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Hükftmetimiz 
Romanya ile Mühim Bir Tica

ret Muahedesi Aktediyor. 

l{ral Besinci Corc Dün Gömüldü. 
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lngiliz Milleti, Dün Müteveffa Beşinci Corc'a Olan · Fransa'da Kabine yaziyeti! 

Son Vazifesini Göz Yaşlariyle ifa Etti. Alh~r Saro fi 
C ............ 1 

-'enaze Alayını 3 Milyon Hali{ Takip Etti. Merasim, Görülmemiş Bir Ih· Kabinesi de Tutu-
tişamla Oldu. Oünyanın Heı· Tarafında Dini ayinler Yapıldı. namıyacak mı? 1

1 

Ü~11aze Sarıdergam "<la bö) le ıaşrndı .. 
b Londra, 2 {Radyo) - Şebtr eol toraflarında yerlu yapılmı~, 

ugOn heşııo başa ayıklıomışh oıellerln ve apartmanların bal 
Kral beelncl Corc'on cenaze kQnları ha\kla hınca hınç dol 
alayını lıklbetmek latlyeu blo m11şto. Saat 9 da, eanydın gön 
lerce hılk, ara ııra yagın yağ· derilen hususi uabalarlı mohte· 
mar ve hOkt\m ıOreo çok •ld· telif devletlere mensub heyetler 
detll ıoğuğa rağmen yollarda ceoaıenla bulondoto Vestmlate; 
bekliyorlardı, Cenazenin ge"e 8 t a b ı 

'W • arayına ışıoma"a aş amıo 
ceAI bftyak caddenin sa~ Ye Jardı. 

M. Jlcnizelos intiha. Gelen krallar, prenelerı yek· 

barı &aııl Kar11ladıP diğerini takiben .. ,.yı geldi  Dotıa11mada yeni lırat 
bir top ırab1&ına kondu. Tı · 
botun Gserlne, lnglltere'yl mDı· 
ıemlekelerlyle beraber göıterea 

Taçlı Demok
rasiden Memnun! 
Herşeye rağmen 
bir ~milli birlik 
kabinesi kurulacak 

M. Ve11izelos 
Parlı, 28 (Rıdyo) - Yuoıo 

llbenllerl 11bık lideri M. Ve 
niıeloı, Atloa "dan gdeo htr 
telgrafla intihabatın tlıt netice· 
lerlal bildiren haberleri bftytık 
bir mernaoalyetle kaı1Jılımıtlır. 

M. Venlıeloı, kral Jorj'uo 
lulluAo ılyaıellen takdirle hah· 
ıetmlı n: 

- BDyGk bıbaıının lıabetll 
ılyatetlnl tıtblk etmektedir. 

.. Kral, partiler fe•klnde bl 
taraf bir hakem nılfe1•nı gör· 
mo, •e tıçlı demokr .. iyl cld· 
den gGael ıatbtk etmlttlı:. 

Demlıtlr. 

M. Venlıeloe, liberal parıl 
baıkanı M. Sofollı'i telgraflı 
tebrik etml,llr. 

M. Venlıeloı'un yınındı bo 

lonan arkaaıılnı, 11bık hlı•e · 
kilin f11I bir polhlka hıyıta 
laklb etmlyecetlnl de llhe 
et1Dltlerdtr. 

- Sonu 7 incı ıahifede -

ler. Do ıar•de kr.liçe Meri, 
kıa kardetl Noneç krallçeıl 
(Mcıdç) ile birlikte urayı 9811t 
oldo1ar. Beetncl Corc'an cenaae 
merallml, 1901 de nfat edın 
kraliçe Vlktorya'nın ve 1910 
dı Glen babaıı Ednra'ıo cenı· 
ıe ıueı11tml glbt oldu. Nlt, 

harltı, armalar •e kıahn aıaıı 
•azedlldt. Enelt bir bahriye 
mGfrezeıl n oao takiben 
kara aekednden bir kıt'ı 11ra· 
yın bpmndı dizildiler. Bo 
kıt'ılardan •onra mtııtemleke 

Habeş cephelerinde vaziyet 

Şimalde Tek Tük Çarpış· 
malar, Cenupta Habeşler 

Kuvveı:'Almakta! 
Ras Desta ordusu dağılmamıştır. Italyan'lar 

kaybettikleri yerleri almağa çahşıyorlar. 

1 Habt>~ muharipleri .. ~ 
Adlı·Abıbı, 28 ( Rıdyo ) - mis teberrolarlı ıclaler fıklr· 

İmparator; yeni ·bir beyanname ler daı ile ya:dım et~elldlr. 
neıretmlttlr. Bondı memleketi lıtikllllnlzl koruyana•, ılıler 
İlılyın lıtlllıından kurtarmak Habeı kıdınları, bDtGa melen 
için bılk hergtın dılu ılyıde berallnı 'fermek ıaretlle blk6 
gıyret gôatermeğe çığrılmaktJ metine yardıma ko .. n ltılyın 

dır. Beyanaımede elcttmle de· kadınlarıadaa lbreı alınız Y ı 
ntllyoı ki: MDcıları kGle olaaamık . tçln 

11Yurdomosa hybetmektenıe 
kendi nrım111, yo~ama•a .fe 
heıteyhnlıl kıybetmek elbette 

nlldır. Kimimi• ılllblı, kimi· 

ne •erlraenft •erhdt.11 

tondra 28 (A.A) - Royter 
ajıD11ndan: 

- Şonu 4ünca ıahif ede -

adına yemin edilirken .. 
kıtaatı, lopçu, tayyare kıt11lı 

yer aldalar. 
S.ny rahipleri, erki•• bar 

biye erkanı, mltneffı Kralın 

fıhrf kumandanı balondağo 

10 onca ılay, m•tet1llır., ge· 
nerallu Ye bıhriye ımlıılları 

ıua ile gelmlılerdl. Sarayın 

bıbçeılntle lıkoçyalalar kendi· 
lerlae mah1111 gaydılarlle hı· 
ıln hıHIH ~lma~ll idiler. 

Berkea göıyaıları dökmekıtı 

n hu hula bnalar, umumi 
tee11Grl ılyıdelettlrmekte idi. 

Mlteakıben lmparatorluAcın 

en bGy6k ııbelyetlerl, gelmeğe 
bıtlı.Jalar. Banlar Imparator 
luAoP muhtelif armalarını t•ı• · 
yorlardı. BtıtDn boalar, cenaıse 

uraydan alıadaktın ıonra ıla 

yın ônQae gtç&ller. Bandın 

ıonra tıbuto hAıntl olın ıop 

1rab111 ıuaydan hareket etti. 
Top a:a'Juını Kral 8 inci Ed 
vard, Vellıbt dilk Dlyork, dök 

- Sonu 6 mr.ı snJı~fecle ,--------------, 
Konferans 
Yarın Akşamdır? -.... 

Şrbrlmlıde buloamıktı olan 
Sıbhıt Ye İçtimai Muavenet 
Vektletl ııtmı mGcıdele mtl 
feulel Joktor Ekrem Tok'on 
Hılke•lnde din ıktım için 
bir konferanıı yazılmııtı. 

Balbokt koaferanı yarın 

aktım ıaal 17 ,SO da Yerlle 

cektlr. Mnıa (lsmlr'ln ıhrl 
ılneAI n ııtma) dır. Çok 
mDblm olın bu konferanı 

mlnıka11h olıcıAından ayrı 

bir boıuıl1et tııımakııdır. 

Balkımaıın ıhrlılnek mlcı· 

deleıl e111lıtıDI mQtahlAlllD• 
dan 

1

daymak gibi ildhlm bir 
fıraatl kaç•rmımalınnı tuelye 
ederlı. 

' ·---------------

Berlln, 28 (Radyo) - Alman 
gazeteleri, perşembe gOoft Saro 
kabloeet aleyhine fırka hücum 
ları olacoğını tahmin etmek · 

tedlrler. 
2&0 meb'ue Saro kabine~i 

aleyhine rey vermPğe hazır· 

ma1ı.tadırler. 

Viyana, ~8 (Hodyo) - Pa· 
rfı:ırn verllt>n haberler~ ~öre 

Frınıe.a'nıo herki ılyallt>ll, ke· 
blrı e tahenOIO dolsyıEilı> hlchlr 

dP~lşlkllk j?,ôatermlyf'cekılr. 

Franeanrn siyası ıl eedrcf' sul 
hun mııbnfazueına ınatuftLJr. M. 
FIAodrn, Roma llllıifıoın hu 1 

za ı eıraeında Fransız kabinesi 
rdel idi. M. Daladiye'ye ge · 
Uocr; bu zıt da Almaoy11 He 
uzlıema elyaeetlolo mftrevvl 
eldir n Fransız . So\'yet mlaa 
kına tıraftar olan .M. Bertyo· 

Yeni başveı·ilin ıiç po:ıı 

nun bu sebeple mobasımı idi. 
ÔnfimOzdekl pf'rvembe günQ 

Saro kabinesinin mnkaddera· 
tını görmek mümktlo olacaktır. 

Ermenileştirilmek istenen TOrk Oğlu! 

