menaf I.. ıell ruhla bir kııeınız. Kıterln, derecede bayaktOr; çln lıtenlyor? Bir Neron ol~~ 
nedir? imparator slıl seviyor. _ Beyhdde zahmet... Siz Sarayının dört dıvar1 arka••:..,. 

- KaterJn Mlhaelovna .. Al· B d 1 d 1 ııaklanmaeını tabii görGr 1 
- en e onu su yorom.. nereye giderseniz gl lalı, m· Nihayet.. Bu oaz1rlar, bu 11t!, 

lah aşkına beni dinleyiniz. Size - Buna zerrece şftphem paraıor ııizi ziyarete koeıcık, b L d.,. memurlar, millet ile aıdlm 
hltab eden ba adım, çar baz· yok. imparatoru kim ııevmez tehlikede bu suretle dılmı arallnı neden ve fozalen ~:~ 
reılerl tavfnıdan Roey'anın en kim?. Fakat ıılz, imparatora baki kalacıkt11. Teıhlşçllerden mit boloooyorlar, mlJlet 

bdyük, en şerefli ve en ıeh· hergQn ôhlm tehlikesine maroı kurtulmanın yolu yoktur. hakamdınn aıallnı açıyorı.ı· 
ilkeli bir nzlfeelnb tayla edil· kalmaıını lıterelnlı; bu tehll. Yano yava, hiddetlenmeğe - Madmazel.. Prenseıı .. ~il· 

mlşılr. amparatoron bayatını itenin önüne geçecek tek çare, baıhyın Katya: - Benden hail nel be1''' 

gece ve gGndftz mubafua nzf . kışlık sarayında size bıhıedllen - Fakaı ·dedi · ben sizi bir yoreunoz; imparatoriçe ile 

fesi bana, bu ııdU adıma tevdi resmfğ mevkii kabul etmenlıdlr. , tarla aohyamıyorum. Selefiniz marllll11Dın esiri olmak :ıP" ,o• 
edllmletlr. Çarın, elıln ve beplmtıfn sev· kont Şovalofo da ha ıuretle Roııya imparatorunun dftedl ,ı· 

"Dün, korkulan feJAkeıler · dlğl Çano hayatının mobafa. biç anlıyamamıetım. İmparato olan ln1anlar1n mohıearaP ~! ' 
deo birisi oldu. :11sı sizin ellnlzdedlr. Bugün ron bıy11ınao böyle tehlikeden tına mı gireyim? imkan 1;

0
, 

"Benim gibi aadık bir köle· lmpıratoron ıanydan çıkma kurıolmamulDıt şaşmamak el Bu yırhk badeyi geri g~ 
0

• 

nln böyle bir h4dl&tı karıııııoda sına mevdan vermeyiniz. Be· den. gelmiyor. insanın, Rueyada rilreonaı ve "Kabul etdl 1 
b•'°' mevkllnl bir dOeftnaoftz.. nimle birlikte sarıya helmeolzi Peıreeborgıa pofüio vazlfeelo rom!., eekllnde olan cev• 

"Ve eminim ki, lmp:!rator rica ederim. den tamamen aciz olduğunu da verlrıılnlı! 
hasretleri ılze yıphğı bo ma· - Bııka bir çıre bolmınıı ııanıcağı geliyor .. Sonra, herke 
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r kaybolan 
u Alman Elçisi 
r. Bulunamadı .. ....... 

Kabl re ~ 1 ( Radyo ) - BJr 
otomobil yarııına letlrak ettik· 
ten ıonrı ortadan kıybolın 

Alman ıeflrl Voo Bôret, b6· 
tCln ıraıtırmıları ra~men beı 

g6ndenberl bolonamımıatır. Kı· 

btre Alman konıoloıo n doıt· 
lırı ıef iri .ramak Gsere çôle 
gltmltlerdlr. Elçlllk erklnındın 
bir zat Hav11 ajın11na ta be· 
tınıtta bolonmoıtor. 

" - Da kıyıp bAdlıeıl lzıh 
tdllmlyecek blrteydlr. Me191fe 
kı1a olduRondın tlmdlye kadar 
kendllerlnl veya otomobili bol· 
lllımız )Azım gelirdi. Arabanın 
bir kom fırtınH•n• tntolmoı 
otmaıı nya hıydoıların teca· 
lGsGoe u~ram111 mubıemeldlr.,. 

