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Moogol 
Tayyareleri Mançuko Arazisi 

üzerinde Uçtular. 

Bitler M·üstemlelieleri De istiyor .. 
Alman'Jar; Fransa, Belçika ve Almanya ara· Fransa ve lngili7 kabinesinin vaziyeti 

sında 24 senelik bir pakt teklit ediyorlar. Ç ak kale B "' 1 ı• ~ H b ( • y 1 d 
• •• - • • an .. ogazı s ııa a er erı a an ır, 

Hıtler~Alman Mustemlekelerının,Mu-Tahkimaı y I l N Ç k·ıd· 
B. z z fı d Al yapmakhğ•m•za a nız azır e ~ı ı ayyen lr aman ar lll a W8l1• Fransa nıuvatakat etti. ·----

' 1 -d Ed•l • • 1 • ıırınbaı. ı (ôzeı) _ P.r•• · ihtilaf Anc~k 3 Erkaoıbarbiyeoiu ya ya a e 1 mesını stıyoı". ten gelenhıberleregôre, Dııtı Müzakere ve Karar Şekilleri üze-
lerl 8ahnımız Te•f lk ROıtG 

Notada, önemli Maddeler Vardır. Fransa Ve Almanya 
Arasında ~apılacak Bir Anlaşmanın, Her iki Ulusca 

Reyiiim Suretile Tasdiki Teklif Olunuyor. 

Anı, Fr11ı11 h11lclye a11ırı 

M. FJınden'j ılyartllnde bo 
ğaılar meı'ele1lnl de gllrfiımaı 

Ulr. Fnnıa'aın, boğazları tıh 

kim haklundakl taleblmlıl ki 
bol ettiği bildirilmektedir. Yınl 
hıberele l nl11n fant11lıl yoktur. 

.M. lliı/er 

Londn l (Rıdyo) - Almın 

cnabıada, Almınyı. Fr1n11 ve 
BelçlLr ara1Jnda 24 1eneltk Mr 
ıulh muıhedeô lmaalınm111, 

loglltt!re Ye Iİalyaoın dmlo 
ııfatU~ bu anlaımayı lm11lımuı 
8HP dnletlerl araıındı bir 
hna paktı yıpılm111, Bollan 

ltalyao haberlerine bakılacak olursa 

imparatorun Ordusu Son 
Harbı Da Kaybetti. · 

Habeş'ler 7000 Maktui VermiŞler·. 
ltalyan Zayiatı ise 1000 Kadaı·! 

flabeş inıpararoru 

Roma, 1 (Radyo) - Dilo 
A11ngl gölG cenubunda Neca,l· 
ıılo 11kerlerl ile halyan a1ker. 
lerl ıra11oda bOyGk bir harp 
bıılıwı,tır. Çok etddetll olan 
bu harbm oellc,.ııl Jıalyaolınn 
lehine n ltılyın'lırın zaferi 
ile nlbıyd bolmoıtur. 

Roma, 1 (Rıdyo) - Aaaogl 
Goram HHmdıkl lOyftk h1rp, 
Nec.elnln idaresi altında ol 
ınuıtor. Hozolmuı olan Babtt 
ordusu, halyao ııyyarelerl ta 
rlfındao bombılarla takip edil· 
IDekt~dlr. Hıbetlerln 1aylah 7 
hlo mıkıaldGr. Eılr miktara 

pek çoktur. 

Bu hırpte Iıalyınlırın 11yı• 

tı mık tol l 2 zabit n mecroh 
44 ile mıktol olırak 51, tnec 
ruh olarak \ 52 l11lyao aııkerl 
dlr. Yerli ıelı.erlerln melı.tol •e 
m~ruba 800 lı.lıtdtn lb1retllr. 
80 harbe fotlrak edt>D Bıbet 

ordoıunun 120,000 ktıt olduğu 
•nlıı•lmıetır. 

Roma l (Rıdyo) - Şimal 
c,.pbeslnde Goodar bıttındı 

I ıalyan askerleri Adıremad H · 

ferlo«len ıonra cenaba doAra 
ilerlemektedir. 

ltılyaa 11kerlerfntn geçıiklerl 
yerlerde mahalli reisler •e te 
nbll tullm olmaktadırlar. 

Cenup cepbeıtnde Bulı'da, 

ltılyan tayyareleri , R11 Naalbu 
ord~ıana bombılamıoludır. 

lfllyan 11kerl Cırc SU yıta. 
ğındı llerlemP.ktr.dlr. 

General Rınça kumand11111 
dılı.I tıyy1re kont.ıtlerl Hı.bee 

mevıtlerloe çok bOyOk 11rarlu 
Termlıtlr. 

Adlı Abıbı, 1 ( Radyo ) -
Royter ajeoıı muhabiri bildi · 
rlyor: Hıbee imparatoru, en 
konetll Hkf'rlerlnl toplıyınk 
A11ngt gôlCloGn cenubunda tld 
detll bir t1arraıa geçmlıtlr. 

Bado~lfo kıt'alarlle çok kanlı 

n çetin bir muharebe bıtl• 

mııtır. Her iki t1rlf ta ıtır 

111lıt vermlttlr. 

danın •da yapılacak olan adtml 
tecnaı mteakını at.nm111, Al · 
mın-Fr1nıız gençlerinin terbi· 
yeslode bo lkl memleket art· 
ııoda miıolfereı doğurmcak 

trlkıoıtta bolunulm11m111, Al 
manya fe Franıa arısıPda yı 

pılıcak bir anlatmıyı iki taraf 
uluıılarınan reyllm snretUe tH 

Sonu 7 inci salıi]ede -

r 

Malta'da lalyanca ye· 
rine logilizce 

Roma, 1 (Radyo) - Mıltı 

ıdaıı haktlmetl, Gnher1hedekl 
b111 der1lerln 1 ıılyıncı yerine 
laglllace olar.k tedrlılnl rm· 
retmlıtlr. 

Bu Da Varan 2 
~~~--------------Avusturya Da Seıı-Jermen Muabe~ 

desini Bozdu, Faaliyete Geçti 
Vlyaoı, l (Rıdyo) - Şanıölye ŞGınlng dl1et mecllalode 

Rrııın protokollarınd1D n ebemmlyetlerlnden n ayni umanda 
'6keri olmamakla ber1ber geaeU~ID meebart blametlerl aıalladea 
hhaetmtttlr. 

Gtnçllk, bandın böyle A •osturyı'dı mecburi bir hlımetle 

:makrllef tir. Bu blımet 11kerl mahiyette olmıyıcık, fıkıt AYDı 
turya'oın mGdlfa111 için bir kıymeti olacıkhr. A•aetarya batnklll: 

"A •uıtoryı 'aıa me.cadlyetlnla IGzamo 111 ilk edildiğine göre 
11keri mıhlyette olmayın bu mtcbari gençlik blımetlerlnl Anupı 
dnletlerlnln de iyi bir ıorette telikkl edeceklerine eminim ... 

De mittir. 
· Diyet meclltl bu teokllit klnunanu htlkfıklı kıbal etmlıtlr. 
lıtıabal 1 (ösel) - Vly1nı'dın gelen bıberlere göre, A•oı 

turyı hakumetl de, Almınyı'aıo Vereıy moabede1•nl yırttı~ı 
gibi, Sen·Jtrmea muahedeıln' bir taraf h olarak feıbetmfı te 

18 J•ıındlD 48 yıeını kıdar h~r A •oııoryılının aıkere ıhnı 
blltceğlal ilin eylemiıtlr. 

~========================~ 
Şehir Meclisi Nisan Top· 

lantılarına Başladı. 
Şehirde otobDs işletme işinin belediye ta· 

rafından yapılması kararlaştırıldı. 

Belediyenin kordon'da işleteceti iki katlı otobüslerden biri .. 

ş,.bfr mf'cllıl dan doktor dımıcını n ıltelerle ahnırak 
Bebcet Salih Uı'un r:yHetlade ıa ııtıtını bıılanacaıındıa, bun· 
toplınmıotar. l1rın doldormı Gcretlnln tıylnl 

Eski 11bıt okunduktan ıoora bakkıadıkl ı ... kllf ile tltlla lmı 
beledlyelt.ır bınbsının tulıloe lttbınelerlnln haf tı lıtlll lcre 
karıılek olmık tlaere bldceye tinin t•ylnl teklif 1 tlflfe enci· 
tıbıl11t konm11ını lıtlyen eır IDentae gônderllmle, pınıyırı · 
bayl•A•n tukereal okanmo1t IDıılı Tlliyet H beledtyelerle 
bGdce eacGmenlae nrUmlıalr. tlc1ret odalarıaın ılthd1r ol· 

Kartıyıkı 111 Hhf yerlaclea - Sonu 3 ncıl ıahifede -

riodedir. Nifak Sokmak istiyorlar .. 

Al. Baldı:in 

Londra, 1 (A.A) - Royter 
Ajıoıının f rl bıber alın bir 

klyoaktıa lstlhb1rına göre, 
klblnenln lııtlf111 yakın olda~a 

klklundakl hıberlerla aııl Te 

e&Hı yoktur. Loklrno teklif le · 
rlae dair otın beyas kltıp bO 
tGn kabinenin mt1'ullyetlal 
deruhde ettiği bir belgedir. 

86tGn bıkanl1r logllterenla 
Lokarno ile b111 mecbarlrtt· 
lerl mncad olduğunda mGtte · 
flktlrler. lbtlllfl1r yıloıa et· 
kAaı bublye mCl11kerelerloe 
ve bllbı111 bo m6&1kerelerin 
tarihi •e ııklp edilecek uıul 
meı'eleelne mClteılllktlr. Buna 

- synu 6 111('1 sahifede -

Fransa, Lokaroocuların Broksel'de 
Hemen Toplanmasını istiyor. 

P1rlı 81 (A.A) Otr g11eteıt y11ıyor: 

Fran11'oın Londr•'dıkl baycık tlçlal dGn dıt ba~ınlıA•nı Fran· 
11nın pııkılyıdaa eni Brtıkıel'de Loklrao deYletlerl konfeHn· 
ııDın açalmuaaı lıtedl&lnl blldlrmlttlr. 

Ayni ~Hele Pırlı'ıe ber,eydea nel Fr1n111 ef .ktrı umumiye· 
.tae Ren b61geelnln ıllel legıll mf!ı'eleılodekl Fr1nııı ılyı.,ı 

hakkında 1eçlmden 3ace doğra bir f lklr nrmek lıtenlldlAlnl 
kaydediyor. Banan tç•adlr ki, Brllktel konferanıını bu kldar 
ehemmiyet nrllmektedl. • 

K.oofe11nıtı Alman cnıbı tetkik edilecek ve bandın maıtık · 

bel ıly11a bıkkında lcabeden netice çıkarılıcaktır. 
Baza mıbfellerde kollektlf emniyet ely1111ını dôomek •e bu. 

uan lçln~e 1924 protokola ıeklladtı bir protokol klleme almık 
için A"opı komitesinin tekrar teılal arsu edilmektedir. Bu pro· 
tokoldı emniyet ılyı111ının mlhTerl Londr•, Parla ve MoıkoH 
olacaktır. 

Küçük Lindherg'in Kati-
linin idamı Geri Kaldı! 

Hauptman Ağladı Ve Hnykırdı: Ben 
Masumum, Katil Değilim,!Dedi. 
lıtıabul, 1 (ôıel) - Ta111 

reci Ltndberg'ln çocoAonu ka 
çırmak Te llldChmekle m11oan 

n ldımltk Bıuptmın, din gec~ 
elektlrlk11 ıcındılyıya oıurtol · 

mamııtar. 

Vender lımlnde biri, çoco 
ıan kltlll oldoıunu itiraf •e 
ltlnfa1meılnl de lmaahyarak 
jGrlye tndl etmlıtlr. Merkez 
jftrl heyeti on iki 111t mftıe.a 

dld faeılılarla toplanmıı •e ted 
klbttı bulanmaeıar. 

Nt'tlcede bnkmGn infaıını 

Casuslar 
Arasında Harp! 

'---····--·--logtllı, Almın, Ruı n Fran· 
••• Cl9a1l1rınıa hayııınclın .... 
Din bu mGhlm tefrlbyı bu 

gaa bıtlıdık. 

iç sahifelerimizdedir! 

Katil Hauptman 

beı dakika kılı, maddel umu
mi bıplıhıne mftdClrCloe tele· 
fon etmlı Te klnran 4 11at 
için tecll edildiğini blldlrmlttlr. 

Tecil kararı, hıpleanealn ônfto· 
de blrlkmle olın halb hoptr· 
lOıle llto edlllnc~ ; ormdı bola· 
nanl1r Bıupmın lehinde nim•· 
ylıler· y•pmıılar Te "Hurra., 
diye bı~arır1k, polh kordonunu 

- Sonu 6 uıcı sahi/ede -
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Mogol •---••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' lngiltere kabineşinde: 

IJ=I a\ b e lr 0 <9 lr D 1 Lord Persil 

Istanb'iıl- Brendizi Neden }~~~a Etti? 
1 

Tayyareleri Japonların yeni bir taarruzu: 

Günıürn TeOya~o 

Odesa 
Man~ukoArazisi Kuvvetli Bir Müfreze 
Ozerınde Uçtular. 

l\'longollara Hücum Etti .. 

Bunda, siyasanın 
· lstanhul Bava Hattı.. tesiri yokmuş ... 

·- Italyan'lar Bir Teklif Yaptılar . 
İetıobul J (Ôzel) - ltalyıo posta ııyyıre ıh keti, Brendlzl· 

Ietınbul ııeferlerlol Aokaraya kadar uzatmak lııtedlğlnl bildirmiş 

ve hflktimete mflrac11t etmtştlr. 

Londra 1 (Radyo) - Kabl· 
neye memur bakaoltrdao Lord 
Perıll btlfaıııoı vermiş ve letl· 
fası kabul edllmlotlr. 

Tokyo, l (Radyo) - K.uvao 
Toog orduıo reamf bir tebliğin• 

de : "Saat 13,80 da bir Japon 
Mınçurl kıt'al!I 12 Mogıl ııy· 
yarealnlo Mançorl toprakları 

üzerinde latlkeaf yaphğına tea 
bit etml"tlr. 85 kilometre ka· 

Moıaarrızlar PüskOrtOldüler. Fakat 
~lnsademeler Sık -Sık Devamdadır •. 

Moıkon 1 (A.A) - Tıı ıjıaaa, Mongol n Mıaçorl budu 
dundı vokobolın yeni ve mablm bir hldlaeyl nakletmektedir. 

fstınbol 1 (Özel) - Tark So•yet ılrketl. Ode11 ile 
arasında tayyare ıeferlerl teılslnl kararla,hrmııtır. 

Bu lııtUanao ıebebl harici 
ıly111etle alakadar de~lldlr. Yal· 

Ietanbul nız yeni mali ııaoedeo itibaren 

d1r tlfırlemfe olan tayymreler, 
karadan açılan ateşle geri çekti 

mitlerdir. Saat 15 te ayol kıt'ı, 
Mo~ol 11kerlerJolo Maoçorl ho· 
clodlarıoı geçtiklerini gôrmftt 
n allAb konetlle bunları de 
fetmletlr. Maktul n mecruh 
çoktur. Mıoçurl aııkerl Z1ylatı 

henftz meçboldar. 11 

Top, tank, ıırhh, otomobil n tayyare ile mflcebbez Jtpon· 
Maoçorl mGfrezelerl Adlkdolon yıkınındı Moogol hudut mohı 
fazlarına tekrar hdcum etmftlerdlr. Bu mevkii ı,gal eden mtlfre 
ıeler Tamsikbnlaka kadar ilerlemişler ve bodottıo 45 kilometre 
lçerdo olan Tamsıka yaklıımıolarııa dı takviye mOfreıeel alan 
Moogol mobafızları bo mftfrezelerl defetmlolerdlr. T11 ıjıoııı, 

mQıııdemelerln ıık 11k devam etmekte oldo~oou llhe ediyor. 

Italyan'lar, Harar'ın 
öneminden Rahsediyor .. 

Demektedir. 
B1rlcf Mogol bftkumell, iç 

Mogol hftk'llmetlol bunun için 
ılddetle protestoya karar ver· 
mittir. 

• • •• 
Bekliyelim, Bakalım! 

Anadolu Ajansı Faaliyete Geçecek, 
Arzumuzu Başarabilecek Mi? 

Vehih (Paşa), Hava Hücumlarına 
Karşı Tertibat Almış, Ağır Toplar 

ve Mitralyözler Yerleştirmişti .. 

lngiltere'nin 
Verdiği temi· 
nat mektubu. 

P1rl11 1 (Radyo) - Almıo · 

ya'nın cenbıoın beklendl~I 

ıo ııırada, M. FlıDden hariciye 
dairesinde loglllz aef irile kırk 

dakikalık bir mftlAkat yap 
mıılır. 

fnglllz aef iri, henftı hiçbir 
direktif ılmıdığıaı M. Flan 
deo'e blldlrmlıtlr. logllterenlo 
teminat mektubuauo, Franea 
oıD Parla ııef iri n11taalle Fran 

ıayı verileceği •nlıoılmıştır. 

Bir lcad 
Evlerinde Radyo 

BuJunanlar Okusun 
lıtaDbol 1 (Ozel) - Genç 

bir f'lekılrlk mObendlel, yeni 
bir ıllt lcıd etmfıtlr. Bu ılet, 
radyolara koamıktı ve dinle
yiciler bir ıenellk abone bede . 
Hol yenilemediği takdirde rad· 
yonun IAmbıları yınmıktadır 

Buğday 
Meselesini de 

Ankara 31 (A.A) - Anadolu Ajınıının 11 İocl heyeti omu 
mly«'ıl bugfto Ajanııın umumi lolullnde toplıomııhr. 

lçtla.ııda mıltye naonnı mftste,ır Fılk ve lkt11at vekaleti Da· 
wıoa murakıp Latfa baa11 boloamuılardır. 

Şirketin faalf yeti hakkındaki rapor ile blAnço kar ve zarar 

heıııpları murakıp raporu okunarak kabul edllmlı n mecllıl 
idaresi ipka olonmuıtur. 

Aoıdola Ajıoıııoın bu ıenedeo itibaren memleketin birçok 
yerlerinde telsizle ıluık yazı ıekllnde hındlı kaydeden Bel 
makineleri teeleah yıpm111 mukarrerdir. Ajanı umom mOdftr . 
lağft memleketin her noktaıııoı gayet geoit olııbette bnıdlı yı 

zabllmek ookt11ındın çok mflbfm olan bu m11'eleyl ueıl~elen · 

dlrmek ftıere fHllyete bıtlımıohr. 

••• 
Amerika ve Iran Arasın· 
da l\lünasebet Kesilmedi. 
Fakat Hadise Vakidir. Bunu M. Hol 

Da itiraf Etmektedir .. 
Vaolngıoo 1 (A.A) - M. Hol İran hGktlmetlolo Amerlka'dıkl 

batan diplomatik mflme11UUklerlnl kapıttığıodın n Vı,logton 

ve Şlkago'dakl Legaıyoo ve kooıoloılok memurlarını geri ça~ır · 

dığıaı tebUğ etmlıılr. 

M. Hol, bonon lk.t memleket araııında diplomatik r.aftnaııebet · 
lerlo lnkltıı demek olmadığını, Tıhrao'dakl Amerika leg11yonu-

oon kıpatılmıyacığıoı blldlrmlı, lrın hakumetlnlo bu tedbiri 
b111 Amerika gazetelerinde İran devlet ıdımlırıaa kartı yapılan 

konuşmuşlar. hİreketler ftıerloe htlhaz etmft olduğunu, İr1n h4kumetlnla pro 
Atloa 1 (Radyo) - Harbiye festolırıoa Amerika hflk6m~tlolo tee111flr Ye t~auGf lerlnl bildir· 

Bakanı M. Metakeas, bogQn mekle benber teokllitı e1111lye kınononon matbuat eerbeıtlılnl 
mlllf mftdafH komlıyoounı teminat albn• almıı olmaeına binaen bdktimetln bu hoıoatı bir 
rly11el elmle, aaked meıeeleler tey y•pacık dorumda olmıdığı cevabı Yerf lmlt olduğunu llhe 

Gorabıl 1 (R•dyo) - Ste· 
fınl ajaoıııodın: 

Hırarın ~bombardımanı bak 
kanda fU tafıtlllı vermektedir. 
O arar, nılyetl itibarile blrlocl 
derecede ıevkGlceyı merkezi ve 
aııkerf tehir olup eilAb, cephtoe 
~~~~~---~~~~~ 