Adını Mıgır Değil, K. De· 
mirciyan Koymuşlar. 

~~~~~~-ı~~~~~~ 

SDleymanı Nasıl Çaldılar? • Villnda Kısa Bir 
Hayat • Ermeni Yetimhanesinde Bir Tehdid • 
Y unanistaoda Ltitraki ve Şıra Adaların.la Ge· 
çen Yıllar . Mısır'a Hareket · lskeoderiye Er· 
meni Patrikinin Nutku • ölüm Tuzakları· Va· 

tanperver Bir Tilrk · Anayurda DönQş. -Mı.ur'dn Kabine Bulı · 

Owran genç Süleyman, ayakı11 

duran lskenderiyede ta11ınmış ı·e 

alict>nnp bir Türk siması Reşit 

.. TGrk Slleymın, ne Kın 

bel, ne de S.rklı olor.,. 
Buna ıGylGyen, geçenlerde 

bıtındın bGylk bir hayat ma· 
ceraıı geçtiğini, umentle,ıhtl· 

dtgl hılde kınını, mllllyetiot 
anotmıyarık lımlr'e dôodGğftnll 
yazdığımsı TDrk çocuğu, SO 
leymıa ıôylGyor ... 

SGleymın, dan ldarehırne 

mlıe geldi, bizimle uıuu oıı 
dayı konuıta, bıtındın geçen 

felaketi ınlaltl. 

fet,, soıeyman diyor ki: 
- 5 6 yııında iken muba 

- Sonu 7 inci sahi/ ede -

ranı /Jeııam Ediyor 

Talebe 
Arasında 

Maktnller Var 

Mmr kralı Fuad 
Y11ııı 7 inci 11blfede -



Italya Son Taarruzunda 1 G Ü ll"'D Ü n T e o y a z D H a b e ır o e ır 1 
M·uvaf fa~ Olursa? Çin Kuvvetlerile Mançuku Kıt'atı Ara- Haheş'ler 

Harar'ı Ele Geçirecek, Tahkim Ede- d o· M h· b Ol . ., . 
k V s s lhü 8 ki. k' sın a ır U are e muş Graçyanı nın Mll" ce e .... onra u e ıyece .. re • • 

---- ·- zaııerıyetınelnall' 
La Rcpublik gczet~inde Pi· çolı: defalar tatbik ederek mu Bu Hadiseden Sonra Japonya'nın, Kalgan Mıntakasın- . 

yer Dominik yazıyor: vaftak oldukları bir oıoltl d k. ç· A k 1 . . ç k·ı . . 1 . "". s ı mak Istemıyoriat• 
İtalyan ordu oeflerfoln en tecrftbe etmektedir. 8 ) lll S er erllllll e ) meSllll Slıyecegı ' ani 1yor Roma 28 (Rad10) - Vıdı· 

cOt'etkArı ve ayol zamanda en Mıdıg11ktr'da, general DG· htanbol, 28 (özel) - Pekinden blldlrlllyor: Kılgın yakınında (Hıog·Pen)de 29 ncu Çin or· ra mevldlne movllıl&t ede• 
ıömGrgeclıl olan ~eneral Gra· şen, sefer heyetinin h11tıhklır doıonı menaop gayri mont111m konetlerle Japon ve Mınçako konetlerl ar11ında bir barb olmalar. Jtılyır.. akerlerlnJn İneç h.,. 
•fani · ki Ltbyı'da birçok sene· yOzOnden kmldığını gllrerek, Ba hAdlıeyl Japonyı'oın bir tıkım dlleklerluln taklbedeceğl ınlııılıyor. Japonya; Kılgau mın· tıneıl levazımatının' 5 kamyoo• 
ler lrılmııtır · mantıkıu, ken· haf lf bir mtlfreze teıkll edip takaaıudakl Çin aıkerlerlnln geri çekllmeahıt lıtlyecektlr. y1lkletllmlı oldn~ono ve bu kılll ' 
dlılol, yağmurlar mevalmlndeo Taoınarlo dzerfne yolladı. Şe· • -e 
enci Bırrar ıebrloe kadar gO birden doğru hatla .150 kilo· A J ' ( R ) M k 1 yoalarda 27 aaadık cephıoe 
t6rebllecek bir manevraya gl metre mesafedeydi. Mdfrese ma oya DJO, en Jfita ası çin bulunduğuna bildirmektedir. 
ılımlı bolaooyor. flflrledl ve ıeler heyetinin 0 Ba haber, İtalyan kıynık· 

General Grazlınl, her ne kı zamanı kadar verdl~I kayıpların G •• d • _, • H k J lırından çıkmaktadır. Ayol 
dır çlllse de, motc'Jrlft konel· yirmide birini bile teıkil et· oster ıgı are et er. kıynıkludın gelen haberlere 
lerln hareketine nlsbeten aıa mlyecek kadar az kayıpl1rlı gllre, Hıbeıler Graçyınt'olll 
•it bir halgede harekete geç· şehri zaptettl. "övr,, Gazetesi, Ingiltere, ~..,ransa ve Belçikanın M'ttşte- munffakıyetlerfnl tanımak I•· 
mlıtlr. Bu bir kamyon ve pet· General Moınlye, 1911 de tememtıktedlr. 
rol mea'elesldlr n ltalyao'lar bazı Fraaıısonaarlarının içinde rek Bir Beyanname Neşredeceklerinden Bahsedior. ---
bandın mahrum değiller gibi hapııedllmlı olduğa F11 tehrlnl Italya· .. 'Jar 
gGrGntlyor. karlarmıyı memur edllmlotl. Pırtı, 28 (Radyo) - Ôn gazeteli, Ren'dekl ~ayrl 11keri mınttkı bıkkındı Almınyı'nın aon .lı 

Boradaki harb aahaeı, bin Çölde hızlı bir yftrGyaı. Tım zamanlardı görftJen hıreketlerlne mani olmak için İngiltere, Franıı n Belçlka'nıa mGıterek bir 
kilometre geolıllğlnde ve bin bir munffakıyet. Bir aene beyanname neortmealnln kuvvetle muhtemel oldoğono yazıyor. Megeli Kasab&Stlll 
kilometre detllfğlnde, bftyGk aoorı Manjen'den, Meraklı ftze· Yeni Fransız kıblneılnln par14mentodı okunacak olan beyınnımeıJnde Franııa . Alman moka· I:;' 

bir kıamı çöl, ıoyo pek nadir, rtoe aerl yarayaıte aynı mu· renetlne hoıoı' bir ehemmiyet verildiğini yazın ayni gazete bu molurenetln Cenevre paktı eeıı ~VveJi 26 Tayyare 
•• nGfoslo bir yerdir, fakat vaftakıyet k111nıldı. DôrdGaca larına göre olacağını kaydetmektedir. 
borada Jtalyın kıt'alırı, yerlJ mfsal 0l1r1ft ta belki general -----.-••IH•~• .. •-4•H• ... ~ ... ~------- ile homhalamışlat 
:~·uı::~eeı~::~::'~:kme:::: Garo'nan ı918do Şam nze · Romanya ile Bir. Ticaret Benes 

rloe yarnynıa zikredilebilir. 
kolaylıkla lııe edllebllJrler. Bıbeı'lllerlo yamın cengi· 

Yaksek mıntakaları alıımıı A J y 
nr olduklırnn,Bırrar'ın önGn· O aşmQoı apıyoruz 

olan Hıbeo'lerl, bn •lçak yay· deki mevzllerln tahkim edtlmlt -.:. ~ 
laların ikliminden hiç olmazaı -bolondoğono, hılyınlınn, tank· 
l~lyan 'lar kadar sıkıntı çektik-
leri n az ıamın önce kendi· l.rı, toplara ve fHlı ına rağ· 

men horada akamete ağrımı· 

En Vahim Anları 
Geçirdik Diyor .. 

Bu Anlaşmaya Göre, Pamuklarımı· ı.tanbaı, 2a (ôıel) - Prağ · 
teri tarafındın fethedllmlı •>lan tarı muhtemel bulındoğunu 
bu yerler halkının Haheı'lere 

bbal ediyorum. 
R , S k M k dın bildiriliyor: Çekoalonkyı 

Zl Omanya ya ataca Ve U a• Comar relııl M. Beaeı; ıerefloe 
pek taraf tar olmadıkları da 
llbe edlleblllr. Bununla beraber, movaffa· 

klyet mftmkOndtlr Ve ba ha· 
hl. 11. nde p 1 l Al ğ urneu bır zıyafeue demıottr .. ,: e ro 8C8 iZ - Barb'den aoarı en nhlm 

Bu 11hıda kumandı eden 
Bıbee şef lerl bir yandın Har
rar nllal general Nıalbudor ki 
yirmi yıl önce Yan ya mGdıfa· 

aoatı aldığımız haberler aırlh . 
tir· ileri harekete durmaktı· 

ıun denm edilecektir. Mıne•· 
ranın ilk k11mıuıa yıpıhıını 

gc'Jrdak ikinci luımına yakındı 

1ııınbul 28 (Ôzel) - Hdk.tlmetlmlale Romanya hGkdmeti anları geçlrtDlt bulunuyoruz. 
araaıada mtlhlm bir ticaret ınlıomaat yapılmaktadır. Bo ınlıımıya Avropa'da barıeı koromık ve 
göre, Romınyı'ya Tftrklye pamukları eatarık mukabilinde petrol ılyaHl ınlıımıları daha ılyade 

L L d lnklıaf ettirmek lçla eıaılı hı· 
uını yıpmıı olan TGrk generah 
Vehlb Pııı da kendisine maı 

alacağız. Altkıclarlar, anlıtmıaın pe• ya.ın ı lmzılanıcağını L ti • •ı ı.t L 11 re.e er ~uru ecee ne •ID m. 
aOyltlyorl1r. 

•lalik etmektedir. Bo son ikisi 
yerlerinden lı:ımıldamamıelardır. 
Bana karşılık, R11 Deıtı, lhtl 
mal ki kendini glletermek ıce 
lealyle, e&1sen harbı teılyen bir 

dOımıaı karıı lbtlyıtıızca Uer· 
lemlo gôrftntlyor. 

Her ne de olH, gentral Gra· 
slınl imparatorun damadının 
konetlerlnl yolundan temiz· 
llyor veya geri eürüyor ~örOo· 
mektedlr "" bllhaa11a, Barrar 
Gserlne bir yGrftyDı eenHında 

ltılyaa'larıo Mogadlıyo ile lrtl · 
bıtlaranı ani bir taarruzla ke . 

ıebllecek olan en tehllktlt h11 
mını konetll bir darba vur· 
mık lıtemlıtlr. 

ııbld olacağız. 

Gr11ianl partiyi kaybedebl· 
lir; Hırar'ın OnGnde, çok kov· 
vetll mevzilerle karıılıtıcaktır; 

fakat kazandığını farıedellm. 

ltılyın'laran bir ıy zarfında 

Bırar'a girdiklerini farıedellm. 
Bandın tekrar çıkacaklarını 

inanır mmaız? 

Çok iyi mıltimat 11hlbl olan 
Ye Romı'dın gelen bir İtalyan 
zlyaretçlet, birkaç gan önce, 
bını, Grazfınl'nln her neye 
mılolunı oleon ve kabil olda· 
ğa kadar çıbok Harır'ı 11ptet· 
meğe memur edildiğini ıöylG· 

yordu. Şehir alındıktan sonra 
İtılyan'lar bulundukları yeri 

Manf fak olduğunu ferze. tıhlı:lm r.derek Bıbee'lerln bık· 
delim; bu takdirde general Gra maı1nı •e diğer devletlerin 
slanl hareketlerinde aerbHt kı · keyfini bekllyecekler, •eyı 
t.cak n bıklki hedef ine doğru barba ıon verllmeııl için doıt· 
ytlrtlyebllecektir. Bo hedefe vı· lınnın tnıuotono rica edecek· 

• •• 
Bombardıman edilmemek için kızılhaç işa· 

retini kaldırıyorlar. Çflnkfl Italyan tayya
releri hastanelere saldırıyorlarmış! 

.Jdis Ababa 27 (.4 . .4) - ltalyan'lar 18 kanunusanide •aat 8 
buçukta Makalle civtJrında bir hastaneyi bombardıman ederek 
beş hasta kadmı yaralamışlardır. 

Saat 14 de tekrar gelerek yenidetı iki saat kadar bombardı · 
man. etmişlerdir. Bu bombardımanda attıkları küçük kanatlı 
torpillerden iki hada çocuk yaralanmıştır. 

4vusturya'lı Dr. Supler Adis · Ababa kızıllıaçına bir protesto 
telgrafı göndererek, milletler cemiyetine tekrar müracaat edil 
mesini istemekte ve hcuıane üzerindeki beynelmilel kızılhaç 

işareti pek bariz olduğunu kaydettikten sonra: 
- lıalyan'ların bilhassa hastaneler üzerine saldırdığını gö 

rünce bombardımanın önüne geçmek için bu i~areıi kaldırdık. 

demektedir. 

Fransız Amerika 
Demokrat· 

rılmaaı için Itılyı'Jarıo gereken terdir. ,. ( • "' • 
samandın mahrum oldukları mı Yazar bundan ıonra Bınr'ın arınlll IStegı.. vapuru yaptırıyor 

iki Süper Posta 

1UJlıyor?. İtalyın'lıran eline dGımeıl de· Pırla, 28 (Radyo) - Demok· Vıelngton, 28 (A. A) - Te· 
Tlgre'den dıhı kolay olın mek Adlı Ababa · Clbatl de· rıtlır ittihadını menaob birçok cim bıkanhğı memorloğo; ha 

uulaln ne•I, •e kamyonların mlryolonan keallmeıl demek saylavlar Pazarteal toplantısında ktlmetln yeni yaptıracağı iki 

kollınıtı bir kere daha hatır· olacağına gôre bo demlryolunı halı:umetln beyannımeel okon· aaper poııı vapuronaa projele-
clan çıkarılmamıhdır. GörGnGoe dökCllmtlt olan bir milyar frank· doktın ıonrı ltlmıd reyi mea'e· rlle meıgaldGrler. Projelere 
g3re, general Grazlınl Fran11ı· lak Franaız ıermıyealnln ne leelode lbtll&tı meydan veıll· dair yayılın maltlmıta göre ba 
tarın allmGrge harblırında bir olıcağıoı sormaktadır. memealnl lııemlolerdlr. de• cftuell nporlardı ıero dlna· 

,--··------------------...-•••••••••••••-.. ml11me bllha111 ehemmiyet Ye· 

~n~ ~N~I~ ~o~ o 
'1llllllUlllUutlUHlllllUIUUllHHllHllUllftHllllllllllWlllllllllHllllHUlllll''' 

En bftyOk f llmlerln tanıth~a en tatla aee 

JEAN KOEPURA 
(Sevginin eeei) ve (Çardaf }'ürelin) filmlerinin iki büyflk komiği 

Paul Kemp, Paul Hörbiger ve Jenny Jugo 
Bir, beş, on değil yaz defa görmekle zevkine, gGıelUğlne n neı'ealne 11la doyolımıyın 

~ NINON ~ 
MOalk, ıok, sevk, 11rkı · Çılgınlık "" kıhkabılar f llmlnde 

rllecektlr. Baalırıa d•tardı 

gG•erlelerl olauyıcık •e lom· 
bozları kapılı bolouıcaktır. ' 

Geminin lçlade hararet de· 
receel aablt kılacak, yalnız 11· 

loa ve lı:orldorların pencereleri 
balonıcaktır. Bu peacerelerdea 
içeriye deniz hnııı glremf ye 
cektlr. 

Rino 
Paris'e Vasıl Olmuş 

Parb 28 ( A. A ) - ltılyı 

propapndı hlkınlığı mGoteıarı 

M. Rlno Alflyerl Bodapeıte· 

dea burayı gelmlottr. 

Kızılay 
Ankara'da aile tedan· 
sanları tertip ediyor 

Ankara 28 (özel) - K.ııılıy 
koruma; Ankara'dı yılnıs Aile· 
lerhı bolonablleceil tedınaanlar 
tertibini karırlııtırmııtar. Haf. 
tının maıyyeu gGnlerlnde ve· 

rllecek olan tedanalır bir çok 
Ailelerin eğlence lhtlyıçlarına 

ceup Yerecektir. 

Eden 

dra'da M. Flan-
den'fe Konuştu •. 

Parla, 28 (A.A) - Londra'dı 

daa Frans•& dıtbakan• M. Flln 
den ile laglltere dııbıkanı M. 
Eden araeındı yapılın konoımı· 
dan bahseden Mıten g11eteal 
diyor ki: 

"Bu gOrtlıme 11mlmi olmuı 

ve iki bıbnan ınıola11l aly111 
hakkındaki görGılerlnde tım 

bir beraber ilk bolundo~onu gna. 
termlotlr. 

Ôu gazeıeıl; FIAodenln Renin 
11kerllkten tecrld edilmiş böl· 
gealle d~nlz konferanaa mee't· 
leelnl gkrlımek lıtedlğlnl n 
herhalde bo meı'elelere temu 
edileceğini yazıyor. 

Profesör Etem 
Afganistan 
Oniversitesi rek· 
t6rlOğOne atandı 

latınbal 28 (ôsel) - Ünl· 
nralte bokok fıkGlteıl prc>fe· 
ıllrlerlnden Etem Menemenci; 
Afgan haktlmetloce Afgan ftnl· 
•erıheal rektGrlOitlne tayin 
edllmlttlr. 

Pırla, 28 (Radyo) - Ro1· 
terin hılyıa cepheılndekl ıy· 
tarı, ltalyan'ların Megell'yl lo· 
gıl ettiklerini Ye kuıbıoıDı 

eneli 26 İtalyan tayyareıl t•· 
rafından bombardıman ecUJdl· 
ğlnl n . fıkıt hiçbir n tabrlb 
edilmediğini n MegeU'nln B•· 
beo'lerce daha enel tabUye 
edllmlı olduğunu haber •er· 
mektedlr. 

Başbakanımız 
Yunan Elçisini Kabul 
Ederek Konuştular 
Ankara, 28 (Ôıel) - Baıb8· 

kın İamet İnönO; bogtln :Yo· 
nın h6kdmetl elçlılal kabal 
ederek bir mOddet görtıımletOt· 

Resim ser-
gimiz kapandı. 

İıtınbul, 28 (Ôsel) - Mot· 
kova'dın bildiriliyor: Modero 
Tark realm aerglal kıpınmııtır. 
Sergi 18 bin klıl tınfınd .. 
ziyaret edllmlıtlr. 

Sabık Muharib· 
lere Tediyat 

Ruzvelt, maliye 
mftsteşarı ile anlaştı 

Vaşington, 28 (Radyo) -
M. Rozvelt, sabık muhırlblere 
tedlyat yapılm11ı lçla mıHJe 

mtlatetarhğı ile mut•bık kal· 
mıotır. 

Hakumetln bu hoıoıtı 4~· 
rlne aldığı Halle bClytlk ye 
mDhlmdlr. Yedi milyon mo•· 
mele yapılacaktır. Bunan f çlnde 
6 aylak bir mGddet lilımgele· 
cektir. 

Maliye mGeteıarı M. Morgeo 
TH, M. Vllyımı ile 38,000,oOO 
bononun aoretl tevsii etraf.ad• 
anlıımıştır. Şimdiden tedly•' 
yıpılıbllmeal için 120,000,000 
dolarlak bir kredi ıçalmııbt· 

Kar Fırtınasında 
3 ö)Q Var! 

MoııkoH, 28 (Radyo) -
K.arım'da (Alek11ndır) da kıl 

fırtınuındın birkaç n yıkıl · 

mış, tlç klol aımaotdr. 

Ingiliz zırhlıları 
Lonclrı :l8 (Radyo) - Jto• 

veatrl ıırhhaı lnglltere'ye d60' 
mtııt6r. Sldor.y ve Lemberl 
zırhlıları dı lngtltere'den Ü'· 

belftttarak'ı hareket etmltlerdlt· 
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'o;:;niş~rktan ş E H i R H A B E R L E R 1 
Bir MisQU 
., n" mııvaffakıyetin P.n büyük 
~ere(i Aıatürk'lc Dr. ~iras'a 

aid olmak İcab eder 
'" lrık'•n milletler cemiyeti ge· 

nel ıekreterllğtne boşvurarık 
ônQmaıdekl toptantıdı gôrGtd· 
lecek olıo İran lbtllAfının Hı 
teden çıkarılmasını letemeıl 
ortı vuk memleketlerinde yer· 
leımekte olan doıtcı manlle• 
betlerin yeni blr delll ve mi · 
ıalldlr. 

Bo lbtll&r, ŞattGlanp nehri 
•berinde bir ııoır anlaşmazlığı 
idi. Bo UlrlCl anlıımnlıldar 
her De kadar doetca kotarıla: 
maz ıeyler değllee de birçok 
mtlletler bu gibi haıoalarda 
tendi arılarında •nlıeamı· 
mıkta v ı 1 e 0 ne ar cemiyetine 
kadar bışvormıktadırlaf. Bu 
eebeple Irak lle lrın'D doğru. 
dan doğruya konovmalar Y•· 
P•rtk kendi l~lerlol halle ka · 
rar 'erfşlerl ehemmlyetelz •e 
kılçtUt bir hAdlee tellkkt edil· 
memelidir. 

Fakat bunun ehemmiyeti, 
bundan da daha bOyiUt ve ile 
rldlr. Ttlrldye, İran, Irak, Af. 
ganletan; eeaelırı Cenene'de 

brarlaıtıralmıı olan bir ıdeml 
tecavtıı paktını imzalamak Clze. 
redlrler. 

Bo dôrt devlet hem ckono. 
mlk menfeatlerl, hem de din 

birliği dolayı!tyle aralarında 
Hğlam bir blok yapıyorlar ki 
garpta ayni vızlyette bulanın 

dnletlcr, ayni teyl yııpmık.ta 
aciz kalmışlarclar. 

Ba muvaffakıyetin en ha 
yGk terefl kendi dıo eıyaeaeıoı 
eıkı bir eurcttc kontrol altında 
bulunduran Mustafd KamAI ile 
onun dıe l:ııhoı doktor Araı'a 
ald olmak icap eder. 

Enr:lt Sovyd Roeya ile bir 
ittifak ıkdetmekle işe baolıyıo 
Tftrldye, (Bu htifHk 1933 de 

yenilenmiştir) kendisi merkez 
de bulanmak GzP.re emin ve 

sağlam bir blok yaratmak için 

. de.ımlı bfr ıorette ç !1emıetır. 
1934 de doktor RcıetO Arae'm 

gayretleriyle lmzılanm19 olan 

Balkan paktı Tarklyeoln garp· 
ta emniyetini Bağlamış, şimdi 
Y•p•lacak olan Aeyı paktı da 
bu dairenin ıark tırafındald 
Çeneelnt tamamlamak tbere 
bnlunmuotur. Bandın ıonra 
yalnız Bulgırlıtan •e Akdeniz 
•rıh~ı kalmaktadır ki Tarklye 
bunu da eağhyı'hllmek için Lo 
ıao moahcdeıloln yaeak eıtl~l 
Cınakkaleyl tahkim etmek dl · 
leAlol gOetermeluedlr. 

Tarklye, donlarla çenllmlı 
bir •aılyeıte bulunduğa için 
Altdenlı'dekl doımanlırına kar· 
ıı daha az ıılolrll bir gôzle 
bıkabilir. 

Maoçeater Gardiyen 
17 son kanun 1936 

Almanya 
Macaristan ----···· "ricaret Mnna· 
sehetleri lnkişatta. 

Almınyı Tark ticaret oda· 
ıınca Almany• · Mıcarlıtın ti· 
caret mukueleel hakkında hı· 
zırlınmıe olan bir rapor ıehrl 

mlzdekl altltadarlara gelmlotir. 
Bu raporda ıeoğıd11kl mıldmat 
Tardır: 

Mıcarlatan ticaret babnı bu 
hafta Berlln'J ziyaret ederek 
alakadar Alman mıkamlarlle 
Alman • Macar ticaret mana-

•~betlerl hakkında konuomı· 
larda balonmoıtor. Bıkan; Al· 

man mıtboıtına ıtığıdakl be· 
yanatı vermlotlr: 

" - Almanya • Macırletan 
ticaret mOoaeebetlerlnl yeniden 
tanzim eden ve iki ıeoedenberl 
tatbik edilmekte olan aon mn· 
kavelenln ak.dile Almanya; Mı-
cadıtan'ın ticaret b14nçosonda 
gerek lthalAt, gerekıe ihracat 
bakımındın birinciliği almıo 
bnlonmıktadır. Her iki htıku 
metin uzağı, menfaati ğOren ti · 
caret ılyaeetlert eaycefnde Al· 
maayı; Macarlıtao zlrHt mıh · 
eallerl için en bftyftlı.: bir pı · 
zar hallne gelmlıtlr. Bu lee 
ıun'f olarak temin edlJmlo bir 
inkişaf d.-~Udir. ÇOnkcı Almanya 
aeırlırdan beri Macarletan'ın 
gerek tablt1 gerek cograf i bir 
etırftm pazarıdır. Ôteynndın 
Macarletın da Almanya'nan h · 
hallltını geçen yıl içinde üçte 
bir kadar nrt1rmığa ..nn•af fak 
olmuotor. lıbılAh artın mal 
lırde& Mıcarletao'da Otedenberl 
tanınan •e kaliteleri hibaılle 
tutulan değerli Alman analları· 
dır. Iote bôylece kıaa bir za· 
manda boyalı: terakkller gOı · 
teren Alman · Macar ticareti 
iki tUke devlet adımları arı · 
eında tem&Bları lcabettlrmek· 
tedlr. 

Kaldı ki bna:tınkft mukavele 

ve tartlar altında her hangi 
lkl alke ıraıındakl ticari mft 
nıeebetler dalma iyi yollara 
gitmektedir.,, 

Bir mOddet evvel bir Alman 
heyeti ticari tetkiklerde bolun. 

malt •e Japonya, &hnçorl ile 
Almanya ara11odakl ticaret mtı 
naeebetlerlnln bftyfttülmeıl im 
kAnlarını arattırmak için la· 
ponyı'ya gitmişti. 

Almın gazetelerinin yazdık· 
tarını gôre bo heyet: japon· 
ya'dakl itlerini bltlrmit ve dl · 

~er bazı memleketlerde tetkikata 
gitmiştir. 

Gnmt"ilk 

Hammalları Tarifesi 
GOmrOk hammallın tarlfeılnl 

tcıph ile meegul bulunan ko . 
misyon hogflo oda ealonondı 
tekrar toplanacaktır. 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

Bugün senenin en zarif, en fantazi Fraopızca ıözlil ve 

ıarkıh büyilk komedisi 

Gece Bülbülü 
BENRY GARAT tarafındın temıll edilen gençlik, 

HYk, neı'e, ıtk, muılkl ve kahkıh• f Uml 

Şehrimize Ceviz~ Büyük· 
lüğünde Dolu Düştü. 

Bundan Sonra Şiddetli Soğukların 
Başlıyacağını Söyliyenler Var. 

Don ogleden ıonra bava 
birdenbire kırarmıı ve gakyftza 

ılyıh yığmar balotlarlle örtal· 
mtııttır. Bulutların İzmlr'ln 
barometreıl 11yılın (Çıtalkaya) 

tepesi üzerinden tlmıle do~ru 

ıOr'ktle ilerlemekte olduğunu 

görenler şiddetli yağmur yağa 

cağını hilkmetmckte gecikme 
mi olerdl. Saat 17 raddeltılnde 

ılddetll ve ıftrekll gôk gtırle· 

melerl arasında yağmur yağ 

mıya baıladı. Bir aralık oebre 
ceviz büytıklOğtınde dolu dftıtft . 

Fındıktan dabı baycık olarak 
dOşen boz parçaları pekçokto. 
Bazı evlerin cam•arı hUe kı · 
rılmııtar. 

Bereket verıln dolu az de· 
vam etmlı ve bir11 ıoora tld · 
deıll yığmor bıılamııtır. Sfyıb 

balatlar ılmale geçmekte devam 

ettiğinden bir iki ıaat soura 
gökte ıy ve yıldızlar gOrCllmeğe 
bıtlamııtır. 

Dola aarekll ohı idi ıebıe 

bahçeleri ile me1H ığaçları 

mOhlm sararlar görf'ceklerdl. 
Çilokft çiçek açmıı meyve ığaç 
lan çoktur. 

iri taneli dola yığııı; bundan 
ıonra ıoğokların baılıyıcağına 

ve şiddetli kıı olacağına delil 
olarak gôıterllmektedlr. Urlaya 
da şiddetli yağmur yağdı~ı dolu 
dilotOğtı ıaylenlyor. 

Bina Vergisinde Yüzde 
Yirmibeş Tenzilat .. 