Aeked tayyareler n ıft&ar: 

kolları otomobllt f8 tef iri 11a. 
t &l lbaktadırlar. 

dııllngiltere'nin 
Dl 

Sual Listesi 
50 ~lmanya'dan acaba 

vıoo 

1'• beler soracak? 
Londra, 21 (Radyo) - Ha· 

'" ajınıındın: loglltere h6ktl.· 
lbetlnln Almrnya 'ya nreceRI 
IQaller llıteıl hentb buarlan· 
•ımıttır. İngiltere; ıoıl llıte· 
tinin hıııurl•nmaıındı bayftk 
teenni ile hareket etmektedir. 
Sqıller, nılb olacak Te bll
lıılHI Almınyı'oıa1 cık.I mftı · 

tı• temlekeler hakkındı ne dGtGn· 
ot daRG ıorulıcaktar. Sualler Ilı · 

leılne bir de muhtıra llive edl 
lecektlr. Mahtır1dı ademi te · 
ta•Gs n karıılaklı emniyet 

aı (f .._ee'elelerl hakkında da •otal· 
e••; '•aannı blldlrmeıl lıtea~ktlr. 

c1 ~ransa'da lnti-
.. ('' L 
jforı .. abat Mocadelesi. 
Of' ıetlf Parlı, 21 (Radyo) - Soğuk 

• te yığmurlera ragmtsn intiha· 
ati ..._ 

• uet macadelesl tlddetle denm 
acJ et L dl t 111 IDe-.te r. 

Bu akıım M. Leon Blum 
görl '°eyıllıt fırkııı namını bir 
r6fl 
b•" ''ıtak 16yllyecektlr. Amele, in· 

tlbıbıtta kasınmak için fn. 

bit '•ilde meaal Nrfetmektedlr. 

bl'' ••• ı · 
.,.,,ı 

el•" 
•d•'' 
d• 
ıeıl 

pd'· 
ı,ıı 

d•' 
gır· 
11.ı ,,,. 

Maske rekoru 
MoekoH 20 - 12 Raı bıh· 

tt1ellsl yeni bir gH m11keel 
'•ııma rekora yıpmıt1ardır. 
~enıek Nıtlerl mftıteını 218 
'tat maık:ell kalmıılardır. 

Çemberlayn Gezisi 
Prağ, 21 (Radyo) - Oııen 

ttınberlayn, ref lk111le birlikte 
Ce1tosl0Hkyı comorrelll M. 
~lleı'I, uyf lyeılndc ziyaret 

"-.ı, ve ık tam Claerl Prafa 
let11ıı1tlr. 

R. Makdonald 
londra, 21 (Radyo) - M. 

~~lbaey Mıkdonald ımeliyıuan 
''• dan ık11m bohraah bir t;- g•çlrmlıtlr. 
histandaki hadiseler 
~ \rırtovı, 21 (Radyo) - Son 
~ dlıeler haeeblle yakaek rftt 
ti il llıemurlırdın çoğoaon n 
b feterfaıo nihayet nrllmlıtlr. 

111hekll Peıte'ye peroembe 

""' •asıl olıcakttr. 
61en tayyareciler. 

~ ~rlln1 21 ( Radyo ) - Al 
~1 '''1ırın mlli kahrımın ilin 
. ti~ 
~ lert tayyarecileri Rlhtofe'nln 
~Gt..tbıGn yıldöntımG mftn11e 
_,~le 16 eokal•; cephede Ti 

~ti eıaaıındı ölen ııyyarecl 
Q ıdları konmııtor . 

.......... a. ................. ma..om.:.amm:m ... ıu •• : ... m .. ı.m.: • ..! ... ~ .. 1 
l 

1 ,:,,~11!1.'..ıııı.ı.ııııııııı.;ı.1111111111ı: ........... ı. •• ..ıııı.ı •••• 11.11.: ••• ı.ıı ••••••• nc.z .... ı. ...... ıı. ••• ı.ı •• ı •.••• ı~~ •••• ~ .••. ~!!!!~!~!!! 
Bir f ıravunun Kemılpaşı icra memorJu. oda, karııda gene bir odı ve 

ğandın : menemen cıddeslne n1Zır bir 

Mezarında Kemalpaı• lnhlaHIH dılre- balkon mevcut olın, elektrik 
ılne borçlu Anıızca kôy6nden teıl11tı n tulumba ıoya bulanın 

