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İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

- Çarşamba - 13 Mayıs 1936 

~""rausız 

Gazeteleri uluslar sosyete· 

sine şiddetli lıOcnmlar yap· 
mağa haşlamıştır. 

15 
Para Fiatı (100) 

Hazirana f(aldı 
~~~~~----------------

Habeş işi 
~---= ~ -~ ~-::: ,,..--_,,_ __ 

Italya.i - Habeş ihtiliifı 15 haziranda Altın 
-~..:....----... --

/Negüs, memleketinin mu 
kadderatını talie terketti görüşülecek ve _zecri ted

birler;I devam · ~decek 
Frausa'dan hari-

ce akıyor . ·---. 
• 
1 

1 
f Paris 13 (Radyo) - Jor- Baldviu, bu mesele hakkında Avam 

Ekuatfir 
ltalyau 

delegesi zecri tedbirlerin 
beyeti Ceoevre'yi terketti. 
lanarak konseyin kararını 

kaldırılmasını istedi. 
jik vapurilc Amerika için 
on beı bin kilo altın sev
kedil•iştir. Bu altın, 220 
milyon altın fraaa-ı değerin

kamarasında izahat verdi 
Bugün Assamble top· 
tasdik edecek dedir. 

Londra, 13 ( Radyo ) -
Liberal partisine mensup 
saylav (Mander); avam ka
marasının dünkü toplanhıın-Cenevre, 12 (A.A) - Mil

letler cemiyeti konseyi bu
gün öğleden sonra biri 17 de 
hususi diğeri de l7,20 de 
aleni olarak iki celse aktet
mif ve her iki celseye de 
M. Eden batkanlık etmiştir . 

Kooıeyin hususi celsesine 
milletler cemiyeti genel sek
reteri M. Avenol, gün orta
sında ltalyan delegesi Baron 
Aloi%i'nin kendisini ziyaret 
ettiaiai ve bu karar husu
sunda hiçbir izahat vermek
sizin ltalyan heyetinin Ce
nevre' .&en hareketini bildir
diiini ı6ylemiftir. 

Koasey Habeşistan dele- Uluslar sosvetesi 
ıeıi Volde Mariamı hazır cemiyetinde 3 birinci teşrin 
buJuaduiu halde ltalyan 1935 taribindenberi bu mes · 
Habeı mea'elesini tetkik ele hakkında yapılmış olan 
buıusundaki kararını teyit müşahedeleri ve alınmış olan 
etmiştir. Bundan soara ale· kararları hatırlatır. 
ni celse küıat ediJmiı ve Roma büktlmeti tarafın-
batkan Eden aşağıdaki ka- dan alınan şayanı tee11üf 
rar projesini okumuştur:ltal· kararın ihdas ettiği vaziye-
yan Habeş muhasaması hak- tin ltütün azalar tarafıadan 
kıoda bir karar almaya da- tetkik edilmesi için bir muh-
vet edilen konsey milletler Jet lüzum olduğu mütalaa-

-------•-•---------
ltalyanlar Haheşistan-

da ne gibi maden
ler arayacaklar 

·-· Habeşistanda teşkil edecekleri 
şirketlerin sermayesi hep 

Italyanlaı-ın olacak 
madenler üzerinde~ araştır
malar yapılacağını teıbit et-

··---,.f. Piyangosu 

lzmirde kazananlar 
lstanbul 13 (Özel) - Tay

yare piyangosunun dünkü çe· 
kiliıinde kazanan numarala
rı da bHdiriyorum. 

29121 No. 
25,000 Lira 
16708 No. 
10,000 Lira 

toplantı halinde 
Bin lira kazananlar 

18959 6784 
sın da bulunur bu husustaki 500 I...i ra kazananlar 
ıörüşmeleri 1 S haziranda 

1 :! tekrar ele almaya karar ve-
1319 

rİr ve milletler cemiyeti aza- 455 ı 
ları tarafından toplulukla 6063 
aJ.naa tedbirlerin ıimdilik 9:367 
deiiıtirilmesine mahal ol- l l 123 
matlı;ı kanaatını besler. Kon- 12077 
sey evveli Habeş delegesini 136ti7 
dialemiş Habeş deleresiHa- 14555 
beş milletinin istilaya karıı 18145 
mukavemet azmini beyan 19350 
etmiş ve konseyden paktın 21806 
tamamen tatbik edilmesini 24340 

124 
36iO 
5303 
fi86 l 
9862 

11268 
12!&72 
137~9 

16t49 
18441 
20557 
22269 
25829 
2•675 

1153 1299 
4101 4301 
{>3Hl 5991 
7776 9349 

10692 10807 
11445 11591 
12890 13278 
1382~ 14571 
16977 17547 
18995 19331 
20923 21415 
22:l8S 23889 
~6531 27954 
28858 29127 

da başbakan Baldvin'den 

bir takrirle Negüs hakkında 
izahat istemiştir. 

Baldvin jzabat vererek 
demiştir ki: 

Biz, hiçbir zaman Ne· 

Daladiye 
so~yalistlere yardım 

edilmesini tavsi
ye ediyor M. Baldvin 

a-üs'ün ne yapması lizım 
geldiği hakkında kendiıiJe 
temasa gelmedik, Negüı, 

memleketinin mukadderatını 
talibe bnakmıı ve Filistin'e 

gelmek istediğini Adiı-Aba
ba'daki elçimize bildirdiii 

için onu nakleylemek iizere 

Cibuti limanına bir harb 
gemisi gönderdik. 

Baldvin'in izahatı kifi gö
, rülmüştür. 

ltalya akademisi 
ilhakı kutluhyacak 
Roma, 13 (Radyo) - ltaJ

ya akademisi, Markeoi'aia 

baıka•lıiı altında toplana
cak ve Habeıiıtan'ın ilhakı
nı kutlulıyacaktır. 

miılebr ve1Muss1 olidniyeHbi~ re~:- ROştQ Aras, Lozan muahedesi akitlerinin Is· por azır amış ar ır, a e,. ... 

Bir kahveha•enin peacereainia dibinde oturllum. Sekakta 
bayata koıan, çahımaia giden bir insan kalabalıiı, dur
madan akıyor. Buaların bazılarını bea tanıyorum. içlerinde 
riyakirlar, meafaatperestler, sözde kahramanlar, sözde va
taoperverler, münevver reçiaen cahiller, bilekirlar, tefeci· 
ler, yobazlar ve dalavereciler de var!. Size birkaçıün •alan 
anlataca;ım . 

M. Mossolini 

Roma 13 (Radyo) - ltalyan 
'•kerleri, Habeıistwn'ın be
bijz işgal edilmemiı olan yer· 
1
tre mütemadiyen yayılmak
t,dır. 

d Mu11olininin baıkanlıiında 
~rı toplanan sanayi müben

cliaıeri, Habııiıtaa'da D• ıibi 

tanda altın, platin, civa, ait- viçre'de toplanmalarını istedi 
rat, demir ve petrol arana
caktır. 

