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Paris ü •ük elçimizin beyanatı 
• Y.' 

' Elçimiz hükômetimizin toplu u l 
bütün kararlara iştirik edeceğini 

a ınacak 
bildirdi 

Cenevre, 21 (A.A) - Millet- ı karariyle kendisine tevdi ettiği •İne yardım eden .,.., Milletler 
ler cemiyeti genel sekreteri uzlaşma işinin vermiş olduğu cemiyeti genel sekreteri B.Ave· 
B. Avenol Türkiyenin Paris neticeleri vazih bir şekilde bil- nol'un bu hususta sarfettikleri 
elçisi B. Suad Davaz'ı bugün dirmiştir. Raporun göstermek- · gayreti burada sitayişle kayd-
öğle yemeğine davet etmiştir. te olduğu gibi milletler ce· etmekte borçlu bulunuyorum. 

Anadolu Ajansının hususi . . 1 k . 1 b' -u münasebetle muh-

~ 
mıyetı gene se reterıy e ır- ... 

. muhabirinden: likte çalışım başkan mu· terem meslekda•larımın 
Cenevre, 21 (A.A) - Tür- T 

hasım tarafları yakınlaştır- noktal nazarına lştlrAk 
kiyenin Paris elçisi B. Suad .. 
Davaz Mill~tler cemiyetinin mak, muharebeyi derhal dur- ederek harp hattı hare-
dünkü toplantısında aşağıdaki durmak ve pakt kadrosu için- keUerl hakkında andlaş-
beyanatta bulunmuştur: de sulha başlangıç konuşma- malar ahkamına muga-

takbih oldujunu kaydel
m~lmek isterim. 

lngiliz ve Fransız mümessıl
lerinin sözlerine iştirak eder 
ve hükfımetimin toplulukla alı

nacak bütün kararlara iştirak 

edeceğini bildiririm. 
Cenevre, 21 (A.A) - Tür· 

kiyenin Paris büyük elçisi B. 
Suad Davaz dün, B. Eden Pol 
Bonkur ve Potemkin ile uzun 

Konseye tevdi edilmiş oldu- !arına başlamak hususunda bü- ylr olarak herhangi bir uzadıya ve ayrı ayrı görüş-

ğu raporda 13 ler komitesi yük gayretler sarfetmiştir. on şekilde ve herhangi bir müştür. 
sayın başkam milletler cemiyeti üçler komitesi muhterem baş- "'. ·.· .· , .···•'. .. harpte gayri lnsanfusul- Evvelki gün de B. Titüles· 
konseyinin 13 kanunuevvel kanı ve bu müşkül işte kendi- . · · · "" · · lerln ne kadar '"yanı ko kendisini ziyaret etmiştir. 
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Bir ilim 
Muhitine kavuş
mak için ... 

Yüce bir dava peşindeyiz. 
Milli kültürümüzü hareketsiz· 

likten kurtarmak istiyoruz. Onu 
muasır medeniyet seviyesine 
çıkarmak istiyoruz. 

Üniversitemizde 1933 refor
mundan beri yapılan gayretler 
hep bu azının mahsulüdür. Fran• 
sız, Alman, Isviçreli profesörler 
Türk profesörleriyle elele vere
rek gençlerimizi yetiştirmeğe 
çalışıyorlar. Devlet, Avrupa 
üniversiteleriyle boy ölçüşebi
lecek bir ilim merkezi yarat
mak için biç · bir fedakarlıktan 
.çekinmiyor. Kilinikler, labora
tuvarlar, enstitüler ilim· muhi· 
tini teşkilatlı bir varlığa sahih 
kılıyorlar. 

Bütün bu çalışmaların seme
resiz kalmasına imkan yoktur. 
Hedefimiz yaratıcı bir gençliğe 
dayanarak kültür seviyemizi 
yükseltmek olduğuna göre 
mütevazi bir durumla iktifa 
edemeyiz. 

Bundan ötürüdür ki, üniver• 
site muhitinin organize edil
mesine, değerli bir çok alim
leri sinesinde toplamış olma
sına rağmen henüz gençliği· 
mize istediğimiz hızı vermemiş 
olması, önemli bazı eksiklerin 
daha tamamlanmasına ihtiyac 
olduğunu meydana koydu. 

Eksiklerimizin başında milli 
kütüphanemizin fakrını, ünivo!r
site gençliğinin yabancı dil bil· 
ğisinin zaafını görüyoruz. Fran
sızca Almanca ve lngilizce 
gibi Üç ilim lisanından birini 
eyice bilmiyen gençlerin etüt 
sahaları dar kalmağa mahkum
dur. Garbın tükenmez bir hazine 
olan kütüphanelerinden fayda
lanmaları imkansızdır. 

Gençlerimiz, hiçbir milletin
kinden geri kalmıyacak dere
cede zekidirler. ilmi araştır
malarda dünya üniv~rsitelerinin 
va.-ıl oldukları şerefli buluşlara 
bizimkilerin de ortak olduk
larını gösterecek bir ilim dev
rini açmağa susamıştırlar. Bu
gün duyulaneksiği mutlak su· 
rette ortadan kaldı~mak için 
gençleri yabancı bir lisanla 
mücehhez kılmak lazımdır. 

- Sonıı 2 inci sairi/ede -
• $evk.e1. :B:llct.:o. -

Vaziyet 1914 ten daha vahimdir 

Milletler Cenevrede lngiltereyi mi 
yoksa Italyayı mı görmek isterler? 

-----------------------
Bir gün lngiltere 

Londra, 21 )Ö.R) - Dün akşam 
Birmingbamda bir söylev veren sü 
bakanı Düf Cooper, vatandaşları 
muntazam orduya yazılmağa teşvik 
için bir hitabede bulunmuştur. 

Hatip, askerliğe mani olan cere
yanları şiddetle tenkid ederek de
miştir ki: 

- Avrupada vaziyet 1914 

den daha vahimdir. BUIUn 
millet bu tehllkeyl idrak 
ederse, bu yalnız bizim için 
değil, dünya 1-çin de bir ka
zanç olacaktır. 

BUyUk bir dünya harbı 
olursa lngllterenin seyirci 
kalması imkansızdır. 

Avrupadaki muntazam ordumuz, 
914 senesindeki ordunun dunun· 
dadır. O zaman 212000 kişilik bir 
kuvvetimiz vardı. Bugün ise kllğıt 

üzerindeki kuvvetimiz 182000 dir. 

ltalya diktatörüyle kozunu 

Aloizi Eden 

paylaşacaktır 
Kilise, lngilterenin evlltlarından 

asker olarak hıtilade etme.si icap 
ettiğini idrllk etmelidir. 

Milletler cemiyeti büyük zorluk· 
lar karşısındadır. Dünya sulbuna 
inananlar bu sulhu korumak vazi· 
fesile mükelleftirler. Kilise memle· 
ket gençliğini orduya g5nüllü ya· 
zılmaya teşvik ederek kendisine 
terettüp eden vazifeyi yapmalıdır. 

INGILIZ GAZETELERiNiN 
TEFSiRLERi 

Londra, 21 (A.A) - Gazeteler 
Adis • Abeba'daki vaziyet hakkın· 
da tafsilatlı haberler neşretmekte· 
dirler. Daily Telgrafın sandığına 

göre lngilterenin ltalyaya karşı po
litikasının metin kaldığı anlaşılmış 
olduğundan Fransızlar son dakikada 
vaziyetlerini değiştirmişlerdir. 

Vernou Bartlettinin yazdığına 
göre, Konsevin bu toplantısı feci 

- Sonıı 4 üncü sahi/ede -
··················~······························································································································································ 

Adis - Abeba şimdi bomboştur 

Fakat şehrin şimalinde çok_ şiddetli 
bir muharebe olduğu haber Veriliyor 

ve kızları meçhul bir istikamete gitmişlerdir 
Roma, 21 ( Ô.R ) - ltalyan 

ileri hareketi devam ediyor. 
Eritre kolordusunun Deasiyenin 
4(). kilometre cenubunda Mofo 
mevkiini işgal ettiği söyleniyor. 
Diğer bir rivayete göre ltal· 
yanlar Adis Ababanın 130 ki· 
lometre şimalinde Ankober 
mevkiini işgal etmişlerse de bu 
haberin mevsimsiz olduğu bil
diriliyor. 

Harrarın zaptı haberi teeyyüd 
edecek gibidir. Gelen bir tel
grafa göre şehir muhasara 
edilmiştir ve yakında ltalyan
larm eline düşmesi beklen· 
mektedir. 

Roma 21 (Ô.R) - " Gior· 
fmparalorluk af/esi - &1111. 4 /intii 6ahiJıde _ 

Amerika 
4,000 Uçak inşa
stna karar verdi 

Nevyorkta kadm polisler ı·azi/e baş111dtJ 
Vaşington 21 ( Ö. R ) -

Mümessiller meclisi, hava kuv
vetlerini 1800 den 4,000 tay· 
yareye çıkaran projeyi tasvib 
etti. 

Vaşington 21 ( Ö. R ) -
~merika bahriye nezareti ta
rafından sipariş edilen dört 
destrüyer ve 11 denizaltı ge· 
misinin inşaatı bitmiştir Tec· 
riibeleri 28 Mayıs günü yapı· 
lacak ve teslim alınacaktır. 

Bahriye nezareti hudut ge· 
mileri inşası için bir proje ha· 
zırlamaktadır. -
Komünistler 
Franklen Buyyon'a 
tecavüz ettiler 

Paris, 21 (Ö.R)- Saint Mare 
eyaletinde Mo şehrinde yapılan 
bir intihap toplantısı esnasında 
müeessif bir hadisenin cereyan 
ettiği haber verilmektedir. 

Toplantı esnasında komü
nistleri itham eden F ranklen 
Buyyon'u, komünist dinleyiciler 
döğmeğe kalkmışlar ve vuruş
maya yarayacak eşya ile masa 
ayaklarından istifade etmiş
lerdir. 

Franklen Buyyon, arkadaş· 
!arının da yardımile, kendisine 
tecavüz edenleri döğerek kapı 
dışarı etmiftir. Zabıta hldiıeye ' 
el atmıştır. 
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-·-Muhitine kavu,ş
mak için .•. 

-Baş tarafı J nci sa••fada
Dil meselesi elo alınınca bu

nun herıeydcn &nce bir orta 
tahsil işi olduğunu kabule mec
buruz. Fakat 1939 •~nesinden 
itibaren yabancı dil bi1miyen 
gençlerin üniversiteye kabul 
edilmiyeceklerini söylemek va
ziyeti düzeltmez. Bugün hangi 
genç bir yabancı .dile .sahip 
olmayt istemez. O.erdin ılıtaşı, 

liselerde yabancı dil öğreni
mine layikile ebemmi7et veril
memesindedir. Programlar bu 
ihtiyacı tatmin edecek ışekilde 
deö:ildir. Sınıflar haddinden 
fazla yüklüdür. Dil öğretmen
lerinin tayininde münhal dol-

durmaktan başka birşeye ba
kılmamıştır. Bu şartlar içinde 
hselerde yabancı bir dil öğ
renmek imkansızdır. Fikrimizce 
Lise programlarında yabancı 
dile tahsis edilen saatJarı art· 
tırmak kabil değilse bazı ders
leri yabancı dilde okutmahdır. 
Yabancı diJde geri kalan tale
beler için ihzari akşam kurs
ları açılmalıdır. En doğrusu, hiç 
olmazsa birkaç büyük şehrimiz· 
deki liselere Galatasaray şekli
ni vermelidir. Ancak o zaman 
üniversiteye · girecek bütün 
gençlerin yabancı bir dili hak
kıyla bildiklerini söylemek kabil 
olacaktır. 

Üniversitemizin yüksek bir 
ilim muhitine kavu~ması Av
rupa üniversiteleriyle talebe 
mübadelesini de faydalı bir 
şekle sokabilir. Arsıulusal 
kültür münasebetlerinde gerçek 
varlığımızm tanınmış olması ise 
muasır medeniyet ailesi içinde 
mevkiimizi kunetlendireceği 
gibi bu kaynaşmalar bizi bir an 
evvel hedefimize ulattırabilir. 
Bugün Türk üniversitesi, bu 
arsıulusal alakayı kendi üzerine 
çekebilecek yol üzerindedir. 
Büyük bir özenli çalışmayla 

dört gözle beklediğimiz üstün
lük günlerini hakikat yapmak 
ta kabil olacakbr.Hertey genç
lerin coşkun heyecanları niıbe-

tinde çalıtma heveslerinin de 
yüksekliğine, bütün milletin 
ıerefi kendi ellerine bırakı!mıı 
olduğunu anlamalanna bağladır. 
Devletçe vasıtalar hazırlanacak, 
gt:nçler çalışacak ve biz yüce 
davamıza kavuşacağız. 

Şevk.et; :&llgtn. 

Küçük haberler 
B. Avni 

Vilayet mektupçuluk kalemi 
katipliğine Çanakkale mektup· 
çuluk baş katibi bay Avni ta
yin edilmiştir. 

B. lhean 
Ankara sıtma mücadele dok

torluğuna terfian tayin eclilon 
belediye doktoru bay Ihsan 
Cuma günü Ankaray hareket 
edecektir. 

Kızllay Uyell§I 
Kızılay kurumuna daimi üye 

yazılması ve bu mühim şefkat 
müessesesine taahhüdde bulu
narak, azda olsa, yardım yapıl· 
ması hakkında viliyetten bütün 
daire müdürlüklerine bir ta· 
mim gönderilmittir. 

Bayan Sıdıka 
Diyaribekir numune hasta

nesı baş hemşiresi bayan Sı .. 
dıka lzmir memleket hastanesi 
baş bemşireliğine naklen tayin 
olunmuştur. 

Etref Pa,a posta merkezi 
,Posta Telgraf baş müdürlü

ğu tarafından, balkın ihtiyacı 
nazarı dikkate alınarak Eşref 
paşada bir posta telgraf mer· 
kezi ve mezarlık baıinda da 
bir posta şubesi açılmaı1ma ka-

lnüjde 
1M.Malatere 

lzmirde de Türk kuşu açılıyor. lzmif 
Hava Kurumu üye kaydına başladı •• ! 

Dün ziyaretler yaptı 
Hükümetimizin misafiri· C>la

rak ~velki akşam Flipo Gri
mani vapuriyle şehrimize gel~ 
miş olan Fransamn akvam 
cemiyetindeki içtimaiyat ve 
:ter~ye ınur&hlıası Ma.d.am 
Nalatcne sellier ile Madamın 
misafiri olan ve refakatlerinde 
gelen madam Lip~ns dün 

ÇOk kutsal bir gaye ile ku
rulan ve asil ulusumuzun cn
~realiifoe ıdayanarak çok .kısa 
bir zamaada pek b9iik warJak
br ritt:eren hava karmıamuz 
nizamnamesinin ikinci maddesi 
dahilinde yürüyerek Türk genç· 
liğinde tayyarecilik aşkını uyan .. 
darmak, yaranın havacılarını 
yetiştirmek için Türk kuşu 
adında bir teşekkül vücuda ge-

aaleri lu.ricine ~sadüf etti- iarda ;ap.ğulıaki •Utflarm .bu:- ! 
rilec.eiktir. ~llDIDtil Jizımıilar: 

Bunun için hua kurumu iz- A - Siyasal ve sosyal haklara 1 
~r ıubesi [bugünden itibaren malik olmak. 

. 'Tark ıkuşu <talimatnamesi ila· 8 - Urgunsuz bir ,adam ol-
hilinde üye kaydma başlamıştır. mamak 

tirmifti. Türk kuşuna yazıla-
Motörsüz tayyare ve para.şü- cak üyeler talimatna-

tizm üzerinde çalışan Ankara meye göre şu suretle 
Türkkuşu Rusyadan getirilen üç sınıfa ayrılırlar. 
mütehassısların talim ve terbiye- A - Uçucu üyeler 
leri altında pek kısa bir zaman B - Yardımcı üyeler 

C - Fahri üyeler 
içinde kıymetli gençler yetiş- UÇUCU ÜYELER _ 18 ya-
tlrmiş, beklenen semereyi ver- şına girmiş ve 35 yaşını geç-
miş bulunduğundan hava ku- memit olan Türk erkek ve 
rumumuzun lstanbul, lzmir, kadınlarıdır. 
Adana, Bursa, Kayseri gibi bü- 17 yaşında ve daha küçük 
yük vilayetlerimizde de birer olanlardan bedeni kabiliyeti 
şube açmağa karar verdiğini ve elverişli görülenler velilerinin 

C - Uçucu üyelik için 
de en aşağı orta labsili 
bitir~iş bulunmak. 

( Liniversite, lise, mu-
allim ve buna muadil mektep
lere devam edenler de alınır ) 

Ankara, lstanbul, lzmir ( v,e 

bundan sonra açılacak ) Türk 
kuşlarında çalışacak uçucu üye

lerden muvaffakıyet gösterip 
sene sonunda iyi bröve alacak 

olanlar lnönünde kurulacak olan 
yüksek kampa sevk edilerek üç 

lazımgelen hazırlıklara başladı- izni alanmak suretile "öğrenci., 
ğını memnuniyetle görüyoruz. olarak kaydedilirler. Bunlar 18 ay talim ve terbiye görecekJer ve 

Aldığımız habere göre lzmi- yaşına basınca uçucu üyeliğe buradan da iyi bröve ile neşet 
rimizdeki Türk kuşu mayıs jp.. geçerler. edecekler hususi bazı hukuku 
tidasında açılarak derhal faali- Uçucu üyelerin sıhhatlarmın haiz olacaklardır. 
yete geçeceğinden sipariş edi- uçmağa elverişli bulunması ve Gençlerimize çok parlak bir 
len planurler bu günlerde celp bu hususun hekim raporile tes· istikbal vadeden Türk kuşuna 
edilecek ve Ankaradan gele· pit edilmiş olmas• lazımdır. üye olmalarım tavsiyeyi bir yurd 

öğleden ~vel \Tiliyeti, Belediye
yi 'ftFırkayt -riya ret ıet:mişlerdir. 
Ziyaretlerden sonra misafir
lerimiz Kadife kaleyi gezmiş-

• lerdir. Öyle yemeğini şehir 
gazinosunda yedikten sonra 
Güzelyahya kadar gitmişler ve 
oradan dönüşte kız sanat ens-
titüsünü, sanatlar mektebini, 
Halkevini ve milli kütüphaneyi 

ziyaret 'Je tedkik etmişlerdir. 
Kıymetli misafirlerimiz bugün 

1 de tedkiklerine devam edecek
lerdir. 

