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Jiletle dilim dilim 
doğradı 

Londrada bir bankada 
daktilo olan genç ve gibel 
Emi bir akşam acele evine 
yetişmek için bir taksiye 
atlamıştır. 

llesi pilotsuz olarak Sulhun dayandığı temeller 
çalışaçak ! birer birer yıkıldıktan sonra 

dünya nereye gidecek? 
-----------------0000-------------~ 

İNGİJ...İZLER •• ENf?İŞELERİNİ 
AÇIKCA SOYLIYORLAR 

h BALDVlN 

İstanbul 3 (Özel) - Hit
Jer yarın çok mühim bir nu
tuk söyliyeeektir. Bu nutukta 
Avrvpanın umumi vaziyetini 
ve Lokarnocuların yapacak
ları işleri izah edecektir. 
Almanyanın İngiltereye ve

areceği cevab son şeklini al
mıştır, Hitler bu cevab üze
rinde tedkikatta bulunmak-

!'ıt 11iİltere, Habeş muba
)''' ~ebesi dolayisile ltaJ
~ll"•cu·•rıı karşıya kalıp 
01d11o... 1 hulunmanın elzem 
te •"llu .. ~ d tadır. · 
Ptcı. ogren ikten sonra 

1. r .. 11 tı Bir Alman tehlikesi Avru-~--~ rnağa kadar silih-
~~)at.''ı ka.rar vermiş bulu- rupayı yeniden korkutmak-
Qtı.ı 11~ r h tadır. Pöti Parijiyen gazete-~ttce . a 1 ız ava nazırı, 
l'Gbc lt ıbtiyat, mekteb, tec- sine göre, sulh ve milletler 
~~l l Y

7
Yareleri yaptıktan cemiyeti büyük bir tehlike 

~)lt SO harb tayyaresine içindedir. Gazete sulh bina-
\. tg37 °lduğunu ilan etti. sının dayandığı temellerinden 
~~ lt de ha~ır olacak ~ 7~~ olan Stezanin ve Lokarnonun 
~~r~Yaresınden üçte ıkısı yıkbğını, binanın asıl temeli 
,~ıh •ınaıı tayyaresidir. 

'. olan Milletler cemiyeti pak
tının da yıkılacağını söyle
dikten sonra diyor ki: 

Diğer ıtaraf tan hücumlar 
ve emrivak!ler birbirini takip 
ediyor. Bu işde Almanya 
şampiyonluk ediyor. Renden 
sonra işte şimdi de Dantzige 
el atıyor. Hükıirnetler Cenev
rede ne yapacaklarını şaşır
mışlardır. Zira Habeş me-
selesinin üstuode bir pren
sip meselesi vardır: Kollek
tif emniyet. Bu prensip ger
çi uzak şark meselesinde 
bir defa bırakıldı. Fakat 
tekrar ele alındı. Yeniden 
prensibin feda edilmesi mil
letler cemiyetini gülünç mev· 
kıe düşürür. Diğer taraftan 
İtalyan - Habeş işinde yanlış 
hartket edildiği bir müstem-

- .. 

leke işinin bot yere büyü· maktadırlar. "Nev Kronike" 
tüldfiğü de kabul edilmek ı gazetesi diyor ki: 
isteniyor Bütün bu karışık Almanlar İngiJterenin sor-
noktaları telef etmek lazım. duğu sualerin cevabı daha 
Cenevredeki diplomatlar da ziyade geciktirecek olurlarsa 

büyük bir hata eylemiş ola
caklardır. 

resmi celseler haricinde bu
na uğraşıyorlar. 

lstanbul 4 (Uzel) - Bütün 
İngiliz gazeteleri günün en 
mühim meselesi olarak AJ-
man meselesi üzerinde dur-

Genç kızın evi hemen 
hemen şehir harici addedi
lecek kenar mahallelerden 
birinde olduğu için otomobil 
yolculuğu bir yablı uzun silr• 
müştü r. Otomobil şehir ha
rici çıktığı zaman şoför genç 
kıza demiştir ki ; 

- Arzu edermiıiniz, sizi 
güzel bir yere götürmeme 
müsaade edermisioiz ? 

Genç kız şoförün bu söz
lerile bir şey anlayamamıı 

fakat şoför vaziyeti daha açık 
olarak izah etmiştir: 

- Sizi yarım saat ötedeki 
sayfiye şehrine kadar gölil· 
reyim. 

Genç kız bu nazik ıofö
rün çok tehlikeli bir adam 
olduğunu anlar anlamaz avaz 
avaz haykır..~1ıya baılamıt 
fa kat otomobil büyük bir 
sür'atla şehir haricine doiru 
ilerlemiştir 

Otomobil bu hızla bir 

aı.. .. llis~rb~ye bunlerm im- Askere davet 
~~ ii etınde sağlam ve İzmir Askerlik şubesinden 
~~ti)~ Vazifelerini yıldırım " .. 33e doğumlu ve bu d.J-

Yapınağa elverişli t lla ·r ğumlularla muamele göre- EFE 

"Deyli Telgraf., gazetesi, 
bütün alakamız şimdi Alman
yaya müteveccih bulunmalı

dır. Almanyanın İngiliz sual
lerine vereceği cevabın ehem
miyeti çok büyüktür. 

Gümrükte 
Yaşlı _cmenıurlar 
Tekaüt edilecek 

haylı gittikten sonra bir or• 
man kenarında birdenbire 
durmuş. Şoför genç kızın 
üzerine atılmışbr. 

Genç kız bu tecavllze 
karşı daha evvellden elinde 
sakladığı jiletle şoförün yti· 
zünü dilim dilim keserek 
doğramış ve şoför baygın bir 
halde yere düştükten sonra 
otomobile atlayarak ilk polis 
merkezi önünde durmuş ve 
hadiseyi polise anlatmııtır. 

tıa •ıc-t f 1 .1?8 etmiştir. cek olan delikanh!arın son 
~l h:tıııı 111•.lız ordusunun 
~ oı_._ dıkkat tayyaresi 
1 tiltc: ta>'Yaredir. Bugün, 
'td e fah .k 1 h '" 4 rı a arına bun-
ı,~llıa-.10: tane ısmarlamış 
h·tiııdt L • Bu tayyareler iç-
it QUlun . 
d '•d an esrarengız 
'" • Yo al t' . •d, e ı vasıtasıle yer-

l ait "te ediJınektedir. 
"'" "'llda d 1 ' ord n a, ngiltere, 

' A.,~•unun muhtaç bu-
811 4 Uncüde -

yoklamasına 1 Temmuz 
936 gününde başlanarak 
31 temmuz 936 gününde 
bitecektir. gelmiyenler 
hakkında kanuni takibat 
yapılacağından yerli ve ya
bancı eratın cumartesi ve 
pazar gününden mada her 
gün sabahları 12 ye kadar 
şubeye müracaatları tek
rar ilin olunur. 