ltalya nların, Habeşistan da 
yapacakları iıler kuracakları 

şirketler, hep ltal1an serma
yesile vücude getirilecek ve 
ecnebi sermayesi kullanılmı· 
yacaktır. 

Roma, 12 (A.A) - Mara
şal Graçyaai Harar, Cicika 
ve Direaduada üç fevkalide 

komiserlik ihdas etmiştir. 

Bu komiserlikler derhal ida
re ' servislerini tanzim ede-

L 

cekler laalkın silahların top-
lıyacaklar ve emniyetin. te
siıi için lizımgelen tedlnrler 
alacaktır. ltgal esnasında 
kaçan Harar'ın Habet aha· 

T. R. Arae Cenevre'de 
Cenevre 12 (A.A)- Tür- viçre'de Montreukı şehrinde 

kiye Dıı işleri bakanı Dr. bir konfranı akdedilmesini 
lisi yavaş ya•aş şehre dön- T. Rüştü Aras; Lozan mua-
mektedir. Bu ıebrin basta- hedesini imzalamıı olan dev-
baneıi Italyan sıhhiye teıki· letlerden boiazların gayrias· 
Jitı tarafıntlaa işa-al edil- keriliii · hakkındaki abkimın 
mittir. tatlili i~ia 25 Hazirandı lı· 

iste mittir. 

Cenevre, 12 (A.A) - Pol 

lonkur, bu sabah Türkiye, 
Romanya ve Lebiıtan dıf 
bakanlarilı 16rD1•D1tir. 

-1-
Aiır a;11, etrafına azamet saça saça gidiyor. Gölteii ile· 

ride, ensesi yaidao kıvrılmıı, caketinin cepleri tıklım tık
lım dolu.. Bu adam, zenıiolerdea biridir. Şöhreti dillere 
yayılmııtır: altın ebesi, banknot babaıı diye!.. 

Oaua bu milletle alikaıı, ancak adı•ın biıden oluı•ndaa, 
para1ının ve bol kaıaac1nın bizden geliıindeodir. Fakirler 
için bir iaae toplanacaiı z~manlarda, yavruların rezet ta
kacakları ıünlerde, bizim bu meşhur gibekli zeagin, evi•· 
de çöker, sokaia çıksa bile, dıvar tlibindea miskin miskin 
yürür ve ıöze çarpmak istemez. 

V ataa, millet .. dediiiaiz vakit, hafifçe bir kulak kabartır, 
bir endiıe geçirir, tüyleri kabarır adamcaiızın .. Dolgun ke· 
ıeaiadea, bu yurda bir pay çıkarmak mecburiyetine dlttiiiü 
2üa, iri mabl61dar ribi bomurdaaır. Sanki kıllarını koparı· 
yorlarmıı .. 

Çarııdaki matazuından evine, yaya gid'er, gelir. Tram· 
vaya, otobiae binmez; düşmanlığından deiil, hasisliiinden
diı laul .. Parasını bankaya zor yatırır . Emniyeti, yalınız ken· 
dinedir. Bu, bir tiptir, fakat onun, daha ince, daha kibar, 
daha kurnaz yaratılmışlan da vardır. Bunlar, asla biztlea 
değildir. Bu, varan 1 ! .. 
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Şehirlere ve sivil halka bomba Adana'da 
Bir esrar deposu 

atılmasını yasak eden muahe meydana çıkarıldı 
Adana (Özel)- Zabıta, ıoa 

deleri· o hu·· kmu·· yoktur ıüalerde bir esrar depoıu 
meydana çıkarmııhr. Kuru 

Nakili: KAMI ORAL • 
-120- ... 

Loi, hakimin sualleri karşısında köprü maballHinde oturan 
Tanııımış kunıandanlar; hava taarrıizları bil yük Muıtafa adında ltirinin evin-birdenbire şaşırmıştı 

i d h Jk lh tle esrar Hkladıiı •e muıı· mikyasta o ursa, üşman a llll su tazaman ••hı yapmakta ol-Kadının resminde elinde 
ltir (Maça kııı) tuttuiu iÖ· 
rfililyor. Siıia evinizde bu· 
Junan oyun kağıtlarının ara· 
11nda (Maça kızı) zuhur et· 
memiıtir. lu kiiıdı, kadının 
yiireiinde hançerle saplan· 
mıt ltuldular. 

Maznun, tereddüt etmek
ıizin fU cevabı verdi : 

- Bu iBrİp t~aadüfe dair 
mtlatantike klfi derecede 
i&abat •ermiştim . 

Reis, istintak dosyasına 
ıeri bir ltakıı fırlattıktan 
IODra: 

- Evet, Almauya'da ika· 
met ettiğiniz zaman kendi
ıini ıevmiı olduiunuz bir 
kız ile (Paayanı) oyunu oy
aamakta bulunduiunuzu ve 
fakat, bilahare Matmazel Lö 
Kont ile izdi•acınız takarrür 
edince o kızı unutmuı ise· 
niz do, (Paıyans) oyununu 
ılıteren kiiıtları mürettep 
olarak saldadıiınızı söyle· 
miıti•iz, fakat bu ifadeniz, 
çocukça bir ıey olduiu gibi 
hakikate yakın rörülme· 
mektedirde .. 

Maznun, heyecanla bir ta· 
vurla şunları ıöyledi: 

- 86yle ehemmiyetsiz 
&ir delili müıtenid ittihaz 
ederek beni itham edenle· 
rin hareketleri lı»ana daha 
ziyade çocukça l'Ör6nüyor. 

Jteiı , doıyaları, karıştır
makta de•am ediyordu. Bir 
ka~ dakika devam eden 
ılk6netten sonra maznuna 
tekrar ıordu: 

- (Haydelberg) e yazddı. 
Sevdiiinizi ıöylediğiniz kı
zın pederi, sizi taoımadıiını 
ve kızıaın, biç kimse ile 
HYİfmediii•i bildiriyor, buna 
ae diyeceksiniz? 

- Sevdijim kız, Prusya'h 
bir zabitle evlenmiş bulu
nuyor. Tabiidir ki, benimle 
elaa uki münasebetini ha
hrlamak iıtemiyecektir. 

L&i'nin verdiği ıu cevap, 
di•leyiciler üzerinde iyi bir 
teıir yaptı. Maznun çok doğ
ra lllitünilyordu. Reis dahi 
takdir ettiği için, bu auaJ 
llzeriade daha fazla dur· 
maktaa vaz geçti Ye devam 
etti: 

- E•inizde bul•nan bas· 
to•ua tepesinde kan leke
ler; görülmüıtür. Müıyll 
Loro'yu öldürdüğünüz za
•a• bu bastonu kullanmıı 
olduiu11uz iddia ediliyor. 
Ôl&•lln yaraıı•ı muayene 
edea doktorlar da bu kana
ati teeyyüt eylemişlerdir. 
Siz ne diyecekıiniz? 