Yarm Belediye tarafından 
şereflerine bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

Cesedin 
Kime ait olduğu 

anlaşdamadı 

Geçenlerde Alsancakta Ak· 
deniz sokağında şarap amili 
bay Ziyanın deposuna ait bir 

arsada yapılan hafriyat sıra
sında bir cesede ait kemikle· 

cek mütehassısın nezareti al- YARDIMCI VE F AHRI 
d 

borcu biliriı. rı'n bul du ~ b ke 'ki 
hn a uçuş, paraşüt talimleri ÜYELER: 18 yaşından itibaren "' un gu ve u mı er 
kültür parkta ayrılan hususi bütün Türk kadın ve erkeği " ~ üzerinde doktor B. Kemaliddin 

.. alanda; nazari derslerde kurum yardımcı ve fahri üye olabilir- Türk kuşuna ilk üye olarak Rüştü tarafından yapılan mu-
binasında yapılacaktır. ter. Bunların verecekleri yıllık dün iki kişi kaydedilmiştir. Bu ayenede kemiklerin 25 yaşın-

Gerek talimler ve gerekse aidabn mıktarı kendi istekle- gençlerden biri Tireli bay Ac- da bir kadına ait olduğu an-
dersler (üyelerin vazifelerine rine bırakılmışbr. lan, digı. eri de sporcu bay Is- laşılmış, fakat ırkı tespit edi .. 
mani olmıyacak şekilde) mesai Türk kuşuna üye yazılacak· mail Hakkıdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• lernemişti .. Rapor ve kemikler 1 tıbbı adliye gönderilmiştir.Tıbbı 

Gürültü ile mücadele adliden gelen cevapta mezkür 
müessesece de bay Kemaliddin 
Rüştünün raporu tasdik edil
diği bildirilmiştir. 

Ara.da mururu zaman oldu-Otomobillerin korna çalmaları, satı
cıların gürültü yapması menedilecek !::~naen ~=~~~:: .. iı:~ıir~dilme-

1 K h · · Şehirlerde gürültü ile müca- halde bunlann kalkmadan önce vasfmı:- silinmesi ve halkın a raman pjyesı 
dele edilmesi hakkında Dahi· ve kalkarkan Jüzumsu~ yere muhtaç olduğu ıüküta kavuş• Egemenlik bayramı için Halk 
liye vekiletinden vilayete düdük çalmalmalarıom ve turulması ancak bir zaman ve evimizde devamlı çalışmalar 
önemli bir tamim gelmittir. daha bunun gibi bir şehri gün meselesi halini alır. Bu yapılıyor. Gösterit şubesi yük· 
Bunda deniliyor ki: gerek gündüz, gerekse gece sebebe binaen divanın ehem- sek ozanımız F~ruk Nafizin 

- Seyyar satacılann, balık- oturulmaz bir bale geti- miyeti llzerinde bir kerre da· büyük manzum eserlerinden 
çılann limanlarda fazla gürültü r~n ve matbuatımızda acı ha durarak, eski tedbirlerin biri olan kahraman piyesini ha-
yapan motarlerin, baŞka mem- tenkidJere mevzu olan uygun- tetkikinden sonra yenilerinin zırlamışhr. 
leketlerin tanzim edilmiş seyrü suzlukların önüne geçilmesi alınmasını rica ederim. Öğrendiğimize göre bu ak-
seferi, komenin tamamen kal- ancak bütün sosyal, ekonomik şam bu eser Karşıyaka, Alsan· 
dmlmasma müsait olduğu bal- ve teknik sebepler tetkik edil- Çocuk haf tası cak ve Yalılar halkına, Cuma 
de biıde korne ile müşteri mek suretiyle kabildir ve bu Yarın 23 nisan milli haki· günü akşamı da bmir halkına 
çağıran veyahut gelen reçen sebeplerin yerine, itine ve şeh- . b kadınlara korne ile IÖZ atan . d mıyet ayramıdır. Ayni zaman- gösterilecektir. Temsillere gir-

nne göre eğişeceği de pek da çocuk bayramı h ftasınan mek serbest ise de saat 8 de 
yaya gidenleri telaşa dlltür- tabiidir. başlangıcı olan 23 nisan bu··yük k 

ki ı M k d b
. d 1 apıların kapanacağını ve halk . 

me e eğ enen şoförlerin, li- er ez en ır etü yapı a- törenle kutlulanacaktır. Uzakta 
d 

· d k d b "h d' k "fi · evleri bildirgesinde yasak edi· 
mu a va utaıyon a gelen ra a a sarı ıre b enn bulunan mektepler muhı"tlen'n· ' ·ı len çocuklarla kıyafetleri we 
seyyahlara geldiklerine pefiman ven memesi bu yüzdendir fa- de yapılacak törenlerle bayra-

d H 1 el k k 
törenlere uymayanlarm içeri 

e en ama ve ot apıcııı at bu hususta belediye encü- mı kutlulayacaklardar. 
k al bir d 

ahnmıyacağı haber alınmıştır. 
avg arınm; te · için e hu• menleri metodik bir surette Çocuk bayramında şehirde -

tayı, çocuğu, çahpa vatandatı çalışırlar ve idare amirleri ife nakil vasıtalan çocuklarımızı oı·ısı·zıer konser 
vakıtsız uyandıran ve rahatsız beledı'ye reı· 1 • h 1..1.k s erı ıa sen a a a• parasız taştyacaklar ve ıinema-
eden, Körfez vapurlannın kalk- dar olurlarsa ıehirlarimizın Üze• lar da parasız film gösterecek- verecek 
ma saatları muayyen olduğu rinden (gürültücü ve şamatacı) !erdir. 

E L :e:: .A. ıvı: :Et .A. 
Yarın saat uı seansından itibaren 

Pazar günü saat 10 da sağır, 
dilsiz, körler geri çocuklar eas
tatüıünde ıon devrenin imti
hanı yapılacak ve bu münue
betle bir konser verilecektir. 

l • 
Merdlik 

Mertlik masal oldu gitti, ci
han efkarı, beterin ıuara ala
bildiğine bozu:du ·vesseliml · N.; 
sözlerde sağlamlak kaldı, ne 
hareketlerde merdane bir ittı .. 
rad ... Yayı bozulmq bir gra
mofon gibi baıan pesten, ba
zan tizden vaveyJAların koptuğu 
gürültü kıyameti içinde ha şu, · 
neşir olub gidiyoruz. 

Alem korkak oldu gibi geli
yor itana, siz ne· dersiniz bil
mem, ~eo senden korkuyorum, 
'Sen benden .. 

Neredeyse lugatlarımızdan, 

bfamazd.an mertlik mefhumunu 
ilib atacağız bunu kasab sün

geriyle de yapam1yoruz, kan
cıklık var mı, yok mu!! 

Yetmiş ik; buçuk milletin?! 
Yetmiş bir buçuğu mertliğini 
kaybetti, ancak birisi. boğazlar 
hakkında notasını mertçe vere• 
rerek, mertçe bekliyerek hare· 
ket ediyor. 

Gerisi arab çorbasına döndü, 
yalan mı sövliyorum, gazete sa-
hifelerindeki havadislere bakan, 
onları, şöyle koyu koyu bir dü-

, şünüb, mühenge vurun, hangi· 
sinde alnı açık, sözü tok, ha· 
reketi pe~ şeyler görüyorsunuz, 
birisi ötekinden korkuyor, öteki 

ı birisinden .. 
Sulh diyorlar, ortada mertçe 

bir barb yok ki sulh lafı ağızda 
gezsin, harbi diyorlar, ortada 
kuru gürültüden başka yaygara 
yok.. 1914 de bir Sırbın ta· 
bancasmdan: Pat! diye çıkan 
kurşuna: 

- Vay sen misin patlıyan! 
Diye cihan ayağa kalkmıştı 

Kalkmıştı amma galiba şimdiki 
bozuk zihniyetin deliliği yeni 
depreşmeğe başlam1şh ki vur, 
vurana, kır, kırana, ortalığı 
kana boyamışlar, yapmadıkları 
delil k kalmamıştı. 

Buna mertlik denmezdi, 
çünkü; yapılan işler, gözümü· 
zün önünde hala kılı kırka ya
·ran harb o zaman milyonu bire 
indirmiş, analar ağlatmışb, daha 
dün yahu! Daha dün bu geçir· 
diğimiz badire! 

Mertlik yapılacaksa dünü göz 
önüne alıb esasla düşüncelerle 

ayağa kalkmalı. 
Ben, Habeşi tartarak martak 

ederim, edersin. 
Ben; Almanyayı ters kepçe 

ederim, edersin. Ben; Fransız
ların Parisine gülle savurmuı 
aciamım, adamın anasını ağla
tırım, ağlatırsan. Ben harb eden• 
lere zecri tedbirler alınm, 
ahrsm. 

Ben; cihanı kıztl kızıl kana 
boyarım, olur a! 

Hani! Bazı külhan beyleri 
vardır, içib kendini kaybettik
ten sonra: 

- Adam oof! 
- Ee! 
- Ben adamı ne yaparım 

bilir misın? 
- Ne yaparsın? 
- Kulağından tutar da te-

pesi aıağı asarım. var mı bana 
yan bakan! Hadi bakayım sea 
de yan bak banal 

Fakat bu külhan beylerinin 
karşısına bir merd adam çıkıb 
yakasından yapıııb onu aar•a
rak: 

- Ne bul yaygara! Aa, na 
bu gürültü? Sen utanmıyor 
musun? diye bir korku vere· 
cek olursa, o sarhoşun: 

- Aman ağam! Sen bilirsin, 
var ne halin varsa gör, ben 
değilim onu söyliyen .. 

LEKESi Zilletine kapıldığını hatırlı
yacak, bilecek olursak, kaç ay

Askerlik şubesinden : 
M lardır karmakarışık bir deli 

uhtelif celplerde talim çorbasına döndürdükleri Avru-
yapmak için bedel vermiı ve b payı: Afrikayı blofla boğub, 

enüz kıtaya sevkedilmemiş kıranların karşısına: 
eratın nisan ayının 27 inci ve _ E! Dur! Dur! yeter artık 
28 inci pazartesi, sah rUn-
leri behemehal şubeye gel- bu keşmekeşi Ya harbf Ya 

Dünyanın en büyük tenoru B E N A M İ N O G 1 G L 1 meleri gelmiyenJerin ceza sulh! Diyecek merd milletler 
_________ -:; ____________ .:.., ______ .;;... ______ ....;;;,..;;.;.-'..;.;;;...;~.ı.. .. ..1ı ... ..;;;;;.;..;;..;;.;. .... .::::_m_wtiu~kL:~.iÜ.n_olııınuı:.... ____ ll.~ç~ı~k~m~ıy~a~c~·a~k~m~ı~?~--··-·-

TÜRKÇE SÖZLÜ 
15 seanslarında talebeye 

---------------------------- --------------------------------' Bugün ve bu gece son defa olarak 

UNUTMA BENi 
13 ve tenzilat 



22 Nisan t93& 
ı;ı 

s 
Çünkü bir asırda dört 
defa istiliya uğramıştır 

' 

Almanya bir yılda 800 mil -
yon silah parası ödedi 

Fransız De11iz bakam Piyetıi 
Londra, 21 (Ô.R) - Eski Fransa bu vaziyette Almanya-

lngiliz bahriye ve maliye ba- nın hemen Avusturyayı da yu-
kanı B. Vinston Churchill, tarak harp kudretini arttırma-
.. Times,, gazetesine gönderdi- sı tehlükesile karşılaşacaktı. 
ği bir mektubta Fransayı mü- Nihayet Alman hududundan 
dafaa ederek şunları yazıyor: 15 fırkarı yine Italya hududu-

.. Fransa Almanyadan korku na göndermeğe mecbur kala-
içinde yaşamaktadır. Bir asır caktı. 15 Fırka kolay bulun-
içinde dört defa istilaya uğ- maz. Acaba Fransaya yardım 

1 Al l · · I 'it e kaç fırka gön-rıyan Fransanın man a- ıçın ngı er 
rın geceli gündüzlü teslihat& derebilir? 
karşısında ne kadar yaraları- INGILTERE YARDIM 
nın kanadığı takdir edilir. Al- EDEBiLiR MI? 
manların genç asker mevcut- Fransız generalleri hükumet-
lan Franıızlann tam iki mis- lerine hemen bildirdiler ki 
Jidir ve müthiş siJiblanma böyle bir vaiyette askerlik 
hıwrhğı için yalnız 1935 yılında müddetini 2 seneden derhal 3 
800 milyon lngiliz lirua ribi seneye çıkarmak lizımgelecek-
baı döndllrecek bir para sar· ti•. Yani mgilterenin parlak 
fetmişlerdir. Almanya fula icleal ~ ll•nu ~ 
olarak kimseye hesap vermek leri 2yerine 3aene onluda kala· 
mecburiyetinde ol1D1yan ve is· caklar. l~erede suJlı lehinde 
tecliii zaman bu mülhit kudreti rey veren 11 milyon vatandat 
bir taarruz harbına atabilecek lngiltere için biSyte bir feda-
olan bir diktatörün idaresi kirlığı kabule hazır mıd.rlar? 
albndadw-. lngiliz milleti, kendisinden 

FRANSA HAKLIDIR bCSyle bir şey istenecek olsa 
ne cevab verir? işte Fran
aaya yapılan teklif böyle · bir 
şeydi. Bununla beraber lngil· 
tereyi daha kuvvetli bir ıe
kilde kendi yanında gCSrmek 
limidile F ranaa onunla beraber 
yürümeğe karar verdi. B. La
valin mütecaviz ltalyaya karşı 
zecri tedbirlerin tatbikini müm• 
kiln kılmakla bu yola girmesine 
ben hayret ettim. Uluslar ıos· 
yelesi ilk defa nazariyattan 

Eğer biz de F ransızlann ye
rinde olsaydık işleri daha ciddi 
olarak karşılardık. Forayn ofis 
birçok seneler Fransa ve ltal
yayı birbirine yaklafbrmağa 
çalıfb. 1935 yıh batında an· 
)qma tahakkuk etti. Fransa 
bununla cenub hudutlarını bo
pltmak ve bu askerlerle 
ıimal hududlar1nı yeni bir 
hikuma karşı doldurmak 
menfaahnı kazandı. Fransızlar 
ayni zamanda Brener üzerinde, 
Avusturyanın Almanyaya satıl· 
muına mani olacak bir ltalyan 
ordusunun huzuruna güvendiler. 
Bu suretle F ransanın kazandığı, 
ilk harp safı için hazır 15 fır· 
kadır. Fransızlar bunu btlytlk 
tehlükeye maruz gördiikleri 
ıimal hududuna sevketmiş)er· 
dir. 

HABEŞ HARBi 
Tam bu sırada müthiş Ital· 

yan - Habeş harbı çıkb. Ulus· 
lar kurumu ltalyayı mDtecaviz 
ilan etti. O zamana kadar ta
mamile harptan uzak ve Av· 
'upaya likayt telakki edilea 
lngiltere birdenbire uluslar 
paktını l:orumak ve ltalyayı 
Habeşistanı fethetmekten men 
etmek için şiddetli bir arzu 
gösterdi. Bunun için külliyetli 
para sarfına, asker ve donan· 
mayı harekete getirmeğe hazır 
göı ündü. Fakat Jtalya ile har
bın bütün yükünü üzerine al
mağa mütemayil olmadığında~ 
tehlikeye iştirake davet t:ltı: 
Fakat Fransızlar meseleyı 
başka !akımdan gördüler. Ital· 
yaya hasım olmakla cenup 
hudutlarına asker doldurmak 
Jizımdı. lngiltere Almanyaya . . 

filiyata geçti ve Fransa 
lngiltereye hlicum edilirse 
ona yardım edeceğini va
detti. B. Laval, tehlikeden 
uzak olanlann hoşuna gitmek 
için ltalya ile mlinuebab ol· 
dukca soğutmufbır. Ve B. Hit· 
ler bundan istifade ederek 
mal6m darbesini yapmışbr. 
Ôyle ki bugün orduıu o.ima· 
dığı halde lngiltere•Franaa ve 
Belçikayı müdafaa için bir 
barb plim yapmağa mecbur 
bulunuyor. 

Baldvin hükumetinin yüksek 
bir duygu ile giriştiği ve mem· 
leketin tasvibine mazhar ettiği 
hareket Habeşistana yardımı 
olmadık• halde Fransayı güç· 
lüklerle karşılaştırmış ve silah
lanma yarışını arttırmıştır. Şu 
halde hiç olmazsa lngiliz ef
kirıumumiyesi Fransaoın vazi
aetini daha ziyade anlayışla 
muhakeme etmelidir. -
Samuel Hoare 

Deniz bakanı mı olacak? 
Londra, 21 (Ô.R) - Morning 

Post tersane birinci Lordu Sir 
Mosel'in kabineden çekilece
ğini, yerine Samuel Hoare'un 

tirilece .. • yazıyor. 

YENi ASIR 
- az:::s_ 

• aberle lg a 

500 ihtiyat zabitimiz 
Dün Istanbulda Cumuriyet a lidesi 

önünde büyük bir gösteri yaptı 

Necaşi ··-lngiliz somalisine 
iltica edecekmiş 

londra 21 (Ö.R) - Adis· 
Ababadan bildiriliyor : 
Habeş imparatorunun lngilia. 

lzmir fuvarına 200;000 liralık bir malın konten1· ansız somalisiyoliyle lngiltereye iltica 
edeceği ve lngiliz kralına gizli 

girmesi için .bir kararname hazırlanıyor bir mektub göndereceği bak· 
•••••••••••••••••"·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••• k1nda bir şayia dolaşmaktadır. 

· lstanbul 21 (:'r' eni Asır muhabirınden) - Bu Ankara, 21 (Yeni Asır mubabirinden)-lzmir Londraya bu hususta daha 
yıl harbiyeden mezun olan 1500 ihtiyat zabiti, 936 fuvarı için Türko isçe hazırlıklara devam faydalı tafsiJat gelmemittir. 
bugün Cumhuriyet 5bidesine toplu o!arak gidib ediliyor. lstanbul, Bursa ve diğer vilayetlerimiz· S . k 1 
çelenk bırakmışlardır. Cumhuriyet t:.lı"desi önün- deki sanayi müesseselerinin lzmir fuvarma işti- UI ast ya aomıŞ 
de yapılan merasime istiklal marşiy.e başlanmış rikleri için teşebbüsler yapılacaktır. Bükreş, 21 (Ô.R) - Dahiliye 
we bir gösteri yapılmışbr. lzmir fuvarına 200,000 liralık malın konten· nezareti, madam Lüpesko aley-

Türk ordusuna katılan genç ihtiyat zabitleri- jansız olarak girmesi için bir kararname hazır hinde bir suikast teşebbüsil 
mizin diplomaları Halıcıoğlu mektebinde veril- lanmaktadır. Yakında Vekiller heyetine ıovkedi- meydana çakanldığı hakkmda• 
miştir lecektir. ki haberleri tekzip etmiştir . 

