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Japonya Ameril{a ile Anlaşıyor 
-Uluslar sosyetesi konseyi 

hu sabah topland1 
Almanya Ziraat vek.i i bu sa

!:!ç!~::;uz":;:~ hahAıık~araya gitti 
Konse}'; iki ictimadan ~onra dağılacak ve bir rapor ha· 
zırhyarak 11 Mayista toplanacak asambleye verecektir 

bilir miş Dün akşam, Hur~ova ziraat mekıe-
Paris 20 (Radyo)- Loodra· h• d 

da toplanmış olan lngiliı, ın e gece yaı·ısıua kadar süren 
Fransız ve Belçika erkinı h 

• 

Cenevre, 20 ( Radyo ) 
Uluslar sosyetesi koaıeyj, 
bugün öğleden evvel saat 
11 de, Avuıturalya baş 

delegesi Müıyü (Bravus) un 
baıkaohğı altında toplana
caktır. 

l 3 ler komitesi başkam 
Müıyü Madaryaga, ltalya-Ha· 
beı ihtilifı bakkıoda hazır· 

Uluslar sosyetesi binası 
gaz attıkları hakkındaki 
raporlarla 13 ler komitesinin, 
sulh için yapmış olduğu bü· 
tün teşebbilsat yazılıdır. 

Konsey toplanır toplanmaz, 
başbakan kısa bir söylev 
vererek vaziyeti teırih ede· 
cek ve ondan sonra da in· 
giliz dış bakanı Lord Eden 
ile onu mütealub Fransız 
delegeıi Pol Bonkura söz 

lamış olduğu uıun raporu verecektir. 
konseye vermiştir. Bu ra· Konsey toplantı halinde 
porda; ltalya'nın ileri ıür- iken, 18 ler komiteıi milta· 
dilğü sulh şartları ve buna bassıılar heyeti de toplanmıı 
mukabil Habe,'Jeria itirazları olacaklar. 
ltalyau tayyarelerinin ıebirJi Konseyde ltalya deleıresi 

~~--~-----~~----·~·~·~-----~~~~ 

Hırvat köylüleri yeni bir 
hadise ~aha çıkardılar 

-+~~---~··4~-----~~~ 
jandarmalarla köylüler arasında 

kanlı hiı· çarpışma olmuştur. 

üç ölü \ 1e bir çok yaı·ah var 

M Stoyadiııoviç 
Belgrad 23 ( Radyo ) -

Zagrep'te vaziyet, nezaket 
keıbetmektedir. Yüzlerce 

Hırvat, ellerinde baltalar ol· 
duğu halde Magobu orma
nına hücum etmişler ve 
ağaçları kesmeğe teşebbüs 
eylemişlerdir. Köylülerin bu 
hareketine mani olmak is
tiyen jandarmalarla köylü 
arasında vukubulan müsade· 
mede üç kişi ölmüş ve bir 
çok kimseler de yaralanmış
tır. 

( Bazdega) kasabasındaki 
Hırvatlarda hükümet ale} • 
hine nümayişler yapmışlardır. 
Burada 10 mağaza yağma 
edilmiı ve birçok evler de 
taarruza uğramıştır. 

Başbakan Mü&yü Stoyadi
ooviç, şiddetli tedabir ahn
ması için iç işler bakanlığına 
vası salahiyet vermiştir. --------·· --------Bu sabah 

250 seyyah geldi 
Bu sabah Limanımıza ge· 

len Fransız bandıralı Şam· 
polyon Transatlantiği ile 250 
seyyah gelmiıtir. Seyyahlar 
Liman idaresinin Kariıyaka 
vapuru ile karaya çıkmışlar 
kıımen ıehri gezmiıler, kıı· 
men dı EfeH iİtmiıledir. 

Norveç 
hariciye azırı Mosko

va yolunda 
Varşova 19 (Radyo)- iki 

iÜn evvel buraya gelen Nor 
veç Hariciye Nazırı M. Kaht 
buınn Moıkova'ya hareket 

etmittir. 

Baron Aloizi ile Habet de
legesi V alde Maryam dinle· 
necekler ve fakat müzake
relere iştirak etmiyecek
lerdir. 

Vaziyet nezaket kesbe· 
derse, Fransız delegesi Pol 
Bookur, dıı bakanı M. FJan
den' e telefonla malümat ve· 
recek ve o zaman M. Flan
den de 1relecektir. 

Kooıey, biri sabah ve 
diğeri öğleden sonra olmak 
üzere iki celıe yapacak ve 
~ayısıo 11 rinde toplanacak 
olan asambleye verilmek 
Uzcre bir rapor tanzim 
ettikten sonra dağı· lacaktır. 

harbiyelerinio görüşmelerine İı· toplan lı yapı ld l 
ait bir haber ıızmaması için 

saat 16 da hususi otokarla her türlü tertibat alınmış ol· 
şehrimize gelmiş ve istasmasına rağmen, son müza· 

kereler etrafında bazı haber- yooda vali muavini, Cavit 
fer duyu!maktadır. Bu haber- parti başkanımız Avni Doğan, 
lere göre; Erkioıharbiyeler, Şarbay Behçet Uz, Ziraat 
en çok Almanya tarafı odan müdürü Zühtü, Borno · 
BeJçika1ya en evvel hangi va Ziraat mektebi mü· 
noktadan taarruz edilebile- dürü Hilmi ile Ziraat mek-
ceği mes'clesioi konuşmuılar tebi muallimleri ve dostlara 
ve böyle bir taarruzun, ya tarafından karşılanmış, bir 
Lilkıenburg ve yahutta Lin· müfreze asker, selam rea· 
burı'tan gelebileceği fikrinde mioi ifa eylemiştir. 
mutabık kalmışlardır. Bu ıe· Muhliı Erkmeu, AJsancak-
beple, Aovera'teo Gan'a ka· tan otomobille Bornovaya 
dar en ıon ıiıtem tertibatla gitmiş ve :ziraat mektebin-
bir müdafaa hattı teaiı edil- de biraz istirahat ettikten 
meıi kararlaıtıralmııtır. Bun- sonra, mektebi ve mektebin 
dan baıka, Gan'da iki de bahçeıini gezmiı, müdür 
büyük kale ve büyük bir ha· Ziraat ' 'ekili l\lublis Erkmeo Hilmi'den izahat almııtar. 
va utasyonu inıa edilecek· Ziraat vekili Muhlis Erk· Vekil, akıam yemeğini mek· 

tir~nvers'ten Gao'a kadar men, dün öğleden ıonra -Dmıamı 4 ancı1 11ıalıifi<le-
uzatılacak olan müdafaa batta 
doirudan doğruya Fransız 
batlarile birleıecektir. 

Bütün bu tertibatın alın· 
maaı için ıerek lagiltere ve 
gerekıe Fransa Belçika'ya 
her suretle yardım edecek
lerdir . 