- Ben, MBsyü Loro'yu 
bir tlofa bile görmüı deği
lim. 

- Kendisine metresi111izia 
evinde teHdüf etmezden 
•••el ltelki de onu tanımaz
dınız. Kendisini metresinizle 
.. eraber ltit ıofrada yemek 
yer iken g6rdüğfinüz zaman 
fena halde lıiddetlenmit ol
duiuauz zannolunuyor ki 
eaclaa ıoara vukubulan ah· 
val tlalai bu zannı teyid 
e4iyor. 

•ız, o ise, nefıini müdafaa 
etti. Ev içinde boiaz boiaza 
vukubulan bir Hvaıın asarı 
görüldü. Siz ondan daha 
knv•ıtli olduiunuz için ken 
disini mutfak kapısına kadar 
püık&rtüp orada bııına i~
dirdij'ioiz bir darbe ile• öl· 
dlrdünüz. 

istiyecek kadar sarsııbilir diyorlar d•iu zabıtaca tesbit edilmiı 
Jizıml'elen tertibat alındık· 

Maznun, bu ıözlere karıı 
mukabelede bulunamadı. 
Mubakemenia bidayetiadea 

beri ilk llefa olarak şimdi 
soğukkanlılaiını kaybediyor
du. Roiı, maznunun bu ıaı
kınhiını ıiSrünce lledi ki: 

- SayJeaeniz e bu bidise 
böyle cereyan etmedi mi? 

Lüi'nin 1eı çıkarmaması üze
rine roiı devam etti : 

- Belki de ithamnamede 
zannedildiii kadar suçunuz 
yoktur. Rakibiniz ıizi fena 
halde tahkir etmiı, yüzünü· 
ze tekat vurmuı ve ıiz de 
bundan d~layı hiddetlene
rek baııaa baıtonla vur· 
muı olabilirsiniz. Halbuki 
kendiıini öldürmek fikrinde 
dej'ildiniz, bunların hepıi 
batıra gelir. 

Salondaki tlinleyicilerin 
hepsi Lli'nin verecegı ce
vabı bekliyordu. Maznun 
batını kaldırdı ve reısın 

· ıöılerine karşı ıu mukabe
lede l»ulundu: 

- M&ıyft Loro'yu bir defa 

olıun g6rmemiı elduiumu 

biraz evvel beyan etmiıtim. 

Bu beyanatımı tekrar etmek

ttn baıka ıöyliyecek tek ltir 
ıözim yoktur. 

Lüi 'nia ıözleri, dinleyiciler 
üzerin.le derin bir tesir 
yapmıfh, reiı yawatça de-
di ki: , 

- Teessüfe ıayandır ki 
tuttuiunuz yoldan ayrılmak 
istemiyorsunuz; balltuki ken
di kendinize zarar Yermekte 
olduiunuzu ltir kere daha 
ihtara mecburum. Zira he
yeti adul sayın azaıına 
bundan sonra arzedecej'im 
deliller, ıizi itha• yükü al· 
tında ezecek .&erecede ba
riz ve kat'idir. Halbuki 
hakikati söyliyecek olursa· 
nız, vaziyet tebellür ed~r ve 
belki de büsbfttün lehinize 
döner. 

Arkmı var -

Tayyareciliiin fevkalide 
ilerlemesi, ordu ve do· 
nanma cepheleri iibi, mem
leket içorlerini de üçüncü 
cephe, haline sokmuıtur. 
Milli hava kuvvetlerinin çok
luiu da memleketi düıman 
bava ialcumlarıadan tama
milo kurtaramaz. Bir harp 
halinde blkumları•a uinya
catımıı we muharip olmıyan 
•atanclaılar araıınde, ordu 
ve donanma Hflarıoda ol
duiu gibi, zayiat vereceii
miz ka'-ul olunmalıdır. Bu 
hakikate, ıimdiden ahıma
hyız. 

Şurası iyice ltilinmelidir ki 
tehirlere ve sivil halka tay
yarelerle bomlta atılmasını 
yaaak eden lteynelmilel mu
alıedelerin btikm6 yoktur. lu 
me1'ele hakkında hukuk ilim 
leri•İn ve ve aalibiyet sahi
bi askerlerin ne düşlindiikle· 
rini rözden geçirelim : 

IoıiJiz hukuk ilimi 1. V. 
Spaiıht diyor ki : 

"Muharip devletleri•, yal-
•ız askeri makHtlar içia 
bomba hücu•larile iktifa 
ellecekleri kaltul olunmalı
dır. Mibtakbel harpler de, 
tayyarelerin, aıkori maksat· 
lardaa baıka sair .. edeflere 
kartı kullanılmaları pek 
muhtemeldir. Bu lalicumlar . ~ 
maae•i, ruhi ve ıiyasi ga· 
yeler için de yapıla

caktır. 

Dlıma• memleketi, harbe 
devam edemiyecek bir bale 
retirmiye, bütlla balkı ümit
ıizliie düıllrlip harpten bık
tırmağa çalııılacaktır. 

Cephe gerıaıaın harap 
elmaaı, muzaffer ltir ordu 
lıeriae bile fena tesirler 
bapaltilir. Metbur kuman
llaaların ltu husuıtaki mti
taleaları daha kat'iclir. 

Mareıal F Of ( F ech ) un 
fikri ıudur: 

"lüytik p1ikyaıta hava ta
arruzları , balkın maaeviya
tı•ı kırar ve biikümetin ta· 
mamea çareıiz kaldıiı ka
naatini verir. lıte b•aun için 
hava ıilibı, harbı neticelea
direbilecek ltir ailih olmuı
tur." 

loıiliz maretalı 
bert.o• da: 

Sir Ro-

"Harbı• yalanız ordu ve 
doaanm11ya kartı yapılmaaı 
Jizım reldiii kaidesi artık 
bir tarafa bırakılmalıdır. " 

HOkmünü veriyor. 

lngiliz harp akademisi 
direktlrü ıeneral lronsi; 

"Müstakl.el harplerde, 
hava kuvvetleri, panik hu
sule getirmek, umumi haya
li felce niratmak ve düı· 
-Devamı 3 lincıi 'ahifide-

--~·------··~~~· ..... ~··-··· .. --------
üç bin beyaz Rus Türk 

.. tebeasına geçtı -----------Yoz hin Rus muhaciri Istanhuldan 
dünyanın dört köşesine ·yayılmıştır 

Le Petit Parisien gaze- sonra baıka bir memlekete 
teıi yazıyor; ritmek için •ize yaptırmak 

1922 de büyllk muhaceret imkinlarına da malik olma
ıamanında Is tan bul' a iltica dıkları halele, Türkiye• de 
eden beyaz Ruıların hepsi işsiz kalmak tehlikesi kar
burada kalmadılar. Vrangel tısında idiler. 