Mumya Bulundu eekl muhtlr hılU lbrahlm'fn 2000 L. kıymetli bu evin mftl . 
• , • , • l1tbo borcondın dolıy• tahtı ldyetl açık artırma ıoretlle ve 

Kahire 21 (Radyo) - Pro laHrrofondı bolunın An11zcı · 844 nom1ralı emlAk ve ttytam 
feıôr 81110'10 bulmn1t olduğu oın mez1raltı mevkflode Te bankası kanonu mucibince bir 
fırnon meıarında en eıld bir tıpoooo kioonueanl 325 tarih defaya mahsus olmak 11rtlle 
mumya bolonmoıtor. Bu ceıet ve 170 numıraıındı kayıtlı ırhrmaeı 28·5 936 perıembe 
tamamen Nrgılarlr ô UU6d6r n do~oeo çay ve ıôğCUçGk yolu, gftnft ıaat 11 de icra ddremlz 
boıolmımıehr. Bonon inal bahıı Nff yolu, poynzı lapada içinde yapılmak ftzere 30 oüo 
tef lerlnden ıonra Joıe Mene· " 
terıa gebe ölen karııını 

oldo&o anlaoılmıotar. 

tahsildar mıbmot balen yol, mGddetle 11tahğı konoldo. Bo 
Atd kıblesi tıpada yol halen tah. artırma netlceılode eatıı bedeli 

ılldar mıbmut tulısı Ue çev· tahmin olooıo kıymetin yazde 
rlJI ve derununda 32 bOyGk yetmle betini boloraı en çok 

lzmir liman işleri 
IOğOnden: 

umum müdür-

İdaremize alt olup lzml r limanı sah111nde Mendirek Qzerlodr: klln 
ve 1000 lira bedeli eabılı. lı 1 numarala klimftr depoeu ve Pasa. 
port vapnr lekelul ftzerlodekt 180 lira sab ık bedt>lll hiife birer 
ıene mOddetle icara nrllece~ln df'n 4 ·Mayıs · l 936 tar ihine l e· 

aadilf eden puarteııl ~ftnft saat on beete lzmlr liman l1tlerl ldı· 
reıfnde mddOrleı en cilmenfnde aç ık artırma ımretllc mOzeyedeel 
icra ve tıkarrOr eden bedeli haddi lAylk görtlldllğft takdirde 
lhıleııl icra edileceğinden talip olanların yOzde yedi buçuk be· 
Hhlle depozito ıkçılarlle beraber mezku r eocilmeoe mOrıcaaı 
eylemeleri il An olunur. 990 16 19 2 2 25 

Milli Emltk MadGrlGğdndea: 

N. Çemberlayin 
Londra1 21 (Radyo) - Mı 

tiye Lordu NeTll Çemberlayn 

Sıtıt 
ve 70 adet kGçClk ııı zeytin artırana lhıleııl yapılacaktır. Sıra No. 
ağıcı ile 20 adet zeytin deli · Akel taktirde 2280 numaralı 

Lira 

30,10 
yeni bftdceyl kamaraya nrmlı 
ılr. Bftdcede bir milyar lrad 
f11lahğı v.rdır. 

Belçika ·Lehistan. 
Varıo•ı, 21 ( Radyo ) -

Belçika baıbılı:aaı M. V anzel· 
ltnd, yakındı Vartofl'yı ılyıret 
edecektir. 

Şaraptan Mı 

Zehirlenmış? 
Enelkl gece kah•eden •al· 

kıb evine gitmekte olan maran· 
goz Vanlı Hamdi oğlu Rftotft 
Bura sokağında meyhaneci 
Yuıef la meyhaneılne olramıı 

bir kaçak balık meıeılle bir 
bardak tarap lçmlıtlr. Meyhı

nedea çıkan Raıttı biraz ileri· 
de koemuı ve feaalııirak der· 
hal butıneyc kaldmlmııea 

de haıtınede ôlmaıtGr. RGı · 

dü'nftn içtiği praptın sehlr· 
lendlğl lddfı ~ edlldl~lnden hi· 
dlee tahkikatını milddelumomi 
manini Orhan Kani ıarıfan· 

dan baılınmıetır. 