~~~~~~---ı~~~~~~-

Y eni Kanunun Tatbiki Hakkındaki 
lzahnnme Valiliğe Geldi. 

Blnı Vf'rglıl kanonuna ek· 
len en 23 2 Sl35 tarf hll ve 2870 
11ayıh kanon ile bo kanonun 1 

tatbik ınretl hıkkındakl izah· 

nıme maU)e vekltetlnden n· 
llll~e gelmlttlr. 

Kanona göre 1326 t11ibll 
mülğa mOeakkafat ve 4: Tem 

muz 931 Te 1837 nom1rıh 
bloı vergiıl kanonlarını gôre 
1340 1932 mali yılları içinde 
umumt tahririne bıılanmıı olan 
şehir, k11abı ve köyltrdekl bl · 

nal1rın kat'lleımto tradlar1Ddın 
yftzde 25 l lndfrll6cektlr. 

Yalnız yakanda y11ılı 8606· 
lerde tahririne baılanmıt olan 
binalardan lradlarının tıbml· 
nlnde veya 1934 •eya 1935 
yılları rayiçlerinin n1Zarı ltlba· 
ra alındığı bidayet veya lıtlnaf, 

yıhod temyiz komlayonl1rında 
taerlh edilenler ve keıbl kat'I· 
yet ettik.tın ıon ·a frıdlarında 

tadlltt yapılmıı olanlar bu ten· 
zilden lıtllıde edemlyecekl6rdir. 

İzahnımede ek kanundan lı · 
tlfade edecek binalar ıa ıoretle 
gOıterllmektedlr: 

11Gerek 14 Haziran 1326 
tarihli mOlga moeakkalat ver 
glıl bonon Te gerek 1837 aa 
yıh bina •ergfıl kanonu hd 
kamlerlne nazaran 1340 mali 
ıeneel lptldaaından 1932 malt 
yılı nihayetine kadar umum! 
tahrire haelıomıı ve bu ka· 

' 

nonon neoredlldlğl 30 12 935 
tarihine kadar tahrir ve hlr11 

tılerl bltmlt olan ıehir, kaeaba 
ve koy cftzvfttamlarındıkl hl· 

lt\mom blnılar, ltlrH itleri ta· 
·mamen bltmemlt olan eftnft · 
tamlarda yalnız 30 12 935 ta 
rlhlne kadar iratlara katlleımlş 

olan binalar ve muaddel Irat· 
ların hangi sene rayicine göre 

takdir edildiği, tahmin nya 
lıtlnıf ve temyiz komlıyonları 

kararlarında yazıh olmıyın, 

yıbod 1932 ıeneıt ile oodın 

evvelki ıene rayicinin nıaarı 

ltlbare ahndığa ılkredllmlı olan 
ve umumi tahririn tatbikinden 
ınnra hiç bir ıoretle tıdllAt 

gOrmlyerek umum! tahrirde ko· 
nolan iratları ftzerladen Terglıl 
alınmakta olan binalar kanon· 
da gôıterllen yftzde 25 nhbe· 
tindeki tenıllAuan lıtifade ede· 

celderdlr. 

1933 malt aeneıl lptldaıın· 

dın itibaren umumi tahririne 
baılanmıf nyahud 1935 mal! 
yı'ıodın enet umumitahrlrlne 
bıılanıp ta omomi tahrir m4· 
naıebetUe konulan lradları 

30.12.935 tarihine kadar kat· 
lleımemlı bulunan binalarla 

umumi tıhrlr neticelerinin tat· 

blkine bıolaodıktan ıonra 

1837 ııyıb kanunon 27 nyı 
29 uncu maddeleri hf&kGmle· 
rlne göre ferdi veya mevzii 
tadilat ny• kalb, lfrığ nya· 
hud ifraz, Jnıaat dolıyıalle ta · 
dllAt komlıyonlır D~ lradları 

yeniden takdir edilen binalar 
ek kanaoaada göeterllen tenıl· 

IAUan lıtlfade edemlyeceklerdlr. 

Ayrıca· Muaik. ü t ti · · d J 
• • 

1 ı a an ıerııuo en ohınna Brabmı'ın La·Bohem operaaından bazı parçalan ile meıhur Ninnisi 
FOKS «Türkçe tözlü dünya hıberlerh BEŞiKTAŞ talumının Atinıda yapbğl futbol maçı 

Kınanan birinci matldedade 
yHılı binaların gayri •f 1 Irat· 
ları odan yOsde 25 1 tenzil edil· 
dikten eonra geri kılan miktar· 
larıadan1 1837 •y•lı kaaaaan 
9 onca mıddeal mucibince ltfı 
'ffl idame murafı karııbi• ola· 
nk ayrıca ybde 20 ıl lndlrlle· 
rek bıklyeıi 1935 maU ıene· 

ıladen ldberea werglye maanh 
lttlbu elaaeaakbr. 

SEANS SAATLERİ: Der gün 15, 
17, 19, 21.15. Cumarteei 13 15 tıle· 
be eeanaı. .Paaar 13 te ilbe eeana 

Kınaa• lklacl maddeli ma· 

logiliz :Krnh 
loio lzmirde Ru· 
hani Ayin Yapıldı ...... 

Mf&tenf fa loglllı kralı be· 
ıtncl Jorjon cen .. eıl dfln 
törenle Londra'dı defoedil· 

mlıtlr. Bu mftnaaebetle ıehd· 
mlı loglllı cenerıl konıoloelağa 

lttlaalladekl protlıtan kilise 
ılnde ruhın! bir lyln yapıl · 

m•ttır. Ayinde vall, mdıtahkem 
me•kl komutanı, ıarbay, em 
niyet dlrektara 'ffl diger bası 
memurlar relılerl ile ıehrl · 
mlıd~kl konıoloılar 'ffl dlger 
duetlller bolunmuılırdır. 

Şebrlmlıdekl reımlğ binalar· 
dıkl bayraklar dı dftn yarıya 

kadar çeldlmlttl. 

Yeni fjman Tarifesi 
ôoamazdekl aluaylık dene 

için yeni Umıo tarifesini teablt 
etmek Ozere toplanan Uman 
tarife komlıyono meaalıln bitir· 
mittir. Yeni tırlfede boza eoy•· 
nın ffıtlerlol korumak için 
kftçtık indirimler yıpılmııur. 

Tarife taıdlk edilmek asere 
Ekonomi babnhğlDı gönderi· 

lecektlr. 

Yaralamış . ...... 
Kavganın Sebebi Tıtrla 
Şınırı:Mes'61esidjr 

Comıovaıı pablyref pjn Do· 
vell k6yftnde bir ıarlıa eıpıq 

mee'eleılnden bnh bir kngg 
olmoetur. Ayni köyden Bfl!e· 
yfn oğla Moıtıfa ile &lef}qıe~ 

oğln Muıtafa'oıD araeında ıar· 

lanın •ıktfle teıblt edfJmemft 
olan ıınırı ytızftoden; araeır11 

ıgıı kngıları oluyormoı. Ev· 
•elkl gftn bn kı•g• btlyOmOt 
n Mehmed oğla Muııtafı elln · 

de bir t11hra oldulo hılde Hö· 
seyln oğln Muıtafa'oıo Oıerlnq 

hftcum etmlttlr. Kavgayı ka· 

rııan Haıeyio oğlu Moıtafa •e 
karııı Tehe'yl dlAer Moıtafı 
bıı ve kollarından yaralımııtır, 

Balo Hazırlığı. 
Kızılay koromuoon yıllık ha· 

loıonon geri barakılıcığa hak· 
kında bir ııyla vtrdı. Dün 
yıptığımız tahkikata gôre oayl• 

111l11zdır. Balo; l Şubat akşamı 

htıkdmet konağı ıalonlarında 

nrflecektlr. Balo için btıyilk 

bazuhklar devam etmektedir. 
Hftktimet kooı~ı aaloou balo 
için fevkalAde bir eekllde ıftı· 

lenmlttlr. 

Namus Mes'elesinden 
Çıkan Bir Cinayet. 

Değirmenderede Bir Y nrnk, Karısını ve Kendi 
Kardeşini Bıçakla Yaralıyarak öldDrdil. 

clblnee yftıde 25 ıeozlllttıa 
taılfıde edemlyen blnı •bipleri 
2870 •yılı kınanan mer'iyet 
mnldf11e koooldolDnD 80.12. 
935 tarihinden itibaren bir 
ıene içinde ferdi tıdllAt letlye· 

bilirler. 
Ba htlktlm, makelleflerl 4ç 

ıene beklemek kaydından kor· 

tarmaktadır. Bo tıdlllt 1837 
nyıh kanonun 27 inci madde· 
ılnde y11ılı diğer kayıt ve 
eaaılara tabi olıcaktır. Yani 

tıdllAt lııenen iradın ••ı•rt 
ylade 15 nlebetinde dtltmtlt 
•eya bo tenezsGlftn biç ol· 
ma ... iki eeneJ de.Hm edrblle· 
cek 1ebeblerden ileri gelmlı 

balunmaıı ıarttır. 

2870 ııyılı kınan mucibince 

yapılıeık teasUAt 1935 mıl! 
ıtıneal nrgllerlae de pmll ol· 
doğa için bu kınanan neırln 

den enel ybde 25 tenıillt 

yapılmakuaın talutl edllmlt ol.o 
Hrgl fulalan belediye, tllAyet 
'ffl bmml idarelere alt bl11ele· 

rlle birlikte, •hlplerlnla takıltl 
geçmlt Hrgi borçlarına mabıab 
edilecek n nrgl borçlan yoku 

aaktea •blblerlae geri •erile· 

cekdı. 

Elif ile kardeot Bekir araeın4ı 

bazı mOoaıebetler bolunduğgou 

hleeedcr gibi olmuştu. 

Enelkl gece çadırdı oolırı 

yakalıyınca bıçığını çekerek 

b .. m karaııoı, hem de kardeelnl 

OldClrmOotftr. 80 cinayetten 

sonra kaçan Oımın jandırmı· 

lır tırafıodın tıklbedllerek 

dftn tutnlmuıtur. 

Clnıtyet tahkikatına mftddel · 

umumi munlnl Şnkl Soner 

dtln el koymuıtor. Maddelomn· 

mi munlnl; dftn geç vakte 

kadar cinayet yerlndtn ıehrl· 

mise dönmemiş bolonoyordu. 

Katil Oımao da bogftn eehrl· 

mise getirilecek tahkikat evrakı 

ile m6etıntlkllğe verllecektlr. 

Fuhuş Mnca
dele Komisyonu. 

Fohut ve fohuı yOıOnden 

bulııan haetalıklarla mClcadele 

komiıyonu dan 6ğleden evvel 

Sıbhı.t ve içtimai Mouenet 

madftrft doktor Cnd-,t Saraç· 

oğlo'nun ba1kanlığ10da Sıhhat 

madftrl61Cl blnaeıacla toplınmıı, 

bir halta içinde blrlkmlı olan 

itleri çıkarmııtır. Edilen DiBi· 
haller aıerlne fahoı hayatından 
çekUmeğl kabul eden ve ev· 
lenmege karar Teren birkaç ka· 
dımn kıyıdları da dftzehllmlı 

ve kendilerine her lftrUl kolay· 
lık göıterllmlttlr. 

Elektrik Tarifesi 
ÔoGmaldekl altı aylak dene 

için elektrik klloHt tarlfeelnl 
~enlden teıblt için toplanan 
kllont tarife komlıyona tet· 
ldklerlne dnam etmektedir. 

Komlıyon relıl olan naf la ko 

ml1erU1i nklll Hilmi butalan · 
.t.ııadaa dla toplantı yapılı· 

mamıfbı. 
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Ateşin Hakimi 
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Fıbt tecesaiJı tabiatını hlı· 

petmlı idi. Donun için Napol· 
yon, Ory.n gemlılnde kadınlı· 
rın tecenOıd itini ba muılr 

mahluka vermfttl. 
Bu nılfede fevkalade mu· 

nf fekıyet gôıterdlğl için de 
İıkenderlye'ye çıkıldığı zaman 
da vaalfealne denmını bildir· 
mfıtl. 

Napolyon Lefokard'a: 
- Kıhlre'do •eziyetin fena· 

laıtığıoı aanıyorum! 

Dedi. 
- Ôylo 11nıyorom. Birkaç 

dftkktnJa blrbç evin taarruza 
ve yığmayı ugradıgını doydum. 
Maamıf lh bu h4dlıelere in ti Zir 
11ruıf idi. Çankd 300,000 
oafoılu bir ıehlrdo bôyle za. 
mınlardı bazı klrıııldıkl1r elbet 
olur. 

- Ben yarın Kahfre'yo gir· 
mok niyetindeyim. Maamaflb 
ıehlre glrlılmln kın Ue alaka
dır olmım11ıoı lıtlyorum. Siz 
enelce Kıhlre'de boJondunoı 

değil mi? 
Evet, dart ıene balon· 

dom. 
Yerlller araaından doat· 

lok peyda ottlğlolz klmıeler 

nr mıdır? 
- Evet generalim! 
- Donlar arasında ydkaok 

mevkllller var mı?. 
- Bunlar içinde on ziyade 

Şeyh Ebu Abdollıb ile doatlo 
ğom vardır. 

- Ntıfuza nr mıdır? 
- Ent, generalim.. Mem· 

IQ.klerln mftlki Amlrl lbrahlm 
beyin ıkrıbaaındıodır. 

- Siz ılmdl arıb elbiıeal 

giyecek ve hemen Eba Abdol· 
lab'ın nezdlno gldecekslolı. 

Benim mt\thlş bir harp ve 

darb adamı olduğumdan, beni 
doatıno kartılımadıkları tık· 

dlrde kılıcımın darboalnlo çok 
ığıı olduğundan bahıedecek· 

ılnlz! 

.. Bandın başka Mmr'a pek 
bcıyftk hır ordu getirdiğimi ve 

bu ordunun benim kumandam 
altında hiçbir zaman mığlQ.b 

edllemly~ceğlnl llhe edecekel· 
nlı; ve, ne eşh111, ne de eşhı · 

aın servetine ve mall1rına •e 
ne do Mıaır'hların dinlerine 
tecavCb otmlyeceğlml do ıOyll· 

yecekılnlzl 

Nıpolyon ıôzftne devam edo· 
rek c1101 bozm11ıoa: 

- Onlara iyice anlat ki en 
kaçak bir muhalefet ve moka 
metle karşılıştılı m tıkdlrde 

Kablro'yl toplerımla hıllıç pa· 
mnğo gibi berhava edeceğime 

emin olıonlır, haydi! 
Dedi. 
Sahte yazba11, cesaretlenMek: 
- Generalim, dedf, bora· 

larda ozon mdddet boloomoı 

olmaktan doğan bir tecrübl'lme 
lıti ... ıden aklıma gelen bir pl4· 
oı ııOylemekllğlme mOıaadenlzl 

rica ederim. 
- Sôyle .. 
- Beyıoatınızın Kıhlrelllor 

ftsednde 14zımgeleo tealrlerl 
yıpıcağına ıGphem yoktor. 
Fakat bo adımlara blnz bıhılş 
ile aôz al)ylereem muvaf fıkıye · 
tim çok dıhı mükemmel ola· 
caktır. 

- Doğru... Bo arabl1r nez· 
dinde babılo en kanetU bir 
ı:Clfoz vaauaııdır. 

.. Sise timdi bir tediye emri 
verecellm ve ordu ves11ed ba· 

nan muhteviyatını ılso 

oluak nrocoktlı. İktbhı 
yeter mi? 

ıltıo 

lira 

- Fikrimi ıormoı oldnğu· 

naz için hlçolmısaa ha mlkra· 
rın iki mlılfae ihtiyaç oldotano 
arza ceaaret buluyorum! 

- PelrAIAt .. 
Napolyon, f lldltl kakmalı 

abınoı bir m111 bııına geçti 
ve oldukça blçlmıls bir y111 

ile dôrtblo liralık degll, beıbln 
liralık bir ita emri yHdı ve 
lmHladı. 

İta emrini caıusa outırak: 
- Bunu hftınG ıoretle kal· 

lanmığa çahıınıı!. 

Dedi. 
- Generalim ... Ôylo tahmin 

ediyorum ki, yarın, yıhud bir 
gGn ıonra Kıhlre'yo ıolbon 

girmenizi temin edeceıtm. 

- Eger hu lılerde ırzum 

dabllinde muHffık oluraan 
aıoa dı mdktfat vereceğim. 

Nıpolyoo ma1111ndın kalk· 
mıdı ve Dlrektoar ldareelne 
ıafer raporuna y11mığa baı 

lıdı. 

Bu ıırada 

relıl general 
da ve: 

erkhu harbiye 
Bertlye gOrOn· 

- General, kadın muharip· 
ler golilllor. 

Dedi. 
Nıpolyon kalemini eUndon 

bıraktı ve ıyığı kalkarak go· 
lenlerl ıeyre bıılıdı. 

Gelen altı kiti idi. Da altı 

ıOnrl cidden birbirinden ya· 
mındı. Kıdın mahırlblerln 

elbiseleri hllA barut damını 

kokuyordu. 

Kıdınl1r ktf 1 derecede ıGı· 

lenemomlılerdl. General Bertl· 
yeden kendilerine blru çeki 
dizen vermek için mlAıde 

alamamışlardı. 

Erklna harbiye rebl, kaman· 
danının, ondôrddacCl Lal gibi 
beklemekten hiç boılanmadıAını 
iyi bildiği IÇln, bdin uker· 
lere: 

- General dal b3ylo gir· 
mekten daha slyıde hoılanır!. 

Demlıtl. 

Maamaf lh, kadın mabarlp 
leı de Nıpolyon'nn ba davedae 
Adeta can atarak koıpnoılardı. 

Ba kadınların belki de Nıpol· 
yon'o bııtan çıkarmak hun· 
ıundı beniz bir dGıGacelerl 

yoktu. Fakat bu dandn sadece 
bir d de~n. ayal samanda 
bir takdir için oldoiuna hepsi 
emin idiler. 