orduıunun bakayesile birlik- Türk'ün atalar ıözl bük-
te, Tlirkiyeye gelmiş olan- münii almıı olan civanmert-

lar 100,000 kadar idiler ve liği ve Kamiliat hükômeti
bugiln Paris'te, Belgrad'da, nin iyı liği sayesinde ve uluı-
Sofya•da veya Arjantiain, far cemiyeti nezdinde Beyaz 
Şilinin ve Brezilya'nın bü- Ruı'ların akıbeti ile iJgili te-

yük merkezlerinde bulunan mHlarda bulunan Nansen komi· 
büyllk bir kıımı, her halde tesi mimessili Beraard Coü · 
Türklerin misafirperverliii· teaukı'nun bu yoldaki çalıt· 
•İ ve ıarkın kalpten kartı· malan neticeıinde Ankara 
layııını, Boj'aziçi salaillerin· kabinesi bu 3000 beyaz Ruıu 

de, Haliç boylarında Ada- tebaahia kabul etmek kara
larda ve Beyoğlunda aail rını vermiıtir. Bunlar bu su· 
oldukları eyi muameleyi retle yalınız Türkiye'de ika
unutmamıılardır. Mültecile- met etmek değil, ayni za
rin bllyük bir kıımı şahsi manda orada serbestçe çaht· 
itlerini tanzim ederek yavaş mak imkinını elde etmiı bu
yavaı l.taabul'dan ayrıldılar. lunuyorlar. Diğer cihetten 
Nihayet lıtanbul'da 3000 yüz otuz taaui de Yunanis-
taneai kaldı. tanda yerleımek milaaadesiai 

Bu Ruı'lau ecnebi tebea- istihsal etmişlerdir. 

aııaa küçük aan'atleri me· Esasen nüfusu fazla olan 
neden kanun mer'i olduktan - Devamı .J. 11d1. sahiji•de 

--------------·-~·~-~----------
Yiyecek ve müdafaa 

·-·-· Harp taktirinde, lngilterede on gün 

sonra Buğday ihtiyacı baş gösterir 
Timea gazetesi .. Yiyecek 

ve mildafaa" başlıklı bat ya

zısaada harp zamanlarında 

yiyecek temini meı'elesinin 
ıoa glinlerde Avam kama
rasında oldukça endiıe do· 

ğuran bir mevzu olduğunu 
bildirdikten sonra umumi 
harpte yiyecek kıtlıiının in· 
giltereyi az kalıın mailübi· 
yeti kabule ıevkedeceii•i 
hatırlaltyur ve her türlü mü· 

dafaa akislerinin kapatılma· 

Tayyare Tele fon 
3151 Sineması Telefon 

31sr 

11na doiru yürüyen bu gün· 
lerde aaıl halledilmesi lizım 
ielen mes'elenin yiyecekte
dariki mes'eleıi olduiunu 

BugOn 2 Büyük Birden 
Holuvodun en güzel beıyilz kızı ve Amerika sıüzellik kraliçelerinin iıtirikile çev· 

rilen ıenenin en ten, en zengin, en ihtişamlı filmi 

- -Güzeller Resmi Geçidi--
musiki, şayanı hayret revüler ·tatlı bir mewzu· bedii danslar ·canlı 

Lifin Harvey ile VVilli Friksch'in beraber çevirdikleri büyük Alman opereti 

•••••••Cürmü MeşlhllUlt~··~··· 
• iki sevimli san'atkirın kartı karııya yarattıkları büyük komedi 

AYRICA: TOrkçe sözlO FOKS dOuya haberleri 

Seans saatları: 
Oeru"n•lS, 19 da C&rmü meıhud; 17, 21,lS de Gtbeller resmi geçidi, Cu-"u •marteıi Pazar iialeri 13 te Gezeller reımi "di 

kayllediyor. Bu gazetenin 
laildirdiiine iÖre bugün in· 
gilterede bir buçuk milyon 
ton buiday iıtiap edebilecek 
depo vardır. Bu miktar ise 
lngiltere balkının takriben 
iki buçuk aylık ihtiyacına 
kafidir. Halbuki böyle geniı 
depolar bulunmasına raimen 
halen Inıilterede 214000 ton 
dan fazla buiday bulunmaz. 

Bu iae lagiltere'ain ancak 
on gtlnlük buiday ihtiyacı· 
dır. Diier taraftan Kana
da'da milyonlarda ton mik
tarında fazla bujday tlepo
ları dold•rmaktan baıka bir 
ite yaramıyor. Bunların la· 

tan aoara dün anıızın e•İ ba • 
sılmıı ve yapılan tabarriyat 

neticesinde 35 paket esrar 

bulunu.uıtur . 
Muıtafaya yar.lımcılık eden 

beraber yaıadıiı Hayriye 

adındaki kadıa da yakalan· 
mıf ve ibtiaaı mahkemesine 

verilmitlerdir. 

lzmir 2 nci icra m . 
Ahmede 2SO lira vermeie 

borçlu lımail Kemalin ala· 

aaklıya ipotek eylediii Sey· 
diköy Cumaovaıı ıokajında 

1·77 ve 10 aumara tajlı SOO 
lira kıymeti mahammeneli 

evi tarihi ilinclan itibaren 

30 iÜn müddetle açık artır· 
maya çıkarılmııtır. Talip 
olanların kıymeti muhamme-

nenia yüz.de 7 buçuiu niı· 

betinde pey akça11 veya milli 

bankanın teminat mektubu 
vermeleri ve artırma lS-6-936 
tarihine teaatlüf eden Pa· 
zartesi iÜ• saat IS de, dai· 

rede icra olunacaktır, •iit· 

terilere ait talipler bu huau
ıu11 daireye · talluk olunan 

açık artırma ıartnameaini 

1-6-936 tarihinden itibaren 

okuyabilir hakları tapu ıiciUi 
ile sabit olmıyan ipotekli, 

alacaklılar ile diier alacak

lıların ve irtifak lıak saiaip

lerinin bu haklarının ve bu 

huıuıta faiz ye maaarife dair 

olan iddialarını evrakı müı

bitelerile 20 sıün içinde icra 

dairesine ltildirmeleri akıi 

halde tapu ıicilli ile sabit 

olmadıkça saht laedolinin 
paylaım111ndan, hariç kala
caklı ve tayin edilen zamaa
daa artırma bedeli, ıayri 

menkuliiıı yllzde 7S ni bul
madır• takdirde en ıon ar· 
tırmanın taahhtıdll baki kal
mak Dzere artırmanın IS gln 
daha temclit edilmek ıuretile 
30-6-936 tarihine teHdiif 
edo111 Salı güall aaatta: 15 
i•yri meakul ençok artırana 
ihale edilecektir. Satıı peıin 
para iledir, mal bedeli alma
dın teslim alınmadan teslim 
edilmez mal bedeli Yerilmez 
ise ihale kararı feshedilir, 
ve kendinden evvel en ylik· 
sek teklifte bulunan kimse 
arzetmiı oltluj'u bedel ile 
almaia razı olursa ona ihale 
edilir o tla razı olmaz veya 
buluamazaa icra daireıince 
hemen ıs rün mllddetle ar· 
tırmaya çıkarılır bu artır· 

maya alikadarlara teblii• 
hacet olmayıp yalnız iliala 
iktifa olunarak ençok, artır .. 
ma ihale edilerek her iki 
halde birinci ihale edilen 
kimse iki ilaale araaıadaki 
farktan vr diicr zararlarda• 
mes'ul olduiu ve tapu har· 
cıaıa belediye ve vakıf ica· 
rınıa ve ylztle iki buçuk 
deUlliyeaia m&ıteriye ait ol· 
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HfKAYE J Çocuk kimin? 1 O«;a· jOJivier ve şdrek8- Fratelli Sperco N. v. 