Amerıkan Süleyman tutuldu : 
Tttpeclk'ıe Beıant ıokığında 

3 ııyılı ev.Je Rıza'nın od111n· 
dakl Mndıkıan 80 lira çalan 
ıabıkala Alt oglu Amerikan SCl· 
leymın ıutolmoı ve ıoçona 

itiraf etmekle beraber ayni ev· 
den aldığı bir tabancayı da 
çayı ıttağını ıôylemlıtlr. Tah· 
klkıtı deflm ediliyor. 

\Jnlnrıltede Dôçent, 
(Manin l'rofee6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

HHtalara hergdn 6Aleden 
IODfl bü:u. 

lıtü.W caddem No. 99 
Aııkua apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S 1' A N B U L 
Telr.fno : 4P250 

Torgolo Aıllye hukuk mah 
kemeeloden: 

Torgulo'noa Kôkkıyı köyGn· 
de deli Ômer oğullarındın 
Mıhmut kızı Bına'oın kocaıı 

o kôyden Zebll gfheyıl Halil 
oğlu Bııan •leybloe açtığı terk 
ıebeblle boıınma davasından 
dolayı yapılmakta olan doroı 
mıda dnalan1D oturduğu yer 
buloaamımıı ve dnı arzobah 
ve dnetlyenln kendlıloe llAnen 
tebliğine karar •erilerek dn· 
ruıma 12 ·Mıy11 · 936 ıalı gana 
11at l l re bırıkılmıetır. Dua. 
lımn tayin edilen gftn Te H · 

ıtte mahkemeye gelmeıl Yeya 
bir vekil gôodermeel aksi tık 
dlrde hakkındı gıyap kararı 

verlleceğl llAo olunur. l 043 

T•ze · Temiz · Ucuz ilAç 
/Jt,rr türlü ıut•aleı çe~itleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Bııdôrak Dayak Salepçi 

ollıı bant karo1B1ndı 

191 
ceıl bulunan 6433 metre mu- kanona gOre eatıı geri b11alulıcık· 

Dıreıyıka bahariye karakol ı. 8 eıkl 27 ııj No. h 
60,20 metre murabbaı davarlı area . 

rabbıındı ve 200 Jlra değerin· tır. SalılJ peıln para ile olup 
deki tarl11Ue gölcdk mevkllo · ml1tterlden yalanız yazde iki 192 
deki keza tapunun kılnonuaaol buçuk dellaltye maHrlfl ahnır. 

Alıybey eekl gallü yeni daudar e. 20,22 eski 24 126 
tıj No. it arsa l~O metre morabbıı . 

325 tarih ve 170 nomarııında İeba gayri menkul ftzerlode 193 
herhangi bir tekilde hık tıle· 

Alıybey eıkl gaita yeni dandır ı. 4,24 eekl 24,1 
taj No. lı 136 metre murabbaı arsa. 

81,60 

kayıtlı doğoıo kapuz çayı, hı · 

tm hacı molla biraderi, poy. 
razı bıcı ali moll•, kıblesi mol· 
la hGıeyln bağı ile çeulll ve 
25 lira deterll 3676 metre 

binde bolunanlH ellerindeki 194 
reemf veealk ile birlikte yirmi 
gftn zarfında lsmlr lcraeanı 195 
mllracaatları lhımdır. Akel 

Karııyıka bıh1rlye yemleçl p111 ı. 32 eski 24 tıj 120,40 
No. 1ı 150,50 metre murabbaı area. 
Kıroıyıka donanmacı mahılleıl eıkl çorakh yeni 300,60 
zafer ı. 15 eıkl 39 taj No. lı 300,50 metre mu· 

halde haklın tıpa ıtcllioce 
morabbaıodakl tırlılaranıo açık mıltim olmıd•kçı pıylıımadın 

hariç kalırlar 16·5·936 tarihin· 
196 

rabbıı area. 
Kareıyıka bıbarlye karakol ı. 14. l eıkl 19 tıj No. h 125,38 
501150 metre murabbaı area. 

artırma ile ııtaıı çılırılmııını 
karar Yerllmlttlr. 