Kadınlar bo zanlarında al· 
danmıyorlardı. NapolyC'n kadın 
moharlplerl gCUer yflzte karıı· 

lıdı, ve: 
- General Bertlye ılzln 

harpte göatordl~nls bhraınan· 
lık te y1rİrlıkları bana bildir· 
mlştlr. Bunun için Oryaıı ge· 
misinde gtılf oldağuoazu agren· 
dlğfm 11man ha bareketlnfıe 

göz yumduıum için hiç m4te· 
enli değlllm .. 

"Hıreketlnlı, ne kadar htind 
niyetle olur1a olıon, bir c.,sayı 
lcab ettiren bir hareketti. 

"Hidlaat bııka ıurette lnkl· 
ıaf etti; vodvil teklinde bıtlı• 

yın ba tıln baylece bir deatan 
halinde bitmesi beni çok mem· 
nuo otmlıtl. Şu andan itibaren 
kadın elblıeıl gf ymenl11 de 
mft11ade ediyorum. 

Dedi. 
- Sonu var 

Habeş Cephe .. 
le~inde Vaziyet .• . .. ... 

- Btıtırlfa 1 el 11blfede -
Şlmıl copheılnde, eıcftmle 

Makallo blUgeslndo İtalyan uçak· 
lıı-ının lıtlkıaf feallyotl kayde· 
dllmekteaır. 

Adle·Abıbı haberleri moha· 
robenln devam ettiğini bildi· 
rlyarlar. Fakat bunların çoğu 

kGçftk mftıademelerdeo ibaret 
olduğu ınlııılmaktadır. Esaıen 

iki taraf ta milhlm zıylat ver· 
dl~I tçln kendilerini toplamak 
lbtlyıcındadırlar. Bundan do· 
layı bir mftddet bu balgedo 
mdblm barok.Ata intizar edile· 
meı. 

Cenupta Nogelh.dtın hareket 
eden İtalyan motôrlll kolları 
akınları e1naııoda ciddi hiçbir 
mukavemete teaadftf etmemlı
lerdlr. 

Rıı Doıtı kılaları kftçilk 
gruplu hılf ndo daha kolay 
toplanmak için dağlık bölgelere 
dağılmıelardır. Bu hal, R11 
Deıta orduaunun dığılmıe ol· 
doğnnu gaıtermekte lıo de, 
Royter'ln Adla Ababa'dan al· 
dıgı bir telgrafa gare, Sldımo · 

dan gelen bir bıberde, R11 
Deıta'oın ouı kuvvetlerinin 
muharebeye lıtidk etm<ıdlğl, 

Baboı'lerln Mıdera'yı ellerinde 
ltotmakta olduktan ve bu mev· 

kle doğru takviye kıtaları gel· 
mekto bulunduğa bfldirtlfyor. 

Roytor Ajaoaanın bir Ha· 
beı tobliğloe dıyıoarık Adlı· 

Ababa'dıo aldığa diğer bir 
telgraftı; dtıo bir İtıl yan la· 
tlkıaf OÇl~IDID ıhodlye kadar 
kaydedilen on uzun latlkıaf lar· 
dın birini yaptığını, açığın 

İtalyan ılmıl h1'tl11ından hı· 
reket ederek Setlt nehri yakı· 
nanda Blrkotaprea dağı flze . 
ılnden ve ıonrada Gojjım vlll· 
yetlndokl Babat ve Gondar 
ftıerlnden açarak ayni yoldan 
geri dôndft~I bildiriliyor. 

İneç haataoeıl Az11ındao 
bir kıımı Adla Ababa'ya var· 
mıetır. Dlğorlerlde bugdo bok· 
lonmoktodlr. 

Banlar geçen ay &onunda 
Dolo yakınındaki bombardı· 

mındın ıonra kurtırablldlklerl 

kamyool1rla techlzıtlarını Ne
gelll yakınında bırakmıya mec· 
bar kılmıılardır. 

Si damodıkl Babeı kızılbıç 

baıtaneelnl idare etmlı olan 
Kanadalı Dr. Bubor do techl· 
satını kaybetml•tlr. 
Sldımo bombardımanında bin· 

lerce hayna telef olmoıtuı. 
İıtanbol 28 (Özel) - Adlı· 

Ababa'dan bildiriliyor: Reamiğ 
bir Habet kaynıtından habor 
verlldliloo göre İtalyan'lar ayın 
20·23 tlncCl gClolerlndo voku 
bulan ılddetll huplardı kıy· 

bettiklorl ınkGlcen yerleri 
tekrar elde etmek için mftto· 
madfyen uğraımaktadırlar. Ba· 
beı kuvvetleri; İtalyan'ları md· 
temadiyen tıclı etmektedirler. 
Fakat ba münforld mileademe· 
ler hl~ harp oll!rak kabul edl. 
lemoz. Babet'lorln bu elddetll 
harpluda takip cattlklerf gayo 
ltılnn'ları Makallo'yl tahliyeye 
mecbur etmek için Adoa·Ma
kallo yolunu keemoktl. 

Lonclra, 28 (Rıdyo) - Adlı· 
Ababa'dan gelen baborlore gOre 
Italyan'Jar Habeı Sallblahmer 
h11tınelorlnl bombardıman et· 
mektedlrler. 

Romı, bu haberleri tekzip 
etmekte ve İnglllz'lerln Habe· 
ıtıtıo'a ıe•kettlğf dam dom 
karıanlarının lıtlaıalt haberle · 
rlnl b11tırmık için çıkarılmıı 

.. ,ıaıar addeylemektedlr. 

General Graçyani Kuvvetleri Dab8 
Bazı Mevkileri Almışlar ! 

Tigre f~ephesinde Habeşlerin Yeni Bir 'Taarruzu po~ 
kürtülmüş. Desta'nın Bayrağı ltalyaiıların Elinde Jorİ' 

Roma, 28 ( Radyo ) - Ce· 
mıhta V dara cepbeelnde graç· 
yıol kıt'al1rı Mokodtda mev· 
kliol totmuılardır, birçok oto· 
karlar vo birçok mfthlmmat 
ltalyan'Jarın ellerine dG1mft1tOr. 
R11 Deeta'nln bıyrağa dı ltıl · 

yao'ların eline dGımfttUlr. 
İtalyan'lar, Habet ordoıona 

alt birçok erzak ve mftbf mm at 
depolırını elde etmlılerdir. 

Ba kıt'al1r, Negelf ile Da· 
ua Pormo araıoıdald movasa· 
IAyı temin etmlıtlr. 

General Graçyaol neırettlğl 

bir emri yevmtde gerek ltalyın 
ve gerek Somıll yerli askerle· 
rlnl tebrlk ve takdir etmlttlr. 

Şimal cepheılnde, Ttğre'de 

dı~lık mıntakalarda yeni bir 
h11b olmuı ve dôrt saat ıtır · 

mOıtOr. 

lıılyıo'lar; Habeo kuvvetle· 
rint pClıktırmdttOr, tayyare fı· 

•llyetl devam etmektedlrr. 
Romı, 28 (Radyo):- Asma· 

ndın bildiriliyor: Maeıvva ile 
Aımara arasındaki tfmendlfer 
mdnakal&tı bundan sonra gcınde 
iki defa yıpılacıktır. 

Roma, 'ıS (Rıdyo) - Cenu· 
bt Somıll'den bildiriliyor: 

Goloı bblleıl relalerlle bir· 
ilkte general Graçyanl ordusu· 
na teellm olmuıtur. 

R11 Ueıta'nın metruk eıyaıı 
ansında bir Belçika 11bltlno 
ald birçok hoıuıi evrak ve eı · 
yı bolonmoştor. 

Esirler arasında da R11 Deı· 
ta'nıo husoıi kAtfplerlnden hl· 
rlal nrdır. 

Goloı kablleıl Bıbeılller 

aleyhine barba ıovkedflmesloi 

ietomlıtlr. 

Teıllm olan ealrler, açlıktan 

ılkAyet etmekte ve yemek lato· 
moktedlrler. Ayni zamanda İtal· 
yanlar tarafındın gôrdGklerl 
hdanftmuameleden beyanı mom· 
nnnlyet etmektedirler. 

Roma 28 (Radyo) - Nogo· 
Udenl blldlrlliyor: 

İtalyan kıtaları muhtelif la · 
tlkımotlordo ilerlemekte ve 

tanklarla motôrHı kıtalar Say· 
dımoda Tnkonl mnldlne gir· 
mittir. Stharl do Uolmol'un 
cenobuna nımııtı. 

General Graçyınl, dftımının 
toplınm11ıne ve imdat ılmuı· 
na nklt bolmıyacık bir adı· 
atle takibini emretmlttlr. 

Roma, 28 (Radyo) - Gene· 
nl Graçyanl'den Rema'yı gelen 
bir telgrafta cenah cephesinde 
İtalyan ve Habeı kanetlerl •ra· 
aında mlAdomelerln dnam et· 
mekte oldoio blldlrllml1tlr. ltal· 
yan ileri kolları beı lr.amyoa 
elde etmlılerdlr. Donların Gsor· 

Adlı ·Ababa 28 (A.A) -
ltalyan'ların ayın 20 al ile 23 d 
aruında kaybettlklrırl mevzileri 
tt'krar almak için mdtemadlyea· 
uğraşmakta oldukları roemt bir 
kıynaktın bildiriliyor. 

Bıbeı'ler; İlılyen'lırı Mıkal· 
le'yl tıhUyeye icbar için .Adoı· 
Mıkalle yolano keamek olan 
hedef lorlae bentız nramamıı · 

laıd.ır. 

------ı----- dl._ 
lerlode Kızılhıç lıaretl vardı. tile haber ılın İtılyaolaı; ~ 
İçlerinden bir mlktır haetane evvel taarruza geç3rek dOtr1',ı 
levazımı ile bir miktar mOhim· kuvvetlerinin iltisak peyd• ~ 
mat ta çıkmuıtır. Ganimetler mealoe mani olmoılar '"dit 
arasında RH Destı'oın bayrağı bet'lerl geri pOakürtmüelef ıJt 
dı urdır. Aım111, 28 (Radyo) - ~ 

Roma, 28 ( A.A ) _ Yarı betler aon harpte HeeseO ~ 
resmlğ çeYenler Tortno vo i\fon· Mıkelle araeında İtılyao b•tl 

rını yarmak tuav•orood• ~ 
dogl garnfıonlarıoın güya lıyan , .. 
eulklerJne dılr yabancı koy · ler. R11 Kıseı ile Rıs Se1 fi' 

Addlno ve Abbl ·Addl yak• 
naklardıo çıkan haberleri yı· da Mıra dığını tutmoetO·F"_ 
lımıktadırJır. R11 Molegeta da ceııd. Ji 
Romı, 28 (A.A) - 1 nisan· M L , L ı fff'. a-.allo ye 11ra.mlk it n e ıJ 

da ıll4h altını çığırılıcak olan harekete geçlrllmlotl. Bo fi 

olan 1915 doğumlu otomobil yeden mak&1t İtalyan oıo~'fı 
efradı 1 ıobatta çığırılmışlardır. metini lurarak ilerlemekti· ı/. 

Aımara, 28 (A.A) - Ya· mımen modern ıll4hlırl• ~ 
hancı gazeteler mubıblrlerloe biz edllmlı olan Babet to•Jl. 
gOro R11 Kassa yanmda tıkıl· !erinin nzlyetl çok mObl.0:. 
ben 45 bin kiti ile Makalleoln Rae Molegeta kuvvod";;;i 
20 kilometre garbında bulan· bazı hareketlerinden İl ; 
maktadtr, erk4oıbarblyeıl BabeılerlO ~ 

Adlı Abıbı, (A.A) - Bft· ııl bir taarruz pl4nı tatbl~ ~ 
k'llmet bir beyanname neırede· mek latedllderlni ınlı1111f 
rek halkı yordun mlldıfaa~ı Hıbot kuvvetlerinin Udel~ 
için hergftn dıbı ziyade gay· 01anl olmak için daha " ~ 
ret gôıtermeğe, ianeler ver· taarruza kalkışarak Dek•0 

meğo, çarpıım•ia davet et· Zoba dağlarını elde etmfılfl~ 
mittir. Babetler Yata dağını ~ 

Aım11a, 28 (A.A)- İtalyan· ml~lerdlr. Kara gômlek *6 
ların ıon Babeı taarruzunu ne Mara geçidinde Haboılete ~ 

aorotlo kırdıkları bıldunda ve· com etmişlerdir. Adedell t' 
rllon tafıllAta göre lllbeşler kaç mlıll olan Babeı'let"-' 

İtalyan hattını Beaaeo ile Ma· radıkl İtalyan kuvvetleri JI 
kallo arasında yarmığı teıeb kavemet göatermlılor ve 1 
bOı edeceklerdi. Bu pl4nı vak. rint terketmemlılerdlr. _;/ 

Romanya Başvekilinin 
Mühim Beyana11 

"Romanya ve mflttefllderi, herhangi bir bt 
diseye karşı hazır hulunmağa mechurdot' 

Parla, 2~ (Radyo) - Romanya bııveklll M. Tatıroıko f,.,I 
g111etolerlne verdiği beyanattı: -' 

- VHlyet, milletleri iyi bazırlaomıı ve ıUthlanmıt bol V 
mağı icbar etmektedir. Solbon mddafaaaı, ancak kunetle J 
bil olabilecektir. Her devletin yıptığı gibi Romanya hcık4 -' 
ve mOttoflklerl de herhangi bir h4dlseye karşı hazırlıkla bOI 
mak mecbnrlyetlndedlrler. ,1 
Romanyı bdk4metl, hiçbir devlet veya komıuıonon dOt 

değildir. Fakat kendi emniyetini elde etmek later. Demlıtlt• 

Mareşal Badoglio
1 G1

azetecilere Halı' 
Planının Suya Düştüğünü Söyledi•' 

Asmara 28 (A.A) - Alman ıjanaının huıoıi muhabirinden: ~ 
Mare9al Badoglio geçen pazar günü geael karargabtak.i gazelll"" .J 

kabul ederek, Raa Ka11a ile Bas Seyyum'un İtalyan hatlanoı 1~ 
plaolanna artık akim kalmıı gözü ile bakılabileceğini söyJif"-
~~ ~ ~ 

- Durum bedbin bir hüküm vermiye yer bırakmamaktadır. )f Jf 
fenin büyük olm&sıoa rağmen techizat ve iaıe İ§leri mumlllS~ 
Çdnkü eimdi yollar iyi bir haldedir. Ve yağmurlar mevsiminde y0 

bataklık haline geleceği hakkındaki Habeı ümidleri bir hayaldir· 

••• 
Deniz Suları Kabardı 

Şehri Su Bastı, Mağazalara Girdi· 
Ziyan Pek Çoktur. ~ 

Parlı, 28 (Rıdyo) - Loryan limanında mOthlı bir ıO ,ı" 
cezir olmoe ve deniz bet metre ytlkaelerek şehre hflcum etlJJ1 .. 

fi'" 
Rıhtımda dilkk4n ve mağ14 alar, gilmrtık ambarları ıul•t 11 1 

da kalmış ve pek çok zarar boeule gelmiştir. Birçok lado•cl flf 
varları aularıo hilcumo ahında yıkılmıtbr. Enobon'da ır•.,, 
veaılr nakliye nsıtıları anlar ar11ıodı lılemlştlr. ti ,, 

Birçok tıbUılye tulumbaları ıoları denize boııltmıkl• 1 
guldur. Brlıınya aahlllerlndo de bu meddG cezir yftztıadeJI 
rarlar olmaıtar. 
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A~onaanL~AM~oD~a~b~kKo~~~~i-~~~--~H_a~b~a~e~r~Oe~r~D~ 
\bJJ U-U Aydında (Anadolu) 

~~:x:~:z:~;t::x:~~ Ad . d 8 · · 
Hayatı, Cariyeleri ve Sarayı agı e öl· 

80 
çirkin vaziyeti, tebzade dOştlntceğlol de biliyordu. Ba· gesine Bir Bakış .. 

Ahmed Bftrhanettlo Efendinin nun için katlarını tatta ve • • • • • 

padişahın kadan ve kızlarından belki yarım aaattın f1Zl1 bu Planlı, Milsbet Bir çalış· 
çlrldn bir ttıkllde istifadeye ça halde dlıtllndO, kalda! 
••tt•ğlhı AbdtUhamld'e bildir ma MevyaAını Veriyor. 
mek! Hayret ve ıallrap yftıGnden 

Evet, bundan bıtka bir çare 
yoktu! Fakat bunda da birçok 
mabıorlar vardı. 

AbdQlbamld'tn hu lenada ne 
kad1r kıymet vereceği, ne de 

reeeye kadar inanacağı mer:hul
dQ. ya frtlra addederse •.. O zı· 
mın şiddetli bir ceza muhnk
kak dcmekıl! 

kolaylıkla okunuyordu! 

Nihayet, kırar vermlt bir 
halde, Qzerlnde bağdat kurmue 

oldağo sedirden kalktı; bel ka· 
tağıoda asılı bulooaa atlas 
keec lal ıctı; içinden bir avuç 

altın alırı.k Yaver ağanan ayak· 
l1rı altına serpttl ve: 

- Al... Sözüne inandım! 
Dedi. 

Bu ihtimal dahilinde HthoQ 
mhall ebediyen 

1 
hllk Aup, padl111hın düeOndöğil 

e eye tPrk sıralardı 21ten öldm terleri 
etmek !Aıımgellrdl! Ya h b 

erm d ı er ı · dö ". mü,, durmuıtu! Baehımak: 
b ez ı:, hAdlaeyl padleaba Qıere bulunan bu fırtınaoao 
aşka biri 1 b her verirse . . O 

z men iş bn bü 
0 

belki de incecik, kırayağız boy 
caktı . t 0 fenalaı•· nuoun vurolmallına ıebeb ol 

S masa da çok mOmkGodft! 
abahleylo, Yaver 8~• bu Neticenin bu suretle tecelli 

oıOblm mea'efe hakkındı Lat'i 
k A etmesi, Araba derin bir nefcı 
araranı verdi: 

V aldırdı; fakftt ayıklarınan di 
aılyetl bnınn ç rplaklığUe bine eerpllmlı olan altınları 

padişahı bildirecek ve bundan 
ö almak veya ı.tmamak ta milhlm 
c;::~7ı mukadderata terkcde· bir mea'ele idi! Belki de AhdOI· 

hımldln bir eadraıamınm bir 
Bo karuJa kalktı, odıaındın 

k 11401 harbe karar vermesi kadar 
çı tı ve padlpbın yattılfrı oda· b 

l'J mft im ve nazik blr lıtl! 
Dın kapıeındı beklemeğe bav Yıven~a. bu lhbuı • biz 
Jadı. Esaaen Adet te h " arenıağa· de hlllyo:az ki· pua ve hediye 
ıının kapıda padişahın uyan. almak için yapmamıştı. bu lb 
masını beklemesi Jdi! bara, aılSnQl ıztarabı ıalk ol-

Ynerağı, AbdiUbamld'ln oda muıto. Fakat parayı da efen· 
ıından ~eleo gOrOltOlerle oyan dlel gibi pek çok severdi, par· 
dığıoı ıoladı ve kapıyı iki ha· lak bir altın lira ırabın göz 
f lf fiske vurdu. lerf nde tlmıekler çaktırardı. 