Avam 
Kamarasında 
önemli 
mOnakaşalar oldu 

Londra, 1 (Rıdyo) - Anm 
kamar111nda mftstıgmerat aıee 

eleııl ftzerloe mGhlm mtloıka 

tılar olmoetor. Meb'uı Mıoder 
Bitler'ln m4Nemleke leteylp 
istemediğini ıormoı •e kendi 
mtmf eketlnde dini ve >rkt fark. 
lar g6ıtereo bir deTlete mas 
temleke verllmeıılnln doğru ol 

mıyac•ğ•nı ıôyleml,tlr. 

M. Eden: 

- 18 KAooouenelde me· 
bnı Veodo'de bu eoall ıormoı 
to; cnıp olarak fogfllz maıı 
temleke Ye maodılarındın biç 
btrlııloln Almıoya'ya drilmeel· 
ne imkan olmadığını bildirdim. 

Meb'uı Sttfen : 

- Bakdmetlo Almıoyıyı mOe· 
temleke verip vermlyeceğlnl 

lıııerlm demlf. F alı:at Eden bu 
ıuıle Cdvıp verme mittir. 

Belgrad'a 
araeıodı buğday meaeıeıı de etmiştir. Yunan askert mO· 
1'dratfllm01Ulr. Yerli buğdaylara • • ... • • J · d • d k • 
yGzde elll yabancı buğday ka· y g ı d K k 1 k şavır er.. e gı ece mış. 
l'ı,ımlmuı lı:arula~tmlmıetır. u os a V ya a a rJ Ş) l Alfnı, 1 (Radyo) - 4r Mı · 

M L yıı'tı Belgrad'ı gidecek ve Bal 
: .itvinof Varşova'da Yalnız Bir Şehirdedir. Hırvatlarla kan 1t11tr. konıeyloe ı,ıırık 

bıçbır temas )'8pmadı • .., edecek olan Yonıo heyetine 
Vıreova 1 (Radyo) - Dan Komnnıstler Ça.rpıştılar. ölüler Var. 11keri aıılarıo dı iştirak ede· 

gece borada kalan Sovyet bı· Belgrıd 1 (Radyo) - Pruda g11etetlnln haber aldıgıoa ~ôre. ceğl ııôylenmektedlr. Diğer bir 
rlclye komfıeri M. Lh•loof, Ağramdıkl kanii karı11ldıklar, Bınatlarla komflalıtlerlo oftm•· haberde de aekerf morabhaaı 
Moııkova'yı hareket etmlotlr. ylolerlodeo ıonra bııgöetermlttlr. Ndmıyloçllerln ıehrlo muhtelif gônderlleceğl tekdb edilmek· 

M. Lltvlnof borada kaldığı ookıılarıoda polise hOcum etmleler Te buı mağaaılnı yağma tedlr. 
mGddetçe Leblllerle temH et etmlelerdlr. Bir ailAb mığızaeı dı nığmı edilmll 40 ıüfek ile Batnkll M. Demlrcle bo 
memlo ve So•yet elçlel DavJ 50 tabanca ve birçok kuroon ıımlmıfllr. Ôleo n yıralaD1ol1r meıı'ele ile blıaat meıgol 01· 

maktadır. 
clya'nın mfs11f iri olmoetur. vardır. 

ELHAMRA 
ISINElff ASINDA TELEFON 2f>73 

Yarın akşam 21,15 seansıudan itibaren 
Görmediğiniz, bllmedlğlofz bir diyardı; heyecanlı, meraklı, bı,ıınbııa aşk ve kıekaoçhklı do· 
lu ve şimdiye kadar doymadığınız yepyeni bir mevzodı vOcoda ge,lrllmlş ııeaenlo en güzel filmi 

Sengapur Postası 
Fıaol!ı&ca söılO, Metro · Goldvln · Mayer ııftper f Uml. Bu f Umlo hırlkulldellğlol temin için 

hiçbir fedaUrhktıo kaçınılmımae n töhrctlerl dftoyıca tanınmıe dôrt bGyftk yıldıı olın 

Clarc Gahle · Jean Harlov · Vallace Beery • l~vis Ston 
Bir araya getirilerek tam bir fedıUrlık rekoru tealı edllmlıtlr 

Devlet Demiryolların· 

da tasfiye yoktur. 
Ankara, 31 (A.A) - Bazı 

letıobol gazetelerinde Devlet 
demlryollırı ldareelode geniş 

ölçOde bir t1eftye yapılıcığına 
dair bnı babtrler c;ıkmı,tır. 
Al&kadar mıltımlar nezdinde 
yaptığımız tahkikat, bo haber 
lerln Demfryolları memurları 
tekıütlGklerloe ıh 2904 nu 
marah kanonun tıtblkıtı neti. 
cnıt olarak 60 yııanı ır;eçen 
memurların tekaOde ınkedfl. 
mek Oıere bolanmılarJDın 
yıoho olarak tıd iye teklinde 
ak:ııettlrllmle olm11ındao ibaret 
bulu odo~uno gll111uml1tlr. 

depoları ile dolodor, Vehlp 

paıı boralara toplar, ığır mit· 
ralY.ôzler ve ban hftcomlarıoa 

kartı ıayyıre lopları yerle,ılr · 
mitti. Bu 1tlb1rla Harar mftıı· 

tıhkem mnkl addedllmekıedir. 
Bombardıman edilecek mıntıka 
nelce harlla Gzerinde lurmtst 
kalemle çlıllmlı tt tayyareci 
tere gôeterllmf eti. Mor kalemle 
çlıllen yerlere bomba ahlma · 
a.oıetlr. Sabahleyin şehir metrtak 
bir mıoıara arzedlyorda. Mer 
kezde ka1abılık ~ürftltflıftoe 

boralara bombı ıtılmımışsır. 

Bombardıman neticesinde bir 
çok lnf Hiklar ve yangınlar 

mflııhede olunmoıtur. 

Roma, 1 (Rıdyo) - hılyı 
kırarg•hı umumlııl S 1 marttı 
Hıbeı topçularının bir hılyıo 
h11ıınealnl bombardıman ettik 
luloi blldlrmlotlr. 

Madrid'de 
Monarşistlerin bir 

hareketi .. 
' Madrld, 1 (Radyo) Sığ 

cenaba menıuh Mooartlııte gru· 
bu, parllmeotodın çekllmlıler 

Ye Obıtr4kaloo yNpmıılardır. 

Bo haıeket haktımet meha 

I Ulnde hiçbir hıyret uyandır· 

mımıı ve b11lt bir poletlka 
mıneuaaı ve meclisin feablne 
ve.elle lhdaaı arzusu tekllode 
addedllmlotlr. 

Mecllıteo çekilen grob, Mıd 
rld ıl,rıtroıo ıalooonda toplan 

mıga karar vermlotlr. Sağ ctoıh 
mebaf 111, bu hareketi bir bıy· 
alyet mee'eleıl telılkkl etmek· 
tedlrler. 

Meşhur Alman 
Muganniyesi 

iki konser verecek 
Ankara, l (öıel) - Metbor 

Alman mogıoolyesl Mıdım 

Marya Mftller, btrklç gfloe. ka· 
dar Berllo'den oehrlmfzt gde 
cek 'le biri A iman ıefaretbıne· 

elode diğeri Hılkevlode olmak 
flıere ıoJyıl yardım kurulu 
menfeıtlne iki konser nrecek· 
tir. Marya Mailere, Mflnlh dev. 
let operaeındıo plyınlet doktor 
Aolıet ta refıkat edecektir. , 

Kamutay toplantısı 
Ankara, J ( Radyo ) - Kı 

motay bugan Ftkret SeylAb'rn 
bı,kanlığındı toplanmıı •e Ev· 
kal genel dlrekıOrlQğft bfttçe
çee:nde 3 l bin liralık mCloı · 

kale yıpılmaııı hıkklDdakl ki 
DUO IAylb1&1nı mQ11kere "" 
kabul ttmlıUr . 

kabinede kalmak lıtememeıılo· 

den doğmuş ve Lord lıtlfana· 

meıılode kabioeoln harici ılya· 

ıetlne tımımea taraf ıar oldu. 
ğona dı blldlrmlıtlr. 

J.ord Perıll'fo llıltıııı haberi, 
Londra'dı ıılyad mıhıtf ilde 
meni 1 teılrler huıole getlrmfı 

n Baldvln kablneılndekl lbtl· 
lafın bir delili ıddedllmlotlr. 

Bu letlfıoau mlllt mGdafH 

bakanlığı · meaelul ile ılAbdar 

olduğu ııaoılmakta Ye bo isti · 
f101D kabinenin mnkllol 11ar· 
Hcığı dı tıhmfn edilmektedir. 

Kafandaris 
Partisini 
Feshederek 
Venizelistlerle Birleşti 

Atloı 1 (Radyo) - Abrar 
partlıılolo icra komlteıl, partiye 
Venlıeloı'ao oğlu Sofollyl kı· 

bul etmtğe karar vermlıtlr. 

Son bir habere gôre, M. 
Kafındarlı terakklpener co· 
murlyet parthlol dağıtarak 

Veolsellıtle:le iltihak etmlttlr. 

Yalanmış 
Adlı-Ababa 1 (Radyo) 