Birinci ırtırm111 25,5,936 
terlblne mftııdlf paz.rteıd gao6 
111t 1 1 de icra dılrulnde ya· 
pılacaktar. Ba artırmadı gıyrl 

menkullere konulan kıymetin 

yhde yetmle betini buldoğu 

taktirde mftıterlıl Gzerlne lbıle 
yapılacaktır. Buhnazıa ikinci 
artarmıya kıhp ikinci artır

maeı lıe 10,6,936 çarıambı 

gGnande uıt 11 de icra kıh · 

nacaktır. Do artırmada t•bmln 
edilen kıymetin yGıde yetmlt 
betini bolm... dahi en çok 
art11ana ihale olooacıktar. M6· 
sayede petln pıra ile olup mQ-
11yedeye lttlrak edectıklerln 

yGıde yedi buçuk pey akçeel 
nya bankı mektuba lbr11 et 
melerl ltzımdır. Do gayri men· 
kollerln nrgl borçları 11tı11 

bedelinden totulacağı n telli 

llyeıl mltterlye atı oldoga ve 
açık artırma tarlnımelerl her· 
keılo Rôrebllmeel için 20 gfto 
mClddetle açık olup bu gayri 
menkullerde bir hık ve m,ıgı 
olanların bu milddet sarfında 

icrayı mftracıatları ık:al tık· 

tirde hakları tıpa ılclllle ıablt 

olmadıkça paranın pıylıeılmı · 
ıındın hariç kalacakları ve da · 
hı fulı mıl6mat edlnmt1k lıtl · 
yenlerin Kemılpıoı icrasının 

933,37 numıruanı mllracaat · 
ları llAn olunur. 1045 

Kolık, boğez, bnron 
h.atalaldara 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Baytürk 

Birinci beyler ıobk No. 36 
Telefon 231 O, evi 3668 

lzmlr ikinci icra M. dan: 

İsmail hakkı, bıyrlye Te ._o. 
cukl1rının emlAk ve eytam ban· 

kae1Dd1n ôdQnç ıldı~ı parayı 

mukabil bankayı ipotek eyle· 
dlğl lzmhde karııyıkadı torao 
menemen caddesi ~e ••par la 
kelt!el ıokağıoda 41,4 229 230 
no. lo alhada dOkUnı bul 
bina iki kath olop n kıımı · 

nın hem menemen caddeelndeu 
hem lıkele ıobğındara ayrı ay· 
n kapıları nrdar. Evin dlreek 
kısmını dGkkln teekll etmek· 
tedlr. 230 no. tıjlı kapıdan 

glrllioce bir taolık, kareıda bir 
oda, yanında muhtacı tamir 
hizmetçi od111, ıolonda motoık 
ve menemen cıddeılae çıkılır 

kip•, yukarı kata çıkıldıkta 

bir eofı Te 11ğda n eoldı iki 

itibaren ıartnıme b"rkeee açık· 
ur. Talip olıaların yftıde yedi 
buçuk teminat ıkçeıl nya mil· 
il bir banka itibar mektubu ve 
34·6864: doıya numıraılyle 2 
inci icra memurlogoaa mftrıca. 
atları Uta olunur. 950 

B. tı. No. 642 

Ismlr ikinci icra M. dan: 
Tallanın emlik n eytam 

baok11mdın ödGaç aldığı pa· 
raya mukabil bankayı ipotek 
eyledl~I lımlfde karıııyıkadı 

donaantıcı mıhılleelnln dllher 
ıokağanda 8 no. lu Te 144 
metre morıbbıındıU merkt1r 
haneye· kapıdan içeri glrlldlkte 
taılık bir antre Qzerlnde Hğda 
bir oda kırtıda diğer bir oda 
aagdıkl odanın yınında kft· 
çGk bir oda n mutbak yaıun· 
da bahçeye çıkılır kapm yukarı 
çıkıldıktı lartılaklı lklıer oda 
Te merdl•en ortııında bir ıın · 
dık od111, tulumba ıoya •e 
elektrik ıeeleatı olup moıbık 

yanında bir de çamıtırhk •ar· 
dır. 2000 lira kıymetli ha evin 
m11 maıtemllAt mftlklyetl açık 
ırhrmı ıureılle •e 844 na 
maralı Emlak ve Eytım ban· 
kııı kanonu mucibince bir de· 
faya mıhını olmak oartlle ar· 
tırmııı 29·ô·936 Camı gftal 
1111 11 de icra dılremlz içinde 
yıpılmık Gıere 30 gaa mCld · 
detle 11tıhğı konuldu. Bu ar· 
tırtna netlceıınde 11tıı bedeli 
ne olurea olflun borcou öden. 
meal tarihi 2280 numırah ka 
aonon merlyete girdiği tarih · 
ten ıonraya mG11dlf olması 

haaeblle kıymetine bakılmıya · 
rak en çok artıranın aıerloe 

ihalesi yıpılıeaktır. Sıht 844 
numaralı emlAk ve eytam bankası 
kannoo bakamlerlne göre yapı 
lıcağandın ikinci ırhrmı yok· 
tor. Satıı peıln puı lle olup 
mft1tterlden yalnız yftzcle iki 
boçok dellAlfye m11rafı ıhnır. 