------~•~• ··~------

lngiliz baş vekili mühim 
bir söylev verdi 

Italyanlar Cicikayı da 
aldıklarını söylüyorlar 

Bald vin; Hitler, Avrupada biç kimse· 
nin sahih olamadığı kudrete maliktir 
o isterse barba mani olabilir divor 

Londra 19 (Rady~) - Baş
vekil M. BaJdvin Valçester 
Muhafazaklrlar Partisi mer
kezinde verdiği söylevde, is· 
tifaıı hakkındaki şayiaları 
tekzip etmiş ve : 

"' 

Cenupta üç gnn süren kanlı muhare· 

beler 1-labeşleı· aleyhine neticelendi 

HOkumet ricali Adis·Ababayı terkedecek 
Roma, 19 ( Rad

yo) - Havas ajansı 
bildiriyor: Graçyani 
kuvvetlerinin Cici
ka 'yı işgaJ ettikleri 
haber verilmektedir. 

Londra, 19 (A.A) 
- Royterden: Eritre 
kaynağından bildi
rildiğine göre, Erit· 
re ordusunun ön 
kuvvetleri Dusi'den 
Adis-Ababa üzerine 
yü ril mek te dir ler. 
ltalyan uçakları yol 
üzerinde dıı kuvveti 
bulunmadığını biJ· 
dirmişlerdir. 

Ayni kaynaklara 
göre, Ogaden 'de 
general Graçyani üç 
gün süren tiddetli Harar bombardıman edilirken 
muharebelerden ıonra Hara· 
ra varmııtır. 

Tana ırölü bolgesindc 
ltalyan müfrezeleri gölün 
bata kısmını iıgal ettikten 
sonra doiu cenubuna doiru 
ilerJcmete baılamıılardır. Bu 
kuvvetler pek y•l"ada mavi 

Nilin ıol ı•hili gibi sai ıa· 
biline de geçmit olacaklardır. 
Magdala ıu saatte ltalyan· 
ların eline :reçmit bulunuyor. 
Habeı hUkOmetinin Adiı· 

Ababa'yı terketmek için ha· 
zırlandıiı hakkında ıayialar 

- V.Vanu d8rd4ncd ıahi{ede-

- Ben ancak vaktim gel
diği zaman istifa edeceğim . 
Yoksa gayrimemnunlaran İs· 
teği üzerine değil; kendi İs· 
teğimle .. 
Demiş ve harici siyasetten 

bahsederek : 
Son zamanlarda iki mü · 

him hadise ile karşılaştık . 
Almanyanın Ren'i işgali ve 
silihlanmaıı, Ha beş • ltalya 
harbı.. Bütün bunlar, büyük 
Britanya'nın .silahlanma za · 
ruretinde butunduğuou gös-

M. Baldvio 

termektedir. Milletler cemi
- n~vmnt dor<lı1nrıi ımlıifi•de -

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre --- 1 ____ ..) 

l)üııya işleri neye kaldı? 
Dünyanm sulh işi, bilhassa Habeş davası, rakamlı komi· 

tele re kaldı. Atalar1mızın dilinde eskiden Kırklar, Y cdiler, 
Üçler, Çifteler, ikizler., diye bazı isimler ve alemler vardı. 
Tarih, döne dolaşa bunları da siyaset meydanına attı: 

- Habeş itini mi soruyorsunuz dostum; şimdilik üçler 
komitesinde!. 

Sonra? 
Galiba OD üçlere ridecck? 
Acaba beıler komitesine de rider mi? 
Zannetmem? 
D6rt devlet ittifakı ile de alika tesis etmez mi? 

- Hayır, hayu! 
- Şu halde! 
- Döne dolaıa on sekizlere ıidip kat'i karar ıekliai 

alacak! 

• Devamı 4 ncü sahiJ'ede • 
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Belediyeler, gürültü ile Süve haşeresi Çukurova-

Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL • 

mücadele edecekler yı tehdid ediyor 
• -100- ., iç bakanlığının belediyeye gön· 

derdiği tamimi yazıyoruz 
Bir şimendifer memuru, 1,olhiyakın 

kim olduğunu soruyordu .. 
iç Bakanlıki tehirlerimizde 

daimi bir şikiyet mevzuu 
olan gürültü ile mücadeleye 
daha hassas bir alika ile 
devam edilmesi ve vatan· 
datların mutlak bir süküna 
kavuşmaları yolunda bütün 
viliyet ve belediyelerin se· 
ferber edilmesi için ehem· 
miyetli bir t•mim yapmıştır. 

hşkan vatandaşı vakitsiz 
uyandıran ve rahataız eden, 
köprüden hareket eden Ha
liç Boğaziçi-Akay vapurla· 
rının kalkma saatleri mu· 
ayyen olduğu halde, bunla
rın kalkmadan önce ve kal· 
karken lüzumsuz yere dü
dük çalmalarının ve daha 
bunun gibibi bir tehri gerek 
gündiiz gerekse ıece oturul· 
maz bir bale getiren ve 
matbuatımızda acı tenkit· 
lere mevzu olan uygunsuz· 
lukların önüne geçilmesi 
ancak bütün ıosyal, eko
nomik ve teknik sebepler 
tetkik edilmek suretilc ka
bildir. 

Emniyet direktörü, hem 
aheste adımlarla yürüyor ve 
hem de emrini tekrar ede
rek: 

- Dikkat ve basiret iste· 
rim. Dilsiz, M. Tolbiyak 
ile beraber arabaya binecek 
olursa, iş bitmiş olacaktır. 
O zaman, siz de bir arabaya 
binip (Montabur) sokağında 
maznunun evine gelir ve 
bize iltihak edersiniz. Bilikis 
dilsiz arabaya binmeyip te 
firar teşebbüsünde buluna
cak oluısa yavaşça arkası 
sıra gideceksiniz. Şayed, 

nereye gideceğini bilmez bir 
halde dolaşırsa, o zaman 
yanına yanaşırsınız. O, kıya· 
fetinizi değiştirmiş olduğu· 
nuz: için sizi tanıyamaz. 

Kendisine hüsnü muame
lede bulunursanız, mutlak 
sizi takib eder. Bu tak
dirde onu kaçırmaksız:ln 
usulca (Montabur) sokağına 

ve bizim bulunacağımız eve 
getirirainiz. Her ne suretle 
olursa olsun, dilsiz gelme· 
dikçe ben maznunun evİh· 
den ayralmıyacağım anladı
nız mı? 

Diyordu. Piyedoş tekrar 
etti: 

- Evet müsyü anladık. 
Emniyet direktörü, bir adım 

2eriye döndü ve Piyedoş'un 
yüzüne bakarak: 

- Vazife esnasında bu
dalalık, hayvanhk etmenin 
mana11 yoktur! Sonra me· 
aıuriyetin elden gider ha! 

Dedi. 
Emniyet direktörü, bu 

tehdidi avurduktan sonra 
Tolbiyak'ın koluna g'irdi ve 
ikisi beraber koyu mavi bo
yanmış arabaya doğru 

yürüdüler. Arabanın önüne 
gelince, evveli Emniyet di · 
rektörü ve onu takiben Tol· 

biyak bindiler ve Uyan is· 
tasyonuna doğru yol aldılar. 

Piyedoş, arkalarından dal
gın bir halde bakıyordu. Bir· 

denbire kafasını çevirdi ve 

arkadaşı Pigaş'ın yüzüne ba
karak: 

- Bizi, kıt'aya yeni ilti· 
hak etmiş acemi neferler ye· 
rine koyuyorlar. Bir saattan 
beri söyleyip duruyor ve hem 
de tehditle! bey gidi dünya, 
bey! bu kadar cansiparane 
çalış, güvendikleri ve bir sü· 
rü para verdikleri lngiliz ha
fiyesinin rüyasında bile göre· 
miyeceği bir muvaffakiyet 
kazan ve sonra da böyle ağır 
muamelelere hedef ol ha! .. 