Hamid mutad eodl~el~r ve Şimdi, p1raları alsın mıydı?. 
lcreddOdlerden Almasan mıyda?. Diye d.n.10-n 
açtı ve Aı.ba: 

sonra kapıyı u 

rneğe bıılıdı. Almımaktıkl 

- Ne var? ~abnhteyln bir 
vey mi oldu, gent; diye ıorda. 

Yaverağıı; korku ve titre 
melerle ukşnmdıın gôrdOğG 
Taziyeti, kua fakat iyi b' 

' ır ee· 
ki.de padleahıı anlatta. 

Abdalhamfd'ln Yaveuğa'ya 
emniyet ve itimadı çok bnytık. 
IO; fakat kırk uzun ıene, bir 

köpek eadakıtı ile çalışın bu 

araba, bu defa her vakit gös

termekte olduğu itimadı göster· 

medi ve ilk defa olarak arabın 
bu ibbaratanı t•yını hfmad 
bulmadı! 

Peltçok sevdiği, btıtftn mev· 
codlyetlnl Ozerlne haerettlğl 
oğlu, Şehzade Ahmed Borha· 

beddln'ln bıbaııının kadlnluına 
gôzdikeceğloe, kadın hevesle· 
rlol bu ıuretle ta•mfo edeblle 

ceğlne hemen inaoımazdı. Ab

dftlhımfd, bu tereddlldde çok 

haklı idi. Ne kıdar ahl4keız, 
ne kadar hfsafz 0181, bir ima. 
hın bu suretle hareketini kabul 
etmek te hakikaten gftç idi! 

Fakat Yaver ağanın da bu 
kadar •ğır bir lttlhımı bir 

_!_ehıade!e yGkletmekte pekçok 

ANADOLU 

tehlike çok btıyOktO, ılmazH· 
padleahıb: ' 

- Vıy hınzır fell4b vay 
sen benim verdiğim lheanam~ 
tenezzaı etmiyor maıun?. Dfye 
bağırması ve kendisini zandana 
attarmaaı mohall.kakta! 

Bonon için ve ne olnrea 
oleon diyerek yavıeça eğildi, 
yerde, çok kıymetli halı tlze

rlnde her biri bir Bftantımlaal 
kadar gOzel görOnen altınları 
birer, birer topladı, ve geri 

geri, çok hOyftk: bir hdrmetle 
çekildi, odadan çaktı. / 

• • • 
Yuerağa'oın ihbarı. Ab. 

dGlbımld için çok mOhim idi. 

Bonon için padleıh 0 ,tın çok 
ılnlrll oldu. Ne bir ı, görebil . 
dl, ne de yerinde dorabildl. 

Abdftlhamld'la bu kadar mü 

teeHlr ve mftteheniç olduğu 
zamanlar pekazdı. Bunu ıaray 
lılar farkeımekte geç kalmadı · 
lu. Çtıokil Abdtılhımld mıı 
nccclm ba,mnı huzuruna da 
vet etmle idi! 