000000000000000 

l} '-Elrefp~'~- ~~nay~ti 
ort kişinin idam 

~ ları istendi 
~il ~-efp'"d . 
\ . "'h•e . 8 bır kız yüzün- Dünkü celsede müddeiu-
~~ l(.tiy~~ Reınzi ile kar- mumi, Mehmedle, Hüseyinin 
'-ıa 0lan t

1 oldiirınekJe maz- kasap Ahmedin ve Alinin 
~t

1 

~li, lc::e bMehmed, "Ha· idamlarını istemiştir. 
d~ ""hıııet a Ahıned, ber-
'dt~e 6161 •1 

Rauf ile bu hi- Arab Raufla berber Ah-
'~'~ tek:ıere hürmetsizlik medin hapisleri Ayşe ile 
~)~~ buıu: atınakla zan Hesmanın ikişer sese hapis-
"ıb. "ı1a an Hesna ve leri istenmiştir. 

:ta ,:u~akeıneleri son Müdafaa için celse başka 
1111ttir. bir güne bırakılmıştır. 

lt,rıs : .. .. t 
ının yuzunu us ura 

~t·ı,.1,d ile kesen adam 
~- iİ"'tYt a karısı Saadeti kendisinden ayrılmak için 
'~ ~' ~ld(i~lir~caat etmit olmasından muğber olarak us· 
~~'k,11 lllege teşebbüs eden ve yüzünde derinyara iz-
~,~t&ide otobiiı biletçisi Osınanın şehrimiz agırceza 
"~ ~ •e k Cereyan etmekte olan muhakemesi dün neti

-• .., la.b arar bildirilmiştir. Osman bir sene iki ay on 
•e ve yüz lira tazminata mahkum edilmiıtir. 

Beklediğiniz gazete bugün 
çıktı. 
alınız. 

Muhakkak bir tane 

«EFE» sizin derd ortagınız olacak, hak ve 
şikayetlerinizi efece müdafaa edilece~tir. 

İstanbul 3 - Gümrükler
de 65 yaşını dolduran me
muı )arın tekaüde sevkedil
meleri kararlaştı. Bu memur
ların vazifelerine 14 Tem
muzde nihayet verilecektir. 
~~ım-~:a=ı:;::ıı~::lll:i~t319BmE:Cı':'al-.._.. ... wz 

HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
~--------------0000~~------------

Hükumet Köylüyü Elinden 
Tutub Kaldırac~k 

Dahiliye Vekaleti nüfusumuzun yüzde yetmit sekizi· 
ni teşkil eden ve adedi 40,000 i geçen köylerimizin 
kalkınması için beşer senelik mıntakavi mesai pllnı 
çizilmesi hakkında vilayetlere bir tamim göndermittir• 
Vekalet bu tamimde : 

"Saltanat idaresinin her sahada olduğu gibi asırlara ta· 
mil ihmaline uğrayan köylerimizin planlı hareketle kısa bir 
zamanda kalkınması yeni rejimin önemle üzerinde durdup 
umdelerdendir.,, 

Dedikten sonra beş senelik kalkınma plinmda apğıdaki 
esaslara riayet edilmesini tavsiye etmektedir. 

Köy işleri gözönünde tutulacaktır. 
Paradan ziyade işe ve ayniyata kuvvet verilecekti. 
Bu planın tahakkuku için alınacak para köy kanunun 

16 ncı maddesinde tayin edilen miktarı tecavüz ettiği hal
de alakadarlar hakkında ta~ ibat yapılacaktır. 

Bilhassa pazarlara giden bu köyleri birbirine baihyu 
yolların yapılmasına ehemmiyet verilecektir. 

Beş senelik kalkınma planı mıntaavi o!acak, köy bfltçe
sile müvazin yürüyecektir. Bedeni hizmetten azami randı· 
man istihsaline çalışılacak ve bedeni hizmetler köylüniin zi· 
raat zamanına tesadüf etmiyecektir. 

Her sene sonunda ne kadar iş yapıldığı bir raporla Da· 
biliye Vekaletine bildirecektir. 

Köylüye yardım elini uzatan, köylüyü kurtaracak olan 
hükumetin bu haraketini Halkın Sesi candan alkışlar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
..ım.1ımıı .................. ~aa .... •aa .. ..,a ............ "s~=• 
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Aşk Gecesi 
• • 

-- iki lzmirli Gencin Romanı --
- 9 - Yazan: EROL TEKiN 

Genç kız yerinden f ırhlarak onu kucakladı 
- Öyleyse niçin onu yaz- di Kimsenin görmemesi li-

dın?. zım. 
Gözlerini kapadı. O tatlı Bir sıçrayışta içeriye girdi 

menekşe rengi gözler uzun elini uzattı ve genç roman-
siyah .kirpiklerle kapandı. cıyı da içeriye çekti. Sonra 
Başını yanındaki adamın o· hafifçe pençerenin kanatla-
muzuna bıraktı: rını kapadır. 
~ Ne kadar güzel yazı 

yazıye>raun Bsat?. 
E.at iliklerine kadar tit

redi. Sıcak bir nefesin yü
zünde dolaşır gibi olduğunu 
hissett. Sarı kıvrımlı saçların 
kokusu genzini yaktı. Artık 
kuvvetinin kaybolduğunu an
layordu. 

Yerinden Birden kalktı. 
Gözünün önünde rakseden 
hayaletleri kovmak istedi. 
Hızla birkaç adım ileriye 
atmııtı ki .. :Yüzükoyun yere 
düşecekti. Genç kız anide 
yerinden fırlayarak onu ku
cakladı. Yere düşmekten 
kurtardı Kanapeye tekrar 
oturttu. Düşmemesi için kol
larıyla vücudunu sardı: 

- Affet beni Esat dedi. 
Seni çok üzdüm. Bilseydim 
kalbimin isyan seslerini bo
ğarak boğazımı sıkıp ıana 
bir şey söylemezdim. • 

Sonra yavaşça yerinden 
kalkb. Üzerindeki paltoyu 
genç adamın omuzlanna bı
raktı, Gözlerini onun gözle
rinde birkaç dakika tuttu. 
Ve oradan yavaş adımlarla 
uzaklaştı. 