••........•...••.............•..........•........ , ..•........ ~··················································································································· 

Pr. Hasan Eksperler komitesi 
Z A db• ) . J ) d . Bir mezar bulrl11 
ecrı. t~ Jr erın .. ta ya~ ış. tı~are·ı "·~=~,;~,!~0~~;1~~~~- ~·-

tını baltaladıgı tesbıt edıldı 1 karılan eski mezarla~dan binn-
de dünyanın en eskı mumyası 

Cenevre 21 ( Ö. R) - Dün akşam Cenev- bulunmuştur . 
red~n ay~ıımıyan deıe~eıer bu sabah ~areket F ra nsada seçim 
etmışlerdır. Delegelerın bazıları elde edılen ne-
ticeden memnun, diğerleri mugber ve memnun Paris, 21 (Ö.R) - "figaro., 
olmıyanlar trende birbirine ! •• Yazık kaybedi- gazetesi bu pazar günü Fran-
len zamana ! ,, Diye teessürlerini bildirirken di- sada yapılacak saylav seçimin-
ğerlerinin mütebessim tavırları göze çarpıyordu. de muhtelif partilerin kayde· 

F AALIYET DURDU decekleri kazançların müca-
Paris 21 (Ö.R)- Cenevrede üçüncü uzlaşma dele hararetinden ziyade vili-

teşebbüsünün de akametinden sonra hükumet yetlerdeki teşkilatlarının kuv-
merkezlerinde faaliyet normal şekil almıştır. vetine bağlı olduğunu yazarak 
Pariste B. Flandin Ke Dorsey servislerinin tek- diyor ki: 15 20 bin müntehip 
rar başına geçmiş ve B. Pa'ul Boncour öğleden içinde ekse:iya 500 reyin şu 
sonra gelmittir. Londrada 8. Eden kendisini tarafa gideceğine bu tarafa 
getiren tayyareden iner inmez FOrayn Ofise 
giderek q bafllla geçmi~,,_ gitmesi neticeyi değiştiriyor. 

EK.SPERLEa. 'tOPl,.AMJ)J. Bu 500 rey de, r~rauıdan 
Cenevre, 21 ( Ô.R ) - Delegelerin hareke- Ziyade iffaT•aaıtalarıU ii ..... 

olanlardır. tiaden sonra Cenevre. tekrar ukin bir 
hal allDlfbr. Paktın 16 ınca maddesine göre 
kararlaıbnlan tedbirlerin tatbikine nezarete 
memur eksperler komiteıı laveç murahhası 8. 
V estmaııın riyasetinde toplanmııtır. Celse açı· 
hnca OttaYa komitesi başkanı B. de Vasçoneel
les zecri tedbirlerin müessir olmadığı hakkın· 
daki iddialan cerhederek teklif edilmiş olan 
zecri tetbirlerin ltaltan dıt ticaretini azaltmak su
retile harp için elzem olan mali kudreti azalt· 
ığını ve bu itibarla hedefe vardığını sr6ıtermiıtir. 

MESAi PROGRAMI 

F"uısa cumhuT IJOlkanl ubnuı ve devlet bakanı BoncouT 
muhtelif hilkOmetlerden gelen cevlblann tedkiki. 

TOPLANTI 11 MAYISTA 

Komiteye verilt!n mesai programı şu maddeleri Cenevre, 21 (Ô.R) - Artık Uluslar kurumu 
ihtiva etmektedir: konseyinin 11 mayısta açacağı mutad devresi 

1 - ltalyaya karşı z~cri tedbirlerin tatbiki beklenmektedir. Dün 8. Eden tarafınan söyle-
için muhtelif hiikiimetlerin aldıklan teşrii ve nen nutuk ciddi tefsir edilmektedir. Konseyin 
idari tedbirler hakkında gelen haberler. gelecek celsesinde zecri tedbirler meselesinin 

2 - Komitenin gCSnderdiği sual cetveline bütilıı geniıliğiyle ortaya konulacağı muhakkaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Norveç bakanına Türk - ltalyan logiliz tayyarecisi 
ziyafet.. Ticaret anlaşması Cezayirde 

Moskova, 21 (Ô.R) - Litvi- uzatıldı Oran, Cezayir, 21 (Ö.R) -
Tayyareci Ami Mollison saat 

nof, Norveç dıt bakanı ıere· Ankara, 21 (Yeniasır muba- 16 el& karaya iDdi. 
fine bir ziyafet verdi. Nubiklar birinden) - Mtddeti biten B. Eden Londrada 
a6ylendi. Elçiler heyetinin de Tllrk • ltalyan ticaret anlaşması 

Gç ay milddetle uzabldı: Key
bulundoğu dineyi resmi kabul fiyet Türkofis ve Ticaret oda-
takip etti. lanna bildirildi. 

Paris, 21 ( ô.R ) - Eden, 
Dilk, Düıes ve da Kent, ayni 
uçakla Londraya gittiler. 

TAYYARE Bugün Her Seansta 
SINEMASI TELEFON aısı 

sorulan senenia en muhteşem filini 

Königsmark 
Elissa LANDI - Pierre FRESNA Y - john LODGE - Jean MAX - j. YONEL 
J. DEBUCOURT - Georges PRIEUR • Andre DUBOSC gibi en tanınmış Fransız 

artistlerinin büyük bir kudretle çevirdikleri heyecan dolu nefis bir eser 

Derin ve ince bir aşk - heyecanlı bir mevzu - Taç ve taht ihtırasları 
saraylann İç yiizü ve saray entrikaları 

------lll!!A•y·r-ıca-•: ~T!!lliitiırıpıık•çe-so~-zlü FOX dünya havadisleri 
SEANS SAA TLARI : Dikkat : Königsmark filmi uzun olduğu için seans 

saatlan ş6yle tesbit edilmiştir 

Hergün 14-16-18,30-21 cumartesi ve pazar gllnleri 12 de başlar 
a• , 

Şuşnig 
Milanoda ko11fe-

rans verecek 
Viyana 21 (Ö.R) - B~· 

kan Şuınig Milanoya hareket 
etti. Orada Avusturyanın ha
kimiyetine sahih bir millet sı• 
fatiyle tanıdığı siyaai irade hak· 
kında bir konferans verecektir. 

••••• 
Tire - ödemiş 
Maçı yarıda kaldı 

Tire ( Özel ) - Ödemişten 
kalabalık bir kafile ile gelen 
Ödemiş balkevi spor takımı 
(Tire spor) takımiyle bir maç 
yapb. Ôncelerı Ödemişlilerin 
hikimiyetiyle başlıyan oyun, 
20 inci dekikada yapalan gol
den sonra seyrini değiştirmiştir. 

Oyunu idare eden hakemin 
kararları kabul edilmediği için 
maç ikmal edilememiftir. 

T ıra ldmanyurdu 
Tire, (Özel) - Tire İdman 

yurdu, kongre kararile Halke .. 
vine iltihak etmiştir. ..... --------··· enç bir mühendi· 

imizi kaybettik 
Teessür ile öğrendiğimize 

göre iktisat Vekaleti sanayi 
müfettişlerinden bay Nesimi 
on iki gün süren zatürree 
hastalığından kurtulamıyarak 
perşembe gecesi ölmüş ve 
cuma günü kendisini seven 
kalabahk ve güzide arka
daşları tarafından göz yaşları 
içinde defnedilmiştir. 

Kendisi Girit eşrafından 
iyi bir aileye mensup olup 
tahsilini Belçikada ikmal et• 
miş, çok değerli ve haluk 
gençlerimizden idi. Ailesine 
baş sağlıiı dileriz. 



i ; 
' 

5ahlla 4 YENi ASIR 
, 

'~~-~~!1!1Cllilll211ii1B'lliiiil:ıllm:l!llZ<i12'1Z:ZZZIZZ2741111aJ!f2VD .. _.~~l 

T emoçinin Rüyası Asıl büyük tehlüke 
, Türk tarihinden şanlı sahifeler 
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Balebek yolunda yolculuk 
gevezelik içinde başlamıştı ... 

Ganemle görüşmelerinde İs• 
tedikleri neticeyi almışlardı. 
Yola çıkmak icab ediyordu. 
Canbey Reymondayı ailesi ya• 
nına götürmeyi vaadetmişti, B• 
vaadını tutacaktı. Bu sefer ker· 
vanlan bayağı bayağı kabar• 
mıştı. Jan Lerminin yanında 
okçusu Etyen de vardı. Etyen, 
çevik, şaklaban bir gençti. Her 
şeye gülerdi. Dünya yansa 
umurunda değildi. Sanki ana· 
sından doğdu doğalı öğrenmek 

nedir öğrenmemişti. Hügo, bu 
Etyeni de çekemiyor, onu yer· 
siz yere kötü sözleriyle hırpa· 
lamak istiyordu. Etyen bunlara 
aldırmaz, Hügonun kabalığına 

zarif nüktelerle cevab vererek 
eylenirdi. 

Sabah erkenden Şamın çev
resinde yeşil tepeler boyunca 
ilerleyerek yola düştüler. Hügo 
zırhım takmış ve üzerine de 
kumaştan bir gömlek geçirmişti 
Bu gömleğin üstünde Alman 
beylerinin arması işlenmişti. iri 
tolgasını, kargısını ve kalkanı· 
nı adamlarına taşıtıyordu.Hepsi 
başlarına birer takye geçirmiş
ken o demir bir kasket geçirdi. 
Kafilede yalnız Etyen yaya idi. 
Canbey bu fakir delikanlıya 
acıyarak yedek atlarından biri
ni ona verdi. Etyen o günden 

sonra Canbeyden ayrılmaz oldu. 
Yolculuklarının ikinci günü Ba
lebek ovasına girdiler. Klavuz 
en önde gidiyor, onu Canbeyle 
Etyen takib ediyordu. Ayşe ve 
Reymonda ile Marguz Jan Ler· 
menle birlikte daha geride 
kalmışlardı. Hügo en geride idi. 
Bir aralık klavuzun atı çalılık· 
!ardan ürkerek sıçradı. Klavuz 
gülerek atına: 

- Neden korkarıin, dedi. 
Bu çalılığı Aslan yürekli Rişar 
mı sandın? 

Canbey sordu: 
- Bu Rişar da kim? 
- Dört sene eve! bu ülke· 

!ere gelmiş bir lngiliz beyi .. 
Yavuzluğu yüzünden kendisine 
arslan yürekli denmiştir. Bu· 
rada o kadar kan dökmüş ki 
şimdi yaramazlık eden çocuk· 
!ara bile umacı geliyor kabi· 
linden "Rişar geliyor,. derler. 

- Şu halde çok yerler almış 
olacak? 

- Hayır çok yer almadı. 
Yalnız Akayı bastı. Sonradan 
ehli salip ordulan arasında 
geçimsizlik çıktı. Rişar Kıb· 

rısta dövüşmeğe gitti. Mütte· 
fiki olan Frenk beylerini yal· 
nız bıraktı. Eskiden Frenk 
beyleri üstün gelirlermiş .. Şim· 
di ise Araplar bizi titretiyorlar. 

- Soııı' var -

Bayındırda 
Yağmurlar mahsôl 

vaziyetini kötüleştirdi 
Bu sene zeytin mahsulünün kıt 

olmasından endişe ediliyor 
Bayındır, ( Özel ) - Ovası 

bal, dağı yağ veren memleket· 
)erimi:ıden biri de Bayındırdır. 
Bayındır ovası, üzüm, incir ve 
pamuk ile hububat yetiştir
mekte çok kabiliyetlidir. Kıs· 
men münhat arazi olması iti· 
barile zaten ratıb olan toprak, 
ovayı ikiye bölen küçük Men· 
dert'sten çok faydalanır. Tire· 
nin Hüseyin ağa köprüsünden 
başlıyarak ta Torbalı yakın
larına kadar uzanan bu vasi 
arazi işte bu yüzden yaz ve 
ve kış, yeşillere bürünmüş olan 
güzel bir bahçeden farkedile· 
mez. Çay kenarlarının en gelir 
mahsulünü pamuk teşkil et
mektedir. 

Egenin en çok zeytin mah
sulü veren yeri ise Bayındırın 
yaslandığı sırtlardır. Bu silsilede 
tahminlere göre otuz bin hek
tar zeytinlik vardır ki birbirine 
çok yakın olan Bayındır köy· 
leri bu sayede yaşamaktadır. 

Söylediklf'rine göre Bayındır
da iki milyondan fazla zeytin 
ağacı mevcud olub senelik zey
tinyağı istihsali ise takriben iki 
buçuk milyon kiloyu bulmakta
dır. Fakat bu zeytinliklere kafi 
derecede bakılamadığından bazı 
yıllar on binlerce ağaç kısır 
kalmaktadır. Yağ ve pamu
ğun kaza ekonomisi üze· 
rındeki tesirini göz onu
ne getirmek lazım gelirse 
zeytinlikleri iptidai şekilden 
kurtarmak ve pamuk islah te· 
şebbüslerinin şu sırada Bayın
dırı da düşünmek icap eder. 
Biraz alaka Bayındırı" Ayvalık,, 
gibi zeytinci, "Nazilli,, gibi pa· 
mukçu bir memleket halıne 
kaymağa tamamen yetebilir. 

ŞARBA Y NE DiYOR ? 
ilçenin tarım ve ekonomisi 

hakkında kendisinden izahat 
istediğim şarbay Kani Bayındır 
bana şunları söyledi : 

- Geçen yıl zeytin rekoltesi 

diğer senelere nazaran llçte bir 
vaziyetinde kalmış, pamuk müs· 
tesna olmak üzere diğer mah· 
süller de verimsiz yetişmişti. 
Ancak fiyatlannın yüksekliği 
bu verimsizliği telafi edebilıniş, 
zürraın bu suretle yüzü gül· 
müştür. , 

Fakat bu yıl vaziyet hiç le 
öyle değildir. Yağmurlar mah· 
sül vaziyetini kötüleştirdi. Çift
çi şimdideo endişelere kapıl· 
mıştır. Bu, daha ziyade, zeytin 
mahsulünün kıt olacağının an· 
laşılmış olmasından ileri ge· 
liyor. 

Bereket versin ki bu sene 
tütün işine ehemmiyet veril
mişti. Son günlerde hava mü· 
sait gittiğinden herkes tütüne 
sarıldı. Eminiz ki zeriyat, her 
halde, geçen yılın istihsalinden 
bire beş nisbetinde fazla tü
tün vereeektir. Bu takdirde de 
zeytin ve pamuktan temin ede
ceğimiz gelirin yarısı olsun 
elimize geçemez. 

BAYINDIRDA HALKEVI 
Bayındır (Özel) - Belediye 

bu sene bir Halkevi binası yap
tırmak niyetindedir. Bunun için 
teşebbüse girişilmiş ve bir plan 
hazırlanmıştır. Şimdiki halde 
otuz bin liralık bir proje ele 
alınmış vaziyettedir. 

Halkevinin vakıt kaybedil· 
meden yapılmasına başlanacağı 
söylenmektedir. 

Belediye kasabanın otel ih
tiyacını da nazara almış, ev· 
velce muhasebei hususiye tara
fından kiraya verilib işletil· 
mekte iken sonradan kapanmış 
olan otel binasını satın alarak 
kiraya vermiştir. Bu eyi alaka 
Bayındırı otelsizlikten kurtar
mıştır. 

Belediye her sahada ileri 
hareketlere doğru yürümekte 
olduğundan geçende geçirdiği 
bir teftiş neticesinde şarbay va 
Urav üvelP.rİ tllkdir :ıdilmişti. 

Avrupanın kalbine dayanıyor da hiç 
kimsenin . bundan· haberi yok 

< •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonyada tetkikler yapan bir lngiliı meb'usu 
müşahedelerini inceliyerek anlatıyor 

Diinyanın düşünen dimağı reket edecektir. Çin; olduğu 
olduğunu sanan köhne Avru· ' gibi Japonyalının mideıine ine• 
pa, varsın Habeş daviisiyle cektir. 
alakalansın. ·varsın Sinyor Mus· Gözler cenuba çevrilmiştir. 
solini Habeş ovalarında Baküs Japon denizi, Borneo, Sumatra, 
alemlerini ihya için kendisin· Filipin ve nihayet Avusturalya, 
den çok uzak ülkelerde insan Yeni Zeland.. Bunlar sihirli ve 
harcasın. iyi hulyalardır. Fakat tahak· 

Öte tarafta Fransız efkarı kuk etmemesi için fazla bir 
nmumiyesi, uykusu arasında sebep te yoktur. 
Hitlerin hayalinden rahatsızlık 
geçirsin. Bunlar Avrupayı İşgal Belki de Japon hükfimetleri 
eden • muazzam • meselelerdir. kendi istekleriyle hayallerini 
Ve Avrupa bu işlerle uğraşır· bu kadar çabuk yormağı iste· 
ken büyük tehlükenin kalbine mezlerdi. Fa

kat haritalar 
dayandığının farkına bile va· kötü oyun· 
ramıyor. caklardır.Or· 

Size, henüz bir ay önce tet- du ve deniz· 
kik incelemeleri yaptığım Ja· ciler hep ha· 

ponyadan bahsediyorum. Japon 
tehlükesini söz gelişi ediyo· 
rum. Şöyle bir gözlerinizin 
önüne getirin: 

"Japon davası, enkaz haline 
gelen bir medeniyetin üzerin· 
de yükselmek üzere bulunan 
kuvvetli bir davadır. Zaruret 
içinde yuvarlanan Japon halkı 
zengin Japonyayı bütün dün• 
yanın başına sarı bir yılan gibi 
sarmaya savaşıyor. 

64,000,000 Japonyalı her yıl 
800,000 adet yeni Japon ço
cuğıınu dünyaya getirmekle 
meşgul ... Ve Japon zelzeleleri 
her yıl bu rakamın ancak onda 
birini enkazı altına bırakabile· 
cek bir kudret gösteriyor. Ja· 
ponyada bir mil mikabina2774 
Japonyalı düşiiyor. Bu rakam 
Amerikada yalnız 229 dur. 

Japonyada ferd, yeni Japon 
cemiyetinin ihtimamı sayesinde 
şahaiyettir. Hem de haysiye· 
tini muhafazayı bilen, şerefi 

ve memleketi için yaşıv an bir 
şahsiyet .•• Dikkat tavsiye ede
rim. 64 milyon kültürlü ve şah· 
siyetli insan Japon dampingi 
için sanayi ve ziraat sahala
rında şahsiyetsiz ferdler gibi 
yalnız karın doyurmak baha
sına çalışıyor. Be feragat Av· 
rupayı yutmıya matuftur. 