Piyedoş'un bu telelıhüfünü 
Pigaş da hakla görmüştü. 
Her ikisi böyle kara kara 
dU~ünürken, Piyedoş'un omu
zuna bir el dokundu ve ar· 
kasından şu sözler işitildi : 

- Arkadaş seni taciz edi
yorum amma, kusura bakma! 
Şu koyu mai arabaya binip 
gidenler kimlerdi bilir misin? 

Piyedoş, bu nagihani sual 
üzerine birden bire başını 
çevirdi ve kendi ine söz söy· 
liyen adamın kim olduğunu 
anlamak istedi. Bu adam, bi
raz evvel koltuk meyhane· 
sinde beraberce şarap içmiş 

oldukları Orlean şimendiferi 
m::.kasçısı idi. Piyedoş, bu 
adamın arkaları sıra gelmiş 
ve birde böyle bir sual sor· 
muş olmasından derhal şüp· 
helendi. Asıl maharet bu 
noktada lazımdı. Piyedoı, 
bunda kusur etmedi ve ga· 
yet sakin bir halde: 

- Şu giden zengin adam· 
ları mı soruyorsunuz? Ben, 
fa~ir bir adamım. Öyle, uıak 
Jı, arabalı zenginlerle müna
sebetim olmadığından ken· 
dilerini tanımam! istasyona 
gidipte timendiferlerin ha· 
reket ve muvasalat ilanlarını 
okuyamazlarmıt gibi gelip 
benden i:uhat istediler ne 

dersin; tuhaf değil mi? Bu 

zenginlerin hepsi de böyle· 

dir. Topu topu bir saat isti· 

rahat edecek olan zavallı 

bir işçiyi rahatsız etmekten 

geri durmazlar. 

- Öyle iıe affedersiniz, 

ben kendiJeriJe konuımakta 

olduğunuzu görerek zannet· 

miştim ki ... 

Piyedoş, şimendifer ame· 

leıinin sözünü keıti ve : 
- Bu iki adam hakkında 

malumat talep etmekte ol· 

manıza nazaran, sizin ken· 
dileriJe göz aıinalığıoız ol· 
malıdır? 

- içlerinden yalınız biri
ıini tanarım . 

- Hanıisini ? 
- Sakalsız olan iri adamı 

Arabanın asıl sahibi o olma· 

hd1r. Çünkü arabaya bindik· 
leri zaman, en evvel öteki· 

nin binmesine ,müsaade göı· 
terdi. 

Piy~dot. mütehayyir bir 
tavırla sordu : 

- Vay, sizin böyle adam· 
larla münasebetiniz vardır ha? 

- Hayır, hiçbir münase· 

betim yoktur. Yalınız ismile 

oturduğu yeri biJiyorum. Ma· 
lumatım bundan ibarettir. 

- Şu halde bu adamın 
ismi nedir? 

- T olbiyak da.. Bilmem 
net Gord Dumurda sokağın
da ikamet eder . 

Madlen mahallesinde 
ha ! 

-ArkaJıvar -

Büyiik tehirlerde yaşıyan• 
ların günlük hayatında yer 
alan bu mes' deyi radikal 
olarak halledecek olan bu 
mücadelenin nasıl yapıla· 
cagını izah eden bu tamim 
ıudur: 

Yeni belediye kanunumuz, 
kendilerini mahalli işlerde 
çok ilerde sayan meml~ket· 
lere örnek olacak kadar 
ileri bir kanundur. Bu ka· 
nunda, ıehir, kasaba halkı
mızın müıterek ve medeni 
ihtiyaçları en yüksek biı 

ölçü üzerinden gözönünde 
bulundurulmuş ve idarecile· 
rimiz lile belediyecilerimize 
yükıek vazifeler yüklemcie 
karşılık yükıek aalihiyetler 
de verilmiıtir. 

Halkın iatirabatını ve ıe· 
birlerini sük6netini bozacak 
giirültDlerin tamamile önüne 

geçilmesi mes'eleai, bu yazi· 

felerpen biridir. Alınan ti· 
kiiyetler ve yaptırılan teftiı· 
ler bu itin liyıkile temin 
edilmediiini göstermektedir. 

Binaenaleyh, gürültü ile mil· 

c~dele hakkında, evvelce 

yapılan tebliiat ile bunun 
üzerine alınmış olan tedbir
lerin yeniden gC>zden geçi· 
rilmesi ve tedbirlerin neden 
kifi gelmediiinin eıaıh su
rette tetkiki lazımdır. 

Seyyar satıcıların, balak· 
çdarın, limanlarda ve Boiaz
içinde fazla gürültü yapan 
motörlerin, başka memleket· 
)erin tanzim edilmiı aeyrü· 
ıeferi °Korna,,nın tamamen 
kaldırılmasına müsaid ol· 
duğu halde, bizde korna ile 
müşteri çağıran yahut gelen 
geçen kadınlara korna ile 
söz atan, yayaları telaşa dü
şürmekle eğlenen şoförlerin, 
limanda ve istasyonda gelen 

seyyahları geldiklerine piş· 

man eden hamal ve otel 
kapıcısı kavgalarının; ıehir 
içinde hastayı, çocuğu, ça· 

Bu sebeplerin, yerine, iti· 
ne ve şehrine 2öre değişe· 
ceği de pek tabiidir. Mer· 
kezden bir etüt yapılarak 

daha sarih direktiflerin ve· 
rilmesi bu yüzdendir. Fakat 
bu huıusta, belediye encü
menleri metodik bir surette 
çalııırlar ve idare amirlerile 
belediye reisleri şahıen ala
kadar olursa, ıehirJeri.mizin 

üzerinden "g6rültllcü v·e şa· 
matacı" vasfının silinmesi 
ve halkın mnbtaç olduğu 
ıiikôna kavuıturulmast ancak 
bir zaman ve gün meselesi 

halini alır. Bu sebebe bina
en davanın ehemmiyeit Uze· 
rinde bir kere daha durarak, 

eski tedbirlerin tetkikinden 

sonra yenilerinin alınmasını 

ve keyfiyetten vekalete ma· 
lümat verilmesini rica ede
rim.,. 

Kokuyu alınca 
Açlık grevinden 

vazgeçmişler 
Filadelfiya bıpishanesinde 

yemekler fena verildiği için 
on kişi açlık grevi yapmıı, 
bu hal beı gün devam et· 
mittir. Altıncı gü• şef gar
diyan en iyi lokantadan 
birinde, gayet güzel, soğaoh 
bir yemek yaptırmış ve bunu 
aç mahpusların burnu dibin
den bir iki defa geçirmiştir. 
Soğanla yemegın kokusu 
canlarına degmiı olduğun
dan greeciler inattan vaz
geçmiılerdir. Fakat ertesi 
günü gene eski tarzdaki 

yemek önlerine getirilmiştir. 

r 
r.ı.ton Tayyare 
3151 

Sineması Telefon 
:nsr 

BlYl<gülfll her seansta 

l(önigs Marli 
Elisa LANDI, Pierre FRESNAY - jean LODGE • Jean MAKS - J. YONEL 
J. DEBUCOURT - Georges PRıEUR - Andre DUBOSC gibi en tanınmış 

Fransız: artistlerinin temsil ettikleri büyük ve ince bir aık romanı 

Sarayların iç yOzil ·Taht ve Taç Yüzün-
den Yapılaıı Cinayetler 

••• AYRICA: TOrkçe sözlO FOKS dünya haberleri 
Seans saatlarr Gönig~ Mark ~ilmi .ço~ ~zun olduiu için seans 11atJarı 

• şu şekılde tesbıt edalmışlır. 