Esat evvela hiç birşey 
hissetmedi. Öylece durdu. 
Fakat biraz sonra vücudu 
sarsıldı. Bir ok gibi yerinden 
fırlayarak arkasından koştu 
ve yolda onu yakaladı. 

Ellerinden tuttu. 

Gözlerini onun berrak bir 
su gibi çağlayanlarla akan 
gözlerine verdi. 

- Nevin .. 

- Nevin?. 
- Ne var?. 

- Ba gece korkuyorum. 

- Bu gece korkuyorum. 

••• 
Genç kız kapıya kadar 

ğitti. Ve kapıyı kilitledi. 
Sonra Esadın oturduğu ka
napenin üzerine oturdu: 

- Rahatız artık dedi. 
Romancı derin bir nefes 

aldı. Göz kapakları üzerine 
kurşun konmuş gibi o kadar 
ağırdı kı .. neredeyse kapa
nacaklardı. Yarı aralık göz
lerinden odanın kan renkli 
sessizliğini içine sindi<e sin
dire göğsunü şişirdi. Sonra 
açık kalan piyanonun tuşları 
üzerine baktı. Bir nota kıv-
rılmış sanki orada uyuyordu. 

Bu gece.. Oh bu gece 1 

kendisinde anlayamadığı ve 
anlıyamıyacağı bir hal vardı. 
Başı çatlayacak gibi ağrıyor 
gözleri önünde her şey bü
tün açıklığıyla dönüyordu. 

O susuyordu. 
Onun bu halini sevimli 

bir hayretle seyreden genç 
kız sordu: 

- Neye susuyorsunuz?. 
Bilmiyorum. 

( Arkası var) ..... 
İzmitte bir ad.; 

liye sarayı 
yapılıyor 

f zmit - Bir müdd"'tenberi 
Ankarda bulunan ağırceza 

reisi Nanil Töre şehrimize 

dönmüştür, 

Nail Töre Adliye Vekaleti 
ile temas ederek, İzmitte bir 
adliye sarayı ile asri bir ha-
pishane vilayet ve belediyece 
münasip bir yer aranmakta
dır. 

( flalkm Sut , 

Gebzede bir 
kaçakçı 

öldürüldü 
Gebze - Kaçak balık 

tutmak istiyen Hüsnü adında 
birisi gümrük muhafaza me
murları tarafından öldürül
müştür. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Danca açıklarında dina

mitle balık tutmak isteyen 
Hüsnü, gümrük muhafaza 
memurları tarafından görül· 
müş, fakat kaçak balıkçı 
kendisini tutmak isteyen mu
hafaza memurlarına ateşle 
ve silah istimal otmek sure
tile mukabele etmiştir. Bu 
vaziyet üzerine gümrük me· 
morları kendilerini mudafaya 
lüzum görerek Hüseyine ay
nı şekilde ateşle mukabele 
etmişlerdir. Neticede Hüse
yin ölmüştür. 

Asırdideler 
Memleketi 

Çok yaşamak e"siri Anca
zalar bulduğu anlaşılıyor! Bu 
memlekette geçen sene 0-
çim çir isminde birisi 100 ya
~nnda ölmüştür. Adleyba Ma
cavgo isminde diğer bir adam 
150 yaşında olduğu halde 
hala yaşamaktadır. 

Bunlardan başka Rehnje 
Sogum isminde bir kadın 
127 yaşındadır. 100, 105, 110 

yaşınpa olanlar bu memle
kette henüz genç nazarile 
bakılmaktadır. 

---"'llllııllıı---

Kristof Ko
lomp Gibi! 

İspanyanın Huelvo iskele
sinde bir takım İspanyollar, 
İspanyadan Amerikaya Kris
tof Kolomb gibi bir seyahat 
yapmağa karar vermişlet. 

Bunların da gemisinin adı 
Amerika keşfine giden gemi 
gibi " Santa Mariya ,, dır ve 
gemi mümkün olduğu kadar 
bundar. dört asır evvelki 
şekle uygun yapılmıştır. 

Bu adamların muhakkak ki 
paraları bol ve akılları kafi 
derecede kıttır 1 -·-

A VDıN MEKTUPLARı 

Avdın'da Posta Kutuları 
Neden Kaldırıldı ? 

·---------,·~----------------
Fenni Bal Yapılıyor. Aydın iyi Suya Yakında 

Kavuşuyor 
Aydın (Özel) - Çarşmın salatını çoğaltmak gayesiyle 

üç, dört muhtelif kısmında nümunelik fenni arı kovan-
halka kolaylık olmak üzere lan bulunduruyordu. 
bulundurulmakta olan posta Arıların bu fenni kovan-
kutuları iki ay önce ansızın arda topladığı taze ve nefis 
kaldırılmıştır. Buniarın Köh- ballarını yerinde görüp tat-
nelt:ştiğini, çirkin manzaralar mak üzere ilgiler çağırı ki-
teşkil ettiğini, anahtarlarının ğıtlarıyla çağırılmışlar. 
da kaybolduğu mazurları Su işi için Ankaraya git-
gösterilmiş ve tamir edilmek miş olan urayımız Nafız 
veya yenilemek üzere İzmire Karabudak dün uraylığımıza 
gönderildiği kğrenilmişti.. hitaben ( istediğimizden daha 

Aradan bu kadar zaman çok başardık) cümlesini ta· 
geçtiği halde bu kutuların şıyan bir tel yazısı gönder-
ne yenis ı ve ne de tamir diği öğrenilmiştir .. 
edilmişi getirilip taktırılma- Tel yazısında sarahat bu-
mıştır. Postane ve istasyon lunmamakla beraber başar-
civarındaki şübeye uzak bu- dık kelimesi Aydınlılara ve 
bulunan ·yerlerdeki tecim er Aydında oturanlara bir teb· 
ve esnaf mektuplarını pos- şird i r. Sayın urbayımızı bu 
talara yetiştirmekte hayli başarışından ötürü kutlular, 
sıkıntı çekmektedirler. gelir gelmez ayağının tozu 
Şarımız tarim direktörlüğü, ile hemen faaliyete geçerek 

arıcılığı fenni şekilde inkişa- bize iyi suya kavuşturmasını 
fına çalışmak ve en iyi bir dilerin .. 
gıda maddesi olan bal istih- HİLMİ TÜKEL 

En uzun adam 
Bükreşte bir hastanede öldü 

Cihanın en kuvvetli ve 
uzun adamı ·olan Göze Mito 
bir hastahanede henüz 21 
yaşında olduğu halde ölmüş
tür. 