~G~"ml!h~~ı --··--~11 -.k~klllllll!'~--' Yolcıılar k sı l..ıimited vapur Vapur Acentası \' \'. l...,. H. Van una ı ın atanın boynuna ı ma e ür çü M. Oskar'dan 108 O· · r 
olıunf Bu hiklyeyi bana, olduğunu söyledi ve kendi- acentası ROYAL NEERLANDAIS 1) 
Franıa'da uzun :müddet IİDİD hiç çocuiu olmadıiını- laylık KUMPANYASI er Zee 
oturmuı lıtir arkadaıım an- 4a ilive etti.,. Cendeli Han. Birinci kor· " ORESTES " vapuru 13 
lattı ve doiruluauau da te• * Ayvalık, Dikili, Altınova, d Mayısta gelip BURGAS, & Co. 

• • • Edremid T' K 1 K OD. Tel. 2443 VARNA ô 
min etti. Gazetenin satııı artnuıtı. ' ne u a, onya, ve K STENCE DEUTSCHE LEV ANTE LıNll 

Küçük kasaba halin, 31 ki- Salihli, bu hatlara yolcu yük THE ELLERMAN LINES LTO. liman1na hareket edecektir. "ADANA" vapuru 12 ma-* • • 
Pöti Kfiıetuaz gazete.inin nunusani gazetesinı' de ka- sevkiyatı, Not: Vurul tarihleri ve " UL YSSES " vapuru 18 b k 

M yısta e leniyor. ANVERS, 
pıştılar Ye fU fıkrayı merak- z.· net vapurların isimleri üzerine ayısta gelip 23 Mayısta HDHi •aliim olmıya• 1 Kl· 

nunusaniıini• 28 tarihli DÜI• 

hasında ıöyle bir haber çıktı 

ANVERS RO ROTTERDAM, HAMBURG 
la okudular: değişikliklerden met'uliyet • TTERDAM, 

.. BuıOn idarelıaaemiıe 
gelen ve kasabamızın maruf 
müHıeselerinden biriıinia 

•ahibf olan M. Anatol henGz 
26 yaıında bulu•an genç ve 
güzel karıııadan mal.keme 
kararile boııntlığanı l.undan 
höyle sabık matlam Anatola 

• Ait her ha•ri bir terzi, kon· 
duracı •eya l.erber fatura· 
tıaı Te ayni zamanda dört 
ay sonra ~oiacak çocuiu da 
kabul etmiyeceiini bildir· 
mittir. 

".M. AnatoJ doiacak çocu
ğun kendiıinden deiil, on
düliıyon mutalaaasııı M. Ja· 
lioptaa olduğunu da kat 'i 
ıurette hükmetmektedir." 

* . .. 
Ayni a-aıetenin 29 kinu· 

nuaani nüshasında da ıu 
haber okundu: 

"OndllJaıyoa m üta ba11ı11 
M.Jak•p bugün idarebane
mize geldi; M. Anatol'ua 
boıadıiı karııının doğura. 
cafı çocuk hakkındaki iına
datıaı ıiddetle reddetti ve 
bu çocujun "Mavi Bülbül 

" kuadura mağazası sahibi M. 
Adolf'tan oJduiuna emin ol· 
du;unu iJive etti. 

* • • 
30 kiaunusani Pöti Ku-

• K k AMSTERDAM HAM ve BRE MEN DiREKT yük 1 

ür cü M. Uskar, büyük kabul edilmez. ve · 
b. h · garajından her gün munta- BURG limanla · · -k alacakhr. ır ıı sıyet ile idaremize rı ıçm yu 
geldi. M. Adolf'un iınadatı· zam ve emin bir surette " OPOR!O " vapuru 20 alacakhr. "MANiSA,. vapuru 25 ma-
nı şidtletle redetti ve ". M. otomobil, kamyon ve tenez- mayıs LONDRA, HUL ve "ORESTES,, vapuru 31 yısta bekleniyor. ANVERS, 
A I' züblerle temin edilir. ANVERS'ten gelip yük çı- Mayısta gelip 6 Haziranda 

nate un talik ettiği icadı· karacaktır. ANVERS, ROTTERDAM, ROTTERDAM, HAMBURG, 
nın doiuracaiı çocuk ben- C'atıJık · AMSTERDAM ve HAM- ve BREMEN DiREKT yük 
d d i 'ld' b k '~ IDOtôr "FLAMINIAN" vapuru 22 

en e 1 ır; sa ı madam BURG limanlar1 için yük alacakhr. 
Anatol'un çocutu neden 12 beygirkuvetinde (Dizel) mayıı LIVERPOOL ve alacaktır. 
koca1111dan veyahut tliğer markah az kulJanılmıı bir SVVENSEA'dan gelip yük SVENSKA ORIENT 
amanlarında• olmasın?.,. ""'Otör satılıktır. Taliplerin çıkaracaktır. LINIEN 

Dedi. idarebanemize müracaatları DEUTSCHE LEV ANTE LINIE "GOTLANO,, motörü 12 
* ilin olunur. 

• • " HERAKLEA ,, vapuru Mayısta lteklenmekte olup 
1 Şubat tarihinde r•zete- tol olduğu halele oadülisyoa 8 mayıs HAMBURG ve yükünü tahliyeden sonra 

nin ltiitün nüshaları yarım müteha111 M. Janop Mavı· ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN'deo aelip yük saat içiDde kapıııldı. Bülaül kondura mağazasının • BREMEN, (doğru) COPEN-

Bu nüshada umulduiu ribi sahibi M. AdoJf, kürkçü M. çıkaracaktır. HAGE, DANTZIG, GOTE-
yeni bir tekzip veya isnat Oskar'a bildiririm ki; hiçbi· BMRG, OSLO ve ISKAN-
yoktu. Fakat M. Anatolun riıine atf v ! isnat edilecek Öktı1Qrenler! Mut· DINAVYA limınlar1 için 
boııdıfı madam Sertrild'ün ltir çocuk doğurmak fikir •e laka (Okam,.ntol) yiik alacaktır. 