Hıbe~ hftkumetl, Gondar, Se· 
kotı n Deberoek'ln ltalyanlar 
tınfındıa 11ptedlldlğl haberini 
reımen tekılb etmektedir. 
~~~~~---,~~~~~-

Bir Dava 
Oç kardeş 
mahk6m oldu 

• 
Menemeo4 de kardetlnl 

mek meeeleeloden Moııafı'yı 

bıgındı çılıth~ı ımtdı çapı ile 

bııını vurmak ıoretlle OlftmG 
ne ıebeblyet vermekle maznun 

Tnf lk ile ıopı ile Moıtalı'yı 
dôvmekle maz~oa Hıltl 'le NI· 
yaslnln Ağırceıa mıboemeelnde 

muhakemeleri oetlcelenmlo, eoç· 
lırı aablt olmoıtor. 

Tnf lk, ôldftrmek kıııdl ol· 
mıyarık Muıtalı'yı c•p• ile 
yarılamak n neticede ôlftmGoe 

ıebeblyet vermek ııoçundan u.ı 

ııeoe, dokua ay, on gllo hapee, 
yı,larıaın klıçftkl6ğG ,.n111rı 

dikkate alının Halil ve Nl7111 

ylrrnlıer gfl.o bıpııe mıbkdm 

edllmlılerdlr. 

Dikili Suiistimali 
Onıeldı bin lirayı lhtllAı ıo· 

r~ılle zimmetine geçirmekle mız· 

nuo Dikili hoaosi mobaaebe 

4'1kl memuru Sftleymıo Naci ile 
vazifelerini ihmal etmekle mıı· 

nuo hneu11I mtJh11ebe lımlr 
baekiılbl Hilmi ve arkadıoları · 

nın muhakemelerine dfto Ağır · 

cezada denm edllmlşılr. ldıre 

veklll; mahkeme rtlsllğloe bir 

istida verml,, maznun Sflleymıu 
Nacl'nln yeni b111 lhtllleları 

daha meydanı çık.mı• oldo8unu 
bildirmiştir. Mıhkemect; feh· 

rlye cetvelleri tlzerlode ehlltu· 
kof tarafından yeniden ıetklbt 
yıptmlmaııı. mılmtıd.irlerlne ald 
b111 nılfelerln ıorolma•ı kı· 

rarlıotmlmıt, muhakemenin de· 
nmı bıtka hlr l!Gne bırekıl· 

mıtlır 



Şehir eclisi I 
la tıla ına 

. ' 
ısan op-
aşla ı. 

- Başı 1 inci sahifede -
mılım ve bildcelerfnde lovar 

lçlo tahsisat ayırmaları hııkkıo · 

dı Dahiliye Vekaletinden gelen 

'aq:ılm okununca : 

Azadan Sıhri; 

- Memleketimiz namına bu 

kadar derin ve eamlmi altıka 

göıterlldlğlnden mccllııce teoek 

kOr edtlmeılnl teklif ederim. 

Demiş, mecllsce teşekkür 

edilmeıl kabul oloomottor. 

60 bin lfrahk bir htlkraz 

akdi uya gelirleri karşılık göı· 

ıerllmek suretlle oıobfis lıne 

rak lıletllmeel ve meclis top 

Janhsı esoaeıoda ha mesele 

hakkında verilec~k karar ve 

muamele tamomlanamaıen dal · 

mi encllmeoe ealAblyet verll · 

meıt, kadro yapılınaıu hakkın 

dakf tar baylık teklif 1 okunmuş, 

bazı aza; lzahet istemişlerdir. 

Şarhay doktor Behçet Uz; 

- Üç seoııdlr yapılan tec· 

rftbelerde otobflslerl beledi} e 

ltletecek oluna dnha iyi ve 

kıiıh olacaktır neticesine var · 

dık. Söz ılzlndlr. Demiştir. 

Dlo tıbibl Ali Ballm ve Büs· 

na Tonak; ıtlr tramvaylar kalk· 

taktan sonra otobüsler lşlemtğe 

haşladığını, halkın bunlardan 

elk4yetçl olduk tarını, otobQe 

lolermeııloln oyol zamanda be· 

tediye için bir varidat membaı 

olacağını sôylemltler, teklifin le· 

hinde bulunmuşlardır. l\lostafa 

Buldan'Jı; tekllflo lehinde bu 

lunmaklo beraber kordonda 

elektrikli tramvay lşletllmeel 

mevzuubah oldoğunn da eôy 

lOyerek şarboydın bu nokto 

hakkında izahat istemiş: 

- Y uın elektlrikll tr m· 

vaylar lşlemtğe baelıırea bele· 

diyenin işleteceği otobüsler ne 

olacaktar? 

Demlotlr. Şerbay izahat ve 

rerek elektlrlkll tramv y işlet· 

mek için belediye ve şirket 

araııoda mutabakat haeılJ ol· 

mıkla beraber meselrnlo Nafıa 

nkıiletlode buloodoğuno ve tet· 

ktk edilmekte oldoğnnu, kor· 

donda trolebflı veya otobaı 

loletllmesl daha movafık olıca · 

ğmı s6ylcmletlr. 

Doktor Mltat: · 

- Kordonun nakil V81ıtaııı 

mea'elesl bir prensip mee'elest 

olarak mfttalea edllmelldlr. 

Kordonda halkın lhttyıcını 

cevap nrecek iyi bir nakil va · 

eıtııı lbımdır. Yarın tramvay 

lolctilmeel kabul edlllree eldeki 

otobChler ne olRcaktır? 

İzmlrde elektiılklf tramvay; 

oayanı tercihtir. Geoit bir sahe 

ilzerlnde yayılan şehirde aktar· 

mıuz seferler yapacak nakli 

vaeıtaları 16ıımdır. Tr mvay; 

İzmir için dıba iyidir. Aktar 

maeız seferler de ayol nakil 

nııtaetle yapılabilir. Nofıa ve· 

kAletl nezdinde tramvay teinin 

biran evvel neticelendirilmesi 

için Şehir meclisinin teoebh6ste 

buloomuı doğru olur. Dedi. 

Doktor Milat, belediyenin 

otobib Joletme mes'eleet, tnm· 

ny lşletllloceye kader yapılmak 

lıtenen bir iş lee daha k11ç0k 

bir oeklldo mütale edilmesi 

lazım geldiğini sôylemle, no · 

kat Ahmed ŞôkrCl de bn mil 

taleaya iştirak etmiş, memleke· 

tin bir tarafında elektlrlkll 

ıramvay meTcut iken diğer la · 

rafında başka bir D kil vasıtası 

kollanmanın doğru olmıyacağı· 

m, daimi eoclimene bu le için 

salahiyet verilmesi hıkkıodııkl 

teldlfl de doğru bulmadığını 

eöylemfı, meclis azasının bu 

wes'ele hıklunda ayrı ayrı md 

ııleaları ehnmalt IAzım g"ldlğl· 

nl bHdfrerek encümenin, yalnız 

tetkik etmeslol •e mes'deyl 

hazır bir halde mecllıe verme· 

sini lstemlotlr. 

Saad Yurtkoro; şehrin oakıl 

nsıtası mevzoobahls olduğu 

vokft yalnız Kordoo'on dOşü· 

nQlmemeıl IAzımgeldlğlnl, Bur· 

n va, Buca, Bayrakla, Karşıya · 

ka, Tepecik ve E~refpata'ya itli 

yen eşhas otobOeJerfnln elk4 · 

yeılere sebeh olduklarını, altmış 

bio ltr lık lıtlkrazın zaten bil 

tfln hu hatlarda ltlelllecek oto· 

büslere yetecek bir para olmı 

dığıoı mOetecel ve lOzomlu bazı 

hatlarda işletilecek 15 20 oto· 

büı alanı bileceği of, daimi en· 

cümene Hlıihlyet veıllmezıe bu 

mes'elenln çok geclk~ceğlnl ııôy· 

lemle, ııalAhlyet verllmaal lehinde 

boloomuttur. 

Sadi~ Soad Yurdkoro'aun 

mataleaeına fştlrAk etmtş. me· 

seleyi tetkik için bir komisyon 

tetklllnl ve 35 40 kltlllk oto· 

bile alınarak: Kordon 'da loleıll· 

meal mtltaleasıoı ileri ıürmüş: 

- Bo meseleyi daimi eo · 

eümene verirsek belki hata ede· 

rlz. Oemlşılr. 

Galib; 

- Yalnız kordonda otobüıı 

işletilecekse diğer hatlar ne 

olacaktır? Tllrk arkadaıların 

milli bir servet olarak ortaya 

attıkları otobtıelerln parası n" 

olacaktır? Oolerı dfieüomek 14· 
zımclır. Belediyeye frad ve hal· 

kın menfaati kül halinde fl(l. 
tftnülmelldlr. Zaten oıobflsçO· 

lerlo bir kısmı zarar t.dlyor 

d~mlo ve bazı izahat vermfttlr. 

Suad Yurdkoro; cevap ver· 

mit ve otobftslerin halkın ka· 
lııbalık olduğa yerlere itledik· 

terini, otobtı&çftlerlo zarar et· 

medlklerlnl, Gallb'fn hu mO· 

tale1Sına ltllnk etmlyeceğlni, 

makinelerin çoğunun yıpraomıı 

olduğonu, tekelden idare edl· 

liree otobüs seferlerinin dibe· 

lece,Zlol ıöylemlotlr. 

Galib, buna cevab vermlo, 

seferlerde lntlzamsızhk, yıpran· 

mıo makine varsa bunlarla 

meogol olmanın belediyenin 

vazifesi icabından bolondoğoou 

ıı'\ylemlı, bazı otobilalerlo zarar 

ettikleri muh•kkek olduğano 

olldlrmittlr. MOhendle Aziz: 

- Ru hat kArladır, bu hat 

zararlıdır diye belediye bir mil 

taleada bulunamaz. Beledlyt-; 

bu iti yapacakaa her hattı üz~

rloe alacak ve ıelah edecek de· 

mektlr? Binaenaleyh ne kadar 

otobftı alınacnktır, nnııl l~letl · 

lecektlr? Hunlar bıkkındı bl 

rez izahat verllsln, 

Şarbay; başka ıöz letlyen 

olup olmıdığıoı sormuş ve 

klmıt- eôz latemtımlştlr. Bonon 

Qzerloe şu izahatı vermiştir: 

- Arkadatlarım; bo bir am· 

me hizmetidir, Qç eımedeoberl 

muhtelif oekllde otobtiılerl lda· 

re ettik. Bazı hatlarda kazan · 

cıo çok .olması hanları tahrik 

ediyor. Bo vaziyet karı;ııeıoda 

mücadeleler oldu, beltdiye ba· 

zan vazifesini bile göremedi. 

Elimizdeki rakamlara göre 

umumi bir şekilde İzmir hu· 

dodu dıhlllode otobOslerl, biz 

bngdnka vaziyetinden yoz bin 

kerıe daha gtb:el ftleteblllr, 

deha modern otobflalerle halka 

hizmet edeblllrlz vt' kazanırız. 

EHİR HABER 
Şehir Meclisi 

• •••• 
içişleri Bakanımıza 

teşekkOr elti 
Dahiliye Vekıiletloden •llA 

y~tlf!fe gönd,.rll,.n btr bildirim 

de İzmir fuverın& lttlrak için 

vllAyet, belediye •e Ticaret oda. 

Katil Mehmed
1
' Onbaşı 

Hala Y akalanmad·ı. 

Yakalanmayınca Da Cinayeti örten 
Esrar Perdesini Kaldırmak (;üçtür 

lan büdcelerlode tah l~at ayrıl · -----•-----
nıasına karat' vertldlğlni düokil Trpeclk'te Nizam ııokağında kaıa olduğunu duymadıklaraoa 
sayımızda yazmıştık. ş,.hlr mec 18 numaralı evde Mebmed on ıöylemlolerdlr. 

k 1 d D balı adl ı birinin·, karııı Bul Evin Oıt katında metreılle llelnlo dıln ü top aııtııın a ıı· 

V L il ş-L - K ' bM'yl mavzt'r ve hasatora ile birlikte oturan Hamdi ed ı nda biliye eat o.ru aya ya; " 
fu-vara ve bıı ııuretle de lzmlr'e 21 yeri o den yaralı yarak öldilr biri daha var .!ır. Bamdl de 

gösrerdlgt yüksek aldknd:!n 6Hi düğiloü dünkü eayımızda yaz mlştlr ki: 

rü tc>şekkilr edilmeeloe karar mışhk. Vak'adan ııoora kaçmıt -- Ben uyuyordum. hl el 

d k Olao uehmed onLa•ı•, b&IA tu llh patladı, uyandım, kalktım. verilmiştir. Şarbay o ıor B,.h llJ " , 

d O h tulmam11Jtır. Müddt'lumumt mua· Oturduğum yerin kapıet ayrı 
çet Uz tarafıo ao 8 llıye olduğu için alt kısma loeınez 
V kili Şük Ü K ' ğ d ki -vlnt Mümtaz; diln de Kemer 

e r aya ya aşa ı 8 dlm. Ne olduğunu derhal anlı · 
telğraf çekllmlttlr: polis merlu!zlndf!I bu eıırarı"nglz yamadım, ıonra Mehmet on · 

Sayın Bay Şflkril Kaya cinayet tahklkatlle meegol ol bıeıoın kaçtığını penceredeo 

1çlşlerl Bakanı mu~, maktul Haelbe'olo misafir gördüm, Bu:-oava yoluna doğru 
Ankara olarak boloodoğo ve öldftrill- ozıklaıtı, ı114hı da elinde idi. 

Comhurly~t hiikumetloln yftk· düğil evde oturan enloteel Tevfik Adliye tahldkatıoa göre Meh 

ıek yardımhırıoa her sene biraz latlcvıb edllml1Jtlr. Seyyar olarak med oobııı; karııaoa •e bay 

daha 14yık olmağa çalıoan ve bina boyacılığında çalııao Tev· vani lhtlraalarıoa çok dftıkOn· 
lokılAbçı TOrklye'oln ekonomııal ilk; deml1Jtlr ki: dtlr. Pınarbaoı köyönde kara 

doromuou iç ve dıta canlı ve - Hasibe ile kayınım akra kolda vazife görftrken bile göo 

toplu bir şekilde göstermek hadır. Dört gtın enel Bulbe de birkaç defa evine gider, ka · 

amacını gftden arsıulusal fova evimize mlsaf lr gelml1Jtl. Ko rıeını görftrmııo. Vak'a giloü 

rımıza bfttfto hoao~i ld&reln CHı Mehmed onbaşı ile arala · bir vatlfe ile erkenden bir jao 

ve belediyelerle Ticaret odaları rında geçimsizlik, f 114o yokto. darma ile lzmlr'e g"lmlo Te ka 

nıo lotlrek.lrrtnl euıredtn taml Çnk tyl geçiniyorlardı. Vak'a rıeıoın ml111f lr bulunduğu eve 

mlolze ve bu nıile ile lzmlr'I· gftnü erkenden bir binada ça· gltmlo, yaD1ndakl jand1rma ııt· 
mlz hakkında göeterdlğlolz sı · lı~mak üzerf! evden çıkmıştım. !Ahını evde bırakarak dııarı 
CaL ve heyecanla duygulara ha b çıkmıı, M,.hmed onhaoı; oıınn 

a O eırada Mehmed on aeı da 
raretle ıe~ekkOr edllmeel Şehir kılmak üzere abdtst almıo olao 

kıpı öoüoe geimlttl; karnına kar1Jı barlı blr yakın· 
meclisinin bogOnkil toplantısın· 

- Hoş geldin. lık gö~termte, fakat H111lbt; 
da ittifakla kararlattırılmıotır. 

l),.dlm, ıclamlaştılr, o, ne Tevfllı:'lo kOçftk çocokları ora 
Keyfiyeti derin ııaygılarımızla L 

girdi, beo de iolme gittim. A. · da bolaoduğo için buna razı 
arzederlm. 1 lr b h L tam eve dönünce cinayeti ôğ· o mımı~, arııımo u are&.e· 

Torbalı kaymakamı rendim. tinden müofdl olan Mebmed 

Torbala kazası kaymakamı Tcvf lk'tn; kOçftk çocukları ooba1Jı; bOyük bir hiddetle dı · 
Nazım Malkara kaymakamlığına vardır. Bunlar; Hasibe ile Meh· şarıda bulunan jandarmanın 
tayin edllmlıtlr. met onba~ı araeında bir mQna· mavzerini alarak iki defa ateo 

~~~=================~=~~==== etmlı, karıııını iki yerinden ya· 
Bu mtıı'tılede eneli acele ve 

ihtiyaca IOzom göıttren hatlar· 

dan baş\ıyarak tf!drlci sureue 

tekAmQle do~ru gitmek lstlyo 

ruz. Sizden alacağımız ıelıihl 

yete göre istikraz pıraeıı da bu 

)arak 75 otobüs birden alıp 

hatlardaki bOtOo otobftılerl 

kaldırmayı dfitfiomlyoroz. Oa 
lardao bir kısmını ekarte ede 

rek kollaoılıbllecflk halde olan 

ları gene eeferlerde kullana 

cağız. Ben arkadatlarımdan şu 

ou istiyorum ki; bu vaziyet 

böyle müzebzeb halde gitmeli· 

midir? Halkın ihtiyacı daha 

güzel tatmin edilmeli midir?. 

Tramvay me3'eleılne gelince; 

biz otobtıe itletmeğe batlaraak 

şirket istediğimiz teklif lerl daha 

kolay kabul edecektir. Nafıa 

VekAletlofo bn meı'ele hakkın: 
da vtreceğt cevap belki uzayı· 

caktır. Bunu ne vakte kadar 

bekllyeceğlz?. 

Siz radikal bir şekilde bo 
fı Qzerlnde adım atıcık olur. 

sak daha iyi hareket etmlı ola. 

cığız. 

yollarlle mütenaıılp bir tekilde 

vuııalar eeçecektlr. Bono da 

kabul ediyor moıonoz? 

Bu da kabul edildi. 

Şarbay ıôzftoe deHmla: 

- Şimdi para mee'eleıl kala· 

yor. Evvelce mQblm vaziyet 

terde 50 bin liraya kadar lıtlk· 

raz akdi için bana lt'!IAhlyet 

vermlıtloJz . Şimdi otobaıı alan 

ralamılJ, mOdblo bir a111blyet 

içinde kaeatoraeıoı da çekerek 

19 yerinden yaralıyarak öldar 

mfttlftr. 

Mthmed ombatı yakalanma· 

yıuca hidlıeyl örten esrar per· 

deııl tamamen ııymlamıyacıktar 
Maktul Baelbeolo ktllotu aya · 

ğından çıkmıt olarak görftl · 

mGştGr. 

mas• meuuubahısttr. suouu Sümerhank ve tuvar 
için 60 bin liralık latlkraz ıkdl 

için encilmeo arkadaşlarınıza 

selAhlyet vetlyor muıonoz? Re 

ye kondu, bo teklifte kabul 

adtldl. Bandın sonra teklif in 

heyeti umumlyesl reye kondu 

ve kabul edildi. 

Bo ıuretle belediyenin oto · 

bftı ltletmesl bakkıodıkl e•r· 

bıyhk teklifi aynen kabul 

edllmlı oldo ve perıembe gO· 

ntı bftdce mOzakereeloe batlan· 

mak ftzere toplantıya ıoo ve· 

rlldl. , 

Samerbaokıo, bo yıl lzmlr 

fuvarına geolo mlkyaııta iştirak 

edectğloi panayır komlteıl bıt 

kanlığm• bildirmiştir. Bankanın 

fabrikalarında imal edilen e1Jya 

600 metre murabbalık yer üze· 
rinde yapdacak büyük bir pa· 

•lyooda te~blr edllecektlr. 

1 Nöbetçi Eczaneler ~ 
Bu akşam Kemerahıoda Hl 

lAI, GOzelyalıda GOzelyala, Tll· 
killkte Faik, Eşrefpışıdı E~ 

refpaşa eczaotlerl açıktır. 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 

. 1"·; · . .,.; i 1 

Hayriye 
Nişanlısı tara· 
hodan yaralanmış 

' 

taralı Hayriye tJıastcmedo 
Çulrnrçe11me'de KimH puea 

caddesinde Sarı Ziya kızı l 7 
yaoında Bayrlye'oln; beş oy ev· 

vel keodleiol kaçıran bir orada 

ya,ıdığı olşaolm Karamın'lı 

Veli tarafından talıaoca kurşunu 

ile ağır ıorelle yaralandığım 
yazmıı.ıtık. B111tanede tedavi 

edilen Bayrlye'olo ea~ kllreğl 

ahıodıkl ığır yara mdakl teh· 
ilkenin önü alınmıştır. Vak'a· 

dan ııonra kaçarken dOşerek 
elindeki tabaocamo patlamaelle 

kalçaeandan yaralanan Veli de 
baetaneofn mevkuf ve mahkum· 

lara mnbsus kısmana alınmıetır. 

Adliye tahkikatı neticesinde 

Bayrlye~ntn evlenme muamele 

ıılnl vaptırmakıa ıerar etmesfo 

den ve hııttA bu yüzden beş 

aydanberl bir arada ya~ad ğı 

evden kovma andın kızao Veli 

ıarafından öldürülmek kast le ye 

ralsodığı ani eılmıştır. 

ihtilas dcğilnıiş 
Torbala kazasının Dlrmll kö• 

ya muhtarı Balcı Hüeeyln ile 

arkadaşlarının, lbttlAs enretlle 

zimmetlerine para geçirmek su 

çandan mnouo olorak muha· 

kemelerloe ağırcezada devam 

edllmlttlr. Muhakeme sou saf· 

baya gelmiş olduğondao lddl11 

makamın& iogel eden mnddel 

umumi muavini Şevki Soner; 

iddiasını eenletmlş, sonradan 

yaptırılmış olan ehli vukuf tel· 

klkatanı göre btdleede ihtlla! 
mevcut olmadığı anlaşıldığından 

B .. lcı Bftseyio'ln odlyen zlm 

met suçu hlemekten cezalandı· 
ralmH&Dı, onu murakabe etml 

yerek zimmete ııebep vermekle 

ıoçlo ihtiyar heyeti azaeından 

0.:ımın, Mehmed, lbrabim ve 

UOseyeo'to zaten okuyup yaz· 

ma bilmemeleri eebebHe müra· 

kabe vazifelerini yopamıyacak· 

lan tabii olduğunu söylemi~ ve 

beraetlerlol lstemletlr. Müdafaa 

için baeka ~üne bırakılmıetır. 

SalAhlyet istemek mes'eleıl 

garajda ve ealrede kollaoılacak 

şoför, işçi ve sılre mes'eleeldlr. 

Kartımıza çıkacak müeHeseler 

le meclta g6rü,emez. Onun için 

mecliıı namına biz görOşeceAlz. 