ipotek eahlbl ılıcıkh1arlı diter 
ılıikıdarların ve irtifak hakl.a 
Hhlplerlnlo gayri menkul ftze 
rlodek.I haklarını huıaelle falı 

n m11rafa dılt [olan lddlala· 
rıoı lfbu ilin tarihinden ltlbı . 

ren yirmi gftn içinde enakı 
masbltelerlle birlikte memorl· 
yetimize blldlrmelerl lcabeder. 
Akel halde hakları tapa sici· 
lince malum olmadıkçı paylı~ · 

madan hariç kalırlar. 18 5·936 
tırlhlod,,o itibaren ıuınıme 

herkeıe açılhr. Talip olınl1rın 
yftzde yedi bçok teminat ık · 
çeıl veya mlllf bir bankı itibar 
mektubu ve 34 6882 doıya 
nomaraalle 2 inci memorlu~o· 

na maracaıtları llAn olunur. 
998 

H. tı. No. 602 

oıaaı v·,.,.,.~··· 

199 Karııyakı oemın zade blıloçl gaıel ı . 20 eakt 16 77,60 
taj No. la 154 metre murabb11 area. 

200 Alıybey eıkl gftllG yeni dandar ı. 28,1 eıkl 28 97,60 
No. 1ı tajh 122 metre murabbaı area. 

201 Kartıyıka bahariye mıhılltı1l yeni ı. 5 eald n taj 63,45 
No. lı 253,80 metre murabbaı aıaı. 

203 Karııyıka oımın zade mıballeıl reıadlye c. 61 eıkt 305 
69, 71 t•j No. la 155,50 metre mar1bbıı ıraı. 

Yukarıda yazalı ıreaların malklyetlerl peıtn para ile odeamek 
here 15 gan mftddette arllrmıyı konulmootor. lbıle-1 4,5,936 
p11arteıl gftntı ı:aat 16 tadır. Alıcıların Milli Emlik mOdarlye · 
tloe mGrıcaatlırı. 1O17 

Mili! EmlAk MadGrlGğClndea: 

Doıya 

165 

166 

Buca yakarı mıhalle genf 11 zıfer cıddeılnde 2 eıkl 

Lira 

44 
numaralı 86,52 metre murabbaı kahvehane areııı . 

gô&tepe çam kıya ' ıokıAındı 2 taj numaralı 40 l 1820 

ml'tıe munbbaı ana. 
167 Re11dlye çiçek Te rical 11de 10kağındı '8kl ve tıj 370 

numaralı uml ile m61tetabl sade ıotııında 23,33 
numaralı ıklf vereeeıloe alt nlerln araıında bir 
pıreel numaralı 297 metre murabbaı. 

161 Boraan merkez eokaRındı 91 ııj nomırıh 283,01 69190 
metre murabbaı ar11. 

162 Karııyakı bayrak.la hıllllye ıokaRıadı 12,14 eekl 50 
nomırah 134,50 mıtre murabbaı arıı. 

Yakarıda y111h ar11lırıa mdlklyetlerl peıln para ile ödenmek 
Gt:Me tekrar 20,oi,936 ıaıi!ılndea itibaren on gftn mClddetlc ar · 
tn·mayı konolmoıtur. Alacaları 30,4,936 perıembe gftnG ea1t 
17 de MUlt emlAk mGd6rlyetloe mftrıcaatları. 1049 

Izmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilaaları 
Met. Mv. 11t. al. komlıyonondın: 

l - Bir metreılne biçilen ederi yirmi iki kuruo olan 450 
bin ili 550 bin metre çımıearlık bez ile bir metresine 
blclleu ederi 245 kuroı olan on ıeklı llA yirmi bin 
metre kıtlık elbleellk komıt kapılı zarf la eksiltmeye 

konmuıtor. 

2 

3 

5 -

Çam111ırlı~ın eartnımeel ıltıyaı bee, elblıellğln ıartnı · 

meıl lklytlz k1tk bee korattor. 