Nito, Pariste boksörlük 
yapmakta iken az zaman 
evvel hastalanarak memleketi 
olan Romaya dönmüş idi. 
Hastalığı, hasımlarından biri
rinin ciğerlerı üzerine vurdu
ğu yumruk ile ciğerlerinin 

zedelenerek vereme çevir
mesi idi. 

Mitonun babası henüz 44 
yaşındadır. İki çocuğu daha 
vardır; fakat bunların boyları 
normaldir. Mitonun boyu ise 
iki metre 42 santimdir; yani 
şöyle böyle bir telgraf direği 
büyüklüğündedir. Sikleti de 
185 kilodur. 

Mito 57 numara ayakkabı 
r geyer. 

Henüz 13 yaşında iken gayrı 
tabii uzunluğu doktorların 
nazarı dikatini celbetmişti. 

Doktorlar çocuğa fazla ve 
kuvvetli yemek verilmeme
sini tenbih etmişler, Mito 
oldukça sıkı bir pehrize so
kulmuştur. Buna rağmen 17 
yaşında iken boyu iki metre 
25 santimi bulmuştu. 

Cihanda bir eşi ve rakibi 
bulunmayan bu boy Mito 
için kar vesileşi olmuş ve 
Amerika ile Aurupanın muh
telif şehirlerinde hem bok
sörlük yapmış hem de ken
dini para ile seyrettirmiştir. 

Mitonun kuvveti de fev
kalade idi. Fakat div kadar 
boyuna, fevkalade kuvvetine 
rağman cigerleri üzerine in
dirilen tek yumruk 21 yaşın
da hastalanarak olmesine 

Ne olur bJL giin için beni 
kurtar, 

Yapılacak olan adliye sa· 
rayı ve hapishane, konfolü 
olacak ve bu kabil hinalarda 
aranan bütün evsafı cami 
olacaktır. 1

Amerikada serbe~t. ge- 9 ki~ive vıJdı-
' zen 40,000 delının ~ 

Boksör Şmel
lingin evine 
vildırım düştü 

- Y.ıilcudum saııki bir a
levle suılmıf .• 

- Bu gece ne olur piya
nonu senin yanında dinleye
yim .. Söyle razımısın Nevin?. 

unun sustuğunu görünce 
boynunu bnktü: 

--. Oh.. Kabul etmiyor 
beni .. 

Sonra onu omuzlarından 
tutarak sar~tı: 

- Söyle bu gece zehirin
le ölmemi istiyormusun?. 

- Demek hala susuyor
sun ve susacaksın?. 

Başı öne düştü. Nevin 
evvel~ tereddüt etti. Durdu 
ve birden bu vücudu oelin
den sardı: 

- Haydi gidelim. 
- · Demeıe razısın?. 
İnce parmaklar saçlarında 

dolattı: 
- Evet. 
Pençueaia önüne geldiler. 

Genç kız: 
- Buradan gireceğiz de· 

Ağırceza reisliği, Vekalet
ten, kurulacak binalar için 
model ve tipler istemiştir. 1 

marifetleri!... rım isabet etti 
A.nerikada Sıhhiye neza- Atlna Yunanistanın 

Gelecek tip ve modellere 
göre, inşata başlacaktır. 

Duçenin küçük, 
kızı hastadır 

Roma (A.A) - M. Mus
solininin yedi yaşındaki en 
küçük kızı Annamaria, me· 
nenjitten ağır hastadır. Anası, 
babası ve kardeşleri hastanın 
baıı ucundadır. Büyük kız 
kardeşleri Kontes Edda 
Ciano, bugün Berlinden ge
lecektir. 

Yeni bir 2ül 
lngiliz nebatat alimlerinden . 

Frank Skin er, Kana danın 
Manitoba mıntakasında yeni 
bir gül tipi keşfetmiştir. 

Bu gül, 45 derecede de 
yetişmektedir. Şimdiye kadar.

1 
gül mutedil memleketlerde 
hususi bir çiçek addedili- I 
yordu. 

retinin neşrettiği bir istatis- muhtelif yerlerine pek şid-
tiğe nazarzn son iki sene detli yağmurlar yağmaktadır. 
zarfında tımarhanelerden iyi Makedonya ve Trakyaya 
oldukları için çıkarılan 40000 şiddetli fırtına ile karışık do-
deli halkın arasında serbest- lu yağmıştır. Langazada bü-
çe geziyormuş. yük bir kısım arazi seller 

Bunlardan bir kısmı geçen- altında kalmış, koyun sürü-
lerde kulüb teşkil etmişler leri boğulmuştur. Atina civa-
ve kulübe de rfikri bir gaye rinda iki, Makedonyada dört 
bulmak zaruretini hissedince ve Trakyada üç kişi de dü-
içlerinden biri iskemlenin şen yıldırımlardan telef ol-
üzerine çıkmış: muşlardır. 

- Arkadaşlar demiş, Lind
bergin çocuğunu kaçıran 

Hauptmannın masum oldu
ğuna kani değil misiniz ? 

Hepsi birden: 
- Şu halde intikam ide

olojimiz olıon. Hauptmanın 

intikamını alacağız, biz ae 
çocuk kaçıracağız. 

Bu parlak sözler alkışla-
nırken, kapının önünde du
ran bir otomobil bu parlak 
ideal sahiplerıni çıktıkları 
yerlere götllrllp dağıtmış. 

Könekler 
diyarı 

Birleşik Amerikada Mis
suri hükumeti dahilinde Blum· 
kin isimli bir kasaba vardır 
ki buna " Köpekler diyarı ,, 
ismi vermek çok yerinde bir 
iş olacaktır. Çünkü bu kasa
banın nüfuzu 204 dür, fakat 
tam 5300 köpeği vardır; her 
nüfuza 25 köpek di!füyor 
demektir. 