- Devımı:var -
~~~~~---~~~~~-

P o~ta Movezziini 
Tahkir 

----- Bir Otohns - GiinJdk Siyaeal Guete 
---;Sa:;:h"";""ip-ve~B:--a,::...ya...::z=gan=ı :__ı Şof örfi ile Bilet-

llaydar Rftıda ôKTEM çisi Hakkında Takibat 
llnıumf neıriyat ve yan itleri 

t nıGdüra: Hamdi Ndzbet Konık-G1lzelyılı araa oda lı 
darcbaneai: • il yen ıoför fikrinin ldareılndekl 

İzınir ikinci Beyler 80~ otobtlıte biletçi; oıobtııe binen 
C. llalk Partiai bina,. içinde po1ta •e telgraf mfivczzli Yusuf 

l' Ti elgr.r: tzmir .. ANADOLU 1 
e cfon: 2776 •• Posta kutusu 

405 
°A u Ahmede hakaret ederek 

'Y Ilı ABONE ŞERAİTi: otoblhten a,ığa indirmek iste· 
ı it 1200, Alb ıyhtı 700, Oç mitlerdir. Halbuki poatı ve 

l'ab •yJıtı 500 kuruıtar. telgraf mtlveszllerloln ha gibi 
llllcı menıleketler için eenelik umumi nakil vaııtalarındın 
•bone ilcreıi 27 liradır. para11z latlfade etmeleri kanun 

~llaCl :ery~rde !_ Kuruıtar. icabındandır. Danı dılr vill· 
_ eçınıı nOshalar 25 karuıtar yettende otobGaetllere tcbllğat 

ANADotu MATBAASINDA yapılmıttı. Şoför Fikri ile biletçi 
BASILMisTIB bıkkındı ıabıtaca takibatı b.11 

lıamııtır. 

Adıgide, Köme dağlaranıo se· 
vimli noktalarından biri olan 
Hieartcpeoin eteğinde, tariheel, gü· 
zel, zengin devrimin yarattığı ör· 
nck köylerden biridir. Adagide 
kamun merkezidir. Adagide'de 
5150, bölgenin 13 köyünde 16000 
nüfu vardır. Adagide lıölgesi ÖJe. 
mişin en ileri, her bakımdan ör· 
uek, bergün yenilikle.- alanında 
durmadao yürüyen gönülleri ümid 
ve eevinç heyecanlarile dolduran 
güzel yerlerimizdendir. 

Adagide'oio elektiriği var~a da 
30,000 liralık tabsieatla hazırlanan 
yeni bir projeye göre yeniden su 
ve clektirik teaisatına baılıınmak. 

fizeredir. Bu projenin tatbiki Ada. 
gide, Dirilt köyü ve Bademye"nin 
tek kaynaktan 11u ve elcktirik: ih· 
tiyaçlarını önliyccektir. Bu hoıosta 
her~ey lıazarlanmıştır, baılangıç ve 
baoarma kısa bir giln mes'eleeidir. 
~d!Jgide'de modern bir planla ga· 
zıno yapılmak.tadar. Bu gazino tam 
parkıo karııeında, küçıllı: Mendere· 
sin ıonıuz yeıillilı.lcr halinde uza· 
nan engin ufuldarını hlikim bir 
noktadadır. Gazinonun enatelaeiyo• 
nuua bıılanmak üzeredir. 

Adagide, Dirik köyü ve Ba. 
demycde ıpor teıkil.litı, spor mey· 
danlıkları yapılmııtır. Bölgenin 
sportmen gençleri her hafta karfı· 
lıkh göreılerle maç yapmaktadır. 
lar. Halkın spor hareketlerine 
karıı gösterJiği genel ilgi ne kadar 
sevindirici bir durumdur. 

Adagide köylerinde: Tavuk, 
tavıao, ördek ietaıyooları, çocuk 
eğlence mahalleri, (Okuma odası) 
C. H. P. linin köy ocıklan, mo· 
dern okul, süprüntü kutuları, şe· 
hidlik korulan, her köyde iki dö· 
nüm fidanlık, cumuriyet anıta 
vardır. Dirilt köyGnde radyo, ge
nel sıcak su hamamı vardır. 

Bölgede •l k.öy sekreteri bu· 
l~nm_akta~ır. Köy sekreterleri köy· 
lulerıo ıılerioi kanunun belirttiği 
yollarda yürütmede büyük roller 
o!namaktadır. Bölgenin posta te~· 
k.ılah da mükemmeldir. Hcrgüo 
büt.ü~ bölgeni~ po11ta11ı Adagide'ye 
getmlmekte, buradan köylere ayni 
günde dağılmaktadir. Kamun mer· 
kezinde her köyün ayrı bir po11ta 
kutusu bulunmaktadır. Posta iıle· 
rinde dığıtmaçlık ödevini köy 
bekçileri yapmaktadır. Her köy 
birbirine telefonla bağlanmııtır. 
İstediğiniz zaman istediğiniz köyle 
görüıebiliraioiz. 

Adagide Dirik köyü ve Ba· 
dcmyede ilç kooperatif çalıımakta· 
dır. ~ooperatifler alb yaıındadır. 
Adagıde kooperatif inin kapitalı 
7ı,ooo T. L. yalhk muameleli 75 
bin T. L. dır, Dirik köyü koope• 
ratifinin kapitah 73,000 T. L. yıl• 
lak muamelesi 79,000 T. L. dır. 
Kooperatif kurumuna karıı halkın 
gösterdiği ilgi, gi1'en ve rağbet 
geneldir, gilndeo gllne artmaktadır. 
Kooperatifler üretmen ve yoıat• 
maolara faydalı olmak için tetik 
bir düzen ve öngörülükle çalıı· 
makta, faydalı olmaktadıalar. 

Adagüme bölgesinde, devrim 
tinci • etenael bütün iyiliklerile fil· 

kil ~erçekleri halinde bfttiln kap• 
eallığıle hayatileemiı halk En Bil· 
yüğümüz Atatürk güzeyinde ka· 
vuıtuğu mutlu genlik \'e gönenç 
günleri yaoamıtktadır. 

Bu veeile ile kazamız kayma• 
kamı H. Seçkin ve Adegide nabi· 
biye mldU..O Ekrem G6neai tak· 
dirle anmatı borç bilirim: 
"Baıtan baıı karanlıkla dolea özü 

dünlerin 
y annlarıo ünlü adı artak güadüz,. 

olacak! 
E. B. Akman 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Da aktım Baedarall'ıa Sıh · 

hıt, Karatıt'ta S.nto, Ttlkl· 

llk'te ~eni İzmir, lrg.dpa••· 

nnda Atrl •e G6selyer'de Afi· 
yet ecaıaelerl ıçıktır. 

Aydın'da üç Ydlık Yol 
Programı · Hazırlandı. 

Geniş Mikyasta Avlar Tertip Edili
yor Ve istifadeler Görolnyor. 

rlne göre, mtlcadele leyarlırının 

cemiyete yardımcı olarak ava 

ftılraklerl dahı iyi olurdo. Biç 

olmazsa hundan ıonra hona 

gôre hareket edllmeelnlo temi· 
nlnl anerlz . 

Üzıüm satışları: 
Ç. Alacı K. S. K. S. 
4:9 Y. l. Tılı\t li\ 14 
11 Vhel 15 25 15 25 
1 S. Gomel 11 ly 

Ağır Yaralıdır •. 
Evelkl gece Hat 22 de Yeni 

maıayede bedesteninde karpit 

patlamHı yOzOnden btr kıza 
olmuıtar. Bakkal Mu11tafa oğlu 

Norollab; yaktığı karpit l4mba 

ıını muayene ederken çıkan 

Alev bir varil içinde ve açıkla 

duran karphlere sirayet eımf ı 

ve lıtlal vukubulmuetur. Yon · 
~ını Eöndfir:.neğe çalııen bakkal 
norollııh muhtelif yerleı indrn 

yaomak suretlle ağır yarelaq 

m•ıttr. Y ııralı baetaar.ye kelı.11 

rılau~tır. 

Evin merdiven· 
leriudcn dOşmüş. 

SdAılooğlo muballetinlo Ta 

mııalık caddesinde 118 ııuma 
rah evde bir kaza olmu~ıur. 

cPde oınrao Sül~ymao kızı 

Aeiyr; evin il t kstıodan ıeeğıya 

inerken n11:1ılaa oy ğı kaymış 

ve merdhendco aıa~a yuvarlan· 

mıetır. Dört aylık gebe olan 

A .lye'oln çoeak dtı,arme teh 
Jikesl hıı göstr.rmlı ve kr.ndisl 

haetantye kaldırılınıttır. 

Araba kazası. 
Arabaca Zekeriya o~lu Muellh 

Kemer cıddealnde ldareslndekl 

ırebayı .Adem kızı Nazmlye'ye 
ç1rptararak ayığındın yaralan · 

maeına sebebl1et vtrm'ı ve ta · 

tulmuıtor. 

Sarhoşluk: 

Nmazg4h'ta Gebcı sokağında 

Alber oğla Ardhl earhoı olmue 

ve bağırap çağırmak foretlle 

halkın rahatını kaçırdığından 

tutulmu0tur. 

Hırsızlık: 

zabıtaca alınmı~hr. 

Yueafdede 

otlu Abdi 



Ermı-nihışıirihiıek ısteu·eıı rtt~k.04ıuı · lngilizMilleti, Dün Besinci Corc'a Ola~ 
Adını Mıgır Değil, K. De .. S V • ~ • • G ·· y ' l - • l lf Ettı' 

mirciyan Koymuşlar. on azıtesını ~~ ...... aş arıy e a 1 

- aa1ıarafi 'ci ıayfqdq - yQı binlerce halk, yığornra İngiltere iç itleri bıkaoı, İııglllı kralı CorCion tıtlrJ~ ~~~~~~---~~~~~~-
- ıfaştcJrafı lci sµyfadq -

ı:lr olduk. Doğa Aııadoludın 

~af Jleler halinde yola dtıttGk , 

Bu, Ruı ordularının şark hu· 
dodlarımızdan girdikleri tarihe 
dftıftyor. 

rek bir kontrol hteyloce, kon· 
trol gOnG beni bir yere uk· 
lıdllar ve bolondogom mahalli 
odunla örtt6ler. Sonradın Oğ· 
rendim ki, 5·6 TGrk çocoıo 

meydını çıkarılmıı n ıhnmıı. 

Ne çare ki, lı itten ıeçmlıtl. 

1',end "" dQ~ Gloceeter tıkfb rığmen cenıze alayını gnı radyoda verdiği Franıııça bir roba için dini bir 4ylo 1~"' 
ediyorlardı. yaılarlle tıklb tılmlıtlr. ıOylevde; mGteveffı b~ıtncl m•tllr. .t\ylnde Babeı ,,,,ı..,.- 1 

Kralı ve dGklerl; Dınfmarkı, Alay, 11aı 11 1 4ô geçe de Corc'oo, loglltere'nln en cen· ile h41nlmet erk4nı hı••' "' la 
Noneç, Romanya, Bolgarlııın Pıtlngton lııtasyonunı movıııı· ıllmen bir kralı oldoıanu ve lunmoılardır. B4tGn naekte~ 
H Belçika bılları ile Franıııı lat etmfıtf. Cenaseyl meıfene lmpırıtorluton en osak klJte· matem altmetl olmak o.er• 
comur bıtkaoı M. Lebroo, gôtGrecek olan huıoıl tren, lerloe kıdır haınG ıeeirlnl edllmltılr. )ft c: 
İtalya Hfübdı Onberto, İeveç fevkalade kalabahktan dolayı glSstermek ıoretlylo mlfü t fe Londr., 28 (Badyo) - ~ ~ Urfa'dı babamı askere ıldı· 

lar. Ben, iki kClçük kıı kerde · 
tim ve annem yoUarda dlJ.kOI . 
dak, kıldık. HO.kumet bizi 

Beni aaldukenı 
- Ajııoı ıçar11a 

hıl keıeceğlz!. 

veliahdı Gtıııav ve mnbtellf yarım aaıl leehhilr etti. 12 yl t.,be11mın kllblnl kızanmıı ol· teveffa İngiliz kralı befP':' c 

ıenl der· devletler prenılerl ve İngiltere 38 geçe de tren (Viocor)a mG doğunu, hayatında btlyGk Hray Corç'on cenaze tlSreni eOJ-: el 
baıbıkam ile nazırları ve muh· tnecclhen hareket etti. Ba Alleılnlo en ıayeıte ve bayak bir ıekllde olmuııor. Veıt it e 

ıopladı. Beni 
Hkert mek.tebe 

ÇengelkôyGode 
verdiler. Bir 

iki ay eonra, batımızda onbaıı 

ile gezintiye çık.tak . Oobıtı bir 
aralık hanı; 

- Sftleymın ·Dedi· git te 
trampeti al, gel! 

Bir kıt vatta idi. Ban 80 · 

ğokıo. ÇengelköyOnde'kl Rum 
kllfseelnln kırıısanda ıteı yak· 
mıalardı. Elimi ııaııyordum. 

Birisi yanıma yıklıştı, kolam· 
dan ıauo: 

- Gel ·dedi· küçO.k een 
fazlı GşQmOıeon! 

CeHb vermeldlğlme Vlkaı 

lı.alroıdın beni çekip k.Uleenln 
içine götQrda. KtıçOk olmakla 
beraber girdiğim yerin hanı 

olın yabıncılığını ınlamıttım. 

Ağlıyordum. 

- Bırakın beni ·diyordum· 
mekteblme gideceğim! . 

Birlıl yanımdan ayrılmıyordu. 

- Korkmı oğlum ·dlyordo· 
biz eaoa fenalık yapmıyacağız. 

Seni babını yollıyacığız. 
Beni kilisenin, derince bir 

oda1ına götGrdtUer. Meğer o 
arada, ÇengelklJyGnde tepe ıl· 

tında vlllAeı bulanan bir Er· 
menl'ye telefon etmiıler ·ben 
bono ıoarıdan anladım ·. 

- Gel ·demlaler· boradı 
bir TGrk çocuğu var. Tarkler 
bu bdar Ermrnl çocuğu çal· 
dalar. Senin de oğlan yok, al, 
evlAt edin! 

O geceyi kilisede geçirdim, 
11bıha k•dar ağladım. Erteıl 
gGn bir hizmetçi geldi. Mektep 
elbisemi değlıtlrdfler. Baıımı 

Hrdılar, benı:~ o vlll4yı götGr· 
dGler. Ba, Z'!!Dgln bir Ermeni 
ldJ. Karyolıeınm Oatflnde de 
bir kılıç 11llıoıyordo. Sobı 

yınmıotı . Otardam. Adımı sor. 
do. Sftleymıo, deyince, 

- Senin ıdıo Karnlk o.,. 
mlrclyın! Seni kftçük iken 
Tftrlr.ler bfzdr.n çalmıtlardı. Adı 
m onutmuıeon? 

Ben a~ladım, ıız1ıdım. Fa· 
kat bot! Altı ay kadar borada 
kaldım. Beni hığçe dıHrını 
bile yaklaıhrmayorlardı. O Er· 
menl'nln lemini bllmlyordom. 
Kendisine,. Baba" dedfrtlyorlırdı. 
6 ıy eonra beni KadıklSy'de 

Araoyan Vıryann Ermeni mek· 
teblne verdiler. Çok ıakı ıart · 

lır altında idim. Benim baba· 
ilk, mekteb idareılne her oeyl 
aolatmışh. Ermenl'ce dera gO· 
rftyordum. 7 8 ıy, yahod bir 
ıene ıoora idi. Ayağımda bir 
yara çıktı. Yedlkule'de k.IUee 
içindeki Ermen\ h111tıoeılne 

gönderildim. Burasını, Sult•n 
Hamid, kendi vezirlerinden 
Artln'fn ricası ftzerlne yaptır· 

mıt. Orada iyi oldum. Müta· 
ıeke olmuş, hllAr devletleri de 
Ietanbul'a aebr çıkumıtlardı. 
Amerlkı'Jılır, Ermeni ôkeftz. 

ferini hlmıyelerlne almıtl.rdı. 
BOtGn :ökeGıler, Yonanletaıı'a 

gönderileceklerdi. Beni de on· 
lar meyanına koydular. Fakat 
0&1mankl Oımanlı hflktlmetl, 
(bu çocuklu ar111odı çebamıt 

TClrt çocukları da Tir!) Diye· 

Diyorlardı. NJbıyet Ermeni 
yetlmhıneıılndeo alındık, Gala· 
taeanya geldik. Ve oradın 

Karoaro İtalyan npuranı l•tı· 
nırak bindirildik. Yunınlııtan · 
da Korenı civarında Loırakl 

köyGne göU1rdGler. Amerikalı· 

lar dı bunda oteller kirala· 
mıılarda. Bir ıeoe kadar bora· 
da okuduktan sonra ŞJrı ada· 
sına gönderildik. Şlra'da 4000 
talebe alabilecek yeni mektep 
ler yapalayordo. Bizi de intHI· 
ta çalııtardılu ve nlbıyet ya· 
pılır bitti. Y avıt yavıt Yooı · 
nlıtaodakl lSkltız Ermeni ÇO· 

cokları da boraya toplandı. 

Yarım gdn Ermenice okuyor, 
yarım gOn Hn'at derıl glJrG· 
yorduk, Ben kundoncılığa ve· 
didim. 14 yııına girdiğim gGo 
lçlmlıden lklyGz klılyl 

Amerlka'yı gönderdUer. Bu 
.kafileye beni de koyuyorlardı, 
istemedim. Çftnkft bir geslntl· 
de Mısır'h blr zata raııgelmtı, 
onunla konoımatınm. Mlıır 

bir lalam memleketi idi ve 
ana Hlanıma yıkmdı. Bir gGa 
Tınr1nın yudımı ile memleke· 
timin yolunu ıotıblllrdlm. Fa· 
kat Amerlkı'yı gldenem artak 
zor lmkto bolordom. Nihayet 
bf z de Mıııır•ı gönderildik. 
Arada ıoou da lllyllyeylm: 

İtalyan'Jarm Korfoyu bom· 
bırdımaolarındı ben Korfo'yı . 
gltmlaılm ye denlsde yftzerken 
bir ıerapnel parçaeı ile de ya· 
ralandım. 

Bizi M111r•a, Bldiflye vapu· 
ro ile gônderdller. .lak.enderi· 
ye'de Ermenl'ler bizi, (Kardeı· 
lerlmlaln öketlz ynruları gell· 
yor!) Diye parlak bir tekilde 
kartılıdılar. Yıkalarımıaa ko· 
kardlar tıktılar. Patrikhaneye 
götdraldtık ve patrik orıda bir 
natuk verdi. Mllletlmlı aleyhine 
çok teyler ıöyledl: 

- Blrgtın Tftrk'lerden blı 

değil, ılz intikam alıcakıınız! 
Dedi. İıkeoderlye'den Kabl· 

re•ye glSnderlldlk. Borada ıen· 
gln Ermeni'ler çoktu. Bir mek· 
teb açıldı n ıoorada bCltOn 
Ermeni aileler ~dlb aramııdau 
birer etltthk eeçtller. Beni de 
hGyftk bıkkallyeel bolooan bh 
Ermeni ıldı. Bonon kıneı Çer· 
keıtl. Bir kızı, bir de yeğeni 
vardı. Y eıenlnl yetlttlrerek kı· 
zını almak lıtlyormuı. Fakat 
yeğeninin ılleıl, (Çerkee kızı 

lııtemlyotuzl) Dlyorlarmıı.. Her 
neyıe, bo genç Ermeni bana 
dftımıa oldu. SlS,er, 11yardı. 
Nlbayeıt ayrılmağa meebor ol· 
dom. Sigara fabrlkllarıada ça· 
httım, eeklcl dGkktnı ıçtım. 

6 7 bin lira kadar pıra birik· 
tirdim. Bo para ile bir ortak 
bolob liakkallye loletmeğe baı 

lıdım. Fıkıt ortığım, benim 
saf lyellmden istifade ederek 
itimizi batırdı, muhitim ktmllen 
Erment'lerle dolq ldl. Bak.iki 
hfhlyethnl dıtımı nramııdım. 
ÔlGm mobıkkıktı. Beni hılfı 
bir Ermeni btUyorlar<h. 

İakenderlye'ye gelerek bir 
Balpr lok111tuma girdim. Ka· 

telif deYletler dıı bıkanluı, trenle kral 8 inci Edvar, veli· relll olmak llyakatını kasındı· ntater klllııeıl ile Pedlogtof , c 
abd ve dtUderle kraliçe ve d tlW lı ecnebi devletler elçileri ıaklb ğını ve çok 11mimt ve ayni tasyooo arasın ı cenaze ; 
Preoeeıler ve reeml"' sent (Vln· .t.ı 

edlyo•lardı. Banlırın arkaıında 1!ı Hmanda demoknt rohhı bir lerlode ,imdiye kadar ~~,,. 
cor)ı gittiler. Tren (Vlncor) ı d 

Kraliçe Mert, kıı kardeıl Nor· 1 millet bıb111 olduğunu ıılSyle memlt bir kılabalak var •· _ıı. d 
muvaealıt ettiğinde top •il mık r 

veç lrnllçe1I il~ prenıeııler ıe· ıuretlle cenHe ıeltmlandı. mlıtlr. ndald halkın miktarı Oç ı' h 
llyorda. (Vlncor) aarayınm klllıeılnde Slr Con Slmon, mfttevef fa · yon tahmin edllmlıtlr. Ce ,ıİ d 

Bo ılıyıo ark11ındın Lon· nıo, lntlzamperver, letkllAtçı eaat 11 de kiliseden o·~ .... 
Kanterborl bıt plekopoııo ve DJ'"' 1 

dra'nıo kibar tllelerl ve yGkıek Yorku ile doçe8ter plskopoıılHı ve abenkçl bir ııhıılyet olarak mııtır, Cenazenin •lyıh -' .. 
tabakaya menıob ehiller gell · hazır boluoyorlardı. Cenaze, yaııdıtını ve en btlyflk mezl · ııOn(l 6 kral ile 1 relal ao &ı' 
yordu. Alay, Veet Mht6r ıarı · bir mGddet ıonra klllıeye g•· yetlerlnden biri de, komıo dev· totoyor, 33 htlkumedo idi!' 1 
yandan ayrıldıktıo bir 11ıt ılrllmlt boloouyordo. Dini mc· Jetlerle dılmı dostane bir ıly1111 için gelen yftkeek devlet• , ı: 
ıonrı Sen Ceymlı 11r1yına gel· raıiml mft.teıklb 8 inci Fdvard taklb etmek olduğunu ve merhı· larındao ve generallerinde~ it 
mlo boloooyordo. tekrar BGyftk Berlııoya, İııkoç· metil olduğa kadar metanet ve rekkGp eden heyetleri ~ çı 

Sırayın pençerelerlnden bi ya, ŞtmaH İrltndı ve domln· ceearetlle g•ple edilecek dere· zeyl tıııyın top arabasını e 
rinde , mGteveffa kralın yonl1r knlı ve Blndlıtaö im· cede bir roba malik balonda· ediyordu. ; d 
toronl1rından bir prenıeı göz parııoro Ulu edildi. Meraıılm, ğona eöylemletlr. Bono takiben de 27 P~ 1 
yıtlarlle dedeeinln cenarıeılnl eaat 14 te ıona ermlıtlr. Pt1rlı 28 (Radyo) - İngll · 50 den fazla Ayın, nalll ~ ; • 
takip ediyordu. Ba 111rayın MCltenffa bealocl Corç'un tere ıefırethıneılndekl kilisede rıları, deniz, k1ra ve hı•• 1111

_, :, 

önGnde n Knlfçe Vlktoryanın cenaze •lıyını taklb etmek Ozere mGte•effa beılacl Corc'un letl· rezeleri llerliyordo. Tedf IJI *' 
heykeli hlzaeında haıea alıyı yollarda toplınan halk, bftyftk rahatı robu için Ayin yapıl· raıılml mftaaııebetlle dılrefet I 
duruyordu. Alay cenaze geçer· heyecan ve ltıe11(lr içinde idi. mııtır. Bu Ayinde; İngiliz pılı idi ve matem ıl•111ed f ! 
ken reımt eelAma ifa etti. Keılf kalabalıktan yft:ıılerce ka· elçlııl, Fraaııı comur baıkanı rak bayraklar yarıya kıclal' 

1 
Sen Ceymlı Hrayındıkl İo· dın bıyılmııtır. Bayılanlu, der· M. Lebron'on ıevceıl, kordlp· kHmlttl. (! b 

gUlı bayrağı aleloıol yukarıya bıl imdadı 11bbt otomobillerine lomatlk, Franııı ayan ve meb'a· Loadra, 28 (Radyo) - , 
kıdu çekllmlttl. Bo ıırada blndlrllmekte ve alaydın uzak· Hn reisleri, bıobakın Alber naze alayı pedlngten iıt••Y;:, d 
gak yftzG aoııızın ıçılmaı ve lıtımlmakta ldJler. Cenaze ala· Saro ve btltOn Fransız bakan· vaııl olunca lst11yondı &#' r 
gGneı görGamfltUl. Fıkat bu ymı taklb eden halkın, S mil· lan, eekl comor bıtkanı Mllran, elektlrlk ltmbıları yık•~ I 
açık.lak çok ıdrmedl. Alay ay· yondan ta1la olduğa ıl>ylenl Plyer Lnıl, Maretıl Peten ve mohırızlar tabutu lndlrer~ 
parka geldiğinde tlddetll bir yor. İhdtam, fevkaltde idi. Frante Deıpere ile birçok zevat nızeyl almıılardır. Oodıo ',i '1 
yağmur bııladı. Alaydı balo· Radyolar, cenaze alayının ıey. baz1r bulonmootor. Sıotlll ki · cenazeyi tıtıyın tren b• k 
nınlar ııreıklam oldular. Bal rlnl daoyının bertardını bil· llıeıılnde de lngllhı kolonlel etmlıtlr. ff R 
konlardı ve yollarda bolonan dlrmekıe idi. Ayin yapmııtar. Parl11, 28 (Radyo) _. / lı 

Vatlkao, 28 ( Radyo ) - gtllz kralı ;beılncl Corcol ~ 
r111 Rom'du. Lokantadaki mGı· ler. Ben Taınakları iyi bildiğim «Sın Slheeıro• klllıeelode mG· aaze merHlml hıaeblle ~~ 
tıhdemlole birlikte kocaıııaın için gitmedim. 7 ay eonra n· tenf fa betlncl Corç'on lıtlra · pa'nın birçok tehlrlerlode ti 
parııını çalıyordu. Ben girince rakım geldi. Ne çırekl, bizim hab ruhu için Ayin yıpılmıttır. Ayinler yıpılmıttır. ıf 
bu Ylziyet değlttl ve Bulgar Tdrk vapurları ltlemeı olmoı, Bu Ayinde İngiliz eeflrl ve bG· Herllo'de Sen Corc ~l ,J • 

beni, çok 11nnaeAe batladı, ken· beklemek IAzım gellyormut. tGn diplomatlar ve kaıolikler ılnde M. Bhler•Jn bofoP' B 
dlıl ayni umında iyi bir adım Fakat Allcenıp TOrk Reıld, hHır bnlaomoılardır. ruhani meraıim yapılOJ•t"'', 

11 idi. Bıaa İa.kenderl•e'de Ebu bunu benim hıyıtım için teh· Brftkeel, Sofyı, Bftkreı, Atlna, 1 ;I 
ı Roma'da ltılyı kra ıO , 0 

Duod adını vermltlerdl. Erme· Ukell balda. Bı.JH yırdımlırın Belgrıd ve A vrupa'nın bGtftn ti 
' R pıyıabtlırıadı ve dGnyanın her M. Moıeollnl'ıı hazar e •"' 1. 

nl Jer bonon m1011ıoı ıolımı· en bdyGğGoft yaptı. omınya 1 11 Llll ı d •r 
tarafında mOtenf fanın lıtira· ma ngl z • IH n e yor, ıeı çıkarmıyorlardı .• Bora· nporu gelmlttl, biletimi aldı. 1 batı robu için Ayinler yıpıl· yapı mıotır. i 

da Bftlnft nımındı bir Ama· Ermenilerin ıGpheleomemelerl Adi Ab b 'd ı ili• ~"· mattır. ı · ı ı a ng ı 
Yud'Ja taaııtım. Ona ve bir iki için ıyralmudan bir aktım b 1 d k 1 1 ı ~ Tokyo'da yapılın Ayinde, ret aueı n e ra ç a ~ 
d gt il TA L ld eneUoe kıd1r gene çehıtım. ı 1 b ı1". oıtnmı ı ce ur• o ağomu Ve!lıbd, Jıponyı batbaklDI, Ay o yıpı mıt ve o ..::ıifl 
• ı dl 1 d ı Ali h Bulgar uıtım, a~lıdı ve bına e b il hd ı P"'. ıuy e m, oanma ı ar. ı ımlrallar, nazırlar ve İngiliz a et ve ı ı ve 11 r ~ _J ti 

veda etti. Blzsat Reeli te vapura LA fi l h bV 
yardım ettJ, BGınft'nGo dGk· ıeflrl hazır bolonmoelardar. er ... nı ve ıe r er Hır 

ı. kadar geldi. A yrılır.ken ellerini ı d 
kAnında kenderlye'dekl TGrk Ankara, 28 (Ôzel) - Ingll· moı ar ır. / 
kolonlıloln bııında bulanın lSptGm. Çok heyecanlı idim. tere bOyGk elçiliğinde mGte· Kablre'de, Tokyo'da f~ 
Reıld namındaki tllcenab TGr.k K.ılnblrıderlnl npuron hare· vef fa Ioglllz kralı betlncl birçok yerlerde ıynl • d 

ketlne kadar orada gôzcG Corc'un fııtlrabıtı robu için bir Ayinler yapılmıtll~. f • 
nıındaıına r11tgeldlm. Kendl11l b L N L L L .. 

ınıdı. e .. or.ıcı .. ıım: Ayin yapılmııtır. Ayinde battı - ıl 
Said Zığltll, Üıkftdar ve Blcaı Romınya vapurunda idim. baıbıkan lımet lnônft olduğa Bolu halkevi çaJaŞ':.1 
otellerini talmı .. ııdır. Vazlye· Cebimde TGrk paıııporıu nrdı halde batan bıkanlar n hO· Bolu, 28 (A.A) - DftJI ~· 
timi anlattım. Enela o da n T4rkıam. Nihayet hareket ktlmet erkloı bolunmuolardır. DO.zce Halkevl aalonoad• .1) 
inanmadı; ıonr1 l11hat verdim, ettik. Eneli Uıtanbola, ıoora Reıımlğ blnılardakl bıyraklar ell komlteııl taraf1ndao l'f. '• 
lıtldımı h11arladı. K.onııoloıhıoe l:smlre geldim. Bıbımlı ne yarıya kadar çekllmlttl. kon plyeıl temeli edll~l 
vaıııtaılle An~arı'ya gôaderdi. 11oreıle bulottnğomo biliyor- Londrı 28 (A.A) _ Kralın çok alkı1lanmı1t1r. SıloO ~tt 
Bir gGn Ermeol'Jer, konıoloı- ıonuı, gazeıenlıde yazmı111aıı. cenazeııl bugO.n bt11ftk bir ih· kadar dolmoıtur. Bal:~ .. ( ı 
haneye girdiğimi gôrmGıler, Benim naıcer1m lııe bodur. tltım ile kaldarılmııur. Kral ıllcllerln munf fakıyetlo iç 
ttlpheleamltler. Ondan enel de, Tark Sftleymın, ne Karabet ıeklzlocl Edvard Ue kırdeolerl memnundur. l_,J d 
gene Ermenllettlrilen bir ktırd oldu, ne SerLlı? d b b l Bolu, 28 (A.A) - sı··.11 

.. gece vu11ın an ıonra • a •· kö l b ı l ~-p 
cocoıtona, onan hına daha ya· şı dl bG flkl ı ı b ı yca er ıo ee para j,,I 

" m y er m z anı ı rıaın tabutu onnnde yarım H· nanın baekanhgında &er 
1 
('d 

kın olacalını uoarak; ırıyorl1r. HAit bolımıdık. Ba· at nlSbet beklemltlerdlr. DlJrt PıHr gGnlerl köy geılle' t 
- Ah ·deml,tlm· blı tıeden bam çok ihtiyar. Anneliğim ve gGndenberl kralan tabuta lJnGn· maktadır. _..ılı 

bayle olduk? Vatanımıza, bay· kardetlerlm de nr. Yılnıı ol· den 809,182 kiti geçmlotlr. KlSylGlerle haebıbıller ~ 
nğımıaa knoıımıyacık mıyız? ıam kolay, fakat değlllm.. Bugfto cena:ıı • meraelml eıaıınndı rak, klSylGndn elblrllğll0 I ,, 

Bo ltGrt yurosu, gltmlı, ANADOLU - Bir TGrk bGtftn caddeler hılk ile dola cağı itleri mabalUnde lb 

komiteye bunları ıiôylemlt. Kon oğ!onon bu mıcıruı kırt111ndı bulunuyordu. Londra'da böyle etmektedirler. ~ 
eoloıbaneye girdiğim de görG· mflteb11ılı olmamak lmktn111· bl.r C'!naze meraıılml tlmdJye KlSf dernek odalıt•• ~il 
IGnce ıımım!. Beni çağtrdılır. dır. Yord, millet •e aile ocağı kadar görGlmemletlr. Cenazeye yolları, mGoterek ha111•0,,,;i, 
Beni himaye eden Reıld, git· ne tatlı, ne mokadde1 eeydlr?.. 1 retııi comor, 6 kral, 27 mık tarlalarına z11ır 'l:.,flA 