H erg On :ı4, 16, 18,30 21, Cumartesi veya Pazar gUnleri 12 te başlar. 

--
Mersinde ufak bir mUna~aşadan 

doğan kanlı hadise .. 
Mersin, ( Özel aytarımız·· 

dan ) - Geçen pazar günil ha· 
vanın güzelliği hemen he· 
men bütün Mersin halktnı 
soğuk suya taşındırmışh. 
Herkes maa aile ve bütün 
levazımile gelmişlerdi. 

Fakat vukubulan bir ha· 
dise bütün neşeyi kaçırmış 
ve herkesi kaçırmağa mec · 
bur etmişti. 

Vak'a şudur: Orada eğle· 
nenlerden lbrahim oğlu Avni, 

Yasin, Necip, Mehmet, Gani, 

Hasan ve Safiye, Nefise 
gramofon çalarlarken karşı· 
larında bulunan Mehmet 
Emin, Hakkı ve arkadaşlarile 
ufak bir milnakaıaya başla
mışlar, fakat aralarındaki bu 
zıddiyet, kafalar dumanla
nınca daha ziyade büyümUş 
ve nihayet bıçaklan çekmiı
lerdir. 

Ve neticede, içlerinden 
Hakkı ağar surette, lbrabim, 
Necip, Mehmed ve kadın· 
)ardan ikisi hafif surette 
muhtelif yerlerinden bıçak· 
lanmıolard1r. 

Bu bidiıe başlayınca bü· 
ton halk, çoluk çocuk ka · 
çışmağa ve elbiıelerile su· 
lara girerek karşı tarafa 
geçmiye kotmuılardır. 

Vak'ayı haber alan So· 
iukau karakolundan polis· 
ler gelmiş, yaralı ve kavga· 
cılası toplıyarak götürmüş· 

)erdir. 
Fakat bu hadiseden son· 

ra mesire mahallinde pek 
az kişi kalmıf, herkes evle· 
rine dönmüştür. 

Mersin, ( Özel aytar1mız· 
dan ) - Son günlerde Süne 
haşereleri Yenic~ ve civa· 
rındaki altı köyden baoka 
Karacailyasta da görülmüttür. 

Yeniceden sonra Karaca· 
ilyasa da geçen bu haıere, 
Çukurovayı tehdid ediyor, 
Çukurova için büyük bir 
tehlike mevcud demektir. 

Kuzucu, Belen, Erçel, 

Apsun, Akı'n keıli, Akatt• 

Dinigir, lnsu, Kuzucu köy· 

!erinin sınırlan içinde ve 

fmdık pınarında da çekirge· 
ler görülmc;ktedir. 

Bu çekirgelerin mevzii 
olarak bulunduğu ve ltalyan 

ynli melezi olduğu anlatıl· 

mıştır. Henüz çok küçük 

olan bunlar yeni yeni zarara 
başlamıılardır. • 

Bu mıntakalarda köylüler 
ıevkedilmiş ve mücadele 
memurlar da faaliyete ıeç· 
miılerdir. 

Ekinli olan mıotakalara 
zehir serpilmiıtir. 