İyi tekllfl~r karoıııındayız. Asıl 
mee'ele; otobfts leletllııln mi, 

fşletllme~lo ml mes'elesldlr. Bu 

esası ';abol edenler ellerini kal· 

dırııınlar. (Eller kalktı . ) 

İki haftadan beri baycık hır muvaffakıyetle denm etoıekte olan Tftd çe ııözlQ ve arkalı 

Şu halde arkadaılarıaı, mat 

tef ikan bu itin yapılm111P• la. 

tlyorlar. 

Bo itin bir de teknik kıımı 

vardır. Teknik kıemıoı bizim 

makine mQbendl11lerlmtz, fen 

dairemiz tedklk edecek, ~ebrlu 

Alı• Baba ile Oarry Baor'on çok beğentlen ~e Hayat Acıları 
çok ra~bet kazanan bOyOk f timi 

~~~~--~~~-----·~~~~~-~~-

Son dtıfa 

göeıerilecekth 

YARIN 
Bütün İzmir halkı, büyült küçük, çoluk çocuk, kadın jhtiyar herkes TAYYAR•· 

ainemaııına k•)facık ve gülmekten, kahkahadan kırılacaktır. 

ASK BANDOSU 
' Şimdiye kadar lı~ernand Grney'ln temeli ettiği en gOzel f Umlerl eônflk bırakacak 

derecede konclli ve ,aheser bir f llmdir 

D•kk t• (Aık Bandosu) ozon ve büytık olduğu için eeaos ıaatlerlode değl~lkllk yapmak 
1 8 • zarureti haeıl olmuıtur. Seaoılar ao 111tlerdedlr. 

Bergün: 14,30 - 16,25 - 18,45-21,ö Cnmarleıl ve pazar gftnlerl 12,10 da başlıyacakhr 

Avrıca : Türkçe sözlfi FOKS dftnya haberleri 
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A H k ~-

t • A • • irfan Hazw _ e~ı·n a ımı Dün akıam Aloktor İbeao ,y •. 
' manlar dagınıo• basta olduğunu 

Joıef io'f, ziyafetine sadece 
feref ini ytlkeeltmek, mevktlnl 
Jağlımlaıtırmak için değil, fa· 
kıt Nıpolyon'dan ayrılarak M. 

~ırl ile nlenmealoi tavılye 

için davet etmfıtl. 

Jozef in bn kararı kabulde 
ıereddıld ediyordu. General 
Bonıpart'lı yaşamak, refah nok· 
tasından çok f yl idi; halbokl, 
M. Şarl ile hayat ortakh~ıoı 

kabul etmek, sonu beıllrslz hfr 
eergQzeıte, bir serseriliğe atıl· 

mık dem•ktl. Fakat gerek 
Gobler ve gerek karısı, bllhaaea 
bu ufak tefek, ıblAk telakktled 
geoit olan bo kldın Jozefln· 
den kat'i bir cevıb almakta 
ısrar ediyordu. 

Gohler eeaa itibarile Dona· 
part'tan nefret eden bir adım· 
dı n: 

- Napolyon, Mıeır'da mo · 
••ffak olamamıştır; ıeref l ve 
yıldızı artık eônmOıtür. Fransa 
ile rabıta ve muvasalasını la· 
glllz donınmaaı keemlştlr; Mı · 

ııır'dı ozon m6ddet ve bolkl de 

ebedlyyen kalabilir. Fakat Fran · 
111•yı dönmesine artık ben im· 

kAn g6remlyorom. 
Dedi. KarJBı da: 
- Bundan sonra olea, olea 

Nıpolyoo'on Alleeloe eığınıhl· 

lirsin,. 

Diye flhe etti. Sonra bıoını 
11llıyarık: 

Bonıpan'lardın hiçbir 
eey beklememek ilzam geldiği 

de ıtlklrdar. Kayınblraderlerl· 

'Dla Joaef "e Lftslyen elzlole 

mOnaeebet ve eJıikalarrnı çok· 

tan kesmlı hofonuyorlar; anne 
terinin de ehin yardımı•ııza 

koemıyacağı etlpheılzdlr. 

Dedi. Jozef in içini çekıt, 

reieln doğru ıôyledlğlnl blll· 
yordu. 

Napolyon'un giderken bırak· 
tığı para ve mdcevherıtın al · 
tından gtrlb, Qettlnden çıkmıeb; 
ıevgill Şarl'ı ile altın içinde 

ydzerek zevk n ıafı sGrmtlo· 
lerdi. Maamdlh, Şarl'ın, kendi 

h•tm için kolaylık gôrerek 
glrltıiğl birkaç taahhad tılnden 
mtlhlmce bir para kazanmak 
6mldl vardı; bu fıraattın istifa· 
de ederek Nıpolyon'dan ayrıl · 

mık doğru olacıkh. 

Ve, "Reis» e muvafık bir 
cevıb vereceği sırada, çok he· 
yecanlı blr halde olarak Barne 
geldi ve yemek aalonona yıl 

dmm dtıımtıo gibi ıu haberi 
nrdl: 

- Bonıparl Sen Reful kôr· 
fHlne çakmıe ve Parla tlzerlne 

yGrtlyor!. 
Dedi. ..................... 
ANADOLU ____ , __ _ 

Günlük Siyual Guete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar R61d6 ÔKTEM 

Umomf oeıriyat •e yazı ialeri 
m6dürü: Hamdi Nüzhet 

fdarebaneai: .• 
fzmil' İkinci Beyler ıok.ağı 

C. Balk Partisi hinaaı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutwu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yll!.JAı 1200, Altı ayhgt 700, Oç 

aylığı 500 kUl'Uıtu.r. 

Yabancı memleketler için ıenelik 
abone ilcreti 27 liradır. 
Bezyerde 5 KUJ"Uıtur. -IDG geçmiı nftahalar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Jozef in ve Gohler donmoı 

glbt •aldılar. Kendlllnl ilk ola 
rık toplıyabllen gene Jozef in 
oldu. 

Jozef in Gobler•e: 

- Reis ·dedi· Napolyon'on 
hürriyet aleyhine bir kararlı 

geldiğini 11nmayanız. Maamaflh 
herhangi bir ihtimale kırıı bls 
mQtt,.f tk bolonmıltyız ki, bir 
taklibi hnkumete meydan ver· 
mlyelf m. St.c mtlaaade edereenlz 
hen kendlılol kırıılamıgı gl· 

derim. 
Gobiec: 

- Mamktın değil! 

Dedi. 
Retsin karııı da ııtırmıı bir 

halde ellerini tavını kıldırmıo 
ıcıylb bir halde idi. 

Bırras: 

- Haklıdır! 

Dedi. 
Çi1okil, Jozef lo'io hıyanet 

veslkaeıoın Bonapart'ın eline 

g,.çılğlnden haberi yokta ve 
Jozeffn'I bAIA general Gzerlnde 
hlkl"' ve nafiz sanıyordu. 
Sonra tlhe etti: 

- Generalin bo suretle ge 
1111, ma,kflAtla kartılaetığamızı 

bildiğini g6etermektedtr. Hem· 
,ehrl relı! Sen emin ol, ben 
generali çok iyi tanır ve bUlrlm. 
General bize yardım için değil, 
fakat bizi hal'etmek için gel· 
mektedlr. Bene~, yalnız bayın 

Jozefln, bizi kareılavan tehlike · 
nlo 6n0ne geçebilir. 

Barrae, reisin cevabını bek· 
lemeden Jozef lo'e: 

- Bayan dedl· emrlolae 
benim seyabaı arabamı n posta 

atlarımı veriyorum. Hemen 
kendlılol karotlam•ğ• gidini• ve 
comorlyetln ve aelimetlmlzln 
elinde olduğunu sôyleylnlı. 

Haklkaua, Jozef in ılyıeelten 
hiç boolaomazdı; •detı ılyaıetle 

oynamakıan korkardı. Bu defa 
ki hareketi de, ancak dônm.,kte 
·evet, bir darbel hakdmet için 
gelmekte· olan Napolyon'a kır· 
ıılamık idi. Mıuon: "Jozef ı., 

kendlalnl kartılamak, lsah Ye 

lstlbsablara meydau vermemek 

için kolları araınnı atılarak 

onun ıönmüı ıek ve kılb he· 
yecanlarını oyıodarmı~, ona 
yeniden hakim olmak, onn 
arabada ve kolları ıra11adı 

Vlktuar sokağındaki ne getir· 

mek için koımuetu" demek· 
tedlr. 

iki saat ıonra Barraı'ın arı· 
baeı Borge'ye dogru ıar'ıtle 

yol ılmağa baılıdı. Fakat LI· 
yoo'ı gelince; Jozef in Napol· 
yon'on Borbonez yoluna tıklb 
ettlglnl anladı. 

Şu "81iyete göre Napolyoa 
artık Vllnuvar ıokağıaı varmıı 
demekti. Ve, bir defa daha 

ehramlar fatihi yıldızını lnın · 

makta haklı çıkmıt bulunu· 
yordu. 

• • • 
Napolyoo, İskenderlye'de ge· 

mlye binerken yanındakilere; 

- Kader yardım eder de 
Fransız topraklarını ayık hı· 
aaream, palavracılık rrjlmlaln 
aona erdiğine kat'i ıurette loa· 
nıblllrelntz!. 

Demişti. 

Fakat denize açılanca, 1&ne~ 

gtllmez bir tavır ılmıo gibiydi. 
Deniz aakln, rüıgareıı idi. Ya· 
nrndakller Inglltzlere teudlf Ye 
esir olmak endleeıtnl adım 

akıllı hleeedlyorlardı. En ziyade 
endtoe gôeteren Kıatône, Do· 

naparı; 

- Sonu Y• -

haber verdi. Dört ;f;llndeoberi «:•İn• 
deo çıkamıyomıua. Çok müteeaaİl' 
oldıım bu h.nadilt~o. Telefonla, 

- Aman Doktor. dedim. Ak· 
ıama ihtiyar dosta uğnyaukıan 
lütfen beni de l>craber götür. 

Doktor bu teklif.imi gülefek 
kabul etti. Yalnız, 

- Akıama değil, timdi uğn· 
yacağım, Y anm Hate ka4u hazır· 
lanman iakeleye in! Dedi. 

Karpyaka'ya f;iderken lıep ih· 
tiyar doıtamuzu .konuıtuk. -Onun 
yeımiıi boylayan bir adam olma· 
ıına ragmen, el'ao dinç v.e gürbllz 
vücudu, tap•taze ruhu ve ruhunun 

zenginliği kafamızda çalkaDdı durdu. 
Biraz yükıek koau~uyorduk 

galiba. Karııınızda oturan geniı 

ahalı, ıivri ve güzel bıyıklı bir 
zatın konuımalarımıza kulak miH• 
f iri olduğunu hiısettik. Bu zati 
tanıyacaktım ben. Dikkatle yüzünü 
ıüzmeğe baatadım. Fakat hayır, 

tanıyamıyordum. 1ıte bu ıırada, 
bir bay uzaktan onu ıelamladı: 

- Nerdesiniz Necib Beyefendi, 
dedi; hiç görüoemiyoruz; böyle mi 
olacaktı canım? 

cNecib> kelimesi hafızamın 

karanlığından birden aydınlığa çıktı. 
Kendi kendime; 

- Türkçii Necib; dedim. Evet 
muhakkak Türkçü Necib. Bir za· 
mantar onunla Türkocaıında tanıt· 
mıotık. Bizde, Türkcülük cereyan· 
larına ve öz dil meıı'elelerine ilk 
önce ve herkeıten önce pıırmak 

basmıı, bunlan çok iyi anlamıo 

adam! 
Doktorun kulağına eğildim. 

Önümüzdeki mechul adamı kendi· 
ıine tanıttım. Çok. eevindi: 

- Yazılanoı ve fikirlerini 
biliyordum, dedi; merhum Nev· 
zad'la birlikte ... 

• • • 
Karoıyak.a iıkelesine varm,otık. 

Bir araba ile ihtiyar doıtumuzuo 

evine &ittik. 
Odaaı pek aade idi. Eak.i fakat 

temiz bir karyola pençere tarafını 
kaplıyordu. Maaanın üzerinde mü· 
teaddid mecmualar, kitablar birbi· 
rinin üzerine gelioi güzel yığılmııtı. 

floı beoten sonra Doktora 
döndüm: 

- Vapurda konoıtuğumuı 

mea'elenin ıımm burada hallede· 
biliriz; dedim. 

Doktor, ft•tadın bilegini bırak.· 
tıktan ıonra bana baktı: 

- Naaıl, diye ıordo. 
.MaPnın Gzerinden aldııım 

birkaç mecmuayı fhsan'aa uzattım. 
Bunlar, biıim de henib görmedi· 
ğimiz yeni yeni ıeylerdi. Meeeli 
Burhan Toprakla Necib Fazıl'ın 

Antara'da çıkardı&ı cAğaç•, Peya• 
mi'nin İıtanbul'daki cKültür haf• 
taııt , Pariı'te yeni neore baılanan 

Vendredi, bizim meıhur Antoloji 
ve ıaire eevgili doıtumozun her• 
keıten evvel tedarik ettiAi taze 
gıdalardı. 

Onu gençleıticeo, ihtiyar ka· 
ntna genç kanı ilal eden tılııımı; 

muhakkak ki tetebbiide, daima ye· 
nileımede, daima değiamede ara· 
malt lbımdı. 

Yamanlar dağı kuvvetli bir 
gripten yatıyordu. Benzi solmuıtu. 
Llkin neı'eııi yerinde idi. Bana 
birçok iltifatlarda bulundu. 

- Görüoemiyoroı artık e• 
Dinle; dedi. 

Güldüm: 
- 1nıaallah iyiletireiniz de 

üıtadım ... 
Dudaklarından <İnıaallah ve 

maaoaJJah,, kelimeleri garib bir 
iıtifbamla döküldü. 

Suıtuk .. 
Bu eııoada oda kapıııı 

Odaya genç. ve güzel bir 
girdi. Doğruca karyolaya 
Heyecanla, 

açıldı. 

bayan 
kootu. 

- Geçmiı olıun muallim bey; 
'f'allahi geç haber aldım. Beni affet .. 
Naıılınnıı? Ateıiniz var mı? Doktor 
geldi mi? 

Cümlelerini bir çırpıda ıôyledi. 
Biz·bize kaldı&ımız zımın do• 

tama yaklactım; 
- Muallim beylik te nereden 

çıktı üstadım? Dedim. Sizin hoca· 
hk yaptığınızı hiç duymamıttım. 

Belki huıuıi dere filan ... 
Yorgan çar,afını parmaklarile 

llklat 

ltalyan'ların Gondar'ı~lşgali Yakındır 

Aussa Sultanlığını Da Aldı)ar. 
--------------------------.. 1------------------------I tal yan Zehirli Gazları Çok Tahribat Yaptı. Habeş 

Çeteleri Düşmanı Uğraştırıyorlar. Tayyareler Mille· 
madiyen Yere inip Çıkmak Mecburiyetinde Kaldılar 
Londra, 1 (A.A) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
Zengin ve berekelll bir bölge 

olan Ausea enltınlığınıo ltal· 
yıo'Jar tarafından lıgıll helen 
tımamlanmıılır. ltalyan'lır bu 
4lkenln bıılıcı merkezlerinde 
garnizonlar tule etmişlerdir. 

Batı oimıllnde ltalyın'lar 

Taana gölftne doğra flerl hare· 
ketlerlue devam etmekte ve 
Eıhre kayoığından ~elen ha 
berlere göre, maklnah bir Ital· 
yan kolu Gondara yaklaımak· 

tadır. Gondar'ın logall yakındır. 
İleri İtalyan mfttrezelerl ıehre 
50 kilometre uzaklıkta bolun· 
mıkt•dırlar. 

hılyan uçaklarının Clbutl 

demlryotonda Dlreodo• ftzerln 
den uçtukları babt"rl Adle Aba 
bı'da yalanlanmaktadır. 

Royrer ajuı eının Adls Aba · 
bı'dakl muhabiri bildiriyor: 

Lord Sı>eWJo lo~lllz avam 
kımaraaında Habeş'lneı karıı 

zehirli gaz kollınılmım meee· 
leelnt ortaya koymaeı Hıb~o 

htlkumetl mıhfellerlode mft· 
kemmel bir intiba basıl etmleıir. 

Cepheden hergftn gelen hı· 

berlere göre, gazların tevlld 
ettiği torkonç ıiklbetler kay· 
dedllmektedlr. Babeı kadınları 
tarafındın hazırlanın gaz maa 

kelerloln cepheye llk eevklyatı 
dOn yapılmıttır. 

Royter ajansının eimal İtal· 
yan orduları oezdlndekl mo· 
hıbfrl Aoeaadı iki İtalyan Heri 
hareketi hakkında ııağıdakl 

ıafellAta veriyor: 
Birkaç hafta evvel AsHb ve 

Bellol 'dan hareket eden yerli 
İtalyan kataahnın muhtelif kol· 
ları fasılalı bir ıorette uçurum· 

- Bayır, huauai dere hocabğı 
filan değil, dedi; bayağı reımi ho· 
cabk. Topu topu bir ay süren 
Türkçe hocalığı .. 

İhtiyar haatamı ıöyletmek iı· 
tiyordum: 

- Niçin devam etmediniz ho· 
calığa? Belki meıılekten hoılanma· 