Japonyalı muhacereti sevmez. 
Fakat müstevli olarak yeni Ja· 
pon arazisine yerleşmeyi mem· 
!~ket borcu bilir. Güneşin oğlu 
sayılan imparator, 64,000,000 
halkı istediği gibi harcamağa 
mezundur, Her yere uzanabilen 
eller yalnız imparatorluk tacı 
önünde kendi kendilerini kırar· 
lar. Halk imparatorun çocukları 
olduğu için onun sözüne mu· 
halefet kimsenin hatırından 
geçmez. Sabahleyin güneş doğ
sun diye ... 

4"• 
Şimdi işin siyasal ve coğrafi 

cephesini de ele alalım : 
japonyanın Mongol toprak· 

larında gözü yoktur. Çünkü 
oraları soğuktur. Sibiryada da 
gözü yoktur. Oralarda yaşamak 
zordur. Fakat Çine ne demeli ••• 

Çin uyanıyor, bu uyanış en 
az iki asırlık bir mes'eledir. 
Bu itibarla Japonya acele ha· 

kapitalist olan bu adamlar in· 
giliz matlarına yaptıkları müs· 
pet rek11betle kuvvetlerini in· 
giltereye tanıtma fırsatını bul
muşlardı. Bunlar guya harptan 

rita ile uğraşıyorlar. hoşlanmazlar ve Japonyada 
Mançukuo'yu Japon hudutları partiler hayatı içinde bunların 

içine alan Japon faşistleri Çini adı " Sulh partisi ., dir. Fakat 
belki de olduğu gibi o kadar yanıbaşlarında Japon deniz kuv· 
kolayca yutamıyacaklardır. Fa• vetleri bulunur. 
kat ergeç bu olacaktır. İşte büyük tehliike budur. 

Sonra Japonyada bu kuvve- Ve bu partinin çalışması saye· 
tin dışında kalan başka bir 
kuvvet te LiBERAL partidir. sinde, adlarını bile bilemediği-
Bu grub mutedil düşünür. Ja· miz yüz küslir parça Çin şehri 
pon malları için yeni sattı iki yıl içinde Japonyaya geç-
pazarları ister. Ve bunlar 64 miştir. Bugün Pasifik denizinin 
milyonu avuçlan içinde idare en büyük kuvveti olan Japon' 
etmeğe muktedirdir. Onlar iste• un istikbali nedir? 
mezse 64 milyonun çehresinde Buna şimdiden cevap veri· 
en ufak bir tebessüm izi bu- lemez. 
lunmaz. Onlar istemezse ihra· Frank Ovan 
cat durur ve Japon halkı göz lıııriliz parlanumtosu 
yaşından kurtulmaz.Hepsi birer az/isıııdaıı .... v~;·i;·~·ı· .. 1·9·1·4·t~;;: .. <l~lı~ ... ~~·lıi;Ji;·· .. 

- Baş tarafı 1 iııct say fada -

bir hava içinde cereyan etmiı 
ve Avrupanın ilerideki inki· 
şaflannı ciddi bir şekilde de• 
ğiştirecek bir mahiyet almıştır. 

Pol Boncourun söylevi umu· 
mi bir infialle karşılanmıştır. 
Ve bu elde edilmiş bir netice 
olarak telakki edilebilir. Fran· 
sız seçimleri bittikten sonra 
lngiliz hükumeti milletler cem· 
iyetinde lngiltereyi mi yoksa 
İtalyayı mı görmek istediklerini 
öteki hükumetlerden soracak· 
tır. 

Daily Herald gazetesi lngi· 
liz prestijinin bu toplantıda 
ağır bir darbe yediğini yazmak
tadır. 

Eden'in nutkunu bllyük bir 
memnuniyetle kaydeden Times 
gazetesi öteki milletler aynı 
siyasayı takip ettikçe büyük 
Britanyanın milletler cemiyeti
ne itimad beslemekte devam 
edeceğini yazmaktadır. Şunu 

Satılık çocuk 
arabası 

Gayet az kullanılmış 120 
lira kıymetinde modern bir 
çocuk arabası gayet elwen 
bir fiyatla satılıktır. 

Taliplerin : Gazi Bulvarın• 
da silahçı Salim hanında oda· 
cı Mehmet faike müracaat-
ları. 5-5 S 4 

' 

unutmamak lazımdır ki Bay 
Edenin izahı milletinin ekseri· 
yeti tarafından deyi! aynı za
manda bütün lngiliz dominyon· 
ları tarafından da tasvip edil· 
mektedir. 

Nevs Chronicle diyor ki : 
Gerek lngilterenin gerek 

Milletler cemiyetinin diğer aza· 
sının hiç de hoş olmıyan bir 
vaziyette bul!!nduklannı inkar 
atmek lüzumsuzdur. Bu nahoş 
vaziyet ltalyanın askeri muzaf· 
feriyetlerinin bir neticesidir. 

Mamafih ltalyanlar bU
tUn Habeflstanı lfgal 
etseler bile lngiltara 
Milletler cemiyetine yap. 
tığı yardımı hafifletmek 
hakkını haiz dejlldlr. 
Va ltalyan diktatörü ile 
payıa,ılacak bir koz baki 
kalacaktır. ,. 

Teşekkür 
Eşimin ölümü münasebe· 

tile cenaze merasiminde ve 
taziyette bulunanlarla mek
tup ve telgraf göndermek 
suretile kederime iştirak 

eden zevata ayrı ayrı teşek· 
kür etmeme teessürüm mani 
bulunduğundan teşekküratı
mın sayın gazetenizle iblağına 
müsaade buyurmanızı dilerim. 
Belediye varidat mümeyyizi 

S.4 CELAL 
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Hergün 
Bir fıkra 

"ı--------Yazan: Eczacı Kemal Ak/as .......... _ ..................... -.. 
TiYATRO 

Ankarada büyük bir devlet 
tiyatrosu yapılacakmış. Tiyat· 

_ roqun ihmal kabul etmez bir 
ihtiyaç olduğunu hep bilir hep 
söyleriz. Nedendir bilmem ki 
yakın tarihe kadar . tiyatro 
bizde pek iptidai kalmış ... Ti· 
yatro ve tıyatroculuk tuhaf tu· 
haf teliikkilere uğramıştı. Refik 
Ahmedin yakın çağlarda Türk 
tiyatrosu diye bir kitabı elime 
geçti, burada Türk tiyatrosunun 
tarihinden bahsediyor.Eski tulü· 
at tiyatrolarının maruf şahsiyet
lerinden küçük Ismailin de bir 
hatırası vardır, bu iki kitabı 
karıılaştırdım, aşağı yukan 
bizde tiyatro Sultan Aziz za· 
manında canlanıyor, Mecidin 
zamanında da başlıyor. ilk ti· 
yatroyu Ermeııilerle meşhur 

büyük lsmail, Hamdi Agah ve 
kör Mehmed, Şehreminli frenk 
Mustafa gibi aktörlerimiz oy
nıyorlar. Sahneye Türk kadını 
çıkamadığı gibi Ermeni kadın
lan da cesaret edememekte 
imiş. Hasköydeki tiyatroda 
kadın rolünde ilk defa sahneyo 
çıkan erkek Menakyan ol· 
muş, Menakyan hem köse 
hemde genç olmasından kadın 
ro.lerinde çıkarmış, bir buçuk 
asrı bulan tiyatro tarihimizin 
bize büyük bir devlet tiyatrosu 
yarattığını çok sevinerek karşı
ladım. Tiyatro milli duygumuzu 
kültür ve devrimimizi canlan· 
dıracak sıfatın, zevkin, milli 
ruh ve vicdanın sahnesi olacak· 
tır, lstanbul şehir tiyatrosu bu 
güne kadar bu eksikliği doldur· 
mağa çalışmıştır. Memlekette 
zevk, bedayi muzik, şiir ve 
tiyatro tam zamanında yeni· 
den canlanıyor demektir. Türk, 
yeni ve büyük Türkiyenin 
zevkiyle duyacak, yeni neslin 
duygusiyle terennüm edecek, 
tiyatrosu da o duyguya sahne 
olacaktır. 

Adis-Abeba şim· 
di bomboştur 

- Baş tarafı 1 incisa ki/ede -
nale d'ltalia,, nın Cibutiden al
dığı bir habere göre Habeş 
imparatoriçesi ve ikinci kızı 
meçhul bir istikamete doğru 

Adis-Abebadan ayrılmışlardır. 
imparator ile Velihad ve prens 
Kassa Adis-Abebanın garbında 
bir mevkide bulunuyorlarmış. 
Dış işleri bakanı ile iç işleri 
bakanı da payitahttan çekil
mişlerdir: Sen Jorj kilisesinin 
gümüş takımları emniyetli bir 
mahalle kaldırılmıştır. 

Cibuti Habeş konsolosu 
Adis-Abebadan hiç bir haber 
alamadığını bildirmiştir. Yuka
rıdaki haberler bu şehirden ge· 
len bir Fransız tüccarının iddia
larıdır. 

Adis - Abeba 21 ( Ö. R ) -
Şehir bomboştur. Halk büvük 
kafileler halinde şehiri terket
miştir. Şimdi şehirde kalan 
pek az ahali ltalyanların gel
mesini bekliyorlar. 

Adis • Abeba 21 ( Ö. R ) -
Royter muhabiri bildiriyor : 
Şehrin şimalinde şiddetli bir 
muharebenin vukubulduğu ha
ber veriliyor. 

Roma, 21 (Ö.R) - Harbiye 
bakanlığı 1916 sınıfını silah 
altına almağa karar vermiştir. 
1911 • 1914. ihtiyat sınıflarının 
yeniden sıhhi muayeneleri yapı
lacaktır. 

Roma, 21 (Ö.R) - Cfımar· 
tesi ve pazar günleri Napoli· 
den doğu Afrikasına asker ve 
harb malzemesi ile dolu alb 
vapur hareket etmiştir. 
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J;;ih utansın Atinada misli görülmemiş bir vak'a 
............................. Y.:;;;;.~·:.~;;.;:~.~::.!.;.~~.~ 1 Bir kürek mahkumu hücresinde bir saylavı esir 

Ha~et ve kin bazen şahsiyet vakıt temiz vicdanlı garp mü- d tııdudunu aşarak kütlevi bir nevverleri kalmlerinde Türkii e iyor ve öldu••recegv J•n• •• ı• k ff • t• 
al alır. Bir milletin her hangi mevzu yaptılar. insanın kendini J soy ıyere a )0} }$ ıyor 

ı~hadaki muvaffakiyetini dü- medhetmesi •kıymeti olsa bile-şurmek için toplu hareketler biraz tuhaf görülür. Halbuki On iki saat bütün hükumet bu işle 
ayni cinsten haykırmalar duyu· bizi, bizden evvel anlamış olan E 

meşgul oldu 
kurtarıldı ~·_Hatta tarih gözlerini k~par; açık fikirli, hür düşünceli şah- .~ sİr saylav, Caninin öldÜrÜlmesile 

hıflerinde yalnızca kıpkızıl siyetler asırlarca evvel başlan- '•· Amerikan polis romanların- ra da intihar edeceğini bildirir. 
1 

bir kahve istiyor ve getiriliyor. - Eh, öyle ise B. Hacikos, 
burada kalırız böyle ... gayzin şahlandığına şahit olu• mış ve bili devam eden bir da bile tahayyül edilemiyecek B. Eftaksiyasın bağırması 

ruz. O tarih ki bazen anasını; sempati ile alkıtlamakta vo bir hldise Atina Singnı hapis- üzerine gardiyanlar yetişir ve 
~~11 meydana getireni bile in- medbetmektedirler. Bunların hanesinde cereyan etmiş ve bir baş gardiyan çağrılır. Fakıı.t 

ar edecek kadar ileri gitmiı arasında tarihe bile boyun eğ· saylav, haydut tarafından esir katil, içeri girmesine müsade 
Ve •• k ) k h' T·· yuzü ızarmamışbr. Bizden miyen mağrur generaller, za- tutu ara re ıne gibi kullanıl• etmez. Sadece kapıdaki küçük 
•11rklerden bahsediyorum. Ta- ınanında mekteb kurmuş büyük mıştır. Atina 12 saat bu hadi· pençereden, af emirnamesi 
rıbe başlıyan, tarihi yaşat• ilim adamları vardır. Bir kaçı• ııenin heyecanı içinde yapmış, imzalı olarak getirilinceye ka-
ınakta olan, ve tarıhe isti- mn mütalaasını mevzuumuza saattan saata gazeteler yeni dar saylavı esir tuttuğunu bil-
kamet verecek olan asil kuvvet verir kanaatiyle nakle· tablar çıkararak esir saylavın rir. Hatti Cumartesi sabahı 
~~lltkezimden inkir edilen delim : vaziyetini bildirmişlerdir. Hidi- saat beşe kadarda mühlet verir. 
Bur asaletinden bahsediyorum Napolyon Silriyo akınında senin bütün tafsilib şunlardır: O vakte kadar af emirnamesi 
h ugün mahdud ve muayyen Türkleri yakından tanımak fır- Marinos isminde eski bir hem de kardeşine bir zarar 

ududlar içinde yaşıyan her satını buldu. Bu münasebetle orman memuru 17 Eylul 1929 gelmemek üzere onun huzu-
toplu!uk mazisindeki büyük diyor ki : da ornıan umum direktörünü runda Kral tarafından imza 
ınuvaffakiyetler, imkansız kah· "insanları yükselten iki bü· ve müfettişi öldürdüğünden edilerek getirilmezse saylavı 
ramanlarla daima öğünmek ve yük meziyet vardır. Erkeği müebbet hapise mahkumdur öldürecek ve sonra kendisi de 
zaman zaman onları yadet- cesur, kadının iffetli olması. ve singru hapishanesindedir. intihar edecektir. 
ınek meylini gösterir.Küçükten Bu iki meziyetin yanı ba· Marinos, Lokrida vilayetinin Hapishane direktörü hay-
haşlayan bu çalışma; ilk mek- şında her iki cınsı ka· Molos köyünde doğmuştur. Bu dudu fikrinden caydırmağa 
leplerin mini mini yavrularında dınla erkeği şereflendiren viliyet saylavı halk partisinden çalışırsada muvaffak olamadığı-
evvela yer alıyor. Meseli bir tek bir fazilet vardır. Vatana B. Eftaksiyas, adı geçen köy- nı görünce Adliye bakanlıg"ını 
F • icabında her şeyi feda ede- d k ransız gramerini karışdırıyor- e i partı teşkilitının ve bil- işten haberdar etmiştir. 

cek kadar - bağlı olmak. Bu 
sunuz: orada temrinler büyük· meziyetler ve bu fazilet en bü- hassa bu teşkiLitta mühim rol ADLiYE BAKANI KATiLiN 
lerin sözlerinden alınmış eser- yük kahramanlığ• hayahn ele- oynıyan katilin kardeşinin ibra· ŞARTLARINI DINLlYOR 
!erinden toplanmıştır. Bir sahi- mine, kederine karşı fütursuz mile, Marinosun affı için çalış- Adliye bakanı B.Papaeftahyu 
fede Orlean şehrinin lngilizler kalmayı ve ağır hidiselerin acı- mış, fakat geçen sene af meclisi işi öğrenince hemen hapisha-
tarafından muhasarasile ümid- lıklarına göğüs germeği doğu• bu talebi reddetmiştir. neye koşuyor ve mahkümun 
sizliğe kapılan birinci Şarlın rur. İşte Türkler hu çeşid kah- Geçenlerde Marinosun kar• kapısı yanına geliyor. Yine 

ramanlardandır. Ve ondan do- d · 1 • "d h "k k Yanı başında hir çoban kızının eşı mese eyı yenı en ta rı apı pençeresinden katil yuka· 

J 
layı Türkler ölürler fakat mağ- · · A · d andarkın atılganlığını görüyo· lüb edilemezler." ıçın bnaya gi er ve geçen rıki şartlarını tekrar ediyor ve 

ruz. Bir başka sahife Molyer· On dokuzuncu asrın başında cuma günü saylav B. Eftaksi· kardeşinin bir kılına bile do-
den, Şato Briyandan bahset- söylenen bu sözlerden zerre yası ziyaret ederek meseleyi konulmamasını ve af iradesinin 
ıniştir. kadar bir şey kaybetmiyen açar. Saylav bununla meşgul onun önünde imzası lizımgel-

Bu her millette böyledir. Türkler bu büyük ruh olgun• olduğunu söyler. Fakat Mari- diğini tekrar ediyor. 
Geçmişleri cılız olanların bile luklarını istiklil savaşında bir nosun kardeşi ısrar ederek af Bu sırada Marinosun kar-
hiç değilse uydurma, esatiri defa daha cihana ilan etmedi- istidasına yarayacak malumatı deşi tevkif edilmiştir. Ona gi· 
vak' alar tertib ettikleri görül· leri mi? . almak üzere saylavı kardeşile dib kardeşini kandırmasını söy· 
mü yor mu? Biz, bize gelince Harp etmesini bilen, pala görüşmek için hapishaneye liyorlarsa da herif razı olmıyor. 
dünün cehli bugünün hayranı kullanmakta, kılınç sallamada götürür. Kardeşinin pek eyi hareket et• 

dünyaya hocalık eden Türk hiç S 1 k ı b h içindeyiz. bir zaman barbar olmadı. Si· ay av o ayca apis aneye tiğini söyliyor ve vaziyeti an-
Dünün cehli içindeyiz çünkü; lahsıı düşmanına yumruk kal- alınır. Zaten hapishane direk- )atmak üzere kralın huzuruna 

gözlerimize kızgın kurşun aktıl· dırmamıştır.Denk bir savaşmada törü B. Kriças da Marinos ile çıkarılmasını istiyor. 
mış kafalarımıza tütsü yapılmış· belki kasırga olur, yıldırım gi· hemşehridir. Şuna da dikkat Bu vaziyet üzerine diğer 
tı. Ne görebildik ne de düşün· bi ilerler. Kendisine kurşun sı- etmeli ki saylavın tavsiyesile mahkumlar hücrelerine kapah• 
ıliik.lçimize çekilerek yüz yıllara kan elleri kırar başları ezer fa· katil diğer mahkumlardan ay· lıyor. Hapishane muhafızları 
~ığmıyan büyük karanlık de- kat aciz olanlara da müşfik rılmıştı ve hapishane sekreteri artırılıyor ve bidiseyi haber 
virlerde yaşadık. Zaman oldu olmasını bilir. Harpten harbe olarak kullanılıyor ve baş gar· alıb yaklaşan halk uzak tutu• 

koşmak mağrur, izzeti nefsine d' d Türküm demekten ürktük; va· ıyanın o ası yanında bir odayı luyor. 

k d k 1 d T k 
düşkün bir lsveç kralı olan • ki burası eski bir hücredir • HEYECANLI SAATLAR 

