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M.Eden 
istifasını Vermiş ise De Kabine 

Kabul Etmemiştir. 

'· 

Mussolini, Hahesistan'ı 
' 

Etti .. il hali 

I.011dra'da11 bir glJriiniiş .. 

~. Eden Cenevre'ye gitti. 10000 kişi 
halya aleyhine dileklerde bulundu. ________ ....... ________________________ ___ 

lngiltere lşci Ve LiberaJleri Zecri 
Tedbirlerin Devamın·ı istediler. 

Habeşistan' da Habeşistanın askeri mftşaviri diyor ki 

Ma8lahatgnzarımızla Necaşi'nin Panig~ inin Se
kardeei öldflrflldfl mn? 

hebini Anhyamadım .. J~ıanbul, 9 (Özel) - Adis
Ababti',Jan gelen lıal1erlere giire 
'1ayd11dlar111 tecaııiizıine uğra 

~yan 4dis-Almba maslalıaıgüza· 
rımı.: Nizamittin. lıemşiresile 

beraber ortadan kaybolmuştur. 

lla Jdudlarla nui~ademe olmuş 
ı·e sefarethanede dlirt haydud 
ı)lmüştür. 

Bir lıalyau nıenbawdan bil
dirildiğine güre, sef arP-thunPde 
biri erkek, IJiri kadın olmak 
üzere iki ölü bulunm111ıur. Ay 
rıca, Sl'feretlıanc binası yaki 
11inde bir otomobil t•e dibinde 
iiıueri topraklarla örtülmüş 

iki C"esed (Siyah derili <kğil) 

görülmü,tür. 

Habeş imparatoru 

"ltalyan'ıar hiçbir zaman Haheşistan'ın ta· 
mamıoı işgalledemezlerdi.,, 

Habeş muharipleri 
l:udfl1, 9 (Radyo) - Necaıiaia Ctbutl, 9 (8. R. ) ._ Habe bir UlrlG anlayamadığını, çtlnk4 

yakini olan bir Habeı'li: ıtıtaa'ın ukerl mOınlrl Ame Itılyıa'Jır.n, Babeıtııın'ın la· 
- Habet imparatoru yarın g•· rlkaa M. Penzor dan ıkıım mımını ltg•I etmeleri hiç bir 

zetecileri kabul ederek v.ziyeti Adlı·Ababa'daa borayı gelmlı· nklt mtlmkan olımıyıcaıtıaı, 
izah edecektir. Maamafih Necati e 
3•4 güne kadar Loadra'ya gidecek, tir. Aıkerf mltnlr, Hıbeı hl kanaatince bayak detletlerla 
imkaratoriçe Kudfb'te kalacaktır· klmdarı ile Raelırı mruıadı Hıbetlıtıa'ı tık.im edeceklerini 
Demiıtir. bııgôıteren paaltln sebebini -Arkası 5 ri sayfada -
··~·--·~·-··· ....... ~ .......................... ~ ................... ~ .................................................... ......... . 

ltalya'nın zehirli gazlar hakkında bir mfldafaası 

ltabeşistan'm Isıilôsı Nefrdie Karşılandı. Iogiltere ile M. Mussolini, Bütüo Kuvvetlere Hazır 
ltoma Arasında Hiçbir Anlaşma Yoktur. Ingiliz işçi Olunuz Emrini Verdi ... Neden? 

Lideri, Fransız Sosyalistleri ile Anlaşmağa Gidiyor. 
----~----~~-----Londra, 9 (A.A) - I.ondra 

llaeteleıf ala yara resmi olarak 
bildirdiklerine g6re, Londra ve 

ltomı araıında lbbeı meı'eleel 
htkkında hiçbir f lklr ıeı·tıl 
1•pılmımıt olup yeni bir Iogt 
liı ıalb plAıu bakluadakl ıa· 
)lalar dı tımımlle aııllızdır. 

partlıl, yıln•z ıecrl tedblrlerln ı rak yeni kabine teıekkll edin 
artmlm111 me1'ele1fl11 kılmly•· - Sonu 6 ıncı sahifede -

Assamhle Toplantısında 
P ol Bonkur Bulunacak 

Londra, 9 (Radyo) - Dan • - • 
a\ıım M. Eden domlnyonlar Fransa Siyaseti Mihverini Değiştiri-
lrılme11Ulerfle hariciye dılreıln 
de bir mecltı akdeımtıtlr. Bo yor, Görüşmeler Oluyor. 
llleell1e Ataııaralya, yeni Ze· ·-------
'-adı, cenabt Amerika n Kı Perlı, 9 (Rıdyo) - M. Blum Toıyallıt Eoternaıyonıh 6nft· 
•ada lttkık eımlıtlr. •11lyetl dikkatle takip etmek· mGıdekl bıf ıa Brtlkeelde ıop· 