mıısınızdır. Talebelede geçinmek 
hakikateı:ı güç .. 

Hemen elini yukarıya kaldırdı: 
- Bilakis diye cevap verdi: 

meıleği çok sevdim. Talebelerle 
can•ciğer oldum. Biliyor muıun, 
c ... > Kız mektebinde hocalık yap· 
mıştım ben. 

- Şu halde oradan niçin ay· 
rıldınız? 

- Niçin mi? Dur, eöyleyeyim: 
Sarf ve nahiv denen nesneyi sınıf· 

lanmdan kaldırdım. Çocuklara bol 
bikAye, bol romaı:ı, bol tiyatro Ter• 
diıo. Derelerimiz, hep bunları oku· 
malda, aramızda münakaıalar yap• 
makla geçiyordu. Talebelerime, az 
zamanda okuma zevkini aoılamak 
iatiyordum .. 

- Ne iyi! 
- Sence ne iyi amma, mek· 

teb müdürünce (Ne iyi!) olmadı. 
Hakkımda, cBo adam dera~meye 
gramofon getiriyor; dersanedo gra· 
mofoo çaldırıyor; maaal ıöyletiyor, 
maııl söyleyor; çocukları dağlara, 
ıinemalara, gazete idarehanelerine, 
eıki binalar"• ihtiyar kadınlara ve 
erk.ekleri dinlemek için mahalle• 
lert', kahvelere götürüyor; dere 
okuıınıyor hiç .. > diyf! büyük ma· 
kamlar nezdinde tikayette bu· 
lunınuO· 

- Ne 7uak! 

--~~--~-----~------
lar ve volkanik kayalıklarla 

ıyrılmıı olan Dınakil çölünü 
gün,.ıte 6:1 derace 11nılgrıd 

sıcak hk altında geçmişlerdir. 

Birçok dOoman çeteleri devamh 
bıs~ınlarla bu hareketi zorlaş 

tırmıılardır. 

ltalyın kolları tayyarelerin 
devamlı kontrol ve lyaeesl sa · 
yeelnde l'erlemt,lerdfr. Bu fşe 

tahıla edllmlı olan 25 uçak 
97 lolo yapmıelırdır. 

Pek lebl!kell olan bu lolo 
ve uçoılarda hiçbir uçak kay · 
hedlhnemletlr. Uçaklar, zaman 
zaman Italyao kollarını tehdit 
enen düomın kıtaatını mitralyöz 
attolne tutarak dağıtmıelardır. 

Italyan kolları tarafındın ge· 
çilen Olked" ne su ve ne de yiye· 
cek •ardır. Ve göçebelerle mea· 
\.ündQr. 

Sardo mılhlm bir eevkOlceye 
nllktasıodadır. Burasının hgall 
Habeı yaylaeıoa kızıl denize 
bağlayan baohca kenen yolunu 
kesmektedir. 

Söylendiği gibi Aoeea eolra · 
nının iltihak eeeceğl haitkında 

bir karar verebilmek için Ha· 
beı'lı>rden 'eya İtalyan'lardın 
hanglıılnln muzaffer olaca~ını 
beklediği dojtrodor. Sultan 
olmdl ltalyın'lara iltihaka ter· 
clh etmlotlr. 

A oBBı'nın lıgıli halyın yeril 
kollarını olmdlye kadar karşı 

karııya bulunan kollardan daha 
yıkın bir mevkiye nakletmlı 

oluyor. ltalyan kollarının bn 
ileri hareketinde geçirdikleri en 
fena eaatler karanlıkta dtleman 

at~oine kareı açıkta geçirdikleri 

geceler oımuotor. 60 kllometıe 
kadar olan son merhale ıo ve 
yiyecek tOkendlğl için mahra· 

- Gramofonu; güzel ıiir, gü· 
zel kıraat okutmak, güzel ıöz ıöy· 

letmek, haliAa çocukların, kendi 
kendilerini vazih ve serbest bir 
ııurette ifade etmeleri için bir va. 
sıta telakki etmiştim. Onlara plak· 
tarla bazı nümuoeler veriyordum. 
Bu plaklar bizde pek azdır. Fakat 
ecnebi memleketlerde çoktur. Me. 
ıelli, bılyük artistlerin plaklara 
söyledikleri meşhur ~iirler, hika. 
yeler, romanlardan parçalar ... 

- Her ne iıe, netice ne oldu 
üstadım'! 

- Milddrün bu hareketini ha· 
her aldıktan eonra derhal vazife. 
den istifa ettim. İstifa ettim amma, 
yüzlerce kız talebemden aylarca 
ıürmek oartile yüzlerce istirham 
mektııbları aldım: Tekrar beni 
hocalığa çağırıyorlardı. Akla gel· 
medik fedakarlıklar ve teklifler 
yapıyorlardı. Der tarafa telgraflar 
yağdıraca~ız; ıizi gene istiyeceğiz, 
gene iatiyeceğiz! Diyorlardı. f ıte 
şimdi yanıma gelen bayan Latife 
de Hki talebelerimdendir. Der za· 
man beni ziyarete gelir. Yalnız 

o değil, haeta olduğumu haber 
alan o on yıl önceki bütün kızla· 

mn da birer, birer evime geldiler. 
Sevgili kızlarım! Onlan ne kadar 
severim, hocalığı' ne kadar severim 
bil' anlatabilsem! .. 

Doktorun işaretile üıtadı fazla 
yormak ietemedim. İstirahata ihti• 
yacı vardı. Çıkarken arkamdan 
ııealendi: 

- Beni ıoranların cümlesine 
ferade ferade ıelii.m ederim. Kü· 
çükl~rio gözlerinden, büyüklerin 
ellerilıden puı ederim .• 

mly"t içinde katedilmiştir. Tay· 
yareltrln mazur k.ıldakları rnr · 
laklar, vakıt vaku kom J , rtı· 

nalart esn1&ıoda tayyareleri top· 
rağı tesblt etmek IAzım gel· 

mlollr. 

Roma 1 (Radyo) Aoea 
eultaolığıoa varmış olan İtalyan 

~skerl Asab limanından ltlba· 
ren 350 kilometre meeafeyl 
64 derecel harar"tte katetmlo· 
tir. Bu askerlerin iaşesi teyyı· 

relerle temlo edllmlıtlr. İtıl· 
yın'lar Şardo•da bir tayyare 
karargAhı vôcode getirmekte· 

dlrler. 

Roma 1 (Radyo) - Aoangl 
göUi civarında Necaıl'nln idare 
ettiği ordu ile olan barbın ne· 
ıfcesl tamamen ltalya lehinedir. 
Pekçok esir alınmııtır. 

lpopotamlar Da 
ltalyao'lara 
düşman kesildi. 

Gondar, 1 (Radyo) - He· 
nQz teeyyöd etmlyen bir habere 
göre; Aeangl gölG kenarında 

tlerltyen ltalyao tank milfreze· 
lerl, bu goldeki lpopotam•tarın 

beklenmedik bir hilcumuoı uğ· 
ramıolardır. 

İpopotam'Jar, ltalyan tayyare· 
lerlnln göldeki bir yelkenliyi 
bombırdımıoını milleaklp eodan 
çıkmıelar ve lrl ctlsselerlle tank· 

tarın Ozerlne doRro ealdırmıı· 

Jardır. Mltralyôz ve toplarla 
ateı açılınca btlebdtün kızan 

İpopotam'lar tankların Gzerlne 

atılmıelar ve 4ç taok devir· 
mtşlerdlr. Piyade hatlarını da 
bacam eden lpopotamlar panik 
husule getlrmlılerdlr. Uçaklar 
faaliyete geçnılıleree de, bozgun 
dormamıotır. lmpıratorun ko
manda ettiği harbın Hıbee'ler 

lehine netlcelenmeel muhtemel· 
dlr. 

Bir tavzih 
Aynen: 

l 4 S6 tarihli nüshanızda 

''Gtımrftk ambarında hırsızlık,, 

"' eerlevhası altındaki yHınızı 

okuduk. Mezkür mesloılar gflm· 

rdk ambarında mevcut olup 

hentlz moameleeloe 1·4 36 ta· 

rlhlnde baelınmıotır. Böyle bir 
hırsızlık vak'asının ne dereceye 
.kadar doğra olup olmadığını da 
gilmrOk idaresi tahkik etmek· 
ıedlr. Bu tıln faili olarak gtlm· 
rQk haricinde poliece tutolın 

keıercl Ali namındaki tahıe 

h11kk1nda makarnalı ıldesioce 

tahkikatı lAzimeeloio yapıldığl 

malumunuz olmoıtor. Mevzuu· 
bahis h4dtse ile hiçbir suretle 
alikamıı olmadığı halde felm· 
lerlmtztn gazetenizle teıhlrl 

hakeız ve hakikat• oygon ol· 
madığındao matbuat kanununun 
bıhtetmlo olduğu hakka binaen 
gazetenizin ayni eiltununda key· 
f lyetln tashih ve tanlbJnl btlr· 
metlerimlzle dlledz. 

Adil Gtıleç 

ANADOLU - Biz bu hı· 

beri ubıtadaa almıtbk. 

t 
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Nevyork Asansörcüler 
Grevi Çok Enteresandır. ________ , ______ _ 

Beyaz Çarşaf Keyfini 
Tatmak Gerek ! 

Sulh Muahedeleri 
Artık Paslaomıştır! 

30 Katlı otomobil otelleri· Asans~rlln tarihi· Bozdağ, Kayak Spor için Çok Elve- Dıvarları Yıkılmıştır. ihtilafları Do· 
Otomatik asansörler - Grevden zararlar. • ı·d· H J Al J T 

Nevyork'taki arkadaoımız Ahmed eımemleı~r, çliokll bina üzerine 
Robeoıon'uo Nevyork asansörcüler 
,grubuna aid üçüncü mektubunu da 
bugün neırediyoruz. Görülüyor ki, 
arkadaıımız, Amerika 'da cidden çok 
bJübim bir mea'cleoin bizce meçhül 
duran yapraklarını güzel bir oekilde 
açmıştır. 

Bundan baoka yakında çok en· 
tressan diğer röportajlarını da gön· 
dereceğini vadetmiıtir. 

• • • 
Nevyork (Busod) Nev-

york HanaôrciUer grevinin ehem 
mlyetlol hUdlren iki evvelki 
mektubumu tamamlamak için 
bo merakı. işe bağlı birkaç 
rakam u birkaç kelime daha 
yumak lbımdır: 

Borada aeıoaörlere yukarı 

•ıığı taııma (•mudi nakliyat), 
diğerlerine de "ufki naklf yah 
deıler. Ufki nakliyatta otobfls 
le.r, yeraltı ve yerOetO ve havai 
trenler ve tramvaylar vardır. 

(Tramvaylara artık antika nak· 
llyat deniliyor ve demir raylar 
hemen her ıobktan kaldmh
Jor. Yerlerine çok gftzel oto 
bnıler konuyor.) Mfttehae~ıe 
&llıter Vlctor'a göre Nevyor 
kon aaanıôr eaf etleri ( dı var 
lçfnde feledlkleri yerler) birbir
lerin,. blrlf'etlrllecek oloraa 2100 
kilometre meHfe tutar. Bunlar 
itinde 41649 asaoeftr leler. 
~eaoıôrlerfo ~ftode taşıdıkları 

15 milyon loeana karıı yı:raltı 
te havai trenler 5,200.000 
oıobasltr 1,000,000 ve ıram 

taylar 1,000,000 klel ıaeır. 

Nevyork ıaaneörJerl Amerl · 
ka'da mercud Hınıôrlerl 4 de 
btrl ve umum A vrupa'dakllnio 
tar111ndın fazlad•r. 

Nevyork şehrinde mevcod 
650,000 blnıdan yOzde yetmişi 
6 ve 6 kathdır. Fıbt geriye 
~lan yüıde !lO yaklf'k: bina 
ltrın kıymeti yazde 70 mlkta· 
tı1ada olanların kıymetinden 
'-ılad1r ve şehrin mali, ticari 
~, endaıtrlel Jeleri hep bayak 
•e yak1ek binalarda yapılır. 
'-a1ıon için bir aaanaör grevi 
hbrln faaliyetine bay ilk bir 
lerfllk verir. (Buna bir mlaal: 
Şehrin 84 Oncll ıobğıoda 

l( katla ytUuek bir binada kn· 
tııımaş olan birçok tmallthane · 
-ı.. her biri grev yüıanıien 
rllde binden lklbln dolara 
•dar zlyaa etmekte oldukla· 

•
1111 mOlk ublbl olan şirkete 
'Gylemloler ve "aaanıörCGlerln 
~edtklerlnl ~yapınız ve maarafı 
~ tamısa llhe edlulz" demiş 

~ tdir. Mlllk 11blbi şirket buna 
elben razı olmoe; fa.kat binayı 
~te eden olrket ıek!lf 1 .kabnl 

para verf'D banka ctemloal elr 
keti tarafından verilen teminatı 
geriye çektirir ve borcu ödeme 
mllddeılol:d tekrar temdld et
meyiz• demle ve mGlk eablbl 
olan olrkeıia el ve ayağını bığ 

lamıetır 

Bu binada bulunan klraCI 
lmalAtbaoelerlo zararına iki ae· 
hep vardır. Biri: lmılAthaoe 

işçileri amele bh llğl azasından 
dır. Aeaoeörlerl işletmek için 
Asansör işçiler birliğine dahli 
olmayıp hariçten tutulan adım 
far tarafındın işlettirilen Aean· 
sörlece blomlyorlar ve merdl
veolerl çıkıyorlar. Bu yilzdeo 
birçok mesai Halı kayboluyor. 
Paydos ta erken yapıyorlar, 

İkinci sebep ise eşya nakllya 
tıdır. 1mıl edlJeo eoyayı çıkar· 
mak için birçok hamal tutmak 
mecburiyeti karşısında kalmış· 
lerdır J 

Apartımıolı olan binalara 
bir zamaodaoberl otomatik 
Asansörler kooulmağa baı:ılan 

mıştır. Bunlar için AaaosörcQ 
IAzım değlldlr. 

Çocuklar dıbl bu Asansörleri 
kolaylıkla lşletebllfrln. Ntıv · 

york'ta otomatik Aeaoeörlerl 
olan binaların adtdl 3000 e 
yaklaemaktıdn. Nevyork't• A1ıao 
sör 80 sene evvel ba~lamıştır. 

tık Aeaneör lellm'le işl,,ttlrllmle, 
daha ıonra ıo knYVetl kulla
nılmıo. şlmdl batan Aııaneörler 
elektlrlkle lolettlrlllyor. 

En çok yftkııeğe çıkan, en 
çabuk giden ve en bllyftk asan· 
ıörler Nevyork şehrindedir. Yak 
aaansörll Empayr Steyı ismin· 
deki binada (Dftoyanın en yllk· 
sek binası) 300 metreye çıkar. 

Yolcu a11oeörlerl daha fazla 
çıkar. Rokfeller blnaaındakl 

aeanııôrler 26 kilometre ıar•atıe 
havalanır. Ga111rftk blnalarlD· 
dıkl aHnıörler ynkla dftrt kam 
yono, yani 20 tonluk ağırlığı 

kolaycacık kaldırır. 30 katlı 

otomobil otellerlalo (Garaj) her 
bir katına otomobtller aHnıörle 
aevredlllr. 

Yftkeek binaların bazılarında 
yukarı katlarda bulunan ima 
IAıbanelere yok bırakmak ve 
yllk almak için kamyonlar asan· 
ıörle çıkaulır. 

Aeanıör ıaf la az olan binalar· 
da bit eaft içinde birbiri 
azerfnde, fakat birbirinden ayrı 
iki a1aneör toler, aıttekl çift 
numaralı ve alttaki tek onma· 
ralı katlarda durur ve bazıla

raoda aattekl ekapreeılr. Fareza 
40 katlı bir bloade ftstteki doğ 

CASUSLAR A~ASINDA HARP) 
hevam eden harb 

~ 8eıerlyet, harbe doğra gene 
la bir adım atmak llaere. 

1 
8auın devletler, mali kod· 

,etlerinin fevkıode barb bad
:lerı bazırlamıelar, en ıon 
~iller ahında sllihlanmakıa. 

\ llıbetlıtan'da harb herde · .... 
"1 lten'de . barb ifriti, tırpanını 
"=:ak için lnean kOmelerl 

kta .• v e ... 

leıler, caıue teşktlAtlarıoa en 
bllyGk ehemmiyeti vermloler, 
milyonlar aarfederek tlphelen 
dikleri devletlerin harp hazır · 

lıklarıoı, yeni ıllAb plAolarıuı 

öğrenmek, vesikaları aeırmak 

için perde arkaaındao çalıemık 
tadırlar. 

Bu, hakiki, kanh, maeraf lı, 
aUAbla bir harptir. Eotelicene 
senle karşısında timdi Fransa• 
ların ikinci baroıo, Almanların 
Geııepaoıo, "SoTyetlerln Gepe@I 
çahtaaaktadır. 

• dOrt ......... jlı& tefek· 

rış ı ır. e e ışı ırsa .. 

Lise Almanca muallimini11 Bozdağ'da çektiği bir fotogruJ .. 

Cenub, glloeşll ve m89l de 
olzll gOzel lzmlr'fn şlmallnln, 

kış sporu olan kayakçılığıo le· 