Gittikçe keıefati faılala • 
şan çekirgelerle, çiftçi çah 
çırpı atmak suretile müca· 
dele etmektedir. Bu ' itin 
halini almaması için pek 
acele önünü almak ~cap 
eder ki bu da Çukurova'nın 
ıelimeti uğruna yapılacak 
iştir. 

~~~~----... -·~···_. ....... ~~~~-
Koca Hırsızı Kadın! 

Nevyork mahkenıesi, baŞkasıuın ko· 
cası111 çalan biı- b adını mahkum etti 

Nevyork'ta şimdiye kadar 
tesadiif edilmemiş olan çok 
garip bir dava görülmüştür. 
Gerabet, iki musevi kadın 
arasında olan bu davadan 
ziyade vak'adadır. Miryam 
Leyterman adında zengin 
ve dul bir musevi kadıoı, 
kendi cinsinden olan ve 
komşusu bulunan Sara Mays· 
mer'in kocasına göz koymuş 
ve nihayet bu kad1ndan beş 
bin dolar mukabiJinde koca· 
sını satın almak istemiştir. 
Maysmer buna razı olmamış, 
likio kocası böyle zengin 
bir kadını elden kaçırmamak 
için evinden kaçarak onunla 
yaşamağa başlamıştır. 

Bunun~üıerioe bayan Mayı· 
mer mahkemeye müracaat 
etmiş kocasının çalındığın
dan bahis ile tazminat olmak 

Olivier .. ,e şüreka
sı Limited vapur 

a'·entası 
Ceodeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

''THURSO,. vapuru nisan 
iptidasında LIVERPOOL ve 

SVVENSEA'dan gelip tah
liyede bulunacak. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların iıimleri Ozerine 

değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

üzere • elli bin dolar iste· 
mişlir. Mahkeme her iki 
tarafı dinledikten sonra ba· 
yan Miryamı başkasının ko· 
casını çalmakla suçlandırmıı 
ve on bin dolar zarar ve 
ziyan vermeğe mahkfim et
miştir . 

- ····---Şebinşahın yap

ttrdığı yat 
Leııingrad'dao Volga 

vasıtasile lran'a 
getirilecek 

Entransijandan: 

İran Şehinıabı için Ho· 
landaya ısmarlanmış olan yat 
bitmek üzeredir. Şimdi bu· 
oun Basra körfezine gönde· 
rilmesi düşünülüyor. Yat, 
hafi( olduiundan Şimal de· 
nizini, Atlas Okyanosunu, 
Akdeoizi, Kızıldenizi geç· 
miye mukavemet edemiye· 
cektir. Ayni zamanda bü· 
yük olduğu için bir vapura 
yüklenmesi de kabil değildir. 
En son şuna karar veril· 
miştir. Yat bir Dlok üıeri· 
ne bindirilerek Leningrad'a 
gönderilecek orada kanallar
dan geçirilip Volga nehrine 
indirilecektir. Bu büyllk ne· 
birde yat serbestçe hareket 
ederek Hazer denizine ıire· 
cek ve bu suretle han •ula· 
nna geçmiı olacıktır. 



Koçok zabit 
Olmak istiyenler için 

l - Konya gedikli küçük 
zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulüne baılanmış 
ve Mayıı 936 sonuna kadar 
devam edecektir. 

2 - Doğumları 333 ve 
334 (aakeri yoklamaları ya· 
pılmamıı) olanlardan ve ilk 
okulun 3, 4, 5 nci sınıflarını 
bitirmiı olanlar (köylü ço· 
cukları tercih edilecek) alı
nacaktır. 

3 - Kayıt ve kabul ıart
ları 18, 19 yaıında olanlar. 

A - Mektep ıahadetna· 
mesi veya tasdiknamesi (tah-

sil gördllğü halde veaikası 
olmayanlar imtihanla alınır. 

B - Kendisinin ve ailesi· 
nin sOi ıöbret sahibi olma· 
dıklarına dair mahalli biikii· 
metten alınacak fotoğraflı 
hüsnühal kiğıdı. 

C - Bir seneyi geçmemiı 
•ıı kiğıdı. 

O - F otoğrafh nüfus cüz
danı. 

E - Gedikli küçllk zabit 
baz1rlama mektebine girmek 
istediklerine dair pullu istida. 

H - istekli 18 yaıını bi
tirmiı ise kendisinden bitir· 
memiı ise kendisinden ve 
velisinden alınacak taahhüt 
.senedi. 

F - Talebenin velisinin 
kim olacatı. 

K - Sıhhat raporu be· 
yeti sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo. 
totrafı. 

4 - isteklilerden kayıt ve 
kabul ıartlarını ta1ıyanlar1n 
lzmir aıkerlik ıubeaine he· 
men m6racaat eylemeleri 
ilin olunur. 

lzmir birinci icra memur· 
luiundan: 

Ahmet Cevatın Akseki ti
caret bankaıına borcundan 

dolayı ipotekli karşıyaka os· 

man zade yalı caddesinde234 
nolu, kapıdan içeri ıirilince 
etrafı demir pı rmaklıkla çev
rilmiı bir miktar bahçe ve 
hıdebu buradan haneye be· 
ton merdivenle girildikte ıol
da bir ıalon, ıalonun önün· 
de bahçeye nazır camekin· 
la beton ayrı bir salon ve 
arkada bahçesi ve ıaraj 
mahalli ve salon hizasında 
bir kiler bir mutbah ve he· 
li ve badehu merdivenle üst 
kata çıkanldıkta bir ıofa 

beı oda ve bir banyo ve halisı 
ve mDıtebilaki saireye havi 
10.000 lira luymetinde bir 
bıb hanenin mtılkiyeti açık 
artırma suretile ve birinci 
artırmaıı 22 -5 936 cuma gü
nü saat on birde birinci ic· 
ra daireainda yapılmak üzre 
satılığa konuldu. Bu artır· 

mada sataı bedeli tahmin 
olunan kıymetin yüzde 7Sini 
bulursa en çok artırana iha· 
lesi yapılacaktır. Akıl tak· 
diı de en çok artıranın ta
ahblidn baki kalmak ıartile 
aatıt on bet gUn daha uza· 
tılarak ikinci arhrması8· 6-936 
pazetesi günü saat on birde 
yapılacaktır. Bu artırmada 
satıı bedeli tahmin olunan 
kıymetin y&zde 75 ini bul· 
ma11a 2280 nolu kanun mu· 
cibince satıı ıeri buakıla
caktır. it bu ıayri menkul 
üzerine her hanfi bir tekil· 
de bak talebinde bulunanlar 
ellerindeki resmi vesaiki ile 
birlikte yirmi ıl• zarfında 

1 ı 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin:Merkez ve Fabrikası: İzmir' de Halkapınardadır 
Yf'rli Pamuğundan At, Tayyare, Kapekbaş, Değir
men, Geyik ve Leylak Markalarıoı havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrupanın 

tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -Kapalı zart usulile eksiltme ilanı 

Istanbul evkaf haşdirektörlüğünden: 
1 - lstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami 

inoaatı eksiltmeye çıkaralmııtır. Tahmin edilen intaat be
deli 17448 lira 39 kuruıtur. 

2 - Bu iıe ait eksiltme evrakı ıunlardır. 
A - Eksiltme ıartnamesi. 
8 - Projeler. 
C - Fenni ıartoame. 
D - Mukavelename. 
lstiyenler bu evrakı 90 kuruı bedel mukabiJinde lstan

bul evkaf direktörl&tll mimarhğından alabilirler. 

3 - Eksiltme 24 Nisan 936 cuma günü saat 15 de Is· 
tanbul evkaf direktörlüğli ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 

5 - isteklilerin 1312 lira muvakkat teminat vermesi 
lazımdır. 

6 - Eksiltmeye ıireceklerin mühendiı veya mimar olması 