memeklJğlml ıöyledl l11e de, git. Yedi yaıındı ğlden yavru, 25, preoı, 37 murabbaı heyet ve ıoların mecralarını terol•

1';J 
tim, onlllı kandırmığı mu· h•ttt daha fasla bir yıttı koiı elçiler lttlrak etmlttlr. klSye iyi 8U getirmek gtbl I 
nffak oldum. Fakat ıonndın koıı cınını yardana atıyor. Roma, 28 (A.A) - ltılyan yapılıcık itleri bıtırro•1' 
artık ıGphelerl kat'Ueımlı ola· Parti batkınımııdao, bele· krala ile MoHollnl bu -ıabab vaffık olmaktadırlar. si. 
cak ki, beni Ebokır denilen dlyemlıden, n bOtOn memle· Romı'dıki Anglikan klllaeslade Ayol heyet her yere /. 
mahalle geımeğe gôtGrerek ora· ket teıekkGllerlmiıden, vatan· kral Corc için yapılan dini rak atrıf ıarlıl1ra zır•t ,'/... 
dakl teobı, u11k meeafede dıılardıo rica edlyoroı, bu Ayinde hazır buluomotlardır bGyflk ıuyuo yatığınıD de'-
öldGrmeıe karar vermltler ve gence bir it bahunlar, çektiği Adlıı·Abıba 28 (Rıdyo) - lettlrllmeıl lçln mabıUIO 1'/ı buılarını banı memur etmlı· ıstıraplar dinıla!.. İngiltere ıefareılade maıeveffı ldlerle görfttmeğe gıuoll 
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M intihabı Na- . • O ücadelesi. sıl Karşıladı.. runa lotızar lunuyor. 
·-~Voye Zür/ıı.;r Sayturıg ga:ıe yatı kadar ehemmiyet nrmek· 

tP.sıne Roma'dan yazılıyor: tedlr. 
halya, hiçbir tezıbClrde bu· 

lonmıdın, lıatı4 halktan hlle 
tımıaılle gfzll tutarak, &yle 
bir ekonomik, endasırlyel bir 
DIQcadeleye glrf§lf ki, ha mG· 
cıdele, kendi ekmeklerini, iten· 
dllerl temin edebilecek bir hı· 
le ııokab bogdıy macadeleıln· 
d d en aba derin bir mana ve 
ehemml1eu dlr. Da ikinci aıCl· 
cıdele, hıly1'71 petrol ithali· 
hndın kartarmık: gayeılol gGt· 
mektedlr. 

'•Mıyl ballndekl tahrik mıd · 
deleri dılreııl., ıdı ahınd•kl 
hoıoıt bir dairenin korohnaıını 
derple eden 24 birinci te 1 
19J5 tr D 

tırlhll k1raraıme il 
"Petrol mtıcadeleıl b ı e " •ı •mııtar. 

Bu dairenin nılfelerl ean. 
lardar: Memleket içindeki petrol 
letlheallle, daıarıdıo latıo almı 
itinin tanılmf; pi yasay11 ııatıoı 
çık.rılacalt olanl1rıoın, herıeyden 
:•el aakeri lntlyıçlar göz ônnn· 
~ tntolarak kontrol allana 

• ıamHı, dlıarıdın illan ılmı •e . 1 ıç P 11111 f lıtleıtala teabl. 
tldlr. 

MaııacUnlala ha tedbirleri 
tGphe yoktur ki bayak bt; 
cftretl ifade ediyor. Çaaka, ba 
gGne kadar. petrol lthalltıaa 
bı~h olıo biç bir dnleı, Aaıe. 
lika •e laglltere'aln petrol ko 
dıaıanlırıoa kafa tat11ak, pet· 
tola dlledf~I gibi f lıt koya mı · 
lll•etır. 

Bıb"tlıtan'dakl petrol lmtl 
J•ıları dola7ı•lyle, birçok deıil
oda'ua eebebt1eı ..... oa.. 

IUket hile, Ma110J1araa. ba 
latlklAI lllaı bakkıada l8•luı 

ylt11or: 

Ma110llnl, bir ook tıbdltlerle 
lcauıl ftldGrerek, İtalyı'ya 

trol ithal eden bayak ılr· 
etleri kendine dfltman etti ... 
ele blımetlerlae en çok mah 
ç oldağa ba earalarda, artak 
nlardın yardım umud etmed 
lr çılr-alak olar. 

:Ur.et ba •lertle, Afrika. 
k 1 

banketJ gtnaa blrtnde 
•illete Dlabkt\111 edebilecek 
trot •mbugoea tehdidi kar· 
~ada bıyık petrol tirketle. 
e, Italyanın iyi geçinmek 
raretlade oldaAaaa 13ylemek 
•ror. 
Flllbakfka MaHollol, petrolu 

e, el k 
ontrola allına ılmıkla 

1 YGk bir reılkoya lserta; 
ııtıı balaaayo' 8 . 

b
GJtk petrol tlrketlerlala 

r lrU a G e oarpı .. n meafeıılerl 
1 

nelen, Arablıtaaın ıteı ta· 
~ •ilanda kıldıAı, petrol re· 

keti dolıylıll~, cenabı Ame· 

td~dakt birçok dnleılerln, 
ark• gelmlyea llyular 

bde d L 
,... 1 •lıra n blylk 

vlet polltU uının, kumea de 
lrot ı 

0 men eatlae tabi olda~a 
o~ftncUeeek olar .. , hiç tlpbe 

ki, Ma110Ual'na. · ti L-

k JN - · ~len bayreı ayıadaracak hlı 
eı eledir. 

Ç1a1r.ı ba jea& harbe ı.ı~ 
le ol ' g .. .,. 

an la.lya lolD, her pe&rol 
ı:laııoın kaa kadar kıymetli 
o~a bir 11rada, batan dan 

laıa 
petrol mlteabhhlerlae 

eydaa okamık ıaretlle yapıl 
•thr. 

.\nlıııla M 
llD D UIOllnl, polltl 

l lltll L b raen, dnletlere 
• lıtıa 1 roı ı..ı , 0 aa kanetlere 

1 
1
1
' ••• lıtlldlllal llA• 

... 
0

" tı 1• uluıaaoa ba 

Beaıplarını yapark.en, pılko 
lojlk foktörlere kıdar ekooomlk 
ölçftleri ele almıyor. 

MoHollnl, ltılya'dı yeol bir 
pıtrol nizamını karmık ce11· 
retlnl gftatermlttlr. Çanka, 
uıan yılludaoberl blrlbirlerlle 
bogaslıııo petrol tfrketlerlnln 
ltalya'yı kar§ı cephe almak 
için bir torla enlışımıyacak· 
lınuı, dıba önceden ke11tlrmlştl. 
En can ılıcak bir ındı, bun· 
lardan her hıogl bir gurub 
koca lcılyı'nın petrol pfya11eını 
ele geçirmek için kurdukları 
cepheden ayrılacaktır. 

Banan içindir ki, Mouollnl, 
ne petrol kodamanlarının ga 
cenmelerinden, n ne de ımbar. 
godan korkmuyor. Roma'cla 
ığızdan ığı1a dolaıın bGkdmlere 
göre, gerek Stındard gerekse 
Runyal Duç tlrketlerlnln 1ııl· 
J•'ya pcırol •ermtmelerl gibi, 
Kllç bir nılyet k.rtııında blle, 
petrol ihtiyacını, Veneıuela'dan 
getlreceklul petrolle kapıyıbl· 
lec:eklerl ıöylenl1or. Bundan 
bıob, Cenubi Amerlka'dın pet· 
rol getirmek flzere jıpon gemi· 
lerinl de kollauıblleceklerloden 
babıedillyor. 

Ancak, Ma110Uol açtığı ba 
petrol mGcadeleıl ile nereye 
•araıak lltedl~I belll değil. 

. ÇGnka, hılyı'ya petrol t1 . 

ttbııl eden bir memleket de 
Demez. Sicilya adaııoda de.ede 
kalak bbUlndea çıkuılanlar 
ile Ohrauen'de lıtlhaal edilen 
petrol, bir yılda 13,000 tonu 
blle ıeoememlttlr. 

Baaa Urtt ı...,._.. hlr 
JJUık petrol ihtiyaca 1,500,000 
ıoad•r. Her ae kadar .&ru 
•atloktan yalda 60,000 ton 
petrel alacaAını he11ba katabl· 
llrae de, bu mlkdar, •niyet 
ttaerlnde teılrlnl göıterecek 
mertebede blrıey de~ldlr. 

Sentetik benslae gelince, ita(. 
1•, bu metodun endtbtrlyel 
tertibini biç akbndan bile ge· 
çlrmemlıtlr. Çlnkı b6yle bir 
meıod lçia ber ıeyden önce 
kftmlr ithal etmek llıımgeldl· 
il gibi, ba teıl111, ltalya'da 
raatabl olmıyacak kadar blyak 
eermayeye llsam gftıtermek, 
tedlr. 

Bitin ba mll6hısalar dolı. 
yıılyle, ltalya'ya, dııardın peı. 
rol ithal etmekten bıtb çare 
kllmıyor. Peki böyle olunca 
da, ltalyanıa, yabancı D\e1D:e. 
kederden petrol hhallndea , 11 

geçmeıl, anlaıllmaı bir teaad 
halini almu mı? 

Ma110llal'ala aotıAı yeni mi· 
cadel~, 6yle katla ~6& aruında 
bhlrllebllecek bir mOcadele 
olmıy ... ktar. Bu mGcadele, 
bugla. adam adım Uerllyor. 
Ve heqeydea 6nce, MaMOUal, 
petrol kararnameli ile, beyak 
petrol tlrketlerlaln burunlarını 
karmıe oldu. Bu olrketler ba 
glnka glade btlt Itılya'ya 
petrol 11tıyorlar; ıacık, ba 
1111el1rını memleketin knrpo 
ratlf ekonomik blayeelne ay. 
durmak mecbartyetlndedlrler. 

Borada temin edlldlAlne g6 
re, bu ıuretle. ıpekGlhyoa Te 
f lıtları yflkeeltme lmktnlırı 
tadan kaldarabllmlıtlr. Ba la· 
ılkal dnreılnde ltalya'ya lhım 
olan tey, iyi •e acaı mal •tın 
almaktır. O•un için Iıılyan'lar 
bu m•ktatlı, petrol l•iluıl 
eden tekmil 6lkelerde bir ıtra . ' 
kontrol ttıııkllltı, ahm, 11&ın 
alcnı baroları karmuıl1rdır. 

_____________________ .. ____________________ _ 

-Baııaref:·ı~7'sayfada- Don, Sıyasal Hareketler Olmamıştır. Buna Rağmen 
Atlna 28 (A.A) - İç ba E • 

.kanhgı ıeçım bıkkındı akıncı Talebe Nümayişleri Devam ttı. 
klBım ol1rak ıtıgadakl neticeyi Kahire, 28 (Radyo)_ Bu bulonmoıtor. Mıeır'dı bClytık 1 memcktedlr. Bnbran bıtf bir 
teblf ğ etmektedir: gGn, elyaıııl bueketJer olma· hAdlaelerla zohurunı Jodzar tekilde lnkloaf etmektedir. 

Ventzelletler: 124, Çaldırlı mııtır. Bu bareket11fzllk, loglliz olanoyor. Kahire ~8 (Radyo) - NO· 
halkçılar: 65, Kondlllı Teotoklı: Krala betlncl Corc'on cena1e lıtınbol 28 (Özel) - Ka· mayloçl tılebenen lkfal Mınao 
60, Metak111 llıtesl: 7, Cumo mar1&lml dolıyıslledlr. Bonon· blre•den bildiriliyor~ re'de maktul dAemU• •e Dına· 
rlyetçller: 12, Komftnlstler: 16, lı ber•ber, talebe nQmaylolerde Dımenhurda vukoa g. len morda da bir talebe ölmftetftr. 
Kocamanla grubu: 4 ' bir arbedede polteler; gftetcrl Kahire 28 (Rıdyo) - Tın · 

Geri kılan 12 saylavhk ıon . ı Brezilya'nın yapanlara ateı açmııılardır. Üç ta yakıntnde bir arbede olmoo 
ra belli olrcaktar. Mutlak ebe. kişi ölmGetcır. Talebe grnl n pollııla atee açmasından Oç 
rlyetl ne llbe11ller, ne cama· Bir Notası denm etmektedir. Kabine buh ldtl ôlmftetGr. Batan mekteb· 
rlyetçiler, ne de Veafzelos mu • 1101 heaiıı ull ofmuı değildir. !erde talebe grn llAD etmlttlr. 
h llfl 1 b Konsey reısine ô ) M a er ıearamıyacıklardır. KahlM 28 (Radyo) _ Ka· lıtanbul 28 ( ıel - ııır 

Bıobakan M. Demlrclıı, mu. teşekkftr ediliyor. bine buhranı beoOı hltım bol· ve Sorlye'de deflm etmekte 
hıllf iki bflyGk groptın biri Cenene, 28 (Radyo) - Bre· mımıetır te birçok y~nl nzl olan kıraeıkhkların ltalyın tıh· 
aıutlık ekıerlyet elde etae bile ıllya'ı.ııo Ceaene general koo yetler doğmaktadır. rlk4hadRD llerl geldiği haber· 
herhalde bir mllli birlik kabl . ıoloeu uloılır ıoıyeteal kAtlhl· Son haberlere göre Damı· teri gelmektedir. İlılyı toprak · 
neel teıklll :azım gelece~lnl omamlllğlne bir noa. verıgfo nurda iki, Tantada bir talebe larında bulanan bir radyocJı 
bildirmiştir. •e bu notada: nGmaylt e11oa11ında maktul dOt · Sariye •e Mııır'hları Fransa 

Atlna Uetealntn batında ıeçt. »Urugny · So•yet Rusya mfteUlr. ve lnglhere aleyhine harekete 
len llbe11I 11yln Gonıtaı dGa lnkltaı mClaasebetl dolıyıtlle Talebe grevi devam etmekte teıvlk edici notaklır sBylendlğl 
dan •kıam ı&yledı.ır.ı bir DO· lradedllen nutukta Brezllyı bd· k tl bl il 1 ti " n nGmıylelerln arkaeı eı1 teıı ı ee m e r. 
tokta, kralın bitaraf htlkt\metlol kdmetl ye Cuaıur relel h•k· 
ııltayltle anmıt n ıeçlmdekl kında çirkin cOmleler •e 111 fzmİr komutanlığı sat. al. komisyonu i13afarı 

nadlar ıarfedllmlştlr. intizamdan dolayı ıGel mıkım 
lara teıekkftr etmlttlr. "Aııı l meıı' eleye ğfrlomeıden 

enel konıey relıılnln bu hu· 
Parlı 28 (Radyo) - Atin•· ıuatakl ltfrazatı hasıblle tetek· 

dan hıber •eriliyor: kaderimi bildiririm· Kullınılıa 
Sty11ıl çennler, Yunanlıtan· bu ctımleler ılyrııt uıullere çok 

da kabine meaeleelaln derhal 1Dabıllf idi.. Ve bGkdmetfm· 
halledlleml ıecegl klnaatlndedlr· 
ler. Zira kul; ekeerlyetl k1Z1 

nan partileri bir ar•yı getir· 
mek •• bir temerktıı kablneıl 
teekll etmelerini temin eylemek 
iniyor. Söyleadlilne g&re, ek. 
ıerlyed k111nan Venlaelo11 par· 
tlııl, Çıldarla Ye Metakeu par· 
illeriyle birleıerek mili! bir 
kabine teıkll edeceklerder. Bo 
kabinenin teıklllne M. Sofollı 
memar edilecektir. 

Patla 28 (RadJo) _ Atlna· 
daa blldlrlUyor: 

Parla'ıe bulanmakta olan M. 
Venlaeloı, Yaaaalıtan'dakl ır· 
kadaılınaa g&nderdllt bir tel· 
graf ta ılyı111l bir klnıee delil, 
11dtce liberal partlılae IDenıob 
bir ferd olduğuna, artık: ılyı 
lele karı,mıyıcaıını blldlrmlı · 
tir. Gr.aeral K.flndlUı, IOD eeçl· 
mln her aareıle yolanda cereyan 
ettlglal n hGtCla panllerln, 
bir an1a gelerek artlk meı'al 
•e dnamla bir kablae teılı 
etmeleri lhım geldlilDI 16yle. 
mittir. 

Parla, 28 (Rıd10) - Atlna 
dan blldirltdl&lae- g6re bııba. 
kan M. Demlrclı, partiler ara 
ııında bir teırlkl meaal •icadı 
ıetlrllmeııl lhımgeldlglnl l6y· 
lemlıtir. 

0.tbakaa, general K.ondlltı 
ile Teotoklı'la, kendi progranı 
lan kabal edllmedlkçe dl&er 
partilerle blrleımek lıtemedlk· 
lerlnl ye muhalif kalmak al 
yetinde olduklarını tôylemiı, 
bu noktadan dolayı kabine 
mu'eleılnln bu yakınlarda bal 
ledllea.lyece&lni llbe etmlıtlr. 

Parlı, 28 (Rad10) - (Tın) 
gaseteel, Yananlııın 117IH ıe· 
olmlndea hablale 7adıgı bir 
mekalede diyor ki: 

"Kasana partiler bir ırayı 
gellrlene, kıblae teıklll lçla 
en mlnulp •e IA) lk t1bllyet. 
tlmdlkl batbakaa M. Demir· 
clıtlr. 

Mussolini 
Alman elçisile 
konuşmuştur ••• 

Roma, 28 ( Radyo ) _ M. 
M1111olhıl Almaaya'aın blylk 
elçlılnl k•bal edvek g6rft1-
mG11Dr. 

den aldığım emir Gzerlne kon· 
ııey relıloe reımen ıeıekkar 

ederim,. denilmektedir. 

Muğlada havalar 
Moğlı, 28 (A.A) - Burada 

h.vılar baharı andırıa bir ıı· 

cakbkla geçiyor. Sahillerde her 
a.raf y45111leamete ba1lamııt1r. 

Mallada dı bademler çiçek 
ıçıyor. Heni• kıttan bir baher 
yoktur. 

Çin· Fransa 
Rom:a, 28 (Rıdyo) - Şıng · 

bıy'dan blldlrlllyor: 
Çin ile Franu aruında K.an 

toa tıılklle bir yola ıeılı edil · 
mittir. 

Frınııı bata bata kamın 

dınlaraadan M. Geıl Frınaa 

ile Çin 1ruındakl ba bnı yola 
aılı1mı11nı yaparak Frann'ya 
d&nmtloıır. 

Moskova 'da taltifler 
MoıkoH, 28 (Radyo) - Va· 

ılfelerlndekl manffakıyetlertn · 
den 59 mllhendlı ile birçok 
çiftçi •e mannnrler hlkd 
metçe aıoanlı taltif edllmlı

lerdlr. 

Ermeni şiir tutuldu 
MotkoH, 28 (Rıdyo) -

Aserbaycaa'dald Ermenlıtın ti 
iri Z•raaf b111 ıahrlk61ından 

dolayı tnklf edllmlıtlr. 

D&rdGncCl mıntıkı tıpa ılcll 

mu~afaılığındın: 
M Obadeleyı tabi eıhutan 

baılaeye la ti kıl edf p h11lnece 
177 lira bedelle seynebe ealll· 
dıgı bildirilen kahramaal1rda 
mlcahldler •e akın ıokaAı arı· 
ıında •aAındı 13 numaratajh 
n ile baraka, aolonda akın 
ıokağı,, arkuancla kiri mehmet 
alt ltgallndekl 2 aamaratajb 
n •e belediye ar1a11, 6alade 
mlc.hldler eobgı He çenlU 
86 metre murabbaı 84 eıkl 

.., 11 yeni namuah nln tapa 
kaydı balanamadaAandan ı .. ned· 
ılı ta11rrut.ıa g&re muamele 
yıpalacaktar. 

Bu gayri menkulde tuuraf 
lddl11ıada balaaıalar nrıa on 
iki g6a sarlanda mahalıılaaa 

n yabat 8. 2.986 eamarıeal glnl 
••l on bette mahallinde ııb 
klkat yepacak memaramou 
marac11tla11 Uta olunu. 

Mat. M •· aat. al. ko. rlyuetladen: 
l - Hepıılne biçilen eder ıltmıt bin Ura olan bir milyon 

tıoe muhtelif renkte mı kıra kapalı zarf la ekılltmeye 

2 

3 

' 5 

koamoıtar. 

lbıleııl 16,mart,936 p11Hrtesl gftntl ıaat onblrdedlr. 
ltk inanç pırıaa 4250 liradır. 
Şarlnameal 300 lmrueı M. M. ' · 111. al. ko. dan verlllr. 
Ekılhmeyc girecekler ilk ioınç par111 mektup nya mık· 
buılarlle kanunun iki ve 3 Gactı maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektuplarını lhıle ııaatlnden 
bir aaat enel M. M. '· aatın almı koml11yonunı ter· 
melerl. 29 12 27 13 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum 
M odorloğnndeıı: 

TGrklye Camharlyeıl Ue Sotyıllıl So•yet camhurlyetlerl itti· 
badı hlk4metl aruında akıolanaa ticaret te ıeyrl eefaln moabe· 
deaameıl btlkdmlerine göre enelce teecll edllmlt olan (Soya•· 
ne~ebpor& Nefaendlkat) mfle11eaenln TClrklye amam yeklll bıl• 
oldaAa •~lblyeıe binaen ba kere mlrıcaıtla l.mlr nklll bula· 
nın Georgly Znıdekl1e nrllen Yek6leı mtlddedala 31 birlacl 
Unan 1936 a.rlblne kadar usallldığını blldlrmlı ye llıımgelea 
nıılkaları yermlotlr. Keyfiyet uygun gftrllmClı olmakla illa 

ol onar. 24.4 

Milli Emlik MGdDrlyetlnden: 
1 LAN 

Ltra D. No. ( Kapıh sarf aıullle ) 
4j2 Tepecik 11kıılar ıGrmell •e 1111 11. 68,9,11,70,72 eıkl 

68,70 t•jlu mukaddema ıClrmell 11. dı 68 No. lı hane 2800 
ile tahlladı llUden 9,11 No. lı kahHbaae elynm ır• 

466 

473 

493 

291 

667 

559 

879 

ile lttlnllade ıabbnd• 68, 70 eıki No. lı dGkkAaı 

mtletemll 72 No. b H. 

DanAıç parahköprl ııeltmel ı. fabrika yanında bll6 
No. b 1495,97 metre munbbaı ar:a. 
Taran Menemea caddeılade 36 etki 195 ıaj No. h 
1205,68 metre ma11bbaı Gç odı koridor, korldordıa 
ayrılmıı bir oda, mutbak, tulambı, bahçe, kayaıa 
yeldeAlrmenl çımııırhane iki bnaz bodrum cephe· 
alade parmıkbk mftflemll H , 

G6ıtepe yetil lımlr ıokak 15 No. h altı odalı bir 

matbah avlaya mGttemll n. 
Bayraklı hıllllye ıokak No. 17 flç oda bir aralık bir 

mutbah mlotemll n. 
Buca ııığı mahalle lıtaııyon caddeel 21 etki 57,81 
tıj No. h fnkanl 4 oda, ıofı ufak aaadık odaıı bal· 
kon tahtaal iki oda tatlık bodNm taraça mutbah 
ulu kuyuyu mGıtemll 303,4.S metre murabbaı me· 
ıahalı n. 
Baraa,. lıtanballa oğla ıokak 11 eekl 11 tıj N o. lı 
bir 11kaf altındı 4 oda koridor matbıb ile ClıtGnde 
daha bir oda cU&er 11kaf altında 2 oda n dl&er bir 
11kaf albnda bir oda n çamaıırhk ile kaya ye bG· 
yak bahçeli n. 
Tepecik Halkapınar kaeabı demlryola 26,28 No. h 
13 d&nGm 172 metre 12 dekar 119 metrelik seb· 
ze bıbçeel . 

798 Baca latuyon caddeıl 102 etki 94 y(lal No. h dört 

8,00 

3150 

3000 
• 

1680 

14000 

2310 

1400 

odıh bir k6rk hlımetçl odalırıru aıOıtemll nln 1750 
8. 48 hlaleel. 

71 Bayraklı barana caddeel 55 No. h iki oda bir mat· 
bah bir arabAı mDttemll Urglr e.. 

64 7 Bayraklı teheddCll ıokak. 3 No. h fe•kınl n tahtanı 

1260 

11loa bayıl maıbıb bGfe koya bahçeyi mGıtemll n. 1260 
Yakanda yaaıb menkuller oa gan mClddeıl11 artt11maya konal 

mattar. Ibaleıl 6,ıabat,936 pertembe "ClDCl eaıt 14 ıedlr. 
S.ht mlnbuına pyrl mlbadll bomoaa iledir. ISO 
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Hertürln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya 'mn llalis Mo 
rina Balık Yağıdır. Şer 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -Biricik Satış Yeri 

8AŞDURAK 

Hamdi Nnzhet Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!tı ay vadeliy~ % 
5 s 1 H HAT 

Bır sene vadeh1e % 6 faiz verilir. 

_ Zahire, dzftm, incir, pamuk, yap-a-k,-ı-fy_o_o_v_e_H_l_re_k_omleyonculuğu yapılır. Mallar geldi. - • ECZA N:rs İ 
~,:ı:~ı~;ıı~~:~;~;;ı~ı~ıı:ı~11;1;::ı il~;,;:,;;;; il;~~~; il~;,;;;;~; 111111111111111111111111111111 111 il il 111 111111111 ıııiıı111iııiı.: "~ 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCllE LEVANTE LINlE 
"ANGORA., vapuru 20 son 

kAounda bekleniyor, 24 eon 
k4nuna kadar Anvere, Roıtn. 

dam, Hamburg ve Bremco için 

alacaktır. 

"ANOROS" vapuru 3 şubat· 

ta bekleniyor, 7 şubata kader 
Anvers, Uotterdauı, Hamburg 
ve llremeu limanlarına yok 
alacaktır. 

A IFRıKAN ExPOT LINES 
.. ExMOUTB.. upuru 2 şu 

baua bekleniyor, Nevyork için 

yok alacaktır. 

JOBNSTON V ARREN 
LlNES LlVERPOL 

"DHOMORE,, vapuru 18 

_ • Yeni OSHAMI: cD• Jambıılarıdır. Çifte spiralli olan bu 1~ 
diger OSRAM lumbalarıoa oaz:uan yüzde 20 ve ucuı adi lambalara 
da yiizde 40 daha idareliuir. .,fi 

Çifte ııpiralli OSRAM cD> ampullerini ahrkea ambalajların ü 
clh iıareıioe dikkat edioi1. 

• 
lzmir Ilbaylığın.dan: 

Milli 1".ınllik ldarf'elnde rapuyıı lt>l!CH l'dllın,.nıt>dodr.o dol•11 

birçok muhacir, hurlkz~de vrya ruültt<cll~ı io kl'ndllerlnr. tt·f f t• 
edllf"n uu14k kayıtları açık llalmıetır. Hloar.ıialeyh muhacir, b•' 

rlkzede vf'ya mültec!IMdeo tah<l!I ve ref rlz rnrt tll,- M ı lli ,.ını;kt 
ah f>V, terla, acııa veya arazi l~gal ed!!olnin bu ıur~ıle mOtkl''' 
&atılarak mutazarrır ve mfitef'i!l!lt oluunııları için tıpu dahrflO' 
mQrac11tla tıpularını almaJarı IOzomu ilan edtlir. 85 

2~ 24 25 26 28 29 30 ~l 1 2 

Izmir Defterdarlığından: 
ııon kllnunda bekleniyor, Lher· 
puldan ynk çıkarıp Burgu, 

V arnı ve Köıtence için yak 

Hazineye alt arıalar Qzeılne evvelce bina yapnıı~ olaol•'" 
#. " ...., . • bloıluıoın yıktmlma1ına teve1110I edildiği malumdur. Vataııdlt 

.. ' N" - J ların meıkenıılt: kalmımal:.rı için Mally~ vekAleıl bllmosayed' 
alacaktır. 

~---19m-~:i-1Al:ım-.. • ...... arH değerini defaten h1Zlneye yatıranluın lota eyledikleri et 
_ • _ _ lerlo lpkıııını mthaade etml~tfr . 

Muallim Doktor ., Hazine arsa11 ftıerlnde elyevm bloıeı mevcut olıolırao bir•' .. .; o 'l ıu ıı•tf lıtlda He Defterdarltğa mOracaatlırJ ve bu ınıları bllmaıayedl 
" • f 

\K ~ ru ./ j 1 Gç ay sarfında lltlD alarak. tıpnya baglımaları iktiza eder. 

~
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A. Hulôsi Alataş 
lç hastalıklara mOtehHıııı 

Şamlı sokak No. 20 ~-1/ r' \ •11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111 

~~T~~~~~n~21~00~~~---------~~[&~=i=r=o=~=l~n=A=N~~A-sı_)_; n~ ZekfilTarak~ 
•""'ratelli Sperco \' apur Acentası •111111111m11111111111111a... Doktor ..allllllllllllllllllllllllll• ~ Merkez hastanesi DahiJiye MOtehassısı 

ROYAL NEERLANDAlS • KUMPANYASI g A K } T · §§ := İkinci Beyler ıokağl Tark mGıayede ealonu lttteallnde 
ucERER,. vapura 25·1·19:-J6 yok alacakllr. = • ema onay si~ numarı 45. Hııtılarıoı öAleden IODfl 15 den 18 e kıdır 

tarihinde beklenmekte olup 118EMLAND,, motörft f)'2·36 = = ,:= kabul eder. TELEFON : 3806 
yOkilnQ tahlly" e~ dk tep ııonra tarihinde bekl~nmekte olop yil - Bateri J 0 1og ve bulaşık, salgm hastalıklar mütahassısı = • 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\llllllllllllllHlll 
8URGAS, VARNA ve KÔS k6n6 tahliyeden ıonra ANVERS, - Basmahane iıtaıyo?o karpeındaki dibek ıokak bapnda 30 Hfl• = Akhisar Ş b 71 " d • 
TENCEYE• hareket edeceLtlr. ROTTEROAM BAMBU•G = lı ev ve moayenehaneııınde ıabah uıt 8 dan akfam Hat 6 a kadar= ar 8} ıgtn 80. 

• ı " ı = hastalarını kabul eder. = 
"GANYMEOES,. vapuru 27· COFENHAGE, DANZlG, GDY· - Müracaat eden haııtalara yapılmHı lbımgelen uir tahlillt ve :: Akhisar kHabaeının elektlrik tesleatınıo teVlll için bayıD~ 

2·36 beklenmekte olup yOkOoO NIA OSLO n lSK.ANDlNAV· = mikroekopik muayeneleri ile veremli baıtalara yapılmanna cevu gö· := lak bıkenhğından tHdikll projeııl mucibince 17,800 lira kf!ftfl 

~~i1;:~noAP-;:n~M~~~;~~~ :.!t~r~ımanıar. ıçın yük aıa m111İ111İtt11İİİ"İİİIİ1!11im111ml1İfıi"mm1İilttuiıımr~:;:::~ ~i~r.11111111111i :;;ıı~:,0~!·,sa:~erı~;~a;· k~rv:; ~:~:;:.u ,:~e~~:::r·.~ıa.:0::·j~o·:. 
ve BAMBURG llmaolım için ~ERVİCE MARlTlM ROUMA1N ~ vlle merkezi yapılm111 veealr teferrftat yapılma itinin 45 gO' 
yak alacaktır. 0 PELES,. vapuru 30·1 ·:16 dı I D o •• A • f y mftddetle kapılı zarf oııollle ekıılltmeye koomuotur. lbıle 9,3,9:J

6 

uCERES,. vapura 10·2·36 da gelip 31·1·36 ıarfhlndc M~LTA, r. perato r rı u ren p1Zatlt'lll g6nG IHI 15 te AkhlHr beledlyeılode yapılacaktır. 
gelip J5·2·36 tarihinde AN MARSILYA •e BARSELONE Kapıla zarflaran bir Hıt enel verilmesi ve zarfların 2490 
VERS, UOTTEHOAM, AMS için yük alacaktır. Merkez Hastanesi Operatörft . 11yılı aruuma, ekeiltme ve ihale kıouounun ahkAmlna göre bO 
TERDAM ve HAMBURG 11. hlmdıkl hareket tariblerlle 1 Hastalarını her güo 15·18 e kadır lklncl Beyler ıokağı Türk tQo veealkl ve teminata bul olarak kapılllmıt buluomal!I ıırtttr· 
manlarana hare.ket edecektir. navlunlardakl değlşlklilderden mQzayede ealoou karttDda 78 N.lu muayen,.baoeılade kabul isteklilerin proje, bılfnıme ve fenni oartnamr.yl Akbl ,ı 
SV.ENSKA ORIENT L1Nb.N acımta mee'oliyet kabul etmez. eder. Tel,-fon :l3~ ;1 urayından 2 lira 65 kuruş mukabutnde alablllrler. 2!l 26 29 l 

"NORRUN A,. vapuru elyevm Fazla tafellAt için ikinci , _____________ ________ _., 