rasına to müsald bir yer oldu· 
ğuna ihtimal vermezstolz, de 

ğil mi? ..................... 
rudao doğruya 20 lncl lı:ata gl ; 
der ve ondan sonra her katta . 
durur •e ahtıkl birden 20 inci 

kata kadar gider. 
Şartı çok olan binalarda y•rı 

uaosörler r.kııpree ve yarııı 

lokaldir. Sonuouocu C"şld bina 
lar ekeHlyeıl tee"il f'der. Şaft

lar, binalarda çnlı: Y"' loıal et 
t' klttlnden bir derddlr. Çünkll 
Nevyork'ta kiralar ayak murab 
baı ftzerlndeo beeab edilir. BI 
naların ehemmiyetine göre her 
katta ayak murabbaı klraıı bir
den beş dolara kadardır. Bina 
larıo ehemmiyeıloe göre her 
katta ayak murabbaı kirası bir· 
den btt dolara kadardır. Bina· 
ların 11okak katları ve lklucl 
katları dtlkkıto yllılloden paha 
hd1r. Oodıa sonra ne kadar 
yllkeeğe çıkılır ise f lal o kadar 
fazlaıaeır .• \partmıoların en yak. 
ıek daireleri aşağıdakilerden çok 
fazla kira getirir. 

AsıneörG bubd11r çok. olan 
bir ıehlrde hali yazblnlerce 
vinçlerle amudi nakliyat yapıl 
makta oldu~u göralftr. 

Loodra'dao aonra danyanın 

en bayftk ıehrl olan Nevyok't• 
:lOO den fazla yGrllr (Maıebarrlk) 
merdivenler vardır. AHnsôrca 
ler ar1&ında kldıolar dahi vardır. 

2, 3 \' e daha fazla katlı bazı 
aile evlerinde küçGcGk aıanaör· 
ler vard1r. Bunlar n euaıa 

taşımak ve bllba11a ihtiyarları 

merdiven 11rmanmaktaa kurtar· 
mak için birebirdir. 

Evet, aeanıörler Nnyork için 
ne kadar faydalı lıe knga çı 

kıncı o kadar beltdır. Sulh her 
yer fçfn bereketlidir. 

Alımed Robenson 

kül, beynelmilel bir edebiyat 
teşkil etmiştir. Evet, harikulade 
c .. aaretlu, barlkoladti zekAveıler 
fevkalAde debtf'tler •e... bol, 
balnaoe cln•yeıln tereonam 
eden bir edebi yal .. 

En kunelll donluk, ademi 
'ecavCiz mlsaklarlnın yın181ra, 
ebedi doıtluk ve sulh vaatleri 
br1111nd• perde arkaıı harbi, 
cıeuelar hııırbl devam etmek · 
tedlr. 

Ve.. Diyebiliriz ki "Entelll· 
cens" cihanın İnglhere'ye dost 
ve dılımao batan devletleri 
ile Amansız bir harp yapmak
tan biran geri kalmamaktadır! 

Casuılar ve caaoıloklar hak· 
luada yazdan ba eaerde eneli 

EaJeWoeu ..... ıl71Hd el· 

Almanca muallimi Bozdağ 
zirvesinde .. 

Fakat bu gftzel sporun zev
kini her hanğl bir ıporco ta· 
tarea, ona mutlak hayran olur 
•e merak &1rdmr. Tarklye'de 
birkaç ıenedeoberl bu sayede 
"Uludağ,. ve "Elmadağ., meo· 
har birer kayakçılık merkezi 
olmuştur. Lakin lamlr'lllerden 
pekazı ıehlrlerlne tren Ye oto 
mobille yalnız birkaç ıaat 
0111kıa olan genlt karlı dağlar 

bulunduğunu biliyorlar. 
lamlr llıeet moalllmlerlnden 

Almaa Von Rummel, iki hafta 
evvel ilk defa olarak kayakla 
Bozdağ ılrveıılne çıkmış ve bize 
orada ~ôrdllklerlnl anlatıyor: 

- Ödemle şehri, genle Bos 
dağ s11tlarının altındadır. Uaak· 
tarda kar kllmeal H ganet şuaı 
altındı parlayın "Birgi,. ka1a 
b111 zeytin •e seni ağaçlarının 
yeşilliği ile, seyrine doyulmaz 
bir mansara teşkil ~tmekıedlr. 
Yeni yapılan otomobil yolun· 
dan :snr'ıtle yukanyı çıkıp, 

bir ıaat kadar da yaya yarı 
dOkten sonı·a pek mhaf lrper 
ver olan "8ozköyft.,oe geldim. 
Yarım saat lıtlrabatten ıonra, 

nayel ve ııulkaıdlerl teoribe 
çalıoılacallır. 

Boykot'un katli 
V .arıova'da, Sovyet Rusya 

sefiri Peıroı Boy kof katledll · 
dlğl zaman Sovyet c Ta1 » 

ıjanıı, bu cinayetin lnglllz 
entellceoı aervlıl tarıfıadao ya· 
pıldığını bildlrmlttl. İıter SoY· 
yet, lıter Çarlık rejimi altında 
olsnn, Rueyanın tn bay6k dat 
maoınıo entellceoe eervlı oldu· 
ğo muhakkaktır; bunan akalnl 
bıeta Ro•lar olmak azere el· 
banda blçalr kl.mıe iddia ede· 

... guran, Fakro Zarurettir . 
Parlı :H (A. A) - Radikal 

ıosyallıt Republlgoı gazeteılnde 

eekl b•obAkan •e ıenaıo f inanı 
eucamenl bııkanı M. Cılllıuka 

diyor ki: 

- Franaa'nın Frıoıız Alman 
mee'eleslle dar zihniyetten Ari 
olarak meogol olması llıım 

gelmektedir. Bcıtan anlaımaz 

Jıklann bıtlıca ıebebl ekono 
mik lakro zarurelllr. Binaen
aleyh berıeyden evel bGtün 
mllletlerlu ekonomik ye f inan· 
ad bir it birliği yapmaları 

fcabrder. BugOoka ılyaei gGç· 
lflklerl bertaraf ettikten ıonra 
bıtlıyacık olan mazakereler 
eeoaaındı Franıa'da böyle bir 
fo birliği için kendi payını 

koymalıdır. Mohıkkak ola11 
blreey varsa o da ht!rhaogi bir 
anlaımanın ancık muea•I h•kh 
milletler araııoda vacude getl· 
rlleblleceğldlr. l<'ranıız devlet 
adamlarının ıuou bllbaua na· 
sera dlkk .. te almaları llaım ge· 
lir ki, ıolh muahedeleri artık 

pa1lanmııtar. Bunların bGyGk 
bir kısmı ılmdlden yıkılmıttır. 

Veraıy moab.,deılnlb dı varları 

lae muhakkak Jnhldamı gör · 
mek. lelrak etmek l&tf!mlyerek 
böyle bir binanın arkaıında 

rehaffus eım•k için ıerar eyli · 
yen Franaa'oın ü:ıerlne çök· 
mClştClr. 

Cumuriyet Yo-
.................... 1 

rüyen Bir Eserdir kır llzerlnde çift uzua tahta · 
ları ayaklarıma geçirdim ve ka 
yak adımla k;rlar araaıodan 

tf'peye kadar yOkeeldlm. Altım · 

da "Kaçak Mendereı., nehrinin 
yatığını ve karşımda bulunan 
emHlslz dağları görlyordom. 

Tf'pe fizerlnde lodoı rGzglr1 
oldd~tll estiğinden, memnunl 
yelle mftnzni bir •adiye açı

lan dik olmal yokaelara kayak 
lanmı çevirdim. Ne gllzel bir 
lolo, yarabbi! .. lllbahar karları 
fena df'ğll, kayak ve yum~eak· 

hr. Hareketim çok seri oloreı, 
kısa bir aallama veya atlama 
ile durduruyor ve tekrar ııa 

jıya ehap ediyorum. Bosdıj 

mevkllnl, Alp dıjl•r1 ile mu 
kaye1edea çeıklnmlyec~jfm .. 

Boraya geldljlmden bir gece 
ıonra, hafifçe ıos gibi 1erplnıl 

kar yağdı. Razg&r tepenin ıh· 
rlllklerl Gıerlnde gGrleyerek 

havaya kardın baynklar fırla· 

tıyordu. Ştmdl kayakların al· 
tından çok uhmetle tepeye çı

kıyorum. Nihayet k.ayaklarımla 
ıon kar izleri Oıtande, çiçekler 
ortaunda ve bir kayaaAın kı· 

yıcığında dara yorum .. 
Sporcular için Bozd•f ı, &abll 

Uludağ gibi .. onförlG değildir. 

Ganeı alı.oda parıldayan ıoa 

ınz daz kar ve daı kar yo 
katları bunda heaGı nokıaa 

d1.r. Fakaı lleıllemlı bir kayak· 
çıya Bozdaj'ın btlbaua dik ve 

kayakh ıaraf tarı göralmemlo 
bir ıeYlç hazırlar. Bir ıporco 

ııfatlle dlyebUlrlm kt: K.11a sa 

manda, Tark vaıanını ae•en 
Tark ııporcolarının. kışın dıbi 

kıyaklarla Boadafını yerleşe · 

ceklerlnde n sağlam dığ hava· 
ııada "Beya• çareaf keyfini,. 
tatmin edeceklerinde biç ıaphem 
yoktur. 

Taa Ajanıı, Boykofon katli 
dolay111le1 enıellcenı ıerviıl 

Hde bolınlım dGtm•D• delil, 
r.iban aolhonun da en amanıız 
bir dilımanıdır" demlı te her 
çıbn harbin ba ıeyıanl ıeoek · 

kalan doğrudan dolt'aya •eya 
blln11ıa eseri oldaıono söyle· 
mittir. 

Boykof cinayeti nedir, naııl 

oldu? laab edenek eatellcena 
eervlıln faaliyeti hakkında da 
ktfl derecede IHhat .ermiş 

olnraı. 

K.om6nllt olda~uno iddia 
eden Ye ulaıe bir So.yet pua· 
portuaa malik bulanan Stanlerg 
llm!ade blrlıl Buya-Fludlya 
b.Waada 7akayı ele qrmlfd. 

__ .............. __ _ 
Denizli'de halk hO
yDk bayram yaptı .. 

Drnfzll (Ôarl) - Denlsll'yl 
llfparta'ya ve Dinar · Karakoya 

yolu ile Afyonbrahlıar'ına bı~ 

hyan demlryolunan ilk ederini 

yapacak, Ankara ve litanbul 
yolcularını taşıyacak olan tre 

alo pızar gaoa ıaat 19,48 de 
Denizli'ye gelece~lol haber alan 

balkıroız, cumorlyeılmlzlo bu 

büyak z.Ce ini IAylk olduAu 

törenle •e şenlikle karşıl•mağı 

arzu eımfı, hılkımıaın içten 

gelen, camuriyetln bcıyak eıer 

Ye saferlerine karşı minnet Te 
eevlnç daygalarını ve ilgilerini 
gllıteren ba ar•aıuna C. B. 
Partimiz ön olmaı, tertip edl· 
len program daireılnde Te ka . 
dın erkek binlerce balkın •e 
halkevl bandoıunon lştlraklle 

baycık bir tören yapılma,, lı · 

taeyon belediye tarafından elek
drlkle donatılmıt •e ilk hpar· 
ta Te ayni umanda Ankara ve 

İıtanbal treni binlerce halkın 
allı:ıtları Ye yaoa11n cumarlyet 
naselerl ile •artılanmııtar. 

- Denlıll'Ulerla, camarlyetla ba 
bGylk eıterlerlne lı:artı minnet 

ve ttlkranlaraaıa ba cotlan 
tezahClrala llbayımız Ekrem Er· 
ten, C. 8. P baıkanımız De· 
nlzll meb'uıa Bımdl Bergman, 

şarb•y Naili, halknl baokanı 
Eeat kaymakçı allelerlle letlrak 

eımltler ve halkewl batkanı 
Esat Kaymakçı trenin ~ara gel· 
dlğlnde bir ıöylnde bolun mat· • 
lardır. Ba törend.- bulunan 
binlerce halkın konoomalar• 
hep birdi: Tarlı:lye camorl1eıl

nln dört bir tarafını koe•taa 
bn dttmlr ağların meıalelerl ve 
samana kıMllmak, kolaylatlıt· 

malt ulert Ye blltOa yazlerde 
bonon ınlncl.. 

Amerika'daki 
Yeni Krediler. 

Harp kasdı yoktur! 
Vaılngton, 1 (Radyo) - Ha

riciye h.kanı M. Kordel Bol, 
Rlrletlk Amertka'nın milli mG· 
dafaa l9ln kabul ettltl kredi· 
lerln bir harp kaldı ile altkaıı 
olmadııın• ıöylemlttlr. 

Ayni a ... nda lkti-tl yuf. 
yetler ıılab edllmedlkoe .. yael 
..aa.ı..., ................ 
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V enizelos Bize Karşı Bal
kan Harbini Nasıl Açtı? 

Evet, Avrupa Osmanlı ordu· 
larının zafer kazanacağından, 

Eafer kezanmaea btle bndodla· 
rını muhafazaya muktedir ola· 

cığıudao korkuyordu. 

Fakat beri tarafta, hasta ada· 

mm Balkan mlrBBı etrafında 

mdthllJ bir lhtlrae fırtınası ha 
ımlanmakıa idi. 8o1garletan, Se· 
lAnlktf!n AyHtefanos'a ve Bor· 
gaza kadar bCUftn Trakya n 
Makldonya'yı istemekte idi. 

Bulgar çarlığı lstanbol için de 

ısrar ediyordu. İstanbol'a gir · 
mek bueoeonda kendfelnde tabii 
bir bık gOrmekte, mftttef lide
ri ne letanbol'a mokt>bll gub 
ve cenubundan en kftçftk bir 
taviz vermf'ğe razı olmayordu. 

Vakıa, Bulgar'ların bu lbtl· 
rae ve lernrları, Balkan htlfa· 

kını bozulmak tehllkealoe o~· 

ratıyordo. 

Balkan ittifakı, gayri tabit ve ancak tek dava 
aleyhine kurulmuş garip bir ittifaktı. 

dı bir Yunan Romen, 

S11p lnlf•kı idi. 
• • • 

••• 
Bulgar 

Uo1gar'lar Avoıtory•'nın Se· 
llnlk'e inmek ılyaeetlnden çok 
kookolınıyorlardı. Bosna . Her· 
sek'ln llhalu, Sellnlk'e inmek 
için ahlan ilk •dım idi. Arna· 
votlok'ta Malleörlerln, katollk 
Arnavut'ların birinci derecede, 
Mftslftman Arnnot'ların d• 

ikinci derectd' himayesi, ıark 
ıtmendftferlert elyHetl de &ılA 
nlk davaelle elddetle alAkadudı. 
A voetorya, SelAnlk yolu 6zerln· 
de Sırbistan'• da engel addet· 
me:kte idi. 

Sırbistan, SelAnlk davasında 
Bulgarlara · A vustnrya'yı karşı 

haemıne bir elyaeet olduğa için· 
çok yardım edebilecek bir İs· 

lıh devleti idi. 811blstan, Rue· 
ya'nıo da en ziyade himayesini 
kazanmış bir devletti. Bununla 

beraber, Sırbletan denize mıh· 
reci olmıyan Te barlct dcır'!ltf . 

olu mtıblm kıımını A vuetorya 

ılmendftferlerlle yapmak mec 
burlyetlnde bulanın bir mem· 
le ketti. 

SelAnlk'I de A TUaturya ahrea, 
Sublstın er veya ~eç Avostur. 
ya'oın lktuıadt atlfoza ahında 
bonılmağa mıbkdm idi. 

Sırbletao'ın da Oımanla top 
raklarında mftddelyatı nrdı; 

Koson n İşkodra'da tarihi 
haklar iddia ediyordu. Fakat 
A vaetorya korkaeandaa ileri 
gldtmlyordu. 

l?ll de Tedaftt n gizli 
Bulgar Sırp ittifakı, SelAolk da · 

va11nıo ileride baeka bir tekilde 
halli için Osmanh" ve Avoeturya 

duletlerl aleybin-ı aktedllmle 
bir lnlfaktı. 

- Sonu var -

K Oçük Lindber- cTabklkat etı~'atle intaç 
edflecek ve Hıoptman'ıo lehine 

lngi liz Kabi
nesinin Vaziyeti. 

--·-····· .. ·---- Baııarafı 1 inci sahifede -
binaen bAll bfty6k bir ihtiyatla 
hareket edilmekte ve her la· 
raftan taevlblnl kazanabilecek 
bir nellce elde edflm,ğe çah 
ıılmıktadır. 

Hakkında matlık ıurette 

ittifak mevcud ol•n baılıcı 

noktalardan biri kabinenin bo 
erklnı harbiye mftzakerelerlne 
matlık bir lootrol tatbik et 
meal lftzomodur. Bu beyaz ki · 
lapta mftoderlç mes'eleler hık · 

kında mevcud mtıblm lhtlllf. 
lara rağmen kabinenin istifası 

hakkındaki şayıalar nefret ve 
infial ile karşılanmakta ve 
bunların haricinde İngiltere 
için 11rarlı teelrler yapmak 
amacını takip ettiği blldlrll · 
mektedlr. 

Bezı bGttlmet mahıf ilinde 

bu e•yıalırı çıkaranların kabl 
ne azHı araeıoa nifak eokmık 