ıt gel ime tup arımız a ür • Demir baş Şarl sığındığı Türk 
çe bir kelime yazdık diye özür topraklarındaki büyük misafir· hem büro, hem yatak odası Şimdi hükumet makamları 
diledik etek öptük.Ayaklarımı· perverliği inkar edememiştir : gibi kullanıyordu. Bu odanın için dakikadan dakikaya heye-
za paranga, boğazımıza zincir " Poltavada esir oluyordum. kapısında baş çıkarılacak kadar canlı, esir saylav içinse acıklı 
vuruldu. Bu benim İçin bir ölümdü, bir delik vardır. bir vaziyet başlıyor. işten ha-

Bazen balıklara yem yerine kurtuldum. Buğ nehri önünde Ziyarete gelenler hapishane berdar edilen başbakan siyasi 
altın serpen bir kavuklunun, tehlüke daha kuvvetli belirdi. koridorunda mahkfımla karşı- ve askeri rüesayı toplayıb 
bazen surları boyatarak düş· Önümde su; ardımda düşman, !aştılar ve hemen af meselesini bütün gece vaziyeti dakikadan 

fi 
.. t k · ti tepemde cehennemler püskü• görüşmeg· e başladılar. Marinos dakikaya takip ediyorlar. 

mana se ne gos erme ıs yen ren güneş ı. Su beni boğmak, 
beyinsizlerin idaresi altında düşman beni parçalamak; gü· dikkat etmeden saylava : Azılı katil bir ayak sesinin 
inledik. Garpta doğan ilmü fen neş beni eritmek istiyordu. - Benim odaya gitsek daha hücreye yaklaşmasına bile mü• 
güneşinin hararetinden mahrum Yine kurtuldum. Fakat bugün iyi olmaz mı ? sade etmiyor ve hemen esirini 
kaldık. Elektrik firenk yap- esirim, Türklerin esiriyim. De· Diye sorar. Birşeyden haberi ,. öldüreceğini bildiriyordu. Ha-
ması, lokomotif şeytan arabası mirin, ateşin ve suyun yapa• olmıyan saylav kabul eder ve pishane direktörü, müddeiu-
oldu. mad~ğını onlar yaptılar, beni hatta birinci olarak kendisi j mumi ve diğer memurlar bir 

Bütün bu şerait içinde ken- esir ettiler. Ayağımda zencir odaya girer. Katil arkasmdan çok defa onu fikrinden caydır· 

d 
· · · b"I dk D b yoktur, zındanda da değilim. hemen içeri fırlayıp kardeşinin ı mag· a çalışmışlarsa da kara-
ımızı ı e tanıyama ı • a a Hürüm, istediğimi yapıyorum. 

düne kadar Türk kültürünün Lakin yine esirim. Şefkatin, de girmesine vakıt b'rakmadan rında sabit olduğunu ve af 
beynelmilel şöhretleri de şu ulüvvücenabın, asaletin, neza- kapıyı kapatır ve nasıl ele iradesi gelmedikçe sözilnden 
veya bu milletin mali gibi ketin esiriyim. Türkler işte geçirdiği belli olmıyan bir dönmiyeceğini bildirmiştir.Elin-
gösterildi. Bugün bile kimya- beni bu elmas bağa sardılar. tabancayı çıkarıp B. Eftaksiyasa de tabancası mütemadiyen say-
da koyduğu formülleri ve keş· Bu kadar şefkatli, bu kadar çevidr ve kendisi hemen affe- lavın üzerine çevrilmiştir. 
fiyatı muteber olan Ebubekir alicenab, bu kadar asil ve bu dilmezse onu öldüreceğini, son· Saat ikide bay Eftaksiyos 

kadar nazik bir milletin ara· ••···~··••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
sında hür bir esir olarak yaşa· deger bır bahadırlıkla - İs· vacehesinde iftiralara uğra· Razi Rasis ismile kitaplara 

geçti. On sekb:inci asra ka· 
dar garp tıp aleminde kitapları 
tedris edilen büyük dahi lbni 
Sina Arap olarak gösterildi. 
Fakat neticede ne oldu. Hiç 
hakikat ğizlenir gece; gündüz 
olur mu? Bütün iftiralara rağ
men bugün dipdiri bir Türk 
ınilleti cihan karşısında cephe 
ılmış bulunuyor. 

Tarih düştüğü tezzddan 
ııtansın. Bir yandan barbar de· 
diği Türke beri yanda yine 
kendi ağziyle gizli yemediği 
hakikatı terennüm ediyor. 
Şüphe yok ki büyük gay

ret ve çalışmalarla meydana 
getirilen son tarih tetkikatı ve 
garptan toplamalar meseleyi 

mak bilsen ne kadar tatlı! . ., bat. etmekten geri kal'.11ıyor. mıştır. Ancak esastan emin 
Hulasa ne şeraitte olursa ol- Benım kanaatım Türklerın Av· olduğumuz içindir ki bize hu· 

sun Türklerle yakından tanış· r~pa müvazenesi için gerekli günkü müsbet delail bir övün-
mak bahtiyarlığına erenler le· bır unsur oldukları merkezin- me vas\tası olmuyor. Biz ne şu 
kesiz alınlarda parlıyan asale· dedir. Türkün eıeli meziyetini, kahramanlıkla ne de bu ·ı 1 -

d J 
"h" f il 1 . . .. k k ı er e tini görmekte gecikme i er. ta~ı ı a~ ~t .erı~ı yu _se . ka· yişle övünecek kadar düşeme· 

Bu meyanda büyük bir lngi· bılı~etlerını ınkar etmıyelım.,. yiz. Biz tob yekun Türk ol-
Jiz diplomatının Lord Beacons· ~ır asır sonra bugü~ o söz· makla övünüyoruz. Çünkü her 
fie!d'in 19 uncu asır ortaların· lerın nıanasın_ı dah~ !Yl anlıyo· Türkte engin bir asaletin hu· 
da hasta adaın diye tarif ve ruz. Beynelmılel muvazene ve dutsuz bir iç kudret ve kuv· 
tasvir edilen Türke karşı şu sulh davasında Türklerin sami- t' · t 1 ld • k • . . • . . . . ve ının op anmış o uguna a· 
sözlerini okuyalım: mı rollerı _ınkar edılebılır mı? ni bulunuyoruz. Amacımız geç· 

"Ben Osmanlı imparatorlu- lşte gecesı olmıyan koca Bri· · · ·· ·· h"d" 1 • 1 t · t 
1 

- b mışı gunun a ıse erıy e mezce-
ğunun nfıra inen kudretinden anya ımpara or ugu son oğaz d k . "kb 

T
• k" h t ı · ·· · "B"'t'" d ere ıstı ale bakmaktır. bahsetmiyorum. ur un as a mese esı uzerıne u un ünya E d' . . B . 

olmadığını söylemek istiyorum. Tür ki yeden ders almalıdır" diye n ışb~mız ıse: enzerı bulun· 
Fena bir idare, sürekli bir haykırıyor. maz ır soyun çocukları oldu· 
bakımsızlık, içli dışlı ihtiraslar Görülüyor ki devir devir ğumuzu unutmamak; ve mu· 
bu asil milleti belki hasta gös· tarih sahifelerini dolduracak kaddes bir miras gibi omuz· 
teriyor. Lakin o canlı ve ya· yeni de.vi~I;.r açacak kadar bir larımızda taşıdığımız bu kıymeti 
şamıya kabiliyetli olduğu- ıç. ze~gınlıgıne sahip olan Türk daima biraz daha yükseltmek 

her fırsatta • hayrete mılletı zaman zaman tarih mu• olacaktır. 

Saat dörtte bir daha ve saat 
9.30 da bir daha istiyor.Üçüncü 
defasında Marinos için de,içine 
uyku ilacı kahlmış bir kahve 
getiriliyor ise de kabul etmiyor 
ve bu müddet zarfında ne kah
ve, ne su, ne hiç birşey almıyor. 

HÜKÜMETIN iLK 
TEŞEBBÜSLERi 

Haydudun esirini bırakmıya· 
cağı anlaşılınca hapishaneler 
umum direktörü akşam saat 
beşte hapishaneye geliyor.Müd
deiumumiye, Atina baş hakimine 
de haber gönderiliyor.Bunların 
mahküm nezdindki tavassutları 
da boşa çıkıyor. Bunun üzerine 
Baş Müddeiumumi dış bakan· 
lığına giderek Başbakan B. 
Metaksasa olup biteni anlatı
y_or ve ne yapılacağı düşünü· 
luyor. 

Bakanlar arasındaki müza
kere neticesinde, rehin saylavı 
kurtarmak için başka vasıta 
kalmazsa, caniye hükumetin 
mes'uliyeti altında af emirna· 
mesi verilmesine karar verili
yor. Adliye müsteşarı hapisha
neye gönderiliyor ve bakanlar 
kurulu daimi içtima halinde 
kalıyor. 

Hadise siyasi mahafilde ha
ber alınıyor ve hapisanelerin 
vaziyeti hakkında nefret, za· 
vallı saylavın başına gelenler 
için de merhamet uyandırıyor. 
Saylavın mensub olduğu halk 
partisi başkanı B. Çaldaris 
Adliye bakanile mütemadi te
mas halinde kalıyor ve caniye 
istediği affın verilmesile &ay
lavın kurtarılmasını istiyor. 

B. HACIKOSLA BiR 
MUHAVERE 

Akşam saat altıda eski Ma· 
arif bakanı B. Hacikos ayni 
zamanda vatandaşı olan mebus 
arkadaşının esaretini haber 
alınca tanıdığı, Marinow kan· 
dırmak için hapisaneye gidiyor 
ve ikisi arasında şu muhavere 
başlıyor: 

- Bire Marinos, nedir bu 
yaptığın? 

- Kimdir orada? 
- Hacikosl 
- Yal Nasılsın bay saylav? 
- Ne oluyor? Marinos? 

Böylemi duracaksın hep. 
- Böyle duracağız. Ta ki 

af iradesi gelsin. 
- Ben sana af emirname· 

sini getirmeği vadederim. Fa
kat bay saylavı serbest bırakın 
ilk önce. 

- Bu olamaz. Af iradesi 
kardetimin önünde kral tara· 
fından imza edilecek ve bana 
kardeşim getirecektir. Hem de 
memleketten gitmem için bana 
bir pasaport vereceksiniz. 

- Amma kardeşini bulamı· 
yoruz ki ... 

B. Hacikos bunun üzerine 
8. Eftaksiyasa seslendi: 

- Nasılsın, Lambro? 
B. Eftaksiyas sakin bir sesle 

cevab verdi: 
- Beni görmeğe geldiğine 

taşekkür ederim. Fakat bu hi
kiya çabuk bitsin. 

Gece yarısından sonra saat 
12,30 Marinosu ngardiyanı yak• 
!aşıyor : 

- Cesaret, Marinos. Yalnız 
dikkat bizi de belaya sokacak 
bir iş yapma ha. Zira olan bi
tende bizim de suçumuz var. 
Korkma arkamızda üç saylav 
var. 

Bu dakikada başını pence· 
reden çıkarmıştı ve gardiyanın 
dediğine göre, elinde tabanca 
bulnnsaydı, herifi kolayca tepe· 
liyehilirdi. 

HAPiSHANEDE HAREKE'il' 
Akşamdanberi hapishanede 

müthiş hareket var. Bakanlar, 
müddeiumumiler, yüksek me
murlar, polis amirleri girib 
çıkıyorlar. Hapishane etrafı 
halkla dolu. Sabahın saat 2 ~ine 
kadar bu vaziyet devam ediyor. 

Marinos bir dakika bile zayıf· 
lamak alaimi göstermedi. Bili· 
kis saylavı daima tabancasının 
tehdidi a .tında tutarak her ve
sile ile tekrar ediyordu! "Ya 
af, ya onu öldürüb kendim de 
intihar edeceğim.,, Herifi yola 
getirmek için her teşebbüs akim 
kaldı. Zira hiç bir münakaşa 
kabul etmedikten başka hüc
reye yaklaşılmasını bile yasak 
etmişti. 

ÇIKMAZ iÇiNDE 
Bakanlar ve resmi erkin 

gece saat 11 buçukta adliye 
bakanlığında toplanarak şu ne· 
ticel~ri tesbit ettiler : 

1 - Haydudun ikna ile yola 
getirilmesi teşebbüsleri akim 
kalmıştır, fakat bu teşebbüs· 
!ere devam edilme1ine karar 
verilmiştir. 

2 - Haydudun affı mes
eleNi te:tkik edilmiş ve hüku
met buna karar da vermiştir. 

Fakat ancak son dakikada, 
başka imkan görülmezse bu 
çareye baş vurulacaktır. 

3 - Haydudun öldürülmesi 
meselesi de tetkik edilmiştir. 
llkönce mutahassıslarla Mari· 
nos'un uyutulması meselesi gö
rüşülmüştür. Fakat katil bir 
yemek kabul etmediği için 
buna imkan yoktur. Zaten uy· 
ku ilacı bir şey verilse bile, 
uyku tedricen geleceğinden he· 
rifin işi anlayıp caniyane eme· 
!ini tatbik etmesi muhtem~ldir. 

Bu içtima sonunda başbakan 
B. Metaksas beyanatından ic
tinap etmiş ve gazetecilere: 

"Bu iş hakkında beyanat ,. ~ ~ ••• ,. ' ' • • 1 ,., 

BUR NOVA 

C. H. Partisinin 

Akhisar VE 

Hazırladığı tenezzüh treni 26 
saat yedide Basmahaneden 

Çiftliğe 
Nisan Pazar sabahı 
hareket edecektir. 

Tafsilat el ilanlarında 
Bilet ~atış yerleri, Tilkilik bay Faik ecza hanesi, Kemeraltı 

Şıfa eczahanesi, Karşıyaka tütüncü bay Haydar. 
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Sahne s 

Gurgam mevkiinde göğüs gQğüse 
kanlı bir harp ceryan ediyor 

-ıaı:ıı . 

ita yan kuvvetleri toplanmıya, vakıt bulamadan 
15,900 kişilik bir kuvveti karşılarında buldu 

le;::~:b~!n~~- :R ) - Roy- • ·. .· . , ··.ı. . . , , .. ·~. 
Adis - Abeba yolu üzerinde iıı:m~il\ri 

Gurgam mevkiinde ltalyanlar
la Habeş kuvvetleri karşılaş
tılar. Bu karşılaşma gün açıl

madan olmuş ve Italyan kuv
vetleri, beklenmedik bir Habeş 
taarruzuyla karşılaşmışlardır. 

On beş bin kişiden ibaret 
o1an muntazam silahlı Habeş 
kuvvetleri Italyan kıtaları üze
rıne saldırarak üç saat devam 
eden kanlı bir savaşma yap
mıştır. Bu o kadar be klenmi
yen bir hareket idi ki İtalyan 
kuvvetleri toplanmıya vakıt 
bulamadan bir barba girişmek 
mecburiyetinde kalmışlardır . 
Habeş asker}eri şimdiye kadar 
biç bir cephede rastlanmamış 

bir cengaverlikle ltalyanların 

üzerine saldırmakta ve Habeş 
kurşunları boşa gitmemekte idi. 

Geriden motörlü kuvvetler Adis • Abebanuı umıımi görümişli 
yetişinceye kadar bu harp de- maralı Italyan tebliği : Ogaden noktalarından 100 kilometre kam ve nakliye servisleri de yol 
vam etmiştir. Iki tarafın da cephesinde Cerlogull şimalinde ileri gitmişlerdir. gönüllülerden yapmak iaşeyi temin etmek su-
ıayiatı büyüktür. Resmi ma- general Graziani tarafından mürekkeb olan Libyo fırkası retile müessir olmuşlardır. Şimal 
kamlar Gurgam mevkiine Ha- kazanılan zafer Habeş ordusu güç ve hunrizane muharebe· cephesinde Takoz ııarbında yer 
beş kuvvetlerinin hakim oldu- için çok vahim bir netice vermek !erde büvük bir kıymet gös· li şeflerin baş eğmesi devam 
ğunu soyliyorlar. üzeredir. Ogaden yollarında termiştir. Tayyareler hava şart· ediyor. 

iT A_!-YAN TEBLIGI düşman kuvvetleri dağıtılmış- !arının güçlüğüne rağmen za• Italyan karargahı umumisi 
Roma 21 (O.R) - 191 nu- tır. ltalyan kuvvetleri hareket fere yardım etmişlerdir. lstih- Desyeye nakledilmiştir. ..... suaı···v·arakası···haz·ı·rı·a·naı·· .... r .... K.~·~~kı~~ ..... 

Fransa ltalya ile lngilterenin arasını 
bulmakta muvaffak olmuş sayılıyor 
Bazı kaynaklara göre de Italya ile lngiltere arasındaki 

gerginlik henüz tamamen halledilmiş sayılamaz 

liz sual varakası Almanyaya . ··· • ·. 

Kızıl orduya 
alınacak 

Moskoua 21 (Ö. R) - Sov
yetler birliği merkezi icra ko· 
mitesi kazakların Kızıl orduda 
hizmetleri hakkındaki tahdida
tı kaldırdı. Mahkı>me kararile 
askerlik haklarından mahrum 
edilenler bundan müstesnadır. 

42 Nisan ısa& 

ahudi şôrası 
ha~iseler münasebetiyle 
inkitasız içtima ediyor 

Hadiseye sebep yahudilerin iki arap 
delikanlısını öldürmeleri imiş ..• 

Oeçrn f(udüs luidıscll'ıi11tla11 bır .ı:Uırfnıı 

Kudlis, 21 \Ô.R) - Hükü- halindedir. Araplar da, arap 
metin neşreitiği emirnamede menfaatlerinin müdafaası için 
muvakkat idarei örfiye ilan hükümete yaptıkları müracaat-
edildiği bildiriliyor. Hükümetin lar işi sürüncemede bırakma-
teminatına rağmen dükkanlar dan cevab verilmesini istiyorlar. 
kapalıdır. Çıkarılan hadiseyt> sebep Is· 

Kahire, 21 (Ö.R) - Flistin- rael ısminde bir yalı.udinin 
den gelen haberle• karanlık ve 

katlidir. Yahudiler bu hareke
heyecan verici mahiyettedir. 
Yaralıların sayısı 131 kişidir. 
Ölenler 44 kişiyi bulmuştur. 

Kudüs ve Telaviv sokakların
da askeri devriyeler dolaşıyor. 
Yahudi şürası, inkıtasız içtima 

te; iki arap delikanlısını öldür
mekle mukabele etmişlerdir.Öl
dürülen iki arabın zabıtaca atı-
lan kurşunlardan müteessiren 
öldükleri iddia adilmektedir. 

Bir bavul içinde 

Zabıta 34 kilo kaçak 
esrar ele ~eçirdi •. 