~~~;;-.~~z~~M,010~M:~v~:&;: ~::~~~:~·aıı,!:~ı;.~aı:~11 ı;:~!~: lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
BAMBUR, .. COPENBA'~E, l Ura Vakfı No. Nev'i Mevkii " " vapur acenta ığıoa milracHt 
GDYNIA, DANZlG, OSLO ve edilmesi rica olunur. 15 Haeao hoca BilA 85 dôoQm ıarla E<3kl lımlr 

l fi " muhteremeyo " .. .. Kızılçullu 
ISKANDİNAVYA llmınları için Tı-le . 2 00ıt · 2005 · ~663 105 HIHr camii .. Tarla ve dam Bozyaka 

011
• Vl• et• VEŞ.nrekaSJ Londra ve Bul için yfik ala 505 KArlp zıde hıtlce 27 Dokk4o Kemerahı 

U caktır. 60 .. " raoh 13 L •• Kestelli 

Limited 

Vapur Acentası 
Ceodell ilin, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD 
"TEf URSO., vapnru 7 ikinci 

kAoundı LIVERPOOL ve 
SVANSEADAN gelip tahliyede 
bulunacak. 

"A DJUTANT,. vapuru 8 
ikinci kiouoda bekleniyor, 

LONDRA için yök ılacaktır. 

- .. THURSO,, vapuru 15 lkio

cl Ununda bek leni yor JJ VER 

POOL GLASGOV yok ala 

cıktı r. 

"POLO" vapuru 1 O ikinci 
klnooda IJoodra, Anverıı ve 

Bul beklenip ıyul zımandı 

UEUTSCBE LEVA~TELINIE Yukarıdı gOıterUeo akarat 10 ~iln müddetle açık artırmaya 
çıkarılmııtar. lbıleııl 3,2,3{; pazarteıl gQnil Hat 14 tadlr. 

"A(JlLA,. vapuru 5 ikinci hteldl olanların Evkaf dlrektörlft~(lne mftracaatları ilAn olu· 
kAnunda Hımburg Breme ve 24 29 3 214 

Aovere'teo gelip tahliyede bu· 
looacak. 

Not: Vurul tarlhlui ve va· 

por lslmlcri Qurloe değişiklik · 

lerdeo acenta mes'uliyet kabul 

edilmez. ..................... 
Mücellit 

Ali Rıza· 
Yeni Kavaflar 

Çarşısı No. 341 

Fidan Meraklılarına Müjde 
Türkiye ve Avrııpa'dao getlrilmlt en turfanda ve nadide 

damızhkludan ışılaomıt ve gayet itina Ur. yetlıtlrllmlş 111ub 
telif cln8 n yaıta rot;yvı f ldanlara ucuza utılıktır. Gör111ek 

1 
ve toptan ılmak lltlyeoler Kıy111 lıt11yonn yanında yeni çlfl· 
llğe, perakende almak ve ılparlı vermek lııttyenlerln BaıdO 
rakta Baıık banana milraceat etmeleri 114n olunur. 

Memleket 
ğinden: 

Hastanesi BaştabibJİ" 

1 - B11taaemlıdo 2713 lira 95 kuroılok kıywc tl mub•,.. 
meoell Al&tı · tıbbiye ihtiyacı 29. l, l 936 tarihinden ı 7.1'• 
1936 tarihine kadar 20 gao maddetle açık ebiltdl''' 
çıkırılmıthr. 

2 - Alınacak AlAtı tabblyeola evıafı ve ıartnım~~iol O'lJrdle• 
. e t 

letlyenler bergGo lzmır Memleket :haetıntııl bı,hekldl 
ğloe müracaatları. 

· !l - Eluiltmeğ~ lıtlrak edecekler 20°3 lira 55 lrnrnı tı"rrıtıı•:. 
movakkate mf'ktobu veya makbuzu ibraz f'tml'~~ '°' 
bordur. 

5 

6 

Y nll mah · otmadığıodım Avrupa mala olacakhr. 
Ahoarak ıtfita hbbly., 3 ay ıarfmda h111taneye ırefld' 
edllmlt tiulonıcıktır. 

EkelltmeAe lotlrak edecekler 17, 2, 1936 tarihine ,.,ıll' 
yın pazuteel gftnO ıHl ondan oolklye kadar I•dl

1
' 

vilayeti dılmi enctlmeolno mtlrac11tları. 29 2 6 ıg 