çok dekolte bir resmi •e ıu kararında deiilim. Çünkü •·- k k '-- • "VIKINGLAND,, motörü 

k L k Ö&e0rl1 şe erle· ,.... 
te zivi vardı : do torum bugün re be •ima. ~ 22 Mayısta beklenmekte 

"Ben, sabık madam AnatoJ dıium kat'i ıurette temia et- rini tecrftbe edi ~ olup ROTERDAM, HAM-
baıta ubık kocam M. Ana· mittir. ıiz.. ~ BURG (Doğru) COPEN-

... ~ HAGE, DANTZIG, GDY-

··~~~~~~~!!!!!!!!~·~~~~~i ~ NIA, OSLO ve ISKANDJ-
.- • 

1 

NAVY A limanları için yük 
BAŞ DURAK alacaktır. 

HAMDİ NüZHET ~ SERvı:g~M~1~1TIM 
S hh t E • "PELES,, vapuru 14 mayıs· } a czanesı = ta gelip ayni gün PiRE, 

~ MALTA, ve BARSELONE 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilftç. ''e tu· 

valet çeşitleri satar. 
~ hareket edecektir. 
~ Yolcu ve yük kabul eder. 

f"'Y". ilindeki hareket tarihle
0

-

~ rile navlonlardaki d~ij-iıiklik

"SAMOSn vapuru 6 ma

yısta bekleniyor, ANVERS, 

HAMBURG ve BREMEN· 
den yük çıkaracaktır. 

"ANDROS,, vapuru 12ma

yısta bekleniyor, 16 mayısa 

kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG, BRE

MEN ve DiREKT için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
.. EXHIBITOR,, vapuru 20 

mayısa doğru bekleuiyor, 

NEVYORK için yük ala

caktır. 

SP ANSKELINJE - OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 
9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERIYE için yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari

feleri bakklDda bir taahhüde 
giriıilmez.,, 

telefon zetuaz r•zet~ıinde ayni 
•eı'ele hakkında ıu yazılar 
Deıredildi. 

" Mavi Bülbül ku•dura 
nıaiazaaı sahibi M. Adolf, 
dünkii yaıımıı Oıeriae idare· 
haaeaıiıe ·geldi. Boıanmış 
Madam An1Atol'un doiura
catı çocujıan kendiıiaden 
deiiJ, fakat kavi bir ihti-

Şehirlere ve sivil hal
ka bomba atdmasını 
Yasak eden muabede-

fızmir Yün mensucatı" 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfts

hil ~ekeri olduğu. 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mQshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhaı sOrglln 

haplarına Maruf 

ecm depolarından 
ve eczanelerden 
arasmlar. 

lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda T ahmiJ 
ve Tabliye tir keti binası 
arkasında FRA TELLi SPER-
CO vapur acentasına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

DOKTOR 
Ali Agah 

-

Birinci Kordon, 
N o. 2007 • 2008 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

lerio hOkmO yoktur 
• Başıarafı 2 incisahijede -

llııııa azmini ve kuvvetini 

l!leabaında kırmak içia, ıe· 
birlere, ahaliye ve faltrika· 
1•ra da bUcum edecekler· 
d' ır.,, 

Diyor. 

lnrifiz bava kumantlanla· 

"1ndın Edmonı daha ileri 
fitliyor ve~ (Hava taarruzla
l'lııııaız, hakikaten blyilk mik-

~••ta yapılabiliue dtııman 
•llcını sulh istiyecek kadar 

'''••bilir.) Hükmtiaü veri· 
Yor. . 

filclt·ılyaa Generah Dobbet'io 
:

1 d• ıudur: 
le T •arruz için büyiik laa•a 
b UtveUeri olaa bir millet, 
1ı 11~1•rı tlüşmanın ea ha11as 
c:1r:alar1aa karıı kullana· 
'• ır. e. hedefler de mu· 
"e •~la, •uhabere, iıtibHI 
~, ~ıe merkeılerile siyaıi 
a •labahk ıehirlerdir. 

bir ~ llbiitalealar, mlıtakbel 
ı.,, •rpta, açık ıehirleria de 
tı .. 1 hlcumlarıaa utrıya· 
tJ~1111 hiçbir ı&plae •• te-

8cle aıahal kalmayacak 

Tarafmdan mevsim dolayısiJe yenı' k çı ardığı 
kumatlar: 

SAGLAM 
ZARI~., 

V~: UCUZIJUR 
Yeni yaphracağımz elbiseler için bu mamul4tı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HAJ ... I 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalellio Cadddeıiode fı"'AHRI KANDE-
ıuJR ottu 

'-----------------------"' 
ı ı 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve. F•brikası: lzmir'de Halkap1nardadır 
y,.rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekbaş, Değir· 

men, Geyik ve Leylak Markalarına havi her nevi 
Kabot bezi imal eyJmekte olub malları Avrupanın 

tip mensucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehauııı 

'"inci Bexler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 -

No. 34 
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Yunanistan' da dün gece yarısından iti-
baren umumi grev haşlamış bulunuyor 

Hayat mefluç bir vaziyettedir. Hükumet, şimendiferlerle tram
vayları askeri kuvvetlerle idare etmektedir 

lstanbul 13 (Özel)- Atina'dan ahnaıı son haberlere işletecektir. Başbakan general Metaksas, asııyışın ha· 
göre, umumi grev, dnn gece yarısından itibaren baş· leldar olmaması için esash tedbirler almıştır. 
lamıştar. Grev, bu gece saat 24· le bitecektir. Kral Yorgi, . vaziyeti bizzat ve yakından takip eyle· 

Bugnn Yuoanistan'm her tarafında grev hnkom sfirftyor mektedir. Hayat bugno Yunaoistanda meflOç bir hal
HOkilmet, tram,·ay ve şimendiferleri askeri kuvvetlerle dedir. .............. _____ _ 

Türk-Çek ticaret an- ilhak notasına lngiltere 
laşması imzalandı ile Fransa cevap verecek 

--~~--------~~-P rağ' da başlıyau müzakereler hüs- Italyanın vaşinğton elçisi ilhak 
nü suretle hitam bulmuştur keyfiyetini Amerikaya da bildirdi 

Prag 12 (A.A) - Ana· 
nadolu ajansının hususi mu
habiri bildiriyor: Türkiye 
ile Çekoslovakya arasında 

yeni bir ticaret ve klering 
anlaşması için Prag'da ce
reyan etmekte olan müza· 
kereler bisnü suretle hitam 

bulmuş ve anlaımalar buıün 
saat 16,30 da Prag sefiri· 
miz Y akup Kadri ve iktisat 
vekileti türkofia asbaşkanı 

Zihni ve hariciye ticaret 
müdirü Mazhar ile Çekos
lovakya hariciye nazırı ta
raflarından imzalanmıştır. 

•••• 
Cenevre'dekiler yolunu 
şaşırmış hacılara benzer 

Vaşiniton 13 ( Radyo) - kalidc bir toplantı yapacak 
Italya'nın bura elçisi Ame· ve Halıteşistanın ilhak edildi

rika Hariciye Nazm M. Holu 
ziyaret etmit ve Habeıista· 

nın ilhakile Roma imparator· 
luiunun tesisi hakkında Fa-

ii laakkında ltalya'nın nota
sına ceyap verecektir. Fran· 
ıa'ana da, lnıiltere gibi ayni 
mealde cevap vereceği söy
leniyor. 