Istanbul, 21 (Yeni Asır muhabirinden)- Zabıta, bugün Hüscü 
adında bir adamın bavulu içinde 34 kilo kaçak esrar yakaladı. 
Hüsnü bunları Bursadan getiriyordu. Suçlu bu bavulu Jak Hayim 
isminde bir Museviye teslim için aldığını söylemiş ve Hayim de 
yakalanmıştır. Haklarında tahkikata devam ediliyor. 

Romanın kuruluş şenliğinde 

Düçesaray balkonundan 
hal~a bir söylev verdi 

Roma, 21 (Ö.R) - Duçe, saat 11,30 da sarayın önünde bi
riken halka, Romanın kuruluşunun 2613 üncü yıldönümü müna
sebetiyle bir hitabe irad etmiş ve şunları ilave etmiştir : 

"Bugün müşterek zaferimizin neticesini almak üzereyiz. Müşkül 
bir yolculuktan sonra karşımızda öğünülecek ve şeref temin 
edecek vaziyetler hasıl olmuştur. Karşımızda Roma adalettini, 
Roma medeniyetini ve Roma hürriyetini görüyoruz,, 

Şehir baştan başa donanmıştır. Halk coşkun eğleniyor . 

Londra 21 ( Ö. R } - lngi- ,,... · ~ 

~ ransız. seçimi~~en sonra. v:- /" ~~. ··· ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rılecektır. Ingılız suallerı vu- • 
zuhla kale alınacak, Almanya
dan eski Alman müste:nleke
leri hakkında sarih cevaplar 
istenecektir. 

Sual varakasına Fransız ve 
Alman planlarını birleştiren bir 
lngiliz muhtırasının merbut 
bulunması da muhtemeldir. 
lngiliz muhtrasında hakim fikir, 
Uluslar cemiyeti nizaırıname

s nin iki taraflı ademi tecavüz 
p:ıktlarına hakim olmasıdır. 

SUALLER HAZIR 
Londra 21 (Ö.R) - Berlin 

hükümetine Lokarno devletleri 
adına sorulacak sualler için 
eksperlerin raporu hazırdır. 

Dış işleri bakanı bıınları tet
kike başlamıştır. Ancak bu 
sualler için yapılacak teşebbü· 
sün hemen mi olacağı bilinmi
yor. 

LONDRANIN VAZIYET! 
Paris, 21 (Ö.R) - "Ouest 

Eclair,, gazetesine göre geçen 
iki müzakerelerden beri Lon
dranın vaziyeti hiç inkişaf et
memiştir. ltalyan - Habeş işinde 
uzlaşma teşebbüsünün aka· 
metinden sonra Ingiliz - Fran
ııız 'gerginliği şimdilik gev-
şemiştir. Tem asın yeniden 
tesisi Fransız intihabatın-

dan sonraya bırakılıyor. B. 
Eden'in nutku gösteriyor 
ki lngiltere hAla Habeş mes
"lesi birinci derecede ve 

1 
ı 

Şansölye Hitler 
Ren mese'esini ikinci derecede 
telekki ediyor. Londra müza
kerelerinden beri Ingiliz vazi
yetinde mlihim bir değişiklik 
yoktur. Hafif bir değişiklik 

görülürse o da umumi efkarın 
Alman meselesinden alakasını 
daha ziyade kestiğini gösterir. 
B. Boncour bunu biliyor ve 
pek eyi hissetmiştir. Alman 
meselesine lngiltere nazarında 
yeniden kıymet verdirilmeğe 

çalışıyor. Şimdılik bu gayreti 
nazaridir. Münakaşa 11 Ma
yıstan sonra tekrar başlıya
caktır. 

GERGiNLiK AZALMIŞ 
Strazburg son haberler gaze

tesi lngiliz-ltalyan gerginli
ğinin azaldığını iddia etmek
te ve bunu Fransız delegas
yonunun mahirane hareketine 
atfP.tmektedir. Baron Aloisinin 

beyanatı şekil itibarile kat'i 
olmakla beraber rub.i itibarile 
uysallıktan uzak değildir. Mem
leketinin pakt ruhu içinde 
kalmak istediğini anlatmıştır. 
Vakıa bu ruh muhteli{ 
şekilde tefsir edilebilir! Afrika 
için onu ileri sürmek tezad ol
sa da Romanın ihtilafı teşdit 
etmelc istemediği ve uluslar 
kurumunda Avrupa işleriyle 
temasını yeniden tesis etmek 
istediğini gösteriyor. .. -
Hava kahraman-

larının adları 
Berlin, 21 (Ö.R) - Alman 

milli kahramanı Rihtofenin 
olümünün yıldönümü ınünasebe
tiyle Bertin Valisi, on altı 
sokağa cephede ölen hava 
kahramanlarının isimlerini ver
miştir. 

Alman elçisi bulunmadı 
--~~~~--~---

Mısır tayyareleri Almada çölü 
üzerinde dolaşarak elçiyi aradılar 
Elçinin, haydutların tecavüzüne uğraması veya bir 
uçuruma yuvarlanması ihtimalinden bahsediliyor 

................................................................................................. 
Kahire, 21 (Ö.R) - Çölde bulunması lazımdı. Daha vahim olmasından veya haydutların' 

otomobilile kaybolan Almanya 
sefirini bulmak için yapılan 
araştırmalar netice verme
miştir. Alman elçisinin dostu 
Macar kaşiflerinden biri onu 
aramağa çıkmıştır. Mısır tay
yarecileri Almada çölü üzerinde 
dolaşmışlar. Fakat hiç bir eser 
keşfedememişlerdir. Mısır as
keri tayyarecileri yarın araş

tırmalar yapacaklardır. lngiliz 
askeri tayyareleri de araştır

malara iştirak edecekl~rdir. 
Kahire, 21 (Ö.R) - Alman 

elçiliği başkatibi Havas muha
birine, Alman elçisinin ortadan 
kaybolması hakkında şu beya· 
natta bulunmuştur : 

- Bu gaip hadisesi, izah 
erlilemiyecek bir şeydir. Elçinin 
ıebirden uzaklaştığı mesafe 
ktsa olduğundan şimdiye kadar 

ihtimaller hatıra geliyor. 
Kum rüzgarları rüyeti azalt

tığından elçiyi hamil olan ara
banın bir uçuruma yuvarlanmış 

hücumuna uğramasından kor· 
kuluyor. Ordu müfrezeleri vo 
tayyareler araştırmalara iştirlik 
ediyorlar. 

KOLAYLIK! 
Evinizin tekmil mobilyesini modern 
bir şekle sokabilirsiniz. Çünkü: 

HARAÇÇI Kardeşler 
10 TAKSiTLE 

En son modern mobilye 
kabul ediyor 



Ticaret kuJubÜ B ldc:n~vremüza~rele(i 
a vının nut u ngiliz 
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·~~ lzmir - Odemiş 
26 Nisan 1936 Pazar 

I.zmir tüccarları bir k~lüp tezini meydana koydu 
Jnşa~ına karar verdıler Londra, 20 (A.A) - lngiliz cemiyeti tedbirlerinin akim kal-

Zafer okulu koruma heyetinin hazırladığı 
mevsimin en güzel tren gezisi 

. Tarihi iıerlerile meşhur Birgi ve lzmir ilinin en güzel ve 
havadar, sulak yaylası olan Bozdağ ve Gölcüğü yakmdao 

görmek fırsahnı hazırlayan ve iyi bir glln geçirmek 
imkanını veren eğlenceli gezinti 

u matbuatı Cenevre müzakerele.. masına imkan olmadığını, çünkü 

lzmirde münevverleri sinesine Jonunu ve bir kütüphaneyi hıtvİ 
toplayabilecek bir kulüb binasına bir ticaret kulübü binası yapıl· 
ihtiyaç olduğu herkesce ma· ması tekarrür etmiştir. 
lümdur. Hususi surette haber aldığı-

Bu ihtiyacı yakından gören mıza göre kulüb binasının 
Ticaret odası reııı bay Pasaport vapur iskelesi karşıs•n-
Hakkı Balcıogv lu bu ihtiyaca da Çolakzadeler halı mağazası-

nın bulunduğu köşenin mukabil 
cevab verebilecek mahiyette cihetindeki köşede veya lzmir 
bir ticaret kulübü binası inşa palas köşesinin mukabil cihe· 
edilmesi hususunda mesai ar- tindeki köşede olması muhte-
kadaşlariyle mutabık kalmışhr. meldir. 
Alt katta bir lokanta ile bir Çok yerinde olan bu teşeb· 
büfeyi, üst katt geniş bir sa- büsii takdir etmemek mümkün 
fonla beş altı odayı, bilardo sa· değildır. 

••••••••• 
Dahiliye Vekaletinin tamimi ____ ;.. _______________________ ___ 

insan sırtı işkence vası
tası olmaktan kurtulacak 

..... -· 
Hamallar ve hamallık hak- l ları gibi alakadar teşkilahn 

kında dün Dahiliye veka- mensupları bir araya gelerek 
letinden vilayete çok mühim şehrin bütün nakliyat işlerini, 
bir bildirim gelmiştir. Bunu mahalli şartlar tetkik edilerek 
ehemmiyetine binaen aynen bir gözden geçirmeli ve yapı-
yazmağı faydah bulduk. lacak ıslahah bir plan dahilinde 

Büyük şehirlerde ve bilhas- ve kademe kademe tahakkuk 
sa dış ticaret ve toptan tica- ettirilmelidir. Bu hususta ha-
rete merkez olan limanlanmız- tıra, tahmil ve tahliye işlerinde 
da eşya nakliyatı, eski iptidai yeni vasıtaların kuUanılması, 
halini hala muhafaza etmekte hamalların tensiki ve el ara-
ve insan sırtı ile yap,lmakta- baları ile techizi, bazı eşya 
dır. Hamallık nihayet bir kül nakJiyatımn (ev eş)'ası) gece 
olan nakliyat işinin kademele- ve kamyonlarla yapılması, ev 
rinden biridir. insan gücü ile eşyası nakliyat şirketlerinin 
insan sırtının yalnız ve doğru- tesisi ve sutta taşınacak yükün 
dan doğruya bir nakil vasıtası asgari bir hadde i°:dirilmesi 
olarak kullanıldığı devirlerden gibi şeyler gelebilir. Kanuni 
bir bakıyedir. Sıhhat bakımın- müeyyedelere de ihtiyaç yok· 
dan bütün gününü ağır yükler al tur. Islahatın bidayettte 
tında geçiren g8çlil bir insanın, bir takım vatandaşların ilk 
sağlam da olsa bu işe uzun müd- adımda işsiz kalmalarını icab 
det dayanamıyacağı aıikirdır. ettireceği hatıra gelebilir. Za• 
Nitekim yük altında sakat olan ruri de oJsa bu netice kısmi-
ve ölenlerin sayısı az değildir. dir ve geçicidir. 
Bu zorlu işin şahıs lizerine Ayni vatandaşlar, ıslah edi-
olduğu gibi nesil fizeri· lecek nakliyat işlerinde iş bu-
ne de kötü tesirler yap- labilecekleri gibi, Nihayet bir 

kaç yüz vatandaşın memleket-
bğma şllpbe yoktur. Ağır lerine avdet ederek toprakta 
yükler altında iki büklüm ezi· çalışmalarının temin edilmesi, 
lerek geçen hamallann hali, kendileri için ve devlet için 
vaziyeti vataodat gurur ve büyük bir külfet ve fedakarlık 
şefkatini zedeleyen bir man- teşkil etmez. Bittabi alınacak 
zaradır. Eşya nakliyab hayvan tedbirler sıhhi ve içtimai ba· 
ve makinelerin tahammül kuv- kımdan olduğu kadar ekono-
ve tleri nazarı itibara alınarak mik bakımdan da müspet ne-
hayvan veya makineye havale ticeler vermelidir. Yani nak-
edilmektedir. Binaenaleyh bu liyat fiyatları bu yüzden ucuz-
işe hemen müdahale edilmesi- lamış olmalıdır. 
Iie, hiç bir mülahaza mini Bütün bu noktalar ... gözönün· 
olmamalıdır. Yalnız, yapılacak de bulundurularak bu hususta 
müdahaleler iyi düşünülmeli ve verilecek kararların ve varid 
nakliyat işini sekteye uğrat- ·olan mütalealann vekalete bil-

dirilmesini rica ederim. 
mamalıdır. D b'l' k'I' 

Bir kerre idareçi reislerle a ı ıye ve ı ı 
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mak için bir çare uuşunu u- YENi MÜZAKERE 
ğünü bildirmiştir Bu sırada 
adliye bakanhgına esir sayla
vın dostları general Dosmanis 
B. Vuros ve karc:laşı girerek 
katile af verilmesi suretiyle 
ıııaylavın ölümden kurtarılmasmı 
rica etmişlerdir. 

iDAMA DOGRU 
Gece yarısına doğru haydu

dun öldürülmesine karar veril
miş bulunuluyordu. Harbiye ba· 
kanının yaveri albay Yerulatis 
mükerrer ateşli bir tabanca ~le 
hapishaneye gitti. Polis imır-
lerile bir müzakere yapıldı. 
Göz yaşartıcı gaılar istimali 
düşünülmüş ise de bu proje 
terkedildi. Zira bunların tesiri 
ini değildir ve cani tatbik 
edildiğini anlayınca esirini öl
dürebilir. Kapı pençeresinden 
münasip dakikada ateş edile-

Saat birde bakanlar baıba-

kanın evinde toplanmışlardır. 
Müzakere saat iki buçuğa ka
dar sürmüştür. Af verilmesinin 
devlet nilfuzunu kıracak bir 
hareket olacağına ve haydudun 
öldürülmesinden başka bir çare 
kalmadığına karar verilmiştir. 

HAPiSHANEDE 
Saat 3 buçuk. Hapishanede 

müthiş bir asabiyet var. Ak
şamdanberi ışıksız duran höcre· 
ye Martiyüsün talebile bir lamba 
gönderilmiştir. Pençere araiı· 
ğından bakan gardiyanlar hay
dudun kapı eşiğine masalar 
dayadığını ve hücrenin orta
sına da bir masa koyarak say
lavın beri geçmesine müsaade 
etmediğini görmüşlerdir. ikisi 

' de asabiyetle dolaşmaktadırlar. 
i asabiyet haoialwae daire-

rini ve ltalyan meselesini mev
zuubahs etmekte ve Baldvioin 
cumartui günü s5ylemiı olduğu 
nutkun logiliz noktai nazarım 
açıkça izah etmekte olduğunu 
kaydeylemektedir. 

Times gazetesi, milletler ce
miyeti paktı ihlal edildiği tak
dirde lngiltere Milletler cemi
yetine tam bir müzaherette 
bulunmaya mecbur olduğuna 
dair Baldvinin sözlerini aynen 
iktibas ederek diyor ki : 

Her emniyet kollektif olma• 
lıdır. Milletler cemiyeti zihni
yeti içinde Fransa ile lngiltere 
arasında bir teşriki mesai ih
timallerini artlrdığından dolayı 
Pol Boncoura teşekklir etmek 
lazımdır. 

Daily Telgraf da şöyle yazı· 
yor: 

B. Eden şimdiye kadar ln
giliz hükumetinin büyük bir 
itina ile cizdiği siyaseti tahak
kuk ettirmiştir. 

Madariaga banş teşebbüsü.: 
nün akim kaldığını müşahede 
etmek mecburiyetindedir. Mil
letler cemiyetine alınması 
icabeden tedbirler hakkında 
karar verecektir. Her halde 
ltalyanın Milletler cemiyetinden 
çekilmesi dünya için bir felaket 
olur. Çünkü Afrika ihtilafından 
Avrupa harbı çıkmış olacektır. 

Bu gazete bir abluka husu· 
sunda · anlaşmanın güç oldu
ğuna dair Baldvin'in sözlerini 
ehemmiyetle tebarüz ettirmek
tedir. 

Daily Herald ise Milletler 

esasın doğru olduğu ve nizam
namenin de şimdiye kadar ha

kiki olarak tatbik edilmediği 
mütaleasındadır. 

Baldvin 

Daily Mail ltalyan - Habeı 

harbinin bu kadar çabuk bite· 

ceğine lngiliz hükumetinin vak· 

tiyle inanmış olmasına teessüf 
etmekt~ ve lngiliz milletinin 

diplomatlarından dış siyaseti 

değiştirmelerini istemek .zama

nmın arhk gelmiş olduğunu 

yazmaktadır. 

Morning Post gazetesi de 

Baldvinin beyanatım Milleller 
cemiyetinin kollektif hareketin

de tamamiyle akim kalmış ol

duğunun bir itirafıdır, demek· 

tedir. 
••••• 

Fransızlar şöyle görüyorlar 

Konseyin kararı sükU-

Kuruf HAREKET SAATLARI: 

Birinci mevki t75 Saat 
ikinci " 150 lzmlrden gldlf 7 

UçUncu " 12s Kemerden " 7,to 

3 • 10 yaş arasındaki) Odemiştan dönUt 18,30 
çocuklara SO 

Bilet almak için mUracaat olunacak yerler: 

Kemeıallt Mektepler kıfap/ianesi Nu. 5 le tülii11cü B. Haydar 
Hükümet kaışısmda şe~rd A. Oa/ıp 1 Odunpazarmda Saraçlar raışısı 

" Yeni Yavuı " Keıesteri/erde Keıesteci bay Bildl 
" Hacı Hasall oteli zade bav Sabri 
" 62 Nu. da Bolu lokantası Aıastada Nu. 267 de lalıa/iyed 

• n I hav Ziilf ikar 
Eşre/paşada tütlincu B. snıaıl Yerli mallar millet pazan 
I<arşıyokada Faltrdtilıpaşa caddesi Tilkilik et'.zanesi bay Faik 
6N. Vatan gazinosu sahibi B. hakkı ldle sineması ltaışısında leblebici 
Alsancakta aşo 8. Me!tmet bay lbıaltim 
Şaduvan altında Nu. 4 de Alem- !(ilimciler (lVŞtsı Nu. 21 de çoıapçı 
dar zade 8. Melımet Ali bav Osman 
Balutalarda Alemdaı zade B. Sun Saman iske!.esinde Yelli kıraet/ıane 
Hudavatçılar N.8 Ôztürk manto evi tütüncü bay Necati 

2 - 3 
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GB i Pi 

Bir tek kaşesi, 

en şiddetli ve en inadcı 
baş ağrılarını keser, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek-
Jerinizi yormaz 

• 

neti temine kifi gelmiştir .. v • 

Paris, 21 (Ö.R) - "Lyon Republicain,, - yazıyor: Uluslar Soguk algınlıgına, nezleye ve her 
konseyine B._ Aloi~ioin beyanatı hakim olm~ş!ur. ltalyan delegesi türlü asabi agv rılara karşı yalnız Ve 
usul meselesı Uzerınde kalmış h~rb gayelermı ve sulh şartlarım 

açığa vurmağa lüzum gl>rmemiştir. Fakat paktın yalnız bir mad- DA.MA GR•P•N' 
desinin değil, blltnn paktın tatbikini istediğini s6ylemekle bir J J } • 
taraftan vaziyete uymayan muahedelerin yeniden tetkikine imkan 
veren 19 uncu maddeyi, diğer taraftan Ren vaziyetini hahrlat· 

mıştır. 