ıarttır. Ayni zamanda asgari 15 bin irahk bir binayı sureti 
mükemmelede inta ve ikmal ettiklerini kabul kat'i rapor
larile tevailr ederek eksiltme gününden üç gün evveline 
kadar lıtanbul batmiidürlüğli mimarına ve bu vesikaları 
ibraz etmiye ve ayrıca eksiltmeye girmek için vesika al
mıya mecburdur. 

7 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saattan 
bir saat evveline kadar ihale komisyonuna makbuz muka-
bilinde verilecektir. 9-12-16-20 912 

rızmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRIKASI 
Tarafından mevsim dolay11ile yeni çıkardığı 

kuma~lar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptaracağtnlZ elbiseler için bu mamulAh 

tercih ediniz. 

SATIŞ \ 1 ERLERI 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeainde FAHRİ KA DE
MiR OtLU , ... _.._ .............................. .,, 

MllJi Emlak müdürlüğünden: 

O. No: Lira 
25 Şehitler Altun S. 33 eski 27 taj No: lu dükkin 24 
26 Birinci Kordon Balıkhane dahilinde müzayede salo-

nunda bili No: lu baraka 160 
27 Kemeralh caddesinde 302 eski 30 taj No: lu dükkin 300 
28 Sinekli caddesinde 18 dekar 380 metremurabbaı bahçe 95 

Yukarıda yauh emvalin bir senelik icarı on bet gün 
müddetıe arttırmaya konulmuştur. Müzayedesi 27-4-936 Pa
zartesi günü saat 16 dadır. Alıcıların o 1aatta Milli Emlik 
müdüriyetine müracaatları. 959 

tarihinden itibaren şartname 
her kese açık bulundurula· 
caktır. Taliplerin yüzde ye· 
di buçuk pey akçesi veya 
banka itibar mektubu ile 
birinci icraya müracaatları 
ilin olunur. 

20 Naaan 9S6 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastahkları 
Mütehassısı 

''·inci Beyler Sokağı /\' 68 

• FratelJi Sperco 
Vapur Aceııtası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASl 

N. V. 
VV. ~.., . H. 

Oer Zee 

Telefon 3452 ..................... 
~atılık motör 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
...,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehaoemize müracaatları 

ilan olunur. 

• 
Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

• 
ôkeflrenler! Mut-

laka (Okamr.ntol) 

6ksflr0k ,ekerle- ~ 
rini tecrfthe edi ~ 

ıb.. ~ 
~ 

:Q 
~ 
> 
= ~ 
~ 
~ 

~ 
Ve Ptırjen ~ahapın ~ 

en O.stilo bir mOı· Q) 
bil şekeri olduAu- >bJJ 
nu unutmayınız. l) -o 
Kuvvetli milshil 111111'4 

istiyenler Şdhap on 
Sıhbaı 8ftrgiln ~ 
haplarını Maruf ~ 
ceza depolarıodan (f'J 
ve eczanelerden 
arasmlar. 

Jlır 

). .. 

• 

"GANYMEDES.. vapuru & (:o. 
20 Nisandan 25 Nisana ka· OEUTSCHE LEVANTE UN 
dar ANVERS, ROTTER-1 "AGUILA,. vıpuru bale• 
DAM, AMSTERDAM ve )imanımızda olup ANVERS, 
HAMBURG limanları için ROTTERDAM, HAMBURG 
yük alac:tkhr. ve BREMEN için yOk ala• 

"UL YSSES" vapuru 1 Ma· caktır. 
yısta gelip ayni gün BUR- " ANGORA " vaparu 
GAS, VARNA ve KÖS- HAMBURG, BREMEN Ye 
TENCE limanlara için yük ANVERS'ten ytlk çıkar• 

alacakhr. 
"CERES" vapuru 4 Ma

yısta gelip 9 Mayısta 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM-

ı BURG limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LlNlEN 

•• VINGALAND,, motörO 
30 Nisanda gelip ROTER
DAM - HAMBURG (Doğru 
Bremen ') COPENHAGE -
DvNZIG·GDYNIA ve IS· 
KANDIN A VY A limanımları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 12-5-36 
da gelip 13·5·56 da PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
limanlarına hareket ede· 
cektir. 

.. ALBA JUL YA,, vapuru 
7-6-36 da gelip 8-6-36 da 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE limanlarına 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
llAndaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d~iiıiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilit 
için ikinci Kordonda Tahmil 

Tabliye şirketi binası 

mışhr. 

•• DELOS " vapuru 13 ni· 
sanda bekleniyor, 18 aiıau 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN limanlarına yllk ala• 
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINI 
.. EXMORE" vapuru 12 ni· 

sanda bekleniyor. NEY· 
YORK için hamule alacakbr. 
S. A. ROYALE HONG· 
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

" DUNA " vapura 10 Dİ• 
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT, 
BRATISLA VA ve VIY ANA 
iç;n yük alacaktır. 
SPANSKELINJE • OSLO 

.. BA YARD " mot6rB 11 
nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE •• 
NOR VEÇ limanlarına ylk 
alacaklar. 

.. V apurlann isimleri, ıel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahlllde 
girişilmez.,, 

Birinci Kordon, telefoa 
N o. 2007 • 2008 

arkasında FRA TELLi SPER· 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

J 

ı 

N~A 
' 

o ll ıu ıı·· 
1 

l .&lraaıl .CANkAi• l 
% 

müracaatları Jizımdar. Aksi 
takdirde hakları tapu sicil· 
liğince malüm olmadıkça 
paylaımaktan hariç kahrlar. 
Satıı peıin para ile olup 
müıteriden ayraca yüzde iki 
buçuk tellAliye almır.10-S-936 

--~--------------_:__.... ....... ~ 



Sahife 4 :(Uluıal Birlik) 20 Naıan 936 

l{adın l{orsanlar 
Harikulade ve hakiki maceralar 

Japonya, Amerika ile daimi sulhiçin 
bir anlasma ak.detmek üzeredir 

- Tefrika sayısı: 17 

. ' 
japon mallarının, dünyanın her taı·afın sevk edilmesi için serbestii 

ticaret istiyorlar, bolşeviklikle de; mücadele edecekler 
Tokyo 20 (Radyo)- Ajans Dôncy, Japonya Hariciye 1 ve mallarım se\'kedip satmak mecburiyetinde olduğu· 

1 nzırı mOsyü Artiya'nın yakında Japon purliimento- nu sôyliyecck ve Japonya'nın Amerika ile daimi bir 
sım<la vereceği söyle\· etrafında yeni haberler neşret. sulh muahedesi yapacağını ve her tilrlO ibtilAflara 

mektedir. Hu buherlere gôrc, Japonya Dış bakam, her mani olacak bir metod bulacağım beyan edecektir. 
şeyden evvel serbcstii ticaret lazım olduğunu ve Ja· 1\1. Artiya, ayni zamanda Japqnya'mn Bolşeviklikle 
ponya' mn, bntnn dünya ile ıicari temasta bulunmak mQcadele edectğini söyliyecekmi~. ............. ·-------

Liselilerin atletizm bay- Ingiliz başbakani mühim 
ramı heyecanlı oldu bir söylev verdi 

Mor taı·at 77 