Berlin - Meşhur boksör 
Şmelling ile karısı eski sine
ma yıldızı Anna Ondra'nın 
oturdukları eve bugün bir 
yıldırım isabet etmiş ve ev 
tutuştuktan başka, yangın 

etrafındaki köy evlerine de 
sirayet etmiştir. Boksör ile 
karısı kurtulmuşlar ve yangın 
söndürülmüştür. 

Bir sigara için 
3 ay hapis! 

Alman zabıtası gazetelerle 
neşrettiği bir kararda orman· 
larda sigara içerken tutulan 
her kimse bili muhakeme 3 
ay hapis cezasına tabi tutu
lacaktır. 

Bu karar garib görünme· 
melidir. Yapılan tahkikatta 
orman yangınlarından pek 
çoğunun sigara yüzünden 
çıktığı anlaşılmıştır. 

Ölüm şuaı nihayet 
keşfedildi ıni? 

San Fransiskoda o 
Hanri Fleun isimli bir f r 
sız ölüm şu'aını ke~•~ 
ve bir takım hazırlıklar 1 

de iki Amerikalıdan 1 

dolar istikraz aktediyor• . 
merikalılar Fransızın bO 
başaramadığını iddia ed~ 
eleyhinde dolandırıcılık 
vası açıyorlar. 

Mahkemede Mösyö ~'0 
Fleur keşifte bulundu 
isbat edeceğini iddia edi 
Ve reisin nezareti al~ 
bir heyet laboratuvar• f 

k. d 
yor. Hanri Fleur se ız d 
kada bir yılanı, dört • 
kada da bir sıçanı öJd 

b .. . al•' yor ve unun uzerıoe 
lılarına dönerek: 

• •• - Bayların cesareti . 
!l.U'aın altına yat.-ıiılar! dı 
y 'pC 

Onlar cesaret edeJJleyı ' 
mahkeme de Hanri fJeur 
beraet ediyor. 

*** . . . ı 

Gazete müvezzılerıtl 
kurnazlığı 

Bizim matbuat kanunulll d 
gibi Fransız kanunlar~ • 

. ıılO 
gazetecilerin gazeteoıD • 

"ylefl den başka bir şey so t4 
bağırmalarını menneder· f 

buki onlar dinlemezler I 
gene müheyyiç babet e 
bağıra bağıra haber verlll 
te devam ederlermiş. 

f a11•1 
Son zamanlarda r JOll 

ların f ngilizlerle arası aÇ · 
bulunduğu bir sırada 
tanesi: k 

- Yazıyor, Fransız J)İ 

katleden İngilizi yazıyor·• 
ye haykırıyor ve tabii g 
te de kapışılıyorınut: alJlll 

Bir adam gazeteyı b31 
· · · · fakat evırmış, çevırmış, 111it 

bir cinayete rast gelllle. 
gelib gazeteciyi bu)ı11UŞ 'Mr 

. b•&
- Nerede o senın 

dığıo havadis ? Deınİt· gefJ 
O hiç dinlemeınit qe 

devam etmiş ; . . f ,,,, 
Yazıyor, İogibZIP 

sızt öldürğünü yazıyor· . 10 
Ve ayak üstü elindeki 001'ı 

gazeteleri de sattıktan 5 

adama dönmüş : b' 
Gözüo göroıüyor•;;ıııiff 

ne yapayım ihtiyar 

işte bak t . .ı-rd"' 
Eliyle, tarihi tefrı~ıb•tıi"' 

birini göstermiş, r ,u;.ı" 
orada Jan Darkın 11 ,b,.e 
tarafından öldürüldOğii 1 

tasvir ediliyormuş. 

Alman 6' 
. ün~ve~sit~tı''· 
ismet lnönune !betti 
doktorluk te-vcı _,;

'd beti .u' Berlin - Hcı e 1ıo": versitesite tarafından •ti;rtJ' 
rilen murabbası 1 ııotld' 
.. .. .. J do"nillllii """ yuzuncu yı 8aJ t..: 

lamağa başlamıştır· ·de ,,.., 
nasebetle bir çok goıı te~ 
lara ilmi ünvanlar 1orl'lr 
edilmiş bulunuyor· 0.,, ~; 
başvekili ismet 1n6:U, ,
fahri doktorluk tef 
miştir. 
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~~~~>t*ı*---~~:A::A:ti'!~~~~:A:****i*****~***-* .. lt**" 
,.~ DO K TOR : Altın Damlası Tel. 

2573 Tonay 
"-idaresinde MilJi Kütüphane sineması t( BakteriyoJog ve buJaşık, salgın Kolonya ve 

)t +( hastalıklar mütehassısı J 
Bu gün .. +c . . . ,. esansını ya nız fı • b )t +c Basmahane ıstasyonu karşısındakı Dıbek sokak batın- M 

Q(i ÜyÜk f iJm birden >t W da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Mo E C Z A C } B A Ş J 
1 S 

)f tı( akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabuJ eder. )t. 

D l = = Müracaat eden hastalara yapılması lizimırelea sair <t( Y 8 par - en ıı )f tı( tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- '!1 . . . . . 
. M t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- )f. Benzer ısımlı taklıtlerı 

b ... 'Mons Şövaliye - Janet Makdonald )f ~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )fı hiç bir şeye yaramaz 

'"CYAZ GÖMLEKLİLER~ =~:w::n:~~~:n::w:~ Altın Damlası 
-~ıa~k Gabi - Mima Loy ~ içenler bilirler ı 

l>nhuliye 20 kuruştur. ~ ~e~'enizi, hayatınızın zevkin_i. sıhhatınızın 1 

;:--------------- ~ daımı surette korunmasını temın edecek ancak 

ismine dikkat ve 
taklitJerini 

ll da Şen ,. y··k 1 K b d e·ıı şen Düı M u se , a a avı ve ı ur 
reddediniz 

~~QCl::le~:r:a:w::w:~~~:n:~ rakılarıdır. M. Depo S. Ferit Sifa eczanesi 

lı Doktor 

cyı.Şevki Uğur 
~)~a~iJi hastalıklar n1ütehassısı 'b llııı Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~ re ·~a~ d ... :tuza kadar ve öğleden sonra birden 

)" ~ trı dahi muayene ve tedavi eder. 
.. ~..:...d lleıi : Beyler skağı bay Memduhun labrotu· 
. ~ier a 36 numaralı muayenehanesinda. 
~~1~raciter, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 

....._., mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

lt .... ----------
~•natlı libtik kaynak 

'telyesi ALİ OGUZ - --

\'erli T- k . ~ 1 ... ur .sanayı_ mamu atı 

Qıır sanda/ya 
~~ s 

t.~"'kı. andalya 
1•PtJlll rıııda yetişen Çavdar 

l~lbııı •e Yüzlerce rençber 
•tıı, ~ Yetiıtirdiği yerli 

!'~ Yi Dıaaıulitı hasır san 
-, ~~ etoıek memleketine 
~~ •e lanatkirına yar- . 
~, Pltıt::111ek demektir. < · t 

,._ oıı •e 0 11 yırtmaz serbest 
"'"e lltye . * "'ib garantı hasır 
~ Per et ediniz. - ,.. 