"lnformation" bu neticeden memnundur: Karar 11 Mayısa 
bırakılmıştır. Cene"vrede şimdiki halde beklenebilecek biricik 
karar bu idi. Gerçi bu kahramanca bir netice değildir. Habeı 
delegesinin bunda bir kalp kuvveti bulamaması tabii idi. Fakat 
muvakkat bir sükunet temin edilmiştir. Bundan dolayı kuruma 
sitem etmemeli. Müşkülittan çıkmak için onların taliki ilk defa 
yapılan bir iş değildir. 

........ '4& 

Söke takımı galib Lehistanda 
Nazilli 21 ( Yeni Asır ) -

Aydın mmtakası lik maçlarına 
devam edilerek Söke - Nazilli 
takımları karşılaşblar. Söke ta
kımı 0-2 galib geldi. Sökeliler 
eyi oynamışlardır. 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve Spor mecmua

sının 1~5 inci sayısı çıkmıştır. 
Okuyuculanmıza tavsiye ede-
riz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sinde toplanan resmi zevat 
arasında da vardır. 

Saat 3,35. Ansızın mükerrer 
tabanca ateşleri duyuldu. Ni-
hayet, müsait bir fırsattan i~ti
fade edilerek ·haydut üzerine 
ateş edilmişti. Gardiyanlar 
hemen kapıyı kırarak içeri 
girince Marinosu başı parça· 
lanarak bir kan deryası içinde 
buldular. Meb'us Eftaksiyos 
hafif yaralanmışb. Arkadaşları 
tarafından tebrik edilerek pan· 
sımanı yapıldı. 

Haydudun tabancayı nasıl 
eline geçirdiği hakkında tah· 
kikat yapılmaktadır. Halk ne· 
ticeyi bilyük bir sevinçle k,ar,
şılamıstır. 

Pllsutsklnln siyasi halef
lerlyla mUcadele 

Varşova 21 (Ö.R)- Belçika 
başbakanı ve dıt işleri bakam 
B. Van Zeeland buracla bekle· 
nilmektedir. Dış işleri bakanı 
kolonel Bek tarafından kabul 
edilecektir. 
Varşova 21 (Ö.R) - Siyasi 

vaziyet gergin olmakla beraber 
şimdilik kabine buhram tehli
kesi yoktur. Dündenberi "Ga
zeta Poloska,, hükumete karşı 
şiddetli bir mücadele açmıştır. 
Kabinenin sukutunun ancak 
cumhur başkanının mftdahalesi 
ve otoritesi sayesinde 8nüne 
geçilebilmiştir. 

"Gazeta Polska,, Mareşal 
Pilsüdski'nin siyasi halefleri 
hakkında mücadeleye devam 
etmaktedir. filhakika yak,nda 
Mareşalın ölümünün yıldönümü 
yapılacaktır. 

Varşova, 21 (Ö.R) - Leo
pold şehrinde ilin edilen 24 
saatlık umumi grev ve süku
net içinde cereyan etmiştir. 
Bununla beraber bir çok tev· 
kifat yapıldı2ı bildirilmektedir. 

lzmlr Beledlyeslnden: 
1 - Beher metre murabbaı 

yüz yirmi beş kuruştan 58 ada· 
nın 334,75 metre murabbaı 11 
sayılı arsası dört yüz on sekiz 
lira kırk dört kuruş bedeli mu-
hammenle baş sekret~rlikteki 
şartname veçhile S/S/936 salı 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. 

iştirak için otuz bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
ile söylenen gün ve saatta be
lediye encümenine gelinir. 

2 - 54 sayılı adanın 2 sayılı 
arsasının 8 metre murabbaın
daki köşesi beher metre mu· 
rabbaı dört yüz kuruştan 32 
lira bedeli muhammenle baş 
sekreterlikteki şartname veç
hile 5-5-936 salı günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iştirak için üç lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen gün ve saatta be
lediye encümenine gelinir. 

3 - Senelik kirası elli lira 
bedeli muhammenli eşrefpa· 
şada ikiçeşmelik caddesindeki 
yol fazlası baş sekreterlikteki 
şartname veçhile 5-5-936 Sah 
günü saat on altıda açık art
tırma ile ihale edilecektir. işti
rak için dört liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatta belediye encü
menine gelinir. 

4 - Basmahanede gazi bul
varı ağzmdaki benzin sataş ye
rinin bir senelik kirası baş sek
reterlikteki şartname veçhile 
S-5-936 Sah günü saat on al· 
bda açık artırma ile ihale edi
lecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni altmıı liradır. işti .. 
rik i• dört bocuk Jiralık mu-

vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta bele
diye encümenine· gelinir. 

5 - Kemer caddesinde te· 
mizlik hana karşısındaki benzin 
satış yerinin bir senelik kirası 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 5-5-936 salı günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira bedeli 
muhammeni yüz kırk liradır. 

iştirak için on bir liralık mu
vakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatta bele
diye encümenine gelinir. 

15-18-22-28 980 (775) 
- Eski nbtım şirketinden 

belediyeye geçen 24 adet açık 
ve 9 kapalı tramvay arabası 
baş sekreterlikteki şartname 
veçhile 5 - 5 • 936 Salı S?ÜDÜ 

saat on altıda açık arttırma 
ile ihale edilecektir. Açık ara
baların 30 ve kapalı arabala -
nn 40 liradan heyeti umumi-
yesinin bedeli muhammeni 1080 
lirad1r. iştirak için seksen bir 
liralık muvakkat teminat mak-
buzu veya banka teminat mek· 
tubu ile söylenen gün ve saat
te Belediye encümenine ge
linir. 

17 - 22-25-29 (788) 
. - Sen~lik kirası sekiz yüı 
lıra bedeh mubammenli Güzel· 
yalı deniz banyonlarmın iki 
sene müddetle kirası baş sek
reterlikteki tadil edilen şart
name veçhile 8-5-936 cuma 
günü saat on altıda açık artt~
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz yirmi ı;rahk muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene geli· 
nir. 22,25,30,5 ıqşı ım 

• 



• 

,Sahife a 

Yalnız toptan satışları için lzmir umum acenteliği Nef'i Naci 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 113. Posta kutusu 224 Telefon 3465 
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GUzelllk ve sıhhat için ilk şart 

RADYOLiN 
kullanmaktır 

RADYOLIN Dişleri, dişler çehreyi güzelleştirir. 
RADYOLiN Dişleri, dişler mideyi sağlamlaştırır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde E 
S yüz öldürür, diş etlerini besliyerek hastalanmalarına E 
; mani olur ağız kokusunu keser : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Tramvay ve Elektrik Şirke
tinden: 

Tevziat hatlarile branşmanların bağlanması ameliyatı için tağ
liye telleıindeki cereyanın aşağıda gösterilen yer ve günlerde 
kesilebileceği sayıo abonelerimizce bilinmek üzere ilan olunur: 

Saat 9 den 15 e kadar: 
Pazar günleri: 

Saat 12 den 14 e kadar: 
Pazar günleri: 
Pazartesi günleri: 
Salı günleri: 

Çarşamba günleri: 
Perşembe günleri: 

" " 

Sektör 

" 
" 
" .. 

Sektör 

" 
" 

.. 
" 
" 

VI 
vıı 
vııı 

IX 
XIII 

Bahribaba 
Karantina 
Güzelyalı 

Eşrefpaşa 

Asansör 

XI ve XIV Gazibulvarı 

V Çarşı ve Bayraklı 
Xll Mezarlıkbaşı, Turan 

ve Buca 
X Konak 

IV Basmane 
il Kemer 

Karşıyaka - Bumava Şark sektörü 
Cuma günleri: Sektör HI Alsancak 

" 
1 Darağaç 

t" Ü 

YENi A81R 22 Nisan 1sae· 

Bir •lkAyet 
Hükümet içindeki umuma 

aid telefon köşkü makinesi bo
zuktur. Bozuk olduğu belli ol
madığı cihetle birçok vatandaş
lar para atıyor, fakat konuşa
mıyorlar.- Telefon şirketinin 
nazarı dikkatini celbederiz • 

.,.~ ............................ ~ .. ı .................................... ... 

• Doktor RAMIZ 

IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• GUNDOGDU 

Odemişte: - uını~ a n ~~ı 
Hastalarını hergün Ödemiş 

Gazi paşa caddesinde yedi 
numaralı kılniğinde kabul 
eder. 

1'arafından mevsim doJayısiJe yeni çıkardığı kumaşlar: 

SAGI~An 
Fukara hastalara muayyen 

günlerde meccanen bakılır. 

1-15 
-.. -- .. ---

1 
1 ZA R1t-, 
1 
--"' ~-ım• 

Doktor ~~ "'CJC"CJ.Z ı >"CJFl 
--•ıııaiiiiiiiiiiı!'ı~<?li""1Y/~rzLLZZL7L'L7JTfLZ!'ZLL/JX/~/7'//.:LZ7.'/7Z/JtY'Jo/J 