Çımııırlığan ilk teminatı 7500 n elbleelik komı1tın tik 

teminatı 3575 lirad.r. 

Çımıtırlık bezin lbıleıl 4 ·Mıyıı· 936 pezartrıl gOnG · 
eaıt 11 de elbleellk kumıım lhıdeıl ıynl gan 11at 
15 t~dlr. 

Ekılhmye girecekler kanuni teminatlarlle klououn iki 
•e GçGncG maddelerinde yasılı belgelerlle birlikte teklif 
mektnp•arını ihale 111tlndeo bir ıaıt enet M. M. Ve · 
kAleıl aahn alma lrnmlıyonunı nrmelert. 

1005 17 22 26 1 
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W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEV ANTE LlNIE 
AMERiKAN ExPORT LlNES 
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~ Al(.sehir Banliası ~ 
= ' = - -- -- -
1 IZMIR ŞUBESi ~-= 

"ExMOOR,. Hpuro 12 nl· ikinci Kordon Borea Clvarındıkl Kendi Blo11ıadı -
sandı bekleniyor, Nevyork lçlo = TELEFON: !2363 5 
hımole ılacıktar. = ~ -

s.A. ROYALE ooNSGROISE _ HerUlrlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıt.r. :: 
DE NAV1GAT10N FLUVIALL = Vadesizlere % 4 

ET MARlTlME E Mevduat Sarıları: A!h ay vad~liy~ % 5 = 
"DU~A,. nporo 10 olaanda := ' Dır sene vadelııe % 6 faiz verilir. = 

bekleniyor, Galatı, Belgr1d. ~ Zahire, b6m, incir, pamuk, yıpak:, afyon veaalre komleyonculoğo yıpıhr. Mallar ~eldi· = 
Bodıpeft, Bndalna Ye Viyana := ~inde eahlpl.,rfne en mftsatd ı,enhle nına verlltr. = 
l çl a Y G k ı 1 ıcı kta r · İill fi 1111111111111111111111111il111111111 il il fi il lll fll llll l l l l lll il il lll l lll lll il lll il il il l lll lll lll l l il il lll lll l il il lll il il il 111111111111111111111111111111• 
. SPANSKELINJE OSLO 

"BAYARD,, motörG 11 ol· 
eandı bekleniyor, Hayfı, İl· 
kenderlye Dleppe ve Norreç 
limınl11anı yftk: ılacıktar. 

Vıporlıun lalmlerl gelme 
tırlblerl ve onluo tarifeleri 
bıklundı bir tHhhGde glrlel· 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Olivier vEŞürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LlNES LTD 

',TBURSO., Hporo oleın 

lptldııındı Llnrpol ve SHD·. 
ıudan gelip tahliyede bolu· 
DaClk. 

NOT : Vdrot tarihleri, va· 
purlann lılmlerl •e nl\'lon Gc 
retlerlnlo değltlkliklerloden mea 
ollyet kabul edllmcı • 

llasıalnrını her gün ~11,30 

dan saat oniiçe kadar Beyler 
sokaAındaki kıliniginde kabul 
eder. 1'elejon 3990 

• 
IHS~N 
KLİSExEMÜH0R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 ~~-;-

Çtfte aplrılll yınl USR AM "D» limbıları 
clcktlrlk CCHJınıDdao IZlmi derecede 
latlfıde temin ederler. Çifte Splnlll 
olmaları Hyeelode ocuı ltmbaları nııı· 

rao ynıde 40 dıbı acaıdarlır. OSRAM 
"O» ampallerlol ı [ tercih elmenlı kirınaı 

lcabJdır. Ambılajı Ozerlodekl "Dııa tı1re· 

ıloe dlkkat'' edlols. 

lzmir Tramvay ve Elektirik SoAyetesinden: 
Te•zlat hıtlırlle br1ntmınların bığlımııı ımellyıta için ta~· 

diye tellerlndekl cereyıaaa ıeığıda göıterllen yer ve g4alerde 
keıllepllece~l 11yın abonelerlmlıce bilinmek tlıue illa olunur. 

Saat 9 dıo 15 e kad1r: 
PıHr gGnlerl : Sektör vı Bıbrlbaba .. Vll Kar1ntlaı .. VIII GG&elyalı .. ıx Etrefp., 

" xııı Aaamar 
S.at 12 den 14 e kldar: 