şist meclisini• verdiği kararı Paris 13 (Radyo)- ltalyanın 
bildirmiıtir. Karar notası, ~ura elçisi dlln Fransız Dıı 
derhal Ruzvelte verilmittir. l»akaaı mlbyü FJinden'i zi
Amerikanın ne cevap vere· yaret etıaiı Ye Habeşiıtanıa 
ceii l»elli deiiltlir . ltalya'ya illaak edildiii ve 
Londra 13 (Radyo) - lngil- Roma lmparatorluiunun te· 

tere kabinesi, Lord Edenin sis etlilditi ltakkındaki no-
• - • -

1 
( • Cenene '.len avdetinde fev- tayı Yermiıtir . 

Fransız matbuatı u us ar sosyetesıne .-...-.... ~----
şid~etli hücumlara başlad1 ltalyan tayyarecileri vazİ· 

Paris, 13 (Radyo) - Fran mej'e çahııyorlarmış gibi f d d •} • J 
SIZ matbuatJ, uluslar soıye- hareket ettiklerini ve yolu- eye a vet e 1 ıyor ar 
tesine şiddetli hücumlara 
başlamıştJr. (Eutransijaa) ga- nu kaybetmiş hacılar vazi· • • • w 

zetesi, Ceaevre'de toplanan- yetine düştüklerini yazmak-' Bu davetın, tecrübe ıçın oldugu söy-
ların, yeni bir İncil telif et- tadır. ( • 
--------..~ ..... .-. enıyor, emirname intişar etti 

lt;ılya ·Habeş Mürefte'de 
ihtilafı 15 haziranda 

görnşnlecek 

Baştarafı 1 inci sahifede 
legesi muhalefet etmedij'ini 
aacak· mes'elenia esası hak
inada kuyudu ibtiraziye 
dermeyan ettiiini söylemit 
ve karardan istinkaf edece· 
iini bildirmittir. Ekuatör 
deleresi karar suretinin 

Mühim. bir petrol 
damarı bulundu 

lstanbul 13 (Özel) - Mü· 
refte'de petrol soadujları 

yapılırkea burj'u kulesinden 
birdenbire petrol fışkırmağa 
baılamışhr. Mühim bir kay
nak 1'ul•nduğu tahmin edil· 
mektedir. Müaeadisler, iza
l:aat vermek için acele An
karaya ritmişlerdir. 

icra 
Vekilleri hey'eti 

toplandı 

Roma 13 (Radyo) - ltal- Bu huıuıtaki emirname, res· 
yan Harbiye bakanlıiı, bü- mi gazetede intiıar etmiş
tün tayyare ~subaylarını 4 ay tir. Bu çağırmanın, tecrül.e
için vazifeye çağırmaktadır. Jer için olduğu söleniyor. 

~----------·~·~·~•~•e..-~H·----------~ 

Alfabe müsabakası-
nın 

• • 
netıcesı 

Bayrakh ilk okıılu ögretmenlerİI!· 

Remziye de kazandı den 
Ankara, 12 (A.A) - AJ

dıiımız malümata göre 
Kültür ltakanhğıoca açılmış 

elan alfabe müsabakası ne
ticelenmiş •e birinciliği 

Edirne Kurtuluş okulu baş 
6iretmeni Murad, ikinciliii 
Çorum GAZİ ilk okulu öğret
•enlerinden Emine Çeviren, 
öçüncülüğü 15 nci ilk ekul 

o;retmenlerin.&en Nimet Ça
lapala ile Beyoilu Musevi 
lisesi Türkçe öiretmealerin
den Rakim Çalapala, dör· 
dünciUüil lzmir Bayraklı ilk 
ekulu öiretmenleribdea Rem· 
ziye Atağun, beıinciliği de 
Ista• lt11I ftniversitesi edebiyat 
dekan sekreteri Niyazi Aksu 
kazanmıılardır. 

------------·~----..•-------------------

13 Mayıs 936 

ölümü ____________ ... __________ _ 
Büyilk Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 11 

Evet.. Bu muammaya da, trak da umumi mütlOrlilie 
birinci muamma ııibi mantık tayin edildij'i içio mlldilrlük 
dahilinde bir mana vermek vazifuini yeni müdüre dev-
gayri mümkün idi! rettikten sonra ayni aün 

•* • Seakristofa gelmiı bulunu· 
Üç ııün sonra, bldiseden yor&lu • 

hemen haberdar edilmiş • * • 
olaa Makıim Lestratcus'ta Halk arasında telif baş 
çok ince araıtırmalarına göstermiş bulunuyordu. M. 
raj'men kaybolan Madleoden Font Romen'in iki kızıaıa 
en küçlik bir haber bile birbiri arkası azimeti ile M. 
alınmış değildi. Pol Dorya'•ı• ve damad M. 

Bereket versinki bu bi· Makıim Listrak'ın ıarbayın 
e•inde b11lunmasına bir ma

disedea köy halkı haber al· na Yere•İyorJardı. 8• endişe 
mamışb. Maamafib, böyle sade Sen Kristof'da dejiJ, 
küçük bir yerde yaşıyan Sen Patera 'de ele biasedili-
~lyük ve zengin asri bir yordu. 
aile arasında çıkan hadise· Devamı var 

leri içtimai vaziyetleri büs- llç bin beyaz Rus Tflrk 
bütün başka oJan türlü halk-
tan saklamak mümkündü. tebaasına geçti 

Madlenin Parise balası -Baştarafı 2 inci sahifede-
nezdine tekrar iİttiiini söy- bir memlekette iş bulmak 
lemek, vaziyeti ve hidiaeyi mecburiyetinde bulunan bu 
saklamak için kifi ııelmişti. ıonuncularıa hayat ıeraiti 
Bu ani azimetinde halasının belki T&rk tabaalıiına ka· 
sıhhi ahvali ile ,alik111 ıöy· bul edilenlerin ki kıdır mü
lenia~e, Madlen'in azimeti- aait olmayacaktır. Fakat 
nin sebebi izah edilmif ümit ederim ki din ltenzer-
olmuıtu! liii ve ecnebi dili öirenmek 

* buıusuadaki istidadları sa-
• • yeıinde kolayca Yuna•ista-Aiustoıun üçGncli cuma 

na alııabileceklerdir. 
günG de Lüsi, şarbayıa kil- Türkiye'de kalanlar, uzun 
çük kızı akı•• yemetine kararsızlık ıenelori•tlen ıon
dönmedi; o gece o da Mad· 

ra, kendUerine yeni ve gü· 
Jea. gibi sabahlara kaclar ıel bir vatan taabseden yeai 
iCSrümedi. vaziyetlerinden çok mem· 

* ... /1 •uaclurlar." 