•lcende satıı lsaıetpaşa Bulvar Zinet garaj 
karşısında aandalyacı Muiz. 

;F::i~ii:!=:Alis=l iN~~arı Dikk7d;i 
'•~ liakkı Darcan ~.~ ~ 1 
M Çok senelerdenberi ~ ~ İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak ı 
,.1 lzmir ve mülhakat [tJ m edecek reklan1 sever pavyon sahiplerine: 
s.• vilayetlerinde küçiik r·~ . '+ k b 1 "• E Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resım. Dekorasyon ve B 
~ asa a ara varıncıya . ~ El k . 'k . 1 . • · b' k'ld k a 
i:f.~ kadar yapmış olduğu -+] ~ e. tırı ış erını temız, ve u~~z ır ~e . ı e yaptırma a 
hi: ağrısız ve fenni sün- 't' [•] r!2 aynı zamanda menfaatmızı gozetmek ıstıyorsaoız: il 
, .] netlerde halkça şöh- _.. , [+] S BALCILARDA N<?: 1 21 de BOYA TIC~RET B 
~~~ ret kazanan meşhur sünnetçi üstad ~ 2 E EViNDE CAViT TÜMER, NiYAZi OZAN ve il 
~~··• bay Hakkı Darcan Kestelli caddesin- ~1 CiJ arkadaılanna lütfen müracaat edersiniz... 8 
f. deki sünnet evini hu defa Emirler ı: a2l1riatta3S!ISBSS ri~S.1?1~3333888 
~. çarşısına nakletti. Bütün lzmir ve mülhakatının muhte-
~ rem ve sayın halkına çocuklarını feoni ve ağrısız sün- ~ z • k • • 
8 net ~ttirmek ~stiyenl~rin E?1ir!e~ çarşısında sünnet evi- M engın ışesı 
r+ı ne ~unnet ettırmelerı kendılerının ve çocuklarının seli- m~ 
f+ metı namına tavsiye olunur. Emirler çarşısı sünnetevi t] 
[f Bay Ali ve bay Hakkı Darcan •l Türk Hava Kurumu 
~ 
~ . 
~~~~~~~~·~~~~~~~~:ı:-: • .ıı;ıı~~~~~ı~·~· a-.,..ııo ıı.;iıllıWlıı.;ııılııMiıllıMıl.,....,.ıı.;,ı111ıMıı11ıi~.,..lliiilıl .................. ıı;;;,ılıliiıl..,.~ ~a 

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

İ. Na On 
ZeniİD olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Mqterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaılari zeoain 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeralh karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

@ımııı lıı'1Jı1D:~~a ~ 1ı ı1ı 1ıı ~ ıımıı ıtıı ~ Jıı ıınııtıı ı1ı 1ıı 11111 l8ı•A.a ı1ıı• 

Ressam - Dekoratör ~ t 
Ka·dri Atama/ t 

" lstao bul ve Mü· .h Güıd S ııı 1 lar Akad cm ıh:rinden ""\ 

• __ ._... - ....... -- 1 
: Kiralık hamam J .. . . . 

1
-. 

Kemeraltında Veysel çık- ~ 
mazında Veysel hamamı ki- 4!J ve bılumum tesisat kabul eder 
ralıktır, her şeyi mükemmel- • ADRES - ELHAMRA SINEMASI • 
dir. Duş yapmağada müsa- •••• • • .•• ıı;ıı 'ı'ltiJ ıl'QJll'11• ilJ •tJIP••····-' 
ittir Vezir suyu vardır talip 
lerin matbaamıza müracstAtı. 

Bayraklıda 
Köş~ 

Bayraklının en milmtaz ye
rinde bir cephesi deniz olan 
Menemen caddesi diğer cep· 
hesi şiınendifer istasyonu 
vasi bahceli havadar her ta
rafı yağlı boyalı pıuntazam 

TERZi 

Mehmet Zeki 

140_renk üzerine Kız marka_!0 büyük bir köşk gayet müsait Bu hafta iki enfes . film ·bir arada 
şaraitle kiraye verilecektir. 1 A k • d• 

Emarkalı "ARTı,, kumaş-:bo- Talipleri Bayraklıda mene- m - ş ım senın ır 
yası 15 kuruş menli Hüsnnye veyahud iz- ti Camilla, Horm, ve Louis Garardures ile diğer AJ-

Satış yeri DOKUZ EYLÜL mirde hükumet caddesindekil ı·" man yıldızlarının iştirikile yapılan yüksek musikili bir 
Baharat deposu Telefon 3882 Şifa eczanesine müracaatleri. ıabeser. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1- 2 - H Ürri yete can feda 
Bütün Fransız komiklerinin iştirak ettikleri Rene, Clar'

• ın büyük komedisi. Aydınlılar Okusun 
Reklam değil bir hakikat Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, : SEANSLAR 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağını7. yer; fl f d 17 35 ti Her glln 16 - 19,30 Hilrriyete can e a. , - 21, il 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüıafi Tikel ve tt tS Aşkım senindir. Cumartesi ve Pazar 14 de Atkım B 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. B senindir filmi ile baılar. JllJ 

Bir tecriibe bin ıey 6ğretir bir tecrlbe eclhaiz... 811111111 

-



Sahife -4 

Kırk muallim 
Sovyet l{usyada 

tetkikler yaoacak 
Yaz tatilinde muallimleri~ 

mizden kırk kişilik bir heyet 
Sovyet Rusyaya giderek tet
kiklerde bulunacaklardır. Bu 
heyete lzmirde erkek lisesi 
müdurü Hilminin de iştiraki 
Kültür bakanlığınca muvafık 
görülmüş ve telgrafla kendi
sine malumat verilmiştir. 