letedlklerlnl açıkça kaytedlllyor. 

Londra, 1 ( Radyo ) - M. 
Hltler'lo vndlğl cevıp, ErkAna· 
hırbiyeler temaeı ftzerloe itirazı 
hnldlr. Bazı İngiliz gazeteleri, 
Baldvln kablneelnln devrilmek 
ftzere olduğunu yazmaktadırlar. 
Maamaflh, ılyaei mebafll bu 
h•herl manlsız ve mevsimsiz 
~örmektedirler. 

Venlzelos, bu davada hlBBI· 
yahna h4ldm olmak: siyasetini 
mftkemmelen göetermlştlr. Ro· 
manya ile de hoeoai surette 
anlaearak, Osmanlı tehlikesin· 
den eonra Balkanlarda bışgös· 

termesl muhakkak olan Bulgar 
tehlikesine karşı da bazı ted· 
birler ittihaz etmişti! 

gİD Katilinin bir nzlyet haeıl oloraa, gene 
tecil olunacaktır.,, Demlıtlr. 

• Lord Çorçll'ln lsıifaeıodıo 

sonra Bıldvtn kıblneelnln mev· 

' kllnln eartıılmış olba~onu iddia 
edenler ço~almaktadır. 

idamı Geri Kaldı r 
••••• Çıplaklar 

• • • 
Balkan lnlfakmın gizliden 

bir emri vaki haline '-eldl~I 

aırach, Oımanh hftktımetl bası 

yerlerde Rom ooeoroou ıebct · 

re bağlamış ve Selaolk'tekl 

boykot da bütftn şôhretl ile 
devam etmekte idi. 

Con Tftrk'ler, B•lhn f•cl• 
BIDI sonuna erdirmek için yeni 
usuller ve bu usuller Hreıınd 
yeni elddetler tatbik etmeğe 

baılamıel.rdı. İtlr.t llzımd11, ki 
Balbalara teskin için lttlb11 
olanan tedbirler ıneıod• Ka· 
çınlk, laa Ruletin meselelerinde 
Arnnud'lu d• zırar gôrmekte 
idiler. 

Cavlil pıea tedlb ve lslih 
heyeti gibi birkaç heyetin bir 
k•ç eenelik ciddi meealel, ne 
olorea oleon Balkanda komite· 
clll~ln f11llyetlnl tabdld edeceği, 
isyanların ônGne geçeceği om· 

h•kkaktı. 

-5-
Bulgar'lar ı·e Sırp'lar 

B•lkan ittifakının, Oamaoh 
hftkO.metl aleyhine bir Romen, 
Yunan ve Ielu ittifakı idi. 
Reımi Ye zahiri manası ha idi. 
Fakıı bir de hakiki manaeı 

vard•: Bo ittifak, ayol samın· 

- Başı 

yarmıılar, 

tardır. 

1 inci şahif ede -

hıpf Hneye dolmoı · 

Son gClne kadar itidalini ma· 
halasa etmf e ol•n Bonptman, 
buluncloğu böcreden çıkar1larak 
elekılrlk aandalyaıının bolun· 
doğo salonun yanındaki bir 

odaya getlrllectğl ııradı ıRlı· 

mağa başlııoış ve: 

"Ben m11umom1 ben katil 
değilim ... 

Diye haykırmıttır. ATukatı 

Kıeer, mOjdeyl nrmek Clsere 
1alona girdiği saman Baopt· 
man'ı ıAlarken bolmuı n: 

- .. Çok bahtiyarım timdi· 
den ıonra iyi haberler getire· 

bileceğim." Demletlr. 
Elektrikli Mndalyenln bulan· 

doğu ıalonda oıaı pıhltle, dini 
telldnatta bulanacak pıpmz htlt· 
mtln lnf11ına lntlıar ediyor 
tardı. 

Haoptman, NTakatanın ba 
sözlerine, yalnız; 

- "Ben katil değilim, mı· 

ıamam. » Cevabını vermlıtlr. 

Baoptman'ın karııı çok neıe· 
ildir. G11etecllere: 

- c Ben onı kHntıcaıım· 
dın emindim. ÇGnktl kocam 
katil deilldlr ... Demlıtlr. 

MClddelamami, idam htlkmtl· 
ntln Perıembe glntl infaz edl · 
llp edllmlyeceAI sualine; 

KATYA. 
Çar'ın Mavi Şeytanı! ~ 1 

-33-
.Adeıa hlulyatımlı böyle oy· 

nama.. Kalblmlo ııtıraplarını 

daıcıo, bu elemli ıyrıhk zıma· 
nında senin ne yıptı~ını, ne 
dftşftndftğftnft ben ne btllrlm? 

Napoll eef irinden, senin ıebrln 
bQUlo dtllkanlılarının batını 

döadftrdDğ6nft haber almak be· 
nim için boşa gidecek bir ha 
her midir? Yemin f't hına, ki 
b~nden bıeka hıçblr klmeenln 

mın bıeına yemin ederim! Beni, 
kendi olduğunuz yere göt6rflr· 
seniz, tamamen elzln olacağım. 
Maesade ediniz, erkek elbleeel 
giyeyim ve ıls reımea Kola 

Dolgorukl'nln 1868 atneslnde 
imparatorun iç oğlanı tayin etili· 
dlğlnl blldlrlalı. Kola ile h4'· 
nim ne kadar benzediğimi ılz 

bllmezalnlz. Kola da, kıı elbl· 
sesi giyerek yenkem L61ı ile 
Nıpoll'ye giulo, orada Veıô• 

-.aıaın eteklerimdeki .NıpoU 

Rej ik Ahmet Sevengil 
İçtimai ve milli bir davayı 

özhl bir ııan'at aıle11e11iyle tetkik 
eden t"lit romanıdır; kozmopolit 
bir muhitin eğlence hayatı yanın. 
da Aaadolunnn ve bir kmm İıı· 
tanbul'an yıllarca çektiği ıetırabı 

yakından gören ve canlı bir mem· 
leket dekora içinde gösteren bu 
eı~r merakla bir gönill macerası· 

nın örgflıil içinde iılenmiıtir. 

11 Nisandan itibaren 
KURUN gazeıesinde tefrika 

edilecektir 

1

\. 

~llbll hukuk hlklmllğlnden: 
Salihlinin eıklcaml mahalle· 

sinde mukim mehmet kızı eml· 
aenln kocaıı tatar maıtafa aley. 

bine açlığı boıanmı dnaeının 

tabklkıtındı ıahltler dinlenilerek 
mlddelıleyb maatıfa hakkında 

gıyap kararı tebllAtne karar 
nrllmlı ve mumalleyhln ika 

metgthı meçhul balanmaı ol· 

doğundan lıba llAnın netrl ta· 

rlhlnden itibaren 5 gln zar· 
fanda itirazı Tarla blldlrmeel 

ıkd taktirde bıkkındı gıyaben 
dnamı tıhklkıt ve muhakeme 
olunıcaAı n artık kendleloln 
muhakemeye kabul edUmlyeceğl 

ve daratmanın 21 4 936 tarl · 
hine •at 11 e bırakıldı~• lltn 
olunur. 846 

dursun ... 
İmpmrator, içini çekti : 
- Katyı.. Dedi. GtllGyor· 

ınn, ıeo ve tıbnıD; •e... Bir 
dellıla! Bahar kadar gtlıelıln .. 
Şimdi ıenden ayrılacağım, o 
kanetll Ellse aarayına dönece 

Alm; mıaleaef ıenl beraberimde 
gôtlremem. Fakat Opera balo 
ıuna geleceksln.. Lonnan reı · 

mi geçidine gelecekeln. Stro· 
gofıkl' ıe llıım gelen emirleri 
Terdim. Göndereceğim çiçek 
demetini reddetme! 

• • • 
Fraoeı imparatoru 6ç6ocft 

Napolyoo, imparatoriçe Ojeol, 
Proeya kral ve krallçnl, me· 

nekeeler ve göllerle sftslenmlı 
olan ôa eaboede ikinci Alek· 
nndr'ın etrafında boloouyor· 

Eden, Hallfıke, Nevll Çem 
berlAyn ve Vestole bir cephe, 
Lord Monael, Broo ve dljter 
iki bıkan ds bir <'tpbe halin· 
dedirler. M. Baldvln bu iki 
cephe arasında mfttneddittlr. 
Birinci grup ltalya aleyhtarı ve 
Iıalya'nın tecridi tarahırıd11. 

Mancester Gardiyan gazeleaf: 
"Eden grobo, Italya'ya karıı 

olaa zecri tedbirlerin kaldırıl· 

mıeını kabul etmemektedir. Al 

Demektedir. 

Egespor 
Dlln akıım Şarkspor koltl 

bile Eırefpaea spor kulftbftoe 
menıop gençler Dolaplıkuyo C. 

H. P. kamun binası 11looonda, 
federe Şarbporla gayri federe 
EtrefpHpı epor kulftbClnCln bir· 
leımeel için bir toplantı yıp · 

mıılardır. Kongreyi Cemal GI 
mftpyak açmıe, relıllğe kımua 

yönetim korulu ftyelerlndea 
Kemal seçllmfıtlr. Birçok te · 
mennller ve samimi basblb11l 
lerden ıonra Şarkepor teminin 
(Egeepor) olmaeıaı karar veril· 
mletlr. 

İdare heyetine de : Cemal 
GGmftıayak, Nazif YörOkılp, 
ecHca Borbın, HClıeyln A vnl, 

Mustafa eeçllmlelerdlr. Yeni 
(Egeapor) kol6b6ne maTıffakı · 
yeller dllerls. 

preneee Lafı, genç gGrftmceal 
gOzel Kıtya ve kont Strogofskl 
mevki almıelardı. Kıterln Dol· 
gorukl'ye tahılı edllmlı olan 

karmııı kumaıtıa koltukta, yı· 
semin ve gllden mdrekkep, 
Ruıya ealtınat renklerlle yapıl · 
mıı bir kurdelt ile bıilanmıı 
gaıel bir çiçek demeti Tardı . 

Kıtya, bu demeti aldı, derin 
derin, fakat yftz6 kızararak 
koklıdı. Fakat, Lftlzln fnka· 
ilde hoınudıoslu~a rağmen, ' 
koata lettık kftr edeceği yerde, 
imparatora baktı ve ıelAmlıdı. 

Çar, dGrblnlnl gözlerine koy· 
do, ayale kalkarak Katya'ya 
b•ktı; bfttftn localardık tlr.rlo 
R0ılerl imparatora dônd6. Kat 
ya, imparatorun eeltmını, çiçek 
demr.tlni gôğCle Gzerlnde aıkmık 
ile mukabele etti. 

Borsada 
o 

izinli başmuallimle 
Ücretle çalıoaolara ve 

hl eri f çln yılda aHmf 15 
Üzüm ıatışlam 

Ç. Ahcı K.. S. 
229 Üzftm kuru. 1 l 25 

vr. raporla tthakkuk eden 

1~· S. lalıklarından dolayı da iki 

için verileceği mHt kanunoD 
13 nncft maddesinde yazıh 

doğu ktUtGr bakanlığıodın 
rlmlsdekl alakadarlara bildi 

79 İobhıar lda. 6 50 
17 Ş. Rtza halef. 13 
12 Keten lızet 11 
14 M. j. Taran. 12 50 

351 Bugftnkft aahı 
501263 Dankft yekdn 

501616 Umum " 
Zahire satış/an: 

7 50 
13 50 
)~ 

12 50 

Ç. Cln!i K. S. K. S. 
455 Buğday 6 öO 7 75 
182 Mıeırdarı 5 50 5 50 
14!1 Suııam 21 21 

mittir. 
olan baımoallimlerln man., 
idare ftcretlerl hakkında da 

mıdne hftkmtlae göre muadl 
yıpılmaıı ve hastalık lılol 

iki aydan fal'lla eftren baıoı 

aHlmlere iki aydın sonraki s 
mao için munzam idare or.rt 

176 B. pımok 42 42 25 nrllmemesl tmredllmlştlr 
5311 ki. ceviz ka. 12 50 13 -----~ 

Bugcıo ıobe kltabetlne not Müzayede ile fe' 
ettirilen ve henftz vlzltaeı ya· 
p•lmamıı olan pamok sahıları. kalade satış: 
75 B. pamuk 42 42 5 nisan 936 p11ar g6nG 6' 

-------
Kemalpaıı icra memurloğoD· leden evel saat 10 da traaı 

dan: caddeel Sadık bey meTkliO 

İzmlr'de pol!ta ve ıelµaf lda· 
resine borçla Kemılpaııda mu· 
kim posta ve telgraf mftteka· 
ldlnlnden Fehmt'nln işbu bor· 
cundan dolayı tahtı taearrofon· 
da bulunan Kemalpaıa'oıu Çe· 
leblyıeka mevkllode tıpunun 

A goetos 934 tarih ve 18 N. sun· 
da kayıth ve tarafları gftndoğ· 

dosu Koeıf, baheı Kayako, poy· 
razı Moetafa, kıblesi çay ile 
çnrlll ve f!trafında 38 hftyftk 
ztytln, 40 adet bir senelik ıeı 
zeytin ve 1 O adet bir senelik 
&IJı armut ağıcı bulanan bir 
hektar 6542 metre murabbaın· 
da olan ve heyeti omomlyeel 

150 Ura de~~rlndekl bir kıt'a 
tarl111ının birinci artnmaeı 

1 ·5· ~ 3ı3 t11rlbln., mftsadlf 
cuma gftnft ıaat 11 de Kemal. 
paıa icra dairesinde yapılacaktır. 
Bu art~rmada tahmin edilen 
kıymetin yftzde 75 ini bulursa 
en çok arllraua lh•lesi yapıla 
cağı, bulmadığı takdirde ikinci 
artırmaya çıkarılacağı ve ikinci 

ırı11mıaı 15 ·5· 936 cuma gft· 
nft saat 11 de Kemalpata icra 
dalreelnde yapılacağı ve bu ar· 
tırmadı en çok artıranın Oze· 
rlne son ihalesi yapalaeakıır. 

Artırmaya lıtlrak edeceklerin 
yftzde 7 ,5 pey akçeel veya hın · 

kı mektuba ibraz etmeleri IA· 
ıımdır. Artarma ıartnımelerl 

berbeln gôrebllmeel için ıç•ktır. 
Bu gayri menkulde bir hakkı 
olanların nrakı mtlebhelerlle 
birlikte 20 gftn Hrfında Ke· 
mılpaıa icra dairesine gelmeleri 
ıkel takdirde hakları tapu el· 
clllle eabh olmadıkçı paranın 

paylaımasıodao hariç kalacak· 
lam ve bu gayri menkulftn 
dellAllyesl mlıterlye ald olup 
nrgl borcu eatıı bedelluden 
totulıcığı ve daha fazla mahl 

mat letiyenlerln Kemalpııa fo. 

raeımn 935-161 111yıh dosya· 
eıoa mftracaatlara ilin olunur. 

bnaeını çalmığa baelıdı, herkeı 

ayala kalkh. Der perde ırasın 
da, çaran dtlrblnl Katya'yı tn· 
clh etmle gGrCllda. Berkeı me· 
rak ile bu mınıarayı seyretti. 
Ve genç kızın lımt herkeıe 
mıldm oldu: 

Bir Rue dilberi. 
Evet, Preneee Dolgoroki 
ETii mi? 
Bıyır.. Y 1ıngeslnln nera 

retl alhnda bulunuyor. 
Metreel midir? 

- Öyle gibi. 
• • • 

Ertesi gfto, 5 Hazirandı mo· 
balefet eahlanmıştı. Imparıtor 

Alekeandr, Clçftncft Napolyonla 

birlikte Sen Şapell ziyaret enf ~I 
nklt 111hklarla kareılandı. Bir 
avakıt goroboadaa ayrıları, 

ufak tefek avukat clbbeıf.nl giy· 

•it bir .Um, euar-

687 No. lo Muammer beyi' 

evlndf! maruf iki aileye ' 
fevkalAde lake mobilyalar ot 
zıyede eoretlle satılacıkt.r. 

FeTkalAde lake saray maot• 
IAh 9 parçadan mClrekkt-p ol 
talnmı, 3 ayoıh modern bOff 
yeni bir halde lsmlrde eaıJ 
bulonmıyao A. Gvand mark•• 
alaman piyanosu ve tıbıreı'ı 
tablalı 9 parça A vrııpı maot• 
llllndan bezerın salon takı.;ı 

prodz birer buçuk kfetllk A.ı' 
pa mamolAhndın iki adet I~ 
direkli karyola ma somya ıe• 
rar bir adet iki kişilik ti 
kel karyola ma eomya 
lel eemslyellk, 3 adet iki 
kapılı aynalı dolap ceTlz kılıi' 
ne 3 ayoah, 2 beyas karyo 
birçok A nopa yemek lskelOll 

lerl, kare anahtarh yemek dl' 
eaları, 12 adet deri lskeı0l" 
aenant, dıTar eaatlerf, emeaıl 
lftke graadlrlı marka salon gı' 
mafonu ve birçok plAklarlle, ce 
ıemelyellk, birçok yağlı bO~ 
levhılır, maun eemlne ıyD; 
9 parça ipekli kanape takı.-" 
yazı mıldneel, bir ldelllk ,r 
rapı mauolAtı nikel karyol" 
fevkıllde sarlf ve nadide ele~ 
tlrlk Hlselerl, jardlnyerı, 

parça kadife oda takımı, ce-' 
saybor, 7 parça baıır kaolf' 
takımı, perdeler, kaplan deıtı'ı 
bıbçe kanapnl, ipekli ıeıl_.. 
poker masaları, komodlnoll'' 
nzolar, kuılu aynı, marO~,
blr kanape iki koltuk, eıej~ 
ler, sarı telemeli gayet ' 

" mangal, elgara eebpıları fi 
birçok tabın halıları, kllllll 
eeccadeler nsalre. 

Ayol zamanda eT icara fttf 
lecektlr. Fıreata kaçarmayıo•• 