geldi ve 

puvanla 
bir şild 

birinci 
aldı 

Dün Alsancak spor ala
nında lzmir Erkek Lisesinin 
tertip ettiği atletizm bayra
mı yedi • sekiz bin ıeyirci 
önünde . yapıldı. Bir aydan 
beri sabırsızlıkla beklenen 
bu büyük bayram ümidin fev 
kinde muvıffakiyetle başa· 
rıldı. Bu hRreketin lzmirde 
ilk defa olmaaıoa rağmen 

alınan neticeler şayanı mem· 
oun'yettir. Koşuların yahnı:ı 
Erkek Liseai arasıoda oldu· 
j'una göre, mektep idaresi, 
atletleri iki kısma ayırmıılar 
idi. 

Mor ·ıarı bir okulun atlet· 
1 

lerine bulunan bu formiUde 
seyirciler araıında fevkallde 
bir heyecan uyandırdı. Biran 
oldu ki koşularda yedi sekiz 
ilin seyirci hep birden ayağa 
kalkarak bir kıım1 morlu 
diğer kısmı aarılı (oluyordu. 
Her numaranın neticeıinde 
saha ortasına konan ıiyah 
tahtaya puanlar yazıldıiı 
zaman baıaq morlu seyirciler 
bazan da sarılılar ayağa kal· 
karak nllmayiı yapıyorlardı. 
Bu temiz ve sportmence 
nlimayiıe lise talebeleri de 
kendilerine mabıuı ıamimi 
bir liaanle iştirak ediyor· 
!ardı. Hilaf olarak dene· 
bilir ki düokil bayram kadar 
lzmir'de güzel bir hareket 
olmamıştır. lzmirspor sever
lerine diln çok heyecanlı ve 
temiz bir spor gllnil yaıatan 
liıe idaresini ve bayramı 
bazırlıyan mor ve sarı baş
kanlarile hikem heyetini 
candan tebrik ederiz. 

Ekseriyetioi bayanların teş· 
kil ettiği 8 bine yakın 
seyırcı Alsancak alanının 
tribünlerini doldurduktan son· 
ra aaat tam 2 ye gelmiıti. 
Önde TilkHik Halk partisi 
nahiyesinin bandosu olduğu 
halde lise izcileri - bisiklet ;i, 
voleybol, basketbol ve atlet
lerinin iştirakile geçitresmi 
yapıldı. 

Geçit resmini bayrak me· 
rasimi takip etti. Bundan 
sonra Liseli bir genç tara· 
fından tarihi Türksporu hak· 
kmda bir nutuk söylendi ve 
çok alkışlandı. Müteakiben 
bütün talebenin söylediği 
Erkek Liıeıi martı dinlendi. 
Uıun alkıılar arasında tale· 
beler daiıldı. 

Saha hakem heyetine bı
rakıldı. Ve yüz metre ko
şusile müsabakalara başlandı. 
Yukarıda da yazdığımız gibi 
gerek küçüklerin ve gerekse 
büyüklerin bütün yarıımaları 
çok zevkli ve beyecanh 
heyecanlı ıeçti. Mllsabaka· 
}arın hitamında derece kaza· 
nanlerın takdirnameleri ve
rildi. Ve bütün seyirciler 
ayakta bu gençleri alkışladı. 

Puan itibarile 77 puanla 
birinci gelen mor tarafa bir 
de ıilt verdi. Sarılar da 70 
puanla ikinci derecede kal
dılar. 

Bayrama bandonun iıtira
kile Ye 8 bin seyircinin bir 
ağızdan ıöylediği Cumhuri
yet marıile nihayet verildi. 

'.' 
ilk kağıt 
Don çıktı 

lstanbul, 20 (Özel)- lzmit 
kiiıt fabrikaıında dün ilk 
olarak kliıt imal edilmiı ve 

bandlar elden ele dolaşmıştır. 

Ziraat vekili hu sabah 
Ankara 'ya gitti 

-B~ıarafı birinci sahifede
tepte ziraatçılarla birlikte 
ye mittir. 

Gece saat 21 de mekte· 
bin konferans salonunda 
Ziraat vekilinin riyasetinde 
bir toplantı yapılmıı. bu 
toplantıda ziraat müdlirll, 
orman müdürü, baytar mü· 
dürü, ziraat müfettiıi ve 
Bornova ziraat mektebi mü-
dür ve muallimleri ile ziraat 
mütehassısı ve memurla"rı 
hazır bulunmuşlardır. Muhlis 
Erkmen Ege mmtakasıoın 
zirai vaziyeti hakkın~a ma
IQmat almış ve Muğla hava
liıi ile orta Anadolu'daki 
intibalar ve zirai tetkikleri 
hakkında bir ıöylev vermiş· 
tir. Toplantı gece geç vakte 
kadar sürmüş, vekil gece 
yarısından sonra aaat 1 de 
otomobille Basmahane istas· 
yonuna gelmiş ve ııeceyi 
hususi vagonunda geçirmiş, 
bu sabah saat yedide ekı· 
presle hareket etmiştir. 
Muhlis Erkmen ile birlikte 
şehrimize gelen lzmir meb'usu 
Rahmi ve ziraat vekaleti 
umum müdürü Abidin ve 
kalemi mahsus müdürü de 
Ankara'ya gitmişlerdir. Muh
lis Erkmen sabahleyin iıtaı· 
yonda uturlanmııtır. 

Başıaraf 1 inci .~alıif ede -
yeti hiçbir zaman evrensel 
olamamıştır. Bazı büyük sa
nayi devletlerinin bu teşek· 
külden hariç kalması, verilen 
kararlar ve alınan tedbirlerin 
kıymeti üzerinde büyük te
sirler husule getirmektedir. 
Yoksa, zecri:tedbirler ve ab 
toka kararı, her zaman için 
barba mani olabilir. 

M. Baldvin bundan sonra 
ltalyan matbuatının hücum· 
farından bahsetmiş ve Lord 
Eden'i müdafaa ederek : 

- Bu hücumlar da iki 
bata vardır. Lord Eden'in 
siyaseti, Britanya'nın siyase· 
tidir. Yoksa dış bakanımızın 
ıahsına mahsus değildir. Ve 
ben şuna eminim ki, Britan
ya ef kirı umumiyesi Lord 
Eden'in ıiyaıasını umumiyet-
J& kabul etmektedir. 

Britanya, logiltereye düş· 
man değildir. Biz, ltalyanın 
ne mailüp olmasını, ne de 
küçük düşmeıini istememi· 
ıiıdir. Biz Milletler cemiyeti 
nizamnamesini~ bütün mil· 
!etlerin kanunu olmasını is· 
temiıizdir. 

Bunun içindir, ki Habeşis· 
tan'ın yardımına koşmuşuz
dur. lngiltere, Milletler ce· 
miyeti paktının her defa 
ihlilinde müzaharete devam 
edecektir. 

Müşterek emniyetten de 
bahseden M. Baldvin demiı
tir ki: 

Fakat çalışmamız henüz bit· 
memiştir. Müşterek emniyeti 
temin için, Milletler cemiye
tine dahil bütün devletlerin 
paktı ihlal edenleri zecri 
tedbir, abloka ve batta bıub 
ile tehdit etmeleri şarttır. 

Aksi taktirde müıterek em· 
niyet olamaz. 

Afrika'da zehirli gaz kul· 
lanıldı ğ ı n ı ı ö y 1 e y o r 
M. Baldvin sözüne devamla 
şu mütal~ada bulunmuıtur: 

- Şayet Afrika'da· böyle 
bi.r barb metodu kullanıldığı 
vaki ise, yarın ayninin Av· 
rapada da kullanılmıyacağını 
kioı tahmin ve temin ede· 
bilir. Zehirli gaz Avrupa'da 
çok korkunç neticeler doğu· 
racaktır. 

Bunun için Cenevre'de 
enerji ile, büsnll niyetle ha· 
reket etmelidir. 

M. Bald9in, Fransız • Al· 
man ıulb plinı hakkında 
şuaları ıöylcmiştir: 

- Gerek Almanya ve ge· 
rek Fransa hUsnU niyetle 
hareket etmiŞlerdir. Hitler, 
bugün Avrupada hiçbir kim· 
senin sahib olmadığı kudre· 
le maliktir. O isterse, Av· 
rupada barbı tamamen kal-
dırabili. lnıallab bu arzuyu 
taşısın. Eğer Hitler sulh is
terse, büyük Britanya elin
den geleni yapacaktır. Bu 
taktirde Avrupa da Hitler· 
le beraber olacak ve harp 
tehlikesi ortadan kalkacak-

Bunun için çalışıyoruz. tır. 