Heyet Sovyet Rusyadaki 
bütün kültür müesseselerini 
gezeceklerdir. • 

ekteblerde 
değişiklik 

J(arataş ortamektebi 
kız lisesine, kız lise
si de nıuallim mek

tebine geçecek 
Maarif vekaleti umum 

müfettişleri şehrimizde tef
tişlerde bulundukları esnada, 
kız lisesinin muallim mekte-

(Halk.m Se•l t 

- :İn2iltere silah-f 

Cenevrede qarib bir hadise daha oldu 
--------------------------~----oo .. oo---------~---------------------

Bir gazeteci kalbine kur-
şun sıkarak ölmek istedi 

----- ------------------...... 00 ...... ______________________ __ 

Tabancanın müthiş gürültüsü üzeriııe bütün 
murahhaslar hayret ve dehşet içinde kaldılar 

İstanbul 3 {Özel) - Mil· 
letler cemiyetinin dünkü içti
maında bir çok murahhaslar 
söz almışlar ve müşterek 
emniyet meselesi etrafında 

görüşmüşlerdir. Dün Porte
kiz, ispanya, Küba deleğeleri 
söz almışlar ve Fransız dış 
bakanı M. Delboş uzun be
yanatta bulunmuşlardır. 

Dünkü celsenin en mühim 
hadisesi asamblede bir ta· 
bancanın paslaması ve ta
bancanın müthiş görültfüıü

nün meclise hayret ve deh
şet salmasıdır. İtalyan gaze
tecilerinin ıslıklı ve düdüklü 
celsesindenden sonra bu ta-

banca hadisesinin vuku bul
ması bütün dünyanın gözle-, 
rini Cenevreye çevirmiştir. 

Tebanca hadisesi şudur: 
lspanyanya Hariciye Nazırı 

Bestiya'nın nutku bittiği za
man asamble salonu bir ta
banca sesile inlemiştir. 

Bu esnada bütün murah • 
haslar heycanla ve merakla 
ayağa kalkmışlardır. Biraz 

sonra bir Çek gazetecisi ve 
fotogrefçısının asamble salo
nunda ve kalbine bir kurşun 
sıkarak ölmek istediğini öğ
renmişlerdir. Bu bir numa · 
yıştı. İddiaya f göre ağır su-

rette yaralanan gazeteci Mil
letler cemiyeti umumi katibi 
Avenola bıraktığı bir mek
tupta bu ölümü isteyerek 
kabul ettiğini bildirmekte; 
Almanyadaki Yahudiler üze
rine nazarı dikkatini celbet
mekte idi. 

Gazetecinin üstünde Tay
mis gazetesine ve f ngiltere 
kralına hitaben yazılmış ayrı
ca iki mektub bulunmuştur. 

Aslan Yahudi olan gaze
tecinin bu işi Almanyada 
Yadudilere reva görülen 
hareketlere dünyanın dikkat 
gözünü çekmek için yaptığı 
söylenmektedir. 

-------------------------------- oo••oo------------------------------~ 

lanı yor 
--oo---

- Baştarafı 1 incide 

lundÜğu · 2500 pilotla, diğer 
25,000 müstahdimi yetiştir· 
mekle meşğuldür. On üç 
sivil mekteb açılmıştır. Bu 
mekteblerden çıkan talebe 
on bir· askeri mektebe tevzi 
edilecektir. 

İngiltere sahilJerinde ve 
İngilterenin şarkında yeniden 
kırk dokuz hava üssü vücuda 
getirilyor. Tayyare filotilla
Jarı buralara dağıtılacak ve 
bu suretle, ani bir taarruz 
vukuunda toplu surette imha 
tehlikesinden korunmuş ola
caktır. 

Bu sene İngilterede yapı
lan hava gösterişleri geçen 
senelerinkine benzemiyor. 
İngiltere halkın tayyareleri 
ve bunların ihtiva ettiği bü-
tün aletleri görmesini emni~ 
yet ve itimat hasıl etmesini 
istiyor. İngiltere ayni zaman· 
da bütün dünyenın bunu 
görmesini ve teemmüle var· 
masını istiyor. 

İngiltere, tekrar kuvvet si· 

yasetine avdet etmiştir. 

---oo---
bine, Karataş ortamektebinin 
kız lisesine taşınmasını, Ka
rataş ortamektebinde de yeni 
bir kız ortamektebi açılma· 
sını münasib görmüşlerdir. 

Bu karar kabul edilirse 
önümüzde ki ders senesi 
başında bu değişiklik yapı
lacaktır. 

1\Tegu•• S milletler Cemiyetin- Boçkay takımı 
l Y ~ Ankarada 

den para ve ilah istiyor! 
Kanun~!lc'ı~~ı hitam Italvan gazeteleri de kendisile alay ediyor! 

Cenevre 3 - Habeş mu- üzere Sinyor Taffari (İtalyan ği soru~t~ırulmak~adır. . . 
buldu rahhassı Ras Nasibu, Millet- gezeteleri şimdi Habeş impa- Bu ışın netıcelenmesını 

Soyadı kanunu mucibince ler cemiyeti Asamblesine ratorunu şimdi bu adla anı- beklerken direktörü her hal-
2 t k 'J • bl' w d'l · · 'l b. de geveze bir zat olan İn-emmuz a şamı tescı ıçin te ıg e ı mesı rıcası e ır yorJar) Milletler cemiyetinden ·ı· .. · C d 
t · d'I ··dd b' · ·ı b' k · gı ız muessesesı enevre e ayın e ı en mu et ıtmış- muhtıra ı e ır arar suretı barba devam edebilmek üze· N · b · k t · · d 
tir. Dün de bazı kı"mseler . t' B ht it l ecaşıye ır u u ıçın e 

vermış ır. u ~u ır~, . aya re bir milyon İngiliz lir.ılık bir simokin takımı ile mavi soyadı almak için nüfus mu·· - htı asında kı ıddıaları 
mu r . silah istemiştir. Londra milli ipekten bir gömlek göoder-dürlüğüne müracaat etmiş- cerhetmektedır. Karar sure· h f 

1
. b h b . v k · k t .. · d 'b 

lersede kanuni müddet dol- tinde ise Habeş delegasyunu ma a i ı u a erı sogu mış. ve a tuzerın e şu ı a· 
dugundan bu müracaat red- M'll l · · t f d karşılamışlardır. Filhakika rey~ yazmış ır: • 

ı et er cemıyetı ara ın an S T ff · · f'k · · " A t k · k b' · dedı'lm ştı'r. k ll k ·ı " inyor a arının ı rını r ı sıze ya ışan ırı· kuvvet u anma suretı e . 
G yapılan ilhakın tanınmaması, nasıl tahakkuk ettirebilece- cık zırh budur.,, 

Ankara, 3 - Boçkay ta
kımı, Antaka mıntakasile 

yaptığı temaslarda bu ak
şam İstanbuldan Ankaraya 
hareket edecektir. Yarın 

öğleden sonra Ankara gücü 
alanında, Eskişehir ve orta 
Anadolu şampiyonu Ankara 
gücü ile birer maç yapa
caktır. Boçkayın Fenerbahçe 
ile 5 temmuzda da Ankara 
şampiyonu Ankara gücü ile 
birer maç yapacaktır. Boç· 
kay Fenerbahçe ile 5 tem· 

muzda yapacağı bildirilen 
maç yapılmıyacaktır. 