Fınat artırma aaıoo' 

D. 4 
Asla Şınık 

Telefon: 2066 

venlerfnde imparator Alekl" 
•• dra doğru ilerledi n yasr0 

tarını ııkarak : f 
- Y ııaıın Lehleıan M0'1 

Diye bağırdı. ti. 
Bu adam Şarl Foke idi! ll.;J 

yı'nın Parla sefiri, çok bef 1'' 
bir mnklde kaldı; Clç6nc0 J 
polyon da endlee içinde b 11" 
nftn yaunındaa korkaıağı ,ı 

ladı. Dıba a~ır ve humaoe 411 
mıyleler artık tahakkuk '&" 
gibi idi. Polle fa•llyet ye ıe •· ' ,.., 
içinde Roe lar imparator -; 
eandrı, bir an evel Pırie'I 1 

için eıkıetırmaktı idiler. 11,. 
Aleklaadr, bu firar tekli 

rint, nefretle reddetti. 
• . . _,,._ 

Erteıl 6 Haziran pert~ 
gtlnft, Lon Şında'da yap• 

eıkerl geçld reıml glnl 

-~Yı 



Almanlar; Fransa, Belçika Ve Alman
ya Arasında 24 Senelik bir Pakt 

Teklif Ediyorlar .. 
- Baştarafı 1 ci say/ada -

dik etmeal, Almınya'nın mGI 
temlekeleılnln ileri de "Y ınl 
te1bll edilecek bir zaman içinde" 
ladeel, Milletler cemiyetinde 
teıkll olanıcık bir komlıyonan 
yıpılacık olan ademi tecHb 
ınlıakını ıark n tlmal dnlet· 
terinin de lıtlrık edebllmeaJ 
için tetkiki; batGn banlar kı . 

bol edlldlğl takdirde Almınyı 
milletin ceml7etlne dôameğe 

ımıdedlr. 

Bitler, bandın bııka ılllh· 
lınmı yarıııaın durdorolmıeı 
için bası teklifler yapmıı, ıôıCl 
geçecek konfenaıl• r ıoplınmı · 
ııaı lıtemlıtlr. Boğucu g11, se 
birli gu, yugm bombalırı kal 
lınılmuının yııık edllmeal, 
açık tehirlerin bombardıman 

edllmemeıl, h1rp 11huının 40 
kllometrellk kıımındın fuluı · 
nıo hiçbir ıoretle bombardıma· 

oı ttbl tutulmımuı, ığar top 
'e tankl1rın ka\lınılma11aın 
Jıeak edllmeel konfennıçı ka · 
rırlııtmlmabdır. Bandın ıonra 

dı ekonomik mee'elelerla •Hı• · 
ıaa bıheeclUmeıl Te ınlaımılar 
Y•pılmııı ırsa edlldlAI blldlrU· 
lllektedfr. 

Londıa, 1 (Rıdyo) - Lon 
drı mehaflllnln Bltler'ln ce
'•b•nı Terdlğl themmlyet n . 

•likayı eerc6man olan Taymlı 
gaaeıeal: 

Ba ceHp, lld e111a mftltcı · 

lllttlr: 

Birinci eeu; Lokarno dn. 
letlerlnln DOIHıdır. ikinci u11 
tı 7 martta nrllmlı olan Al· 
tnıo mcımorandını mGıtenlulr. 

Mornlnı Poıt: 

Almıa marahhaaluı, mCl11· 
~ercılerln Londra'da yeniden 
bı1lam111 için meali earfede 
Ceklerdlr. Çok yakın bir Atide 
1116ııkerelerln bıobyıcaıenı 

eının balaamıktldırlır. 

M. Bitler, bu cnıbi not11ı 
ile Fr1naa Te Belçlkıyı her· 
lııngl haımıne bir hareketten 
lemin etmektedir. Bu hueuıtı 
ki teminat nazarı dikkate ıha · 
lllığa liylktlr. Uemektedlr. 

Partı, l (Radyo)- Von RI· 
benırop'ua lngllfs hariciye lda 
reılade M. Edea'le bu 11baldd 
lllCUAkatındı, Almıa eklıperle · . 
l'foden Ven VJgof n diğer 
tıkıperler de hazır balonmoı 
lırcLr. 

MGIAkat eaıt 10,45 de ol 
.._Q, n Almıa marahh111 Bit· 
ler'lo Lotarno dnletlerlola 
~rarıaı .erdiği cnıbı M. Ede· 
'-e •ermlıtlr. 
b Al. Eden'ln refakıtlnee Lord 
llltlffıkı balaamuıtor. 

MalAkat kıaa eGrmaı ve Al 
lbın munhhaaı h1rlcl7e daire · 
tt1aı terketmlt Te Almın ı1efa · 
teıbıaulne dôamfttUlr. 

&t, Eden Hıt 18 de matbuata 
'e'•bı nrecek n Londrı ile 
~rlln'de Almın ce.abı notHı 
)ot aaauı neırolonıcakt1r. 

il '1 Eden de Lord Ballfanı 
e birlikte baevekllla nezdtne 

ltt-.ıı, Te lagtllz kıblaeal he· 
'-'e• toplaamııhr. 
~ ~·lll•D ce.abı not111 Jn~lll:ı 
•blneılnde tetkik edildikten 

~'»rı, aotıaıa birer ıor~ıı 
d "-neıı, ltılyın Te Belçika Lf>a 
" lef h )erine •erilecek tir. 
flırtı, 1 (Radyo) - Maten 

~~teılaln Lonc1ra 1711111 Al 
• 111akabll tekili terinin dan 
~ be•G• lnglllı'ceye ıercOm11 

•• 
edllmemlı oldağoau blldlrmlıtlr. 

Ggçen defo oldogu gibi, bir 
yaohıhğa meydan nrllmemeıl 

için, teklifler ıercClme edildik· 
ten ıonra Von Rlbentrop tıra · 

tından kontrol edilecektir. 
Almın'11rın yeni fekllf lerile 

Ren'ln Belçika hadodu kıı 

mından 11kerlerlal geri çek· 
mele manfıbt etmeleri mub 
temeldir. 80 aoretle eneli Io 
gUıı'lerl kuımen tıtmln etmlt 
Tr Belçika He Fran11'oın dı 

arıl1rını ıçmıı olıcıklardır. 

Pırtı, 1 (Radyo) - Bfttao 
Fr1aaıı elyıd mehdili n Frıa : 

111 matbuatı, loglll• - Belçika 
n Fran11 ErkAnı harbiyeleri 
temHlarlle themmlyetlt ıureue 
mcıgol bulanmıktıdır. 

Fran11• 'lar, lngllli ılyuetl 

hakkındı hoınotıoılok göıter· 

mektedlrler. Eden'ln ıly11etl 

tuhaf gOr4lmektedlr. 
Londrı, l (Radyo ) - Von 

Ribentrop g11etecllere .erdiği 

beyınıttı: 

- Almınyı'nıo Lokarno dn· 
letlerlne ıerdlAI cnıbı berabn 
getirdim. Bo cnap bogla ali 
kadralara tndl edilecektir. MQ· 
aakereler i\nemll ıeyrlnl tıklp 

edecektir eaoıram . 

Uemlotlr. 
Parlı l (BOıuıi) - Londra 

dan ıısan bıberlere göce. Al· 
mınya bGktlmetl mıtbuıtın 

iki milleti birbirine dftıman 

edecek neırl1ıttan tnıkkl edil· 
me1lnla de n111rı dlkkıte ıha 

maıını lıtemektedlr. 

Alman notaeaadı iki teklif 
olıtak aluılar ıoıyetealnde moh· 
tellt bir komlıyon teıkll edil· 
meılal lıtemektedlr. iki tuıf, 
ıiLAyetlerlnl bu komlıyoaı 1•· 
pıcıklardır. 

Üçaacft noktı: hudutlarda 
11keri tedbirler lttlhHını mınl 
olmak Gzere bir Almıa, bir 
Fraoeız, bir Belçlka'h •e bir 
de bulç de •let murabbaıındın 
mlrekkeb bir hudod komlıyo 
na teekll tılebldlr. 

M. Bitler bandın bııka k11a 
11mıadı fakat 11lAblyetl mıh 
dud bir konferans toplaam11ını 
teklif etmektedir. Bu komlayon 
ıUAblınmı n11tre lıleriol tel· 
kik edecektir. Buna muklbll, 
Fr1oea'ma bu tekllfall kıbul 

etmlyeceğl ınlaıılmaktadır. 

M. FIAaden Franeıı mdddel 
yılından hiçbir noktanın feda 
edllmlytceğiol IJmı etmekte Te 

Rea'dekl Almıa aekerlnln tı 

mımen ~trl çekllmealnl lıte · 

mektedlr. 
Londra'da kabine lçllm11 

12 den 13 e kadar dnam et· 
mittir. Bu lçtlmadı Almın ce 
nbı notaaı etrdanda mOzıke 
relerde bulonolmoıtor. 

Bu lçtlmıda erkAnıharblyeler 
tem111 da tetkik edllmlı n lo
glltere'nln Franea'ya nrecegl 
temlnıt mektubu dı mOzaktre 
oloomuıtor. 

Erteel gOo ıkıam ~beri 10 
glllı kablaeal bir daha ıoplı 

n.cak ve bo içtima A um b 
mart1ında olacıktar. 

Ru ikinci kabine lçtlmaıoa 

bOyftk bir ehemml1et lerllmek 
le fakat bu bueuetı, hiçbir hı 
her nrllm9ektedlr. 

loglllz gaıeteleri, Alman oo· 
111ını moıllbıne bulmıktıdırlar. 

Parle, l (RadyP) - Şu ıoa 
kadar Alman cenbı bak.kında 

hiçbir mılGmıı gelmemlttlr. Bu 

notııun Rlbtntrop'uo Berlln'den 
mGfarek1t1Dd1D bir ıaat enel 
haaırlıadıgı ınlıtılmaktıdır. Ce· 
nbıa 20-25 11blfe daktilo J•· 
zııı olduğu t•hmln edlllyor. 

Franııı . Roı mlıakıaın da 
proteılo edildiği tıhmln edil· 
mektedlr. 8001 mokıbll Av· 
ropı T11lyetl omomlyeılnln ye 
nlden tetkiki teklif edilmekte 
n 11rk cepheılode de ademi 
tecudı ml11kları kabul edile. 
eeğl bildirilmektedir. Donların 

amamt bir konferanıtı konu . 
1ulm111 lbım gôrftlmektedlr. 
Her tarla aıkerl tedblrlerln 
kaldırılma11aı lıtemektedlr. Ve 
harb haıoıandı Fr11111, Bel. 
çlkı n Almanya da ır.yı ama· 
mlyeye mlntHl teklif edil . 
mittir· 

Yeni Telefon 
Kılavuzu 

M1rt 1936 zarfındı baellan 
yeni telefon JulHOID tlrket 
Te&Deelnde 11tılmığı bıtlıo · 

mııtır. f'lyıtı pul Ocretleri dı 
bil yalnıı 15 kuraıtar. 

Telefon ŞirketiJ 

Herel<e ve }1esan·e 
Fabrikalar• aın 

Mevsimlik iyi ütü tutan 
kumaşları gelmiştir. 

........ 

f(redile Elbise Diktirecek 

Olan Sayın Müşterilerimiz Terzi 
intibahında Serbesttir 

•• 
SlTMER BANi( 
VerOD MaOOar Pazaro 

Kemeraltı Hokômet Cadilesi 36-4 
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W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCDE LEVANTE LlNIE 
11ANGORA11 vapuru Ham 

bur~. Bremcn ve An•entea 
yok çıkarmıttır. 

ı Alişehir Banliası 
---------·----------

AMERiKAN ExPORT LINES 
"ExMOOR11 vapuru 12 nl 

11adı bekleniyor, Nn·york tçla = 
bımole alıcaktar. E§ 

S.A. ROYALE BONSGROISE := 
DE NAVIGATION FLUVIALL 

ET MARlTIME 
"DUNA .. vapuru 10 olunda 

bekleniyor, Galıtz, Bel~rad, 
Budıpeır, Bntlıılavı ve Viyana 
lçlD y6k ılıcıktır. 

SPANSKELINJE OSI.O 
11 BAYARD11 motörd l l nl · 

11nda bekleniyor, Hıyfı, fı 
kenderlye Dleppe ve Nornç 
limanlarını yok ılıcılı.tır. 

Vıpurlıran lılmlerl g~lme 
tırlblerl n nnloo tarifeleri 
bık.kında bir t11bbGde glrlıl 
lemu. telefon No. 2007 2008 

Olivier vEŞQrekası 
Llmlt~d 

Vapur Acentası 
•ndell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24f 3 
THE ELLERMAN L1NES LTD 

11 MARDINIAN,, vapuru mart 
nihayetinde Ltnrpool we Staa 
aeıdan gelip tabiyede balo· 
aıcak. 

öz m 6 r şulbesfi 
ikinci Kordonda Borsa civarmdaki kendi biuaınndo 

TELEFON: 2383 ---··- --
HertOrUı (Banka ve Komisyon) ~luaıneleleri Y apıhr. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!t• ay vad~liy~ % 5 
Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. -------

Zahire, ClıGm, incir, pımuk, yapak, afyon veealre komlByonculu~u yapılır. Mallar ~eldi· 

tinde eablplerlne en mOuld ı~raltle avans verlllr. 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
t\'I ET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
/J11 lnmbular cmsalleritıe rıisbeıen )'ÜJ.de 

20 dalıa az sar} iyaılıdırlar. Runu O)' so11un 
da ()deJCCeğini:. ilk fatura ile kolayca anl1-

yaca1'·11nız. · 

M. Tevfik Baykent 
Elek.lirik, telefon mılıeme depoıu ve 

Slemeaı fabrikaları mDmeHlll 
i't'ştemalcılnr 77 -79 Telef on 3332 

Lüks ... Sabunları 
Ü M 1 IJ ( (}k SABUNL \Hl) dayanıklı, kullıaıılı ve 
fabrlkHının -" S hlleAlzdtr. Her yerden arayınu~. 

'f 01ııa11 t 'll perakende satış yeri 

Omid fabrikası 
Tel. f<ın :104 i Keetıne p11arı 

= lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilanlatı 
Met. M v. 1111. al. komlıyonondau: 
1 - Denlı komutanhğıoda yaptmlıcak 3255 lira 14 kurut 

bedel keelf il elektlrlk teıleatı ıçık ek&Jltme ıuretlle mO· 
nık11aya koomuetur. 

2 - lbaleıl 4 nleaa 936 cumarteıl gaoa 111t 10 dı lımlrde 
luıladı Mıt. M v. 11t. al. komlıyonoadı yıpılıcıktır. 

3 Temlnah munkklte akçesi 245 llrad1r. 
4 - Şutaame kcelfaıme ve reımi hergftn komlıyondı görft· 

le bilir. 
5 lHeklllcr ticaret odasında kayıtla olduklarına dair veelka 

göıtermek mecburiyetindedirler. ve ebllyetnımelerlnl 

ihaleden IAakal bir hafta evvel nafıa fen beyealndell 
almıe buluaıcaklaır. 

6 - Eksilmeye lıtlrak edecekler 2490 eayıla kanunun iki ve 

üçüocl1 mıddelerlade ve ~artaamealnde y11ıh vealkıları 

ve t«:mfnatı muvalı.hteledle birlikte ihale ıaatlnden ev· 
vel komlıyonda b11ar bulunmaları 20 2• 28 2 722 

lzmir vakıflar direktörlüğDnden: 
Vıkfı Mevkii Nn'l No. Bedeli llrı 

H. muhteremcya K'ıı1çollo 5 dönGm tarla Bili 15 
Yukarıdı yazılı K111lçullodı Ula •e eenevf icarı onbeı Ura 

muhammen bedeli 5 döoftm tarlanın iç ıenellk klraıı arlırmıyı 

çıkarılmııtır. lbaleel l 1,4,936 comartetıl gGnft ıaaı onblrdedlr. 
hteklllerln E•kaf dlrekıôrl6~ftae mQracaatları illa olunur. 

2 6 11 844 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111mım1111RI 
~ Tnrk Hava Kurumu ~ 

•,TBURSO., npuro nl11a 
lptlda11ndı Ll.erpol •e Svan 
eeadıa geUp ıabllyede bulu 
nıcak. 

~ o·· ··k r· ı ----------------i uyu ıyangosu 1 
~ Şimdiye kadar binlerce klılyl sengin etmlıtlr ~ 

••GRODNO,. Hpuru mart 
aehaeetlade Loadra, Hol •e 
Anyenten. gelip ıahllynde bu · 
lonacak H ıynl samandı Lood· 
n •e Bol için yak alacaktır. 

~ 6 ıııcı .keşide .ı 1 Nisan 936 d~dır. 1 
~ Boyük ıkramıye 200,000 lıradır 1 
=: Ayrıc11 100.000. 12.000, 10,000 llralak ikramiyelerle !ili - ~ a 20.000 llrahlt bir mlklfaı nrdır ::1 

İiflllllllllllllllllllHlllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUtlllllUllllllllllllllnl 

Dr.Operatör ArifYurcu 
Merkez Hastanesi OperaUirO 

llutalarına ber gln 15·18 e kadar ikinci Beyler aokal• Tlrk 
mlııyede ıalonu brıındı 78 N.la muayenebaaednde kabul 
~der. Telefon 'SS93 

lzmir Yün Mensucatı 
1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mefllm dolıyıılle yeni çıkardıAı kamıılar: 

Sağ Bam 
Zarif 

Ve Ucuzdu 
Satış yerleri 

Birinci kordond,186 numarada ŞARK BALI T. A. Ş. 
Mimar Kf!maleddln caddf!ılode FAHRi KANDEMiR Oi!LV 