--------------------~--.... ~· ..... ~--~-----------------

D ü ıı ya işleri neye kaldı? 
- Baştarafı lci sayfada -

Elli birlerin (Milletler cemiyetinin) ne diyeceiini tasav· 
vur edersiniz? 

- Ne desin zavalla!. Meseli ıöyle karar verecek: 
"Üçler komitesinin verdiği rapor te~nik komisyonunda 

tetkik edildikten sonra, beşler komitesine verilmiıse de on 
üçler komitesinin mülahazaları, bunun herşeydeo evvel v e 
her şeyden sonra on sekizler komitesine havalesini icabet
tirmiştir. Fakat bütün bunlara rağ'men elli birlik cemiye· 
timizin döktOğü alınteri ile vicdan azabı ve bak arasın· 
da ki ..... ilh" .. 

Canım, sen benimle alay mı ediyorsun? 
Ne mllnasebet; alayı ben etmiyorum, oolar ediyorlar. 
Kimler?. 
Üçler, Beşler, OnUçler, Onaekizler, Ellibirler .. 

- Tanrı; bizi kırk Haramilerle ikiz Şeytanlardan kırk 

Cinden saklasın desene? .. 
Orasını da ben bilmem .. 
Netice ? .. 
Netice mi, kolay?. Bunların hepsi toplanacak ve ... 
Devam etseniz e? 
Hiç ... 
N11ıl hiç? 
Evet, biçbir t•Y tıkmıyacak 1. 

• GÖKÇE 

Düelloyu zalim haydutla genç 
korsan yapacaktı 

Bana bak eski deyyııı! 
dedi. Ben senin karını,kızla· 
rını bilirim; onları erkeklere 
satarak kazandığın para 
ile, meyhanelerde küp dip-
lerinde yaşıyordun. Fizan
dan birisi aana para vermek 
istemediği için hem kızını, 
hem de kızının zengin Işı· 
kını öldürdün, askeri kor-
sanlık ediyoraun, fakat ıen· 
den korkmam! Diye bağ1rdı. 

Bu tahkir cidden büyük 
idi, bir korsan için bu ka
darı kafi idi, hemen araya 
iirdiler ve sahilde dilello 
kararı verdiler. 

Düello'yu bu korkunç, za-
lim haydutlan bu genç kor· 
san yapacakh. Haydutlar, 
genç korsam daha şimdiden 
ölmüş sanıyorlardı . 

Aşk, bayataoı sefalet ve 
sefahat içinde kaybeden ka· 
dınlarda, böyle anlarda bil· 
bassa sevdalısı mevzuubabs 
olduğu zaman büyük bir ce· 
aaret doğurur. Böyle bir za· 
manda böyle bir kadının 
gözleri ancak sevdalısını iÖ· 
rebilir, onun için yaıamak, 
kolum, tabanca, kılınç ve han 
çerin zerrece kıymeti kalmaz 
Genç kadınl ile vahşi ve 
korkunç korsan arasında, bu 
tahkir üzerine yapılmaıı li· 
zımgelen dtıello, plajda Rok· 
ham ve diier birkaç bay· 
dudun önünde vapıldı! 

Ev,eli, tabancalar patla-
dı; fakat her iki taı af ikiıer 
defa ateı ettikleri halde, ne 
bir kimse yaralandı, ne de 
öldü. Tabancaların İf 1ıör -
mesi, dllellonun bitmesini 
icabettirmiyordu. Bunun ıçıo 
ağır ve keskin kılıçlar iıe 
baıladalar. 

Kılıç muıariaıı bir miid· 
det devam etti. Her iki ta· 
raf ta bu geoit ve ağır, 
kan kokao korkunç kılıçla· 
rile birbirlerine saldırdılar. 
Her iki taraf iyi hücum edi
yorlar ve kendilerini muka • 
bil darbelerden mükemmel 
surette müdafaa edebiliyor· 
lardı! 
Muhasımların, bu ağır kıhnç 

lan kullanmak yüzünden yo

rulduklrı, terledikleri görülü· 

Unokü konferans 
lzmir barosu tarafmdao 

davet edilen lstanbu Üni· 
versitesi hukuk fakültesi ve 
siyasal bilgiler okulu profe· 
sörlerinden Ali Fuad dün 
Ege vapuru ile lstanbul'dan 
şehrimize gelmiş ve akıam 
üzeri Halk vinde (Hukukta 
ahlak kaidesi ve ahlakın 
hukuk üzerindeki tesirleri) 
mevzulu bir konferans ver· 
miştir. Konferansı biltüo hu· 
kukcular ve müneveran ta· 
rafından dinlenmiıtir. 

Profesör Ali Fuad bugün 
saat 117,30 da ayni mevzu 
etrafında ikinci bir1konferans 
verecektir. 

••• 
Sürek-avları 

Dllnkll pazar gilnll cİYar 

kaza ve köylerde sllrek-av· 

ları olmuı ve yabani domuı· 
la aair muzır hayvanat 61· 
dürUlmllttllr. Sürek·a vlarına 
mayıı zarfında daha ciddt 
bir faaliyetle devam oluaa· 
cıktır. 

yordu. Korkunç korsan, bir 
çocuğa benziyeo rakıbini 

sür'atle öldOrememiş olduiu 
için çok hiddetlenmişti. Kanlı 
gözleri lokmalarından fırla· 
mış, sakal ve bıyıkları kirpi 
dikenleri gibi dikJeımiş, bir 
cadıyı andırıyordu. Bu hid· 
detle ve korkunç · bir saldı
rışla ileri atılırken birdenbire 
irkildi ve sendeledi. 

Bu bir çocuğa, bir kadına 
benıiyen korsanın, kendisin· 
den çavik olduğunu anladı. 
Demek ki... Bu çocuk kıya· 
fetli delikanhya maj'liib ola
cak.. Daha doğruıu.. Bunun 
kılıcı altında ölecekti.. Ha
yar, ölmiyecek fakat öldü
recekti. Ağır kılıcını havada 
salladı; Mari Reod'un üze
rine saldardı. 

( Devam edecek ) 

ltalyanJar, Cicika'yı da 
aldıklarını söyliyorlar 
-B~taraft 1 inci sahifede

dönmektedir. Şehirde timdi· 
lik ıükQaet ve asayiı hü· 
kum ıllrmektedir. Fakat 
ltalyan kıt'atının yaklaımakta 

olduiunu bilen ahali eadiıe 
içindedir. Civarda bulunan 

baa& Habeı kıtaah bükflmet 
merkezini hayatları bahasına 

mlldafaaya a:ımetmit olduk
larını bildirmiılerdir. 
Habeı resmi mabf elleri, 

ıimdi ... hiçbir dıı yardımın, 
Adiı-Ababa iııalinin önüne 

geçemiyeceiini anlamakta ve 
Avrupa ile Milletler cemiyeti 

hakkında pek acı biasiyat 
ifade etmektedir. 

Röyter ajanıının Adiı·A· 
baba muhabiri bildiriyor: 

Kendi 16111 ile ıareu bir 
lngiliz'in söylediğine göre, 

Habet veliahtı De11i'yi bo· 

ıalttıktan ıonra dağlarda 
kuvvetli bir mlldafaa mev
ziine yerleımiıtir. Habeı bil· 
ktlmetinin merkezin nakli 
için karar vereceii haberi 
yalanlamamıı vefakat bunun 
bu akşam tetkik edildiii 
bildirilmiştir. Şehrin ve ya· 
hancıların emniyeti poliı 
tarafından temin edilecektir. 

Somali kaynajından ıelen 
·haberlere göre, Graçyani; 
Harar'ı müdafaa eden Ha· 

beı ordusunun, ıol cenahına 
karıı bir çevırme hareketi 
yapmak istiyen Habeş ıai 
cenahını yarmaja muvaffak 

olmuıtur. Habeı'Jerin birkaç 
bin ölil ve yaralı verdikleri 
bildiriliyor. 

Sasabane ve Daıamoda 

battı üzerinde muharebe 
olmuıtur. Bir ltalyaa yerli 
fukaıı, ltalyan sol cenahını 
tehdid eden binlerce Ha bet' e 
hücum etmit vo birkaç defa 
flSiiiı ıöiilae ıafbalar ıöı· 
teren muharebelerden ıoıaıa 
bunları tardotmiı ve inbi· 
yama ujratmııtır. ltaJyan 
zayiatı mllhimdir. Zira Uç 
aıün ıilren muharebeler çok 
ıiddetli ve kanlı olmuıtur. 

Habeı ••i cenahına kumancla 
eden ıeneral, muharebe mey 
claanıcla &lmD9tQr. 
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