Resmi nişanlısı karşılıklı yardım hükümlerinin B l t hk . . . . . 
tatbik edilmesi için milletler ogv az arın a ımı ışını Bu romanı gazetemiz için cemiyetinin taahhüd altına 

tercüme etmekte olan Akil girmesini istemekte ve ayrıca 
Koyuncu'nun ansızın Anka- Habeşistana :•razi tamami- J •ı • l J • t • l 
raya gitmek mecburiyetinde yetile siyasi istiklalini koru- I n gı l z er a e l S l y 0 r ar 
kalması okurlanmızı üç dört yabilmesi için beynelmilel 
gün bu değerli tefrikadan teminat mukabili mali yardım İstanbul J {Özel) _ Bü-
mahrum bırakacağından do- ve elzem olan bütün vasıta· tün dünya matbuatı Boğazlar 
layı özür diler ve bir kaç ların verilmesini paktın 10 meselesindeki Türk davası 
gün sonra yine bu kıymetli ve 16 ıncı maddelerine da- lehinde neşriyatta bulunmak· 
romanı neşir ve tefrikaya yanarak istemektedir. tadır. Maruf bir İngiliz gaze-
başlıyacağımızı arzederiz. Roma 3 - Malum olduğu tesi bu hususta diyor ki: 

OOOOOOOOOOooooooooooooooooooo 0000 

edirnenin emniyeti Tür-
kiyenin emniyeti demektir 

İstanbul (Özel) -Dahiliye 
vekili ve Parti genel sekre
teri Şükrü Kaya Edimeye 
varmış ve parlak bir şekilde 
karşılanmıştır. 

Şükrü Kaya Trakyanın 
umumi kalkınma planını ted
kik etmiş, genel müfettiş 
Kazım Dirik ve arkadaşları
n~ teşekkür etmiştir. 

Şükrü Kaya Edirne emni
yet abidesinin küşad resmi
sini yaparken çok mühim bir 
nutuk söylemiştir. 

Edirneliler, Edirne eıoni
yet anıtını açıyorum. Edirne 
ve emniyet .. lügatta birbirine 
bu kadar yaklaşan ve yak
ışan başka kelime tanımı-

yorum. Edi·ne der demez 
bizim vicdanımıza emniyet 
gelir. Edirne emniyette ol
dukça Türkiyede emniyet 
var demektir. Türkiyede 

Türkiyede emniyet yoksa 
cihanda bilir ki bütün dün
yaca da emniyet yoktur. 

Biz Edirnenia emniyetine 
ne kadar ehemmiyet ve
riyorsak cihan diploma· 
sisi de ona O kadar e· 
hemmiyet vermektedir Türk· 
lerin Edirne ıçın yap
tıkları fedakarlıklar tarihte 
yazılıdır. 

Herkes bilir, Türk medeni 
dehasının Edirne için yaptığı 
şaheserler de herkesin hay-

ret ve takdiri önündedir. 
Asil Türklerin ondan sonra 

yapacakları eserleri görecek 
ve onları idrak edecek olan 
gelecek nesillere şimdiden 
gıpte ediyorum. 

Cihan gıpte edecek büyük 
ve güzel memur şen ve neş· 

. eli bir Türk yurdu olacaktır. 
Bize bu imanı veren Türkler 
için her terakki hayatını ha
kikat yapan Büyük Atatürk
tür. Onun kurduğu rejimdir. 
Ben onun içindir ki, Atatür
kü buradaki heykeline Edir
neye dikilmiş bir emniyet 
aıntı diyorum. Ve bu emni· 
yetten Edirneli hemşehrileri· 
mi tebrik ediyorum. 

- İngiltere Boğazlar me
selesi Türkiyenin ve bağlı 
bulunduğu devletler camiası· 

nın şimdiye kadar yaptığı 

ilk teklif bakımından ehem-
miyetle tasvip etmek mevki
indedir. Hadisatın çok ka-

istemiyecektir. Baldvin ka

binesi birçok sarsıntılar ara· 
sında belki de en büyük 

muvaffakiyeti Boğazlar me
selesinde göstermek tema
yüllerini açığa vurmuştur. . ····~ 
Filistin deki 
Yahudiler 

Londra 3 (A.A) - Avam 

ranlık bir manzara arzetme
si, Akdeniz hakimiyeti, nı· 

hayet İngilterenio de hususi 
menfaatları Boğazların tah
kimini icap ettirmektedir. 

Türkiye her vesile ile dü- kamarasında beyanatta bulu-
rüstlüğü ispat ettiği ve harp nan M. Armşbiy, Filistine 
borçlarını sadıkane ödediği 61,854 Yahudi muhaciri git-
için hak kesp etmiştir. İn- tiğini bunların 8630 bininin 
giltere bu birleşik dileği ye- Almany~dan 27.843 bininin 
rine getirmek suretiyle mü- de Lehist"'ndan geldiklerini 
him dostlukları kaybetmek söylemiştir. 
000000000000000000ooooooo~oooooooooooooooooo 

Prens Necaşi vagonda 
uyuya ~almış!. 

Cenevrede heyecanlı bir haber duyuldu: Necaşinin kızı 
kaybolmuş ... 

Habeşistanın imparatorlar İmparatoru hemen zabıtaya 
baş vurdu, dört bucağı polisler koşturuldu. 
Meğer kızcağız vagonda uyuya kalmış, kimse farkına 

varmamış, vagonu başka bir hatta çekmişler ... 
Bir kaç saat aradıktan sonra nihayet buldular. 