Aiuıtosun tlördUnctl Cu· Nansen ofisi teşek

marteıi rl•il zallit Pol Dor· 
ya iki haftalık '-ir •ezuniyet kflr ediyor 
ile Senkriıto•a, M. Font Ra· Ankara 12 ( A.A)- Nan· 
men'in nezdiae misafir reldi. H• efisi idare meclisi reisi 

Mühendis M. Maluim Liı· Nansea iç bakaalıjına ıii•· 

Bir batında 
Dört çocuk doğu· 

rao kad1n 
Belırad 13 ( Radyo ) -

Bosna'nın Gladye köyünde 
Bezamoriç adında bir kadın 
bir batında dört çocuk do
(urmuıtur. Bunların üçü kız 
ye biri oğlandır. ,Çocukların 
hepsi de sağlam ve sıblaat· 
tadır. 

T. Piyangosu 

tlerdiji ~ir mektupta Tllrki· 
yenin 1200 beyaz Raı'u TOrk 
taltiiyıtine kalt•I etmek su· 
retile gösterdiii uluYvuce• 
aaptan mlteıeklıdr olcluiu•u 
ve bu İ•aani kararın CeneYr• 
yliksek miiı11eselerinde iyi 
lıtir teair bıraktıtı•ı kaydet
•ekte •• Türkiyenin iı ıiç 
salaibi olan •e faydalı ıurett• 
memleket vataadaıları ara· 
sına katılan ~eyaı Ruıların 
iJi vaziyetleri•dea dolayı ay· 
rıca teıekkllrlerini llildir· 
mektedir . -..... 

-B~ıarafı birinci sahifede- Yiyecek ve mOdafaa 
890ı 9957 11165 12600 

13510 l:rn78 14l74 15t26 - B~taraf 2 inci salıifede -
17199 18267 18922 19142 ıiltere'ye nakli Kanada'd• 

19983 20013 21544 2:WS
9 

fiatleri ylkseletmek suretile 
~3578 24222 24696 25531 çiftçiye ltüyük bir yardım 
26105 26693 27979 29286 olcluiu ıibi, bot dura• lo-
29304 29900 riliz remilerine ve ı.,mı 

100 lira kazananlar a•eleaine de birkaç par• 
kaza•tlırmıı olur ve bu it 

114 714 1040 1279 
1708 1728 3256 40~3 

5770 6403 7717 8640 
9060 10533 11284 12062 

zecri tedbirler hakkındaki · 

son kısmına itiraz etmiı zecri 
tetlbirlerin muhasamahn so
nunu tacil için derpiş ve 
tatbik edilmiş olduiunu ha
tırlatmış hükumetinin zecri 
tedbirlerin idamesine iştirak 
edemiyeceiini söylemiş Mil
letler cemiyeti azası bulunan 
devletlerin kendi hukuku 
hükümranilerini kullanarak 
ilahili siyasete müteallik 
tedbirleri atmakta tamame• 
serbest olduklarını beyan 
etmiş ve ekuatörün, ne diier 
devletleri •e de zecri ted
birler komitesinin ka rarile 
kendisini mukayyet görme· 
diğini ilave eyledikten 
sonra demiştir ki: 

Ankara, 12 (A.A) - icra 
Vekilleri heyeti bugün Baı· 
vekil ismet laönünün reisliği 

albnda toplanarak muhtelif 
işler üzerinde rörüımelerde 
bulunmuı ve bu itlere aid 
kararlar vermiıtir. 

C. U. P. Mısır-logiliz !!~~: !!:!~ ~~~!~ !~~~~ 
GörDşmeleri 3 ncO de- 22978 23794 24429 25072 

ıçıa sarfedilecek parada 
za•etlilcliii kadar fazla bir 
ıey elmıyacakbr. Baicl•Y 
için oldwiu ıibi tliier yiye" 
cek matldeler için de vaziyet 
ay•ıdır. Yiyeceilni dııarıdall 
tımia etmek •ecburiyıti•tl• 
olan laıiltere ıi bi bir me•-

- Bunun içindir ki ekua
tör zecri tedbirleri] kald1r· 
mak için bu komitenin eve) 
be evvel muvafakatını bek· 
lememiştir. Ekuator delegesi 
bu kuyutlu ihtiraziye altında 
tehir lcbincle rey vereceiini 

bildirmiıtir. 

Konseye riyaset eden Eden; 
karar suretinin bey' eti umu
miyesine bütün arkadaşları

nın muvafakat ettiğini mü
şabde etmiş ve Silinin istia
kafına karşı mezkur karar 
suretinin ittifakla kabul edil
diiini l.ildirmittir. Binaeoa· 
leyl:a ltalyan - Habeş ibtili
fının tetkiki 15 Hazirana bı
rakılmıı ve zecri tedbirler de 
meriyettı kalmııtır. 

Kamutay grubu 
toplandı 

Ankara, 12 ( A.A ) - C. 
H. P. kamutay grubu idare · 
hey'eti baıkanhiından: C. 
H. P. kamutay rrubu bugün 
öileden sonraHa san Saka'nıo 
başkanhiında toplandı. Ma
halli idareler bütçelerinin 
denkleıtirilmcsi ve finanse) 
durumlarının ıslah ve mura
kabesi esaslarını incelemek 
üzere kurulup verilen bu 
ödevi bitirmiı olan· mahalli 

t 1 k h. d·ıd· 26610 27506 28777 29014 
a o ara te ır e 1 1 . 29081 29299 29559 29915 

Londra, 12 (A.A) - Ka-
hire'dea bildirildiğine gire Kimler kazandı ? 
Mııır-lngiliz iÖrüımelori te- DGnkü keı,ldede 15 bin Ura· 
bir edilmiıtir. 3 üncü tlefa Irk ikramiyeyi kazanan 17817 
olarak telair edilen bu fÖ· numaralı biletin ııahlbl eehrl 
rüşmelerin 25 mayııta baş- mlsde Dt~lrmeo dı~ındı otnran 
laması muhtemeldir. 1.mıll oğlu Sftleymandır. Bileti 

idareler Ye ilk tedrisat ke· ond• bir oldu~ond.u 1500 Ura 
misyoaunun buıusi idareler alıcıktır. 
kısmının laazırladıiı rapor 12 bin lirayı kazanın 5596 
izerinde mllzakere yapılarak numarıJt btleıln eablblerl de 
relecrk teplantıda ela mil· Berber Mehmecl ile kondoracı 
zakereai• devamı oDandı. Falk'tlr. 1200 lira alacaklardır, 

leketin mlldafaa proıramı• • 
da bu b•aus en ileri aaft• 
ıelmılidir. 

Yangın 
BOvllk bir mum fab· .. 

rikası yandı 
Pariı 13 (Radyo) - Ci

da 'da hararetten çıka• ya•; 
gıa neticeıiacle en bllyO . 
mum fabrikalarından bir• 
tamamea yanmııtır. Zar•' 
?.20 fleriDdir. 