Fahri Işık 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken mütehaassısı 

Her Nevi RONTKEN 
Muayeneleri 

~~~J~1~~Jl SATIŞ YERLERi · U3!EJJJ3jjjJJJ :::::::::::::::::: . :::::::::::::::::: 
sj~i~~~:~r~~a ŞARK HALI T. 'A~"Ş' 

Ve Elektrik Tedeavileri 
Yürüyemiyen ve bilhassa 

RAŞİTİK çocuklara Ultra -
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

~~:~afc.:1i~~:- F AHRi Kandemir oğlu 
va;zzr<Y/ZZXT,LZ;Ccz:T~Z/Z'LZZZZ/=r.fLZJUZ77././.LZL;cz//ZL/J;L/./Z//L7./2'L:///l 

Ayni kumaşlar lzmirde Sağırzade ve Asım Riza . 
İkinci Beyler sokak fınn 

karşısı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) ·-------
Emlaki Milliye Müdüriyetinden: 

Satış Lira 
Sıra Nu. 
197 Karşıyaka Osman zade Reşadiye 19 esski 15 taj 

Nu. lı 3 oda 1 sandık odası 1 mutbah avlu tulum-
bayı müştemil ev 400 

198 Karşıyakada Osman zade mahallesi lntikam soka
ğında 17 Nu. taj alan ve Reşadiye caddesinde 33 
Nu. taj alan kahvehane 300 

202 Bayraklı Karanfil sokağında 10 Nu. lı dükkan 200 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin veya ikinci tertip 

tasfiye vesikasile ödenmek üzere 15 gün müddetle arttırmaya 
konulmuştur. ihalesi 4-5-936 pazartesi günü saat 16 dadır. 
Alıcıların milli emlak müdüriyetine müracaatları. 1006 (810) 

Emlaki Milliye müdüriyetinden : 
satış numarası Lira 
125 Karantina mahallesinin Cüneyit B. ve Uğuz sokakları 195,60 

arasıoda 738 adanın 2 parsel 326 metre murabbaı arsa 
126 ikinci Karantina Mısırlı C. 451-452 eski 319 taj No.lı 133,50 

dükkan ve arsa 429 metre 12 desimetre murabbaı 
mesahalı 

127 Reşadiye Kaptan Hüseyin S. 16 No.lı evin arka hu- 88.90 
budunu teşkil eden 1789 adanın 3 parsel 127 metre 
murabbaı arsa 

128 Reşadiye mahallesinin Kaptan Hüseyin S. 1789 ada- 108.50 
nın 4 parselinde 155 metre murabbaı arsa 

129 Reşadiye mahallesinin kaptan Hüseyin S. 5 parsel 151.60 
1789 ada 189,50 metre murabbaı arsa 

130 Reşadiye mahallesinin kaptan Hüseyin S. 1789 ada- 156.40 
nıo 6 parselinde 195.50 metre murabbaı arsa 

131 Reşadiye mahallesinin kaptan Hüseyin S. 1789 ada- 289.60 
nın 7 parselinde 362 metre murabbaı arsa 

132 Reşadiye mahallesinin kaptan Hüseyin S. 1789 ada 199.50 
8 parselinde 199,50 metre muraabı arsa 

133 Reşadiye Müstecabi zade S. 876 adanın 5 parse- 128.50 
linde 12 eski 24 taj No.lı 128.50 metre murabbaı arsa 

134 Üçüncü Karataş Kayalık mevkiinde iman S. 12 eski 40 
No.lı 653 adanın 1 parselinde 250 metre murabbaı 
arsa 

146 Buca aşağı mahalle Belediye S. 65 eski 75 yeni ve 76.70 
şimdi 63 No.tajlı 117,26 metre M. kahvehane arsası 

Yukarıda yazılı arsalarıo mülkiyetleri peşin para ile on beş 
gün müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 4-5-936 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Alıcıların Milll Emlak müdüriyetine müra-
caatları. 1012 (809) 

lzmir Emlak milliye müdüriyetinden: 
Dosya 
155 Burnova Mersinlisinde Solu hacı sokağında 28 ve 

28-1 eski 2 taj numaralı iki ahır ve tabakhane yeri 
ve arsayı müştemil 15214 metre murabbaı ev. 

Lira 
1500 

159 Süleymaniye mahalle•inin Çorak S. 11 kapı 35 taj 93175 
No. lu ev. 

163 Karşıyaka Alaybey Gündoğdu sokağında 5 eski 6 taj 210 
numaralı ev. 

164 Kahramanlar Alicenap S. 72-7 eski numaralı ev. 
169 Kızılçullu Güneşdere şimendifer caddesinde 1 eski 

15 taj numaralı ev. 

286 
400 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertip tasfiye koponile ödenmek üzere tekrar 20-4-936 tarihinden 
itibaren on gün müddetle arttırmaya konulmuştur. Alıcıların 
30-4-936 Perşembe günü saat 17 de Milli Emlak müdüriyetine 

NAS1J2 llAC1 
KANZUK 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

m • 02AR.. 

DOKTOR JEMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: Ingiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 



22 1'1san t•a• ·-
F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni

sandan 2S nisana kadar Anvers 
Rot.terdam,Amsterdam ve Ham 
burg limanian için yük ala
caktır. 

UL YSSES vapuru 1 mayısta 
gelip yai · ele Barr , Var· 
na ve Kliıst e lia n ~ 
yük eakhr. 

CERES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rnt
terdam, Amsterdam ve Ham· 
burg limanlarına hareket ede· 
cektir. 

SVENSKA ORIENT Lioien 
VINGALAND motörü 30 

nisanda gelip Rotterdam,Ham
burg (doğru Bremen) Copen
hage, Danz:ig, Gdyoia ve ls
kandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERVIC MARITıME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 12 mayısta 

gelip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barse!one linıao larlna hareket 
edecekt ·r. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsil.it için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 

• 

N. V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 
AQUİLA Yapuru hilen liıııa· 

nıımzda olup Aıtvers, R:otter• 
dam; Hambarg ve Bremen içia 

yük almaktadır. 
ANGORA vapuru Hamburg 

lH mee ve ,ilk 
çıbnaıştır. 

S. A. Royale 
Navigation Fluviale et Maritime 
DUNA vapunı 10 niııanda bek
leni yor.galatz,Belgrad,Budape1t 
Bratislava ve Viyana için yGk 

alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXMOOR vapuru 12 nisanda 

bekleniyor. Nevyork için yük 

alacaktır: 

D/S. A/S Spanakelinjen 
Oslo 

BAYARD motörü 11 nisanda 
bekleniyor. Hayfa, lskenderiye 

Dieppe ve Norveç limanlarına 

yük alacaktır. 
Vapurlann isimleri, gelme 

tarihleri ye navlun tarifeleri 

hakkında hiç bir taahhüde gi· 
rişilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 -2008 

Fenni Gözlükcölük 

' 

ECZANESİ 

HİLAL ECZANESİ 

HER NEVi FENNi 9clZL0M 
Altın, nikel, elektroyal•iz, seUoloit, has bar• bet' tiirlli çer· 

'k ·ı· d' l'k iferik iki mihraklı uzaktan "velerle pantoskopı , 11 ın ır ı , ı • • 
~eya yakından her türlü gözlükler, tayyare ve toför gözlllklerile 
güneş ve toz gözlllkleri, bütün optik Alemin bütün icabatı. Göz 

hekimleri için muayene kutulan, alit ve edevat deposu 
TOPTAN ve PERAKENDE 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
lsıısmıo vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına göre hac· 

zedilen Ahmed ağa maballeıinde birinci Kordonda kain 8 sayılı 
tütün depo.911 tarihi i.llndaa itibaren 21 gün müddetle satılığa 

k ld • d p y s"-ek istiyenlerin defterdarlık tahsilat ka-
çı an ıgın an e --
1 · 1 ı · 10 14 18 22 926 (74S) emme ge me erı. 

lzmirliler lstaııbuldanerede buluşurlar 

Beyoğlunda Bristol otelinde 

Sirkecide Osmaniyeotelinde 

H 'k' t ı· üstcciri Türklerden en eski otelci 
er ı ı oeın m • . . . ba OmerLUt-

olan ve herkese kendısını sevdıren Y • • _ 
fldl B Ö L-tfi Izmir Askeri otelinın mues· 
· .d':' • Kayk b'!'er uelik tecrübeli idaresini herkes 

sısı ır. ır ır sen k d' 
bilir. lstanbulda ber iki otelde konaklıyacaklar en 1 

evlerindeki rahatı bulacaklardır. . 
Bütun bu fevkaladeliklere ili ve~en fıatlar 

müthiş ucuzdur 

1 

YENt ASfft 

Oliver Ve Şü. 
LIMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BIRINct 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

MARDINIAN vapura mut 
nihayetinde Liverpool ve Svan· 
ıea'dan relip tahliyede · bulu
nacak. 

THRSO v~ iı• ' 
d ' da U-wpo•f;re 'S.ıımııe. 

ıelip ,.ele w~-. 
GRODNO vapuru mart ni

hayetinde Londra, Hut ve An
versten gelip tahliyede bulu
nacak, ve ayni zamanda Lon
dra ve Hail için yllk alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların İlimleri ve navlun üc· 
retlerinin değişikliklerinden me 
ıuliyet kabul edilmez. 

D. operatör 

M. Nuri Arkan 

PARIS 
Moda aleminin 1936 senesi 

için kabul etttiği 

4C> 
Renk üzerine yü , ipek, pa· 

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

1.5 
Kunıı ile ve çok kolay bo

yamak isterseniz: bir paket 
KIZ markalı 

A R T 1 

Doktor 

Sabiha 
Süleyman 

Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Pazardan maada her gün 
öğleden sollftl 3 • ' ~a ka· 

r lkilllCi ltt Mak & 
11-ralı h-de ka· 

al eder. 
.:r..uAi 

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tabipleri 

Muzaffer Eroğul' 
Kemal Çetindağ 
Haatalarım her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon: 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

Göz Hekimi 
MlTATOREL 

:BC>~ .A..SI ALINIZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 :E~:L -cJ:L 

B A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

HÜSEYiN KA Y!N 

I Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 
1 9 parça koltuk takımı 30 lira Yün kadife 
1 9 parça koltuk takımı 60 lira Ynn kadife 
' 9 parça koltuk takımı 100 lira ipek kumaş 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve yatak odaları takımlan sipariş üzerine kabul edilir 

(645) 7-13 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TAZE TEMiZ UCUZ 
JIAC 

HAMDİ NÜZl-IET 

Sıhhat Eczanes· 
BAŞDURAK 

Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında 

• 1 -. . 
• . . 
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:tehlle • - ,,. 
METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Limbaamı alarak diğer lam· 

halara nazaran sarfiyattan 

yüıde yirmi daha kirlı 
olursunuz 

M.Tevfik BAYKENT 

Elektrik, telefon ve malıe
meleri depon Ve Sdıee• 

fabrikalan -messili 
l'eşte a alar 77 • 79 

Tel. 3332 ' 

Ferit Kuvvet Şurubu 
Kuvvet, kudret, iştah, sıhhat verir. 

Veremli ve sıracalı kansız -....--"P'--ı• 
romatizmalı hastalara zayıf 

büyüyememiş çocuklara mi

de kemik sinir rahatsızlığına, 
ademi iktidara emsalsiz bir 
devadır. 

Büyük şişesi 

SC> 
Kuruştur. 

Umumi depo ı 

S. FERiT 

ŞiFA 
Eczanesi 

Hükümet sırası 

İzmir vilayeti Baytar müdürlü
ğünden: 

lzmir ilbaylığı aygır deposunun Torbalı ilçesi şehitler ve ar

pacı köylerinde bulunan 400 dönüm çayırının biçilmesi 8-4-936 
gününden batlamak üzere 20 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

isteklilerin şartları öğrenmek için her gün lzmir baytar direk

törlüğü ile tepeköyde bulunan aygır deposu baytarlığıoa eksilt
meye iştirak etmek için de 28-4-936 Salı günü lzmir ilbaylığı 

encümenine baş vurmaları il.in olunur. 
8·15-22 898 (731) 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden : 
D. No. Lira 
171 Tepecik kiıltthane caddesinde 91 eski meydan 58,40 

aokağında 4 - 6 taj No. lu 29.20 metre murabbaı arsa 
172 Tepecik kiğıthane C. 91 eski me,.dan S. 8 - 10 Taj 62.80 

No. lu 31,40 metre marabbaı arsa 
173 Üçüncü Sultaniye mahallesinin Komiser Mehmet ef. 47.55 

sokağında 1 • 1 No. lu 158,50 metre murabbaı arsa 
174 Karantina iskel.ı yokuşunda 70- 58 No. lu ada 150,00 

773 parsel 22 metre murabbaı 374 arsa 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile ödenmek 

üzere on beş gfin müddetle arttırmaya konulmuştur. !balesi 
27 nisan 936 pazartesi günü saat 16 dadır. Alıcıların Milli Em-
lik Müdüriyetine müracaatları. 14 - 22 960 ( 763 ) 

lzmir liman işleri umum müdürlü
ğünden: 

idaremize aid olup lzmir limanı dahilinde mendirek üzerinde 
kiin ve 1000 lira bedeli sabıklı 1 numaralı kömür deposu ve 
Pasaport vapur iskelesi ür.erindeki 180 lira sabık bedelli büfe 
birer sene müddetle icara verileceğinden 4 Mayıs 936 tarihine 

tesadnf eden Pazartesi günü saat 15 de Iımir liman işleri ida· 
resinde müdürler encümeninde açık artırma suretile müzayedesi 
icra ve tekarrür eden bedeli haddi layık görüldüğü takdirde 
ihalesi icra kılınacağından talih olanların yfiJ.de 7.5 hesabiyle 
depozito akçalariyle beraber mezkur encümene müracaat eyle-
meleri ilin olunur. 16-19-22-25 990 (781) 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden: 
2000 kilo levha ve kordon amyant. Kılingrit - fiber kağıdı 

Reçioa. gırafit. asit. tuz: ruhu. bakır çivi. amyant 
tozu. ateş toprağı. dişamo bobin ve mukavemet teli. 
Gomalak. Abonoit levha. Kofra zifti. Mika 

4450 Metre muhtelif eb'atta süblüm.kordon. tramvay teli lastik 
hortum yağlı ölbant ve keten şerit. 

350 adet 40/ 60/ 100 mumluk lamba 4 aded dahili telefon 
ve 35 çeşid daha etlektrik 515/936 Sah günü saat 
11 de ihale ve münakasa kanununa uygun olarak 
pa~a!lıkla, satın alınacaktır. Bu çeşidlerin ve diğer· 
lerının eb ad ve mıktarlarını anlamak istiyeelerio 
Alsancak İnhisarlar Tü~ün fabrikasında yazılı listeyi 
görebilirler . 

İsteklilerin o gün VP. saatte Alsancakta Tütün Fabrikasında 
Tuzla alım satım komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

21-".n 1036 (803) 
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Uluslar konseyi bir karar sureti etti 

talyaya son bir davet daha yapıldı 
Habeş delegesi, haksız taarruz kurbanı olan bir ulusa 
Uluslar Sosyetesinin yardım etmemesine teessüf etti 

Cenevre, 21 ( Ô.R ) - ltal
yan Habe, meselesi hakkında 
konseyin tasvibine arzedilecek 
karar suretinin hazırlanması 
için yapılan kısa bir gizli top
lanbdan soara, bu projenin 
reye konulması için aleni bir 
celse yapılmııbr. Bu celse saat 
21,30 da açılmı, ve ltalyan -
Mabet ihtilifı hakkında müna
katayı kapamak mahiyetinde 
olan karar sureti ittifakla ka
bul edilmiıtir. ltafya projenin 
aleyhinde rey vermiş isede, 
muhasım taraflann reyleri 
laaaba kablmadığından ittifak 
mevcuddur. 
EKVATÔR MURAHHASININ 

KAYDI· 
Ekvatör mümessili bazı ihti

raz kayıtlan serdetmiştir. Ka
rar suretinin tamamını kabôl 
edeceğini bildirmekle beraber 
ltalyaya kaqı zecri tedbirleri 
ilp etmiı olan "Ekvatlrln 
Uhlslar kurumu pakta muci· 
.)ince ltalyaya kartı tatbik edi
len tedbirlerin devamı baldmı· 
daki fıkraya iftirik etmedipi 
Wldirmittir. 

HABEŞ DELEGESi 
Habeı delegesi karar mre· 

tinin ltalya tarafından yedi ay
danberi Habefiatana kaqı ya· 
palan imha barbım mütahede 
etmekle beraber bayle taarruz 
kurbuı bir memlekete yardım 
için biç bir maddeyi ihtiva et· 
memesine teeullf etmiş ve de
miftir ki: 

-«on•J, uzlatm• için 
Janlden bir dı vat yap
M8111a iktifa edecek mi
dir? Şu halda pakbn 
ıe •ne• maddeal, kollek-
111 emnlJet, hakslZ bir 
.. arruz kurbanı devlet
ler için mev'ud olan 
J•rdım ne olur? 811-
gDn, taarruz kurbanı 
.. r memleket kendi ha-
11• blr•klltnllld•. llor
kunç bir e .... ı yaralll-
maktadır." 

Cenevre, 21 (Ô.R) - Ulus• 
lar kurumu konseyinin 91 inci 
feYkallde devresinin taliki 
laerine muhtelif deleıeler 
memleketlerİlte hareket etmiı· 
lenlir. Komey kapumıı olma· 
JIP Udece talik edilclijindea 
laeihanıi anda oluna ..._, 
1elliden toplanabilir. BB. Mm 
ve Aloisi diln akşam, B. Paal 
Boacour bu sabah hareket 
etmiflerdir : 

KARAR SURETi 
Ceaevre, 21 (Ô.R) - Ulu· 

• ... ,etesi tarafından ittifakla 
lrabal edilen karar ıareti pdur: 

.. On Oçler komitesi başka
DIDln raporoaa itil kesbeden 
konsey •• 

.. On üçler komitesi tarafın· 
dan, Uluslar kurumu kadro
aımda ve pakt rubu içinde, 
muliuamahn çatiacU: kesilme 
ai ye l1lllum iadesi için miiza
kerata giılfmek iizere mub~
....,. yapdaa daveti tanib 
ft tekrar eder. ., .............. 

kerelerde pakt hükümlerine 
riayet edilmesi prtile kabul 
etmiş olduğunu, 

.. ltalya hlkumetiain de 8 
martta hu davete icabetle mil· 
zakereye ıirifmeye karar ver
diğini miiphede eyler; 

·Fra11Sız dlŞ balta111 f'landen 
.. 8. B. de Madariaga ve Ave

nol tarafından elde edilen ma • 
11imata g6re, iki taraf aruında 
müzakere açılmaunı temin için 
on içler komitesi tarafmdan 
yapılan pyretia neticeaiz kal· 

masına teesıllf eder, 
.. Mubasemabn kat'ına mu· 

vaffakıyet elvermemiş olmasına 
ve bu prtlar albnda, pakt 
mucibince abnmıt olan taahlı6· 
dabn mer'iyet mevkiinde kal
mamna teeuüf eder; 

ITALYAYA SON DAVET 
"ltalyaya, bütün milletılere 

nizamın iadesi için it birliği 
yapması hususunda en aon bir 
davet daha yapar ve Uluslar 
kurumunun bu müessesi ve 
dalDJi azası tarafından bu da· 
vetinin du)ulacağuu umar, 
.. ltalyaya, zehirli gazlann isti
malini meneden 1925 protoko· 
Jile Ha1>eşistana bağlı oldupnu 
hatırlahr ve bütün imza eden 
devletler tarafından bu proto· 
kolun tasdik edilen ehemmiyeti 
iizerinde ısrar eyler." 

FRANSANIN ENDiŞESi 
aris 21 (Ô.R) - .. Ôvr "gaze· 

teainin diplomatik muhabiri 
bayan G. Tabois yaziyor: U
luslar kurumu konseyi meaai· 
aini tatil etti. Ancak Fransız 
iatibabatmda• aonra llMayısta 

\ 

7üüleskonun On~rede alman bir resmi 
mut.d devre halinde toplana- damını kaçırmamak kaygısiyle 
cakbr. Fransız delegeli B. Paul laareket etmiıtir. 
Boncour elde edilmesi mOm· Franıanın gUç vaziyeti içinde, 
ldhı olan neticelerin anamiıini konseyin karar sureti bekJene-
elde etmiftir. Fransa hem in- hilen kararlann en iyisidir. 
jiltere, hem de ltalyaıun yar- Çünkü Franaa bir taraftan ltal-

yaya memnuniyet venlecek. 
oluna, lngilterenin AYrupacla 
ar11ulusal ıiyuet sahasında• 
tam .. men veya kısnıen çekil· 
mesi, diğer taraftan da ak81 
halde ltalyanın Berline dön
mek tebclidi arasında sıkışmıf 

kalmıfb. 
INGIL TER~NIN 
ALAKASIZLIGI 

.. Echo de Paris., gazetesine 
göre lngiliz hükümeti Avrupa 
kıtası işlerine alaka gösterme• 
mektedir. Halbuki Fransa için 
Habeş meselesi ikinci derecede 
kalır. Asıl olan Ren meselesi• 
dir. 

''Pelit Journal" e göre, B. 
Edenin Cenevrede takındığı 
vaziyet lngiliz siyasasının hiç 
te mecrasım değiştirmediğini 
ghtermektedir. Hatti hu siya
ıet flmdi daha kat'i gizük· 
mektedir. lngiltere sadece, 
daha genit zecri tedbirlerin 
tatbiki için, Fransız intihaba· 
bmn yaptlmıt olmasını istiyor 
ve bundan sonra 18 ler ko
mitesinin toplanmUllll Jlzumla 
•lrtlyor. . ........................................................................................................................................................................................................................... .. 

Filistinde kanlı karışıklıklar çıktı ispanyada faşizmle mücadele 

Araplar Kudüs üzerine yürüyorlar Kraliyetçi bir çok zabit
Yahudi mahalleleri yakılıyor 

................. ~ ............................................................................. . 
Haytada, Telavlvde, Yafada ilanlar va faralananlar ;oktur. lnglHz 

yUksak komlsarllll kuvvetlarlnl mUhlm .. hlrlerda topladı 
Kudüs 21 (Ô.R) - Tahrib 

ve yajma hicliseleri öğleden 
ıoara devam etmiıtir. Hayfada 
iki arab llmGt ve 30 kiti de 
yaralaomışhr. Tel Avivde ahşab 
evlerden müteşekkil yabudi 
mahallesi yanmıı, yüz kadar ev 
kiil olmuıtur. 
Kud6ı 21 (Ô.K}- Nümayiı

çiler arasında yüz kadar tevki· 
fat yapalmııbr. J\raplar, talep
lerinha kab.aa ~ hl~tm
Bzerinde bir tuyi~ maktadih 
umumi 2rev ilanına karar ver· 
mitlerdir. 811 istekler ıunlardır: 

1 - Y ahadilerin Flistindt: 
arazı •bn almalannm men'i; 

2 - Filittine yabudi maha· 
ciretinha men'i. 

Binlerce nlimayitçinin Kudas 
&zerine y&rildlliD hildpdi· 
pden hllkumet kan11khklann 
inine teçmek bere tedbirler 
almaktadır. Yafa ve Telavivde 
arbedeler devam ediyor.Dünkll 
kal'lflklıklarda yaralananlardan 
üçü ölmOflerdir. 

Loadra, 21 (Ô,R) - Kabi· 
reden bildiriJdijioe gire Hayfa 
ve Telaviv' de iki arap ve 
iki yahud; 6lmiiştür. 25 yabudi 
yaralı vardır. Arab yaraWarın 
sayısı belli değildir. Dünden 
beri, Arabların ilin ettikleri 
umUIQi 1rrev bütün Flistiue si· 
rayet ebDİf olmakla beraber, 
gergınlık bir derece azalmışhr. 
U.-ıumiyetle grev pek az ken· 
dini hiaaettiriyor. 

KaWre, 21 (Ô.R) - Flistin
de aaİfet valaaapel keıbet· 
miftir. yalıacli malaallni 

• HMW=et....._ 

h/ıstınde Jngüiz ltomıse11ik buıası ve Jngiliz komJMrı 
len tedbiıleri almak iizere ıl- Araplar ara...ada arbedeler de-
rüımekteWir. vam ediyor. Hatta Arapların 

Tel Aviv 21 (Ô.R)- Bütibı ıehre hticum için kitle halinde 
Fdistinde kanh k&nflkhldar Kuclllae de>tru Mıeket ettikleri 
devam ediyor. Vaıiyet çok ıer- rivayet ediliyor. 
gindir. Hemen hemen 1929 ıe· HUk6met kanaldddann 6ni-
neıi kadar vehamet kesbet- • .,.. 
miftir. ne ıeçmek için tedbirler al-

Yalnız Yafada bet yabadi mıfbr .. 
iki Arab olmak iizere yedi 611 Kahire 21 (Ö.R) - Kud&a· 
vardır. Ôrfi idare ilin edilmiş· tan Hayfaya tiden yol kapa-
tir. Saat 19 dan ıabah saat hdır. Telaviv • Kudiia battmda 
bete kadar kimse yollarda dola- itleyen tren tap tutalmuıtur. 
pmaz, Biaferce tezabOratçı araban 

lngiliz y6kıek komiseri kuv· Hayfa, Kudüs ve Tel Aviv'de 
vetlerio.i mühim phirlerde top- ~ abudi ahaliye pddetle bticum 
lamıtbr. Telaviv, Hayfa, Yafa edeceklerinden korkulduğu için 
ve diğer merkezlerde Yahudi ve takviye kollan g8nderilmittir. 
....................................................................................... 

As. Çemberlayn 
8. Benes tarafından kabul edildi 
Prat 21 (Ödlı} - A..telt ~erlap 

kam 8-eai •,&,eaiHe aipnt ettiler ...... 

ler dün tevkif edildi .. 
Madrid, 21 

(Ô.R) - HO
kümet sağ ce
naba mensup 
veya kraliyet
çi hazı zabit-

i lerin orduda 
bir hareket 
yapmalarından 
korkmaktaclır. 
Sajlata müte
mayil ve1a fa• 
ıiat bazı ıabit
Jer tevkif ecliJ
miştir. Bazı 
yilkıek ıitbeli 
tabitlerin elin
den kuman
daları almmıı· 
br. 

.. Halk hare-
keti,. •i ce· 
nah partisinin 
Cumur bat· 
kanhjl m&ntehib aani intihaba· 
tma ıirmemeai muhtemeldir. 
Diier •i cenah partileri de 
ba hareketi takib edeceklerdir. 
Şu halde Camur bafl'anl.;. 
HÇimi sadece aol partiler ara· 
sında yapılacakhr • 

F aıiat ideali için mücadele 
eden veya aadece aailara mtl· 
temayil .. unan bir çok kim
ıeler tevkif edilmitlerdir. 

Maclrid 21 ( 0. R ) - Mu
vakkat cmnlaar bqkanı Bay 
Martinez Baryo Sevil tebrine 
laareket etmiftir. Y a1H11da Ka· 
taloaya YİllJeti -bafPDı da 
Yaithr. l..,o.da Wk kendi· 
- alaılnmsı Ye Mlk ~ 

Azana 
S.i cenah partileri Miale-

rinden eaki Faadl Mhnll 
.. Sailara kal'fl Iİyail talJİk• 

I• dnam ederse • om 
IÜmryo,. • ......_ 

ıeçimine giremiyece;iz 
miftir. Bu taz,Jikat, Kr .. ...
faeistlerden bazalannın 
kifidır. 

Yapılan tahminlere ılre 

cumhur baıkanllğına, baP,.• 
kan B. Azana ıeçilecektir. Şim• 
diki muvakkat cumar bqkaM 
ve Kortes meclisinin haıkans 
B. Martinez bqbakanhp ge-
çecek ve ellri mefl'ati teminat 
..WSemeaa bafk .. ela Koitea 

• 