Ba içtimada M. Eden'ln Ce tedir. H11lran lptldaeında co 
•ene'de 1'1 May11ta takip ede· mor reU yeni kabinenin teılıl 
teet ıly11et etrafında maseke· mHb1111ını M. Blom'e vere 
'•lla balaoalmaıtor. cektlr. M. Blum buran lo~lllz 

Londre, 9 (R. 8) - Iıçller amele partlıl lldr Mıjor Etli 
Ptıtlıl lideri Blnbıt' Atlee, H M. Hendereon'la mGIAkat 
1•kıoda Parlı'e gidecektir. Bu yapmıotar. 
llJıretln ıebebl L,.on Blom Bu mOIAhtta ılyHi meeall 
ile Heri ıedblrler mee'eleelnl Gzerlne, fakaı makul 1Jtkflde 
KGrıımekılr. loglllere am"le g6rtıe«Umtlıtilr. 

~kan antantıoda ve kfl· 
~ itilifta ihtilaf yoktur. 

Yunan Hükftmeti Bazı 
Neşriyatı Yalilnladı. 

bört Devlet Ara;ı~da Gizli Bir Pro
lokolun Mevcudiyeti De Asılsızdır. 

t\Una, 9 ( A.A. ) - 8GtQn 
lt•eteler Yunanlıtan'ın Batken 
Plkttaı ne gibi ıerallle lıtlrik 
~tlllal turlb eulkıen ıaoara 

11 P•ktıa tf'frli kabiliyetinin 
111• aaıldııı bıkkıoda Vradlcl ' 

gezeteelnln neıreul~l habere 
dılr olan tekzibi aeıreımek 
ıedlrln. 

Balkan harici •akobulacak 
bir mohHama tıkdlrtade, Ya 

- Sonu 6 ıncı sahifede -

M. Flanden 
lınacık •e M. Blum •aslyet 
baeeblle bu enteroııyoaıle h 
tlrak edemlyecektlr. 

Major Etli bonon için M. 
Blum'un noktal nazarını öA· 
renmek için Parlı'e gelmlıtlr. 

Parlı 9 (Radyo) - Saro ka 
hlneıl Ellıe ıarıyındı camur 
relıln rlyııetlade ıoplanmıı •e 
16,30 dan 19,15 e kıdır mtl · 
zakeretta bulonmaıtar. 

Ba kabine içtimaı bueblle 

ıo ıebll~ neıredllmlıılr: 

- Şonu 6 ıncı sahi/ede ":"" 

____________________ .. __________________ __ 

Mussolini Habeşistan'a Gidecekmiş. lngiltere, Şimdiki 
Yolundan Ayrılmazsa Italya Taarruz Edecekmiş. 

lıalyan donanması .. 

Roma, 9 (Radyo) - M. 
Mussolini'nin dogu Afrikasına 
hareket e,Jeceği haH·ında bir 

şayia uardır. 

Roma, 9 (Radyo) - Mus · 
solini'nin rıkardıgı bir emir
name ile ordu , hava kuvvet 
leri. bahriye kuvueılerinin bu 
gün lıer emre ha:ır olmaları 

bil~lirilmiııir. 
Roma 9 (Radyo) - Baroa 

Alolıl n M. Roko ba alı:ıım 
Cennre'ye bırekel etmlılerdlr. 

Roma, 9 (Rıdyo) - Iıılya 

hClkumell, Milletler cemiyeti 

13 ter komltetl baıkıuhğına bir 
notı termit n komitenin, moh

nlk g11l1r protokolanı lıtlaıd 

ederek makıbelelbllmlıll tal· 
blkt hakkı balaamadığını bil 
dlrmlttlr. Notada llalya hGk6 
metlala, 1929 ı.rthll bo~oca 

gaa protokoluna tınımakıa ol 
duıu, fakat komitede bu pro 
tokoln ıeflir hakkı bulanma 
dılı, ltalyı~ kanetlerladen yı 
kalıdıklanaa Hıbeılttaa'da her 
tirli salim •e nhtetl yapın 

Uluslar Sosyetesi Habeşistan'ı Gene 
Bir Azası ())arak Tanımaktadır. 
Cenevre, 9 (Radyo) - Uluslar sosyeteıi ıekreıerligi bir teb 

lığ çıkarmrı t•e: 
M. Vat dö Marya'yı sosy etede Habeş murahhası o/oralı· tanı· 

maktadır, lıalya'nın kendi kendine Habeıiıta11 'ı y ok telakki 
etmesi henü: hirbir taraftan tasdik ve kabvl edilmemiııir. 

Demiııir. 

Bıbetlere moıkbelelbllmlıll ol· 

mık Clıere 1 tılyın kanetlerl· 
nln zehirli gaz kollıadıkluı 

blldlrllmektedlr. Nota ıu ıatır· 
larla nlbayetl~ntyor: 

Bıbeılıtao, l 929 terlbll bo 

ğoco ıH proıokolunu ıaoıma · 

maktadır Onun için bir balı: 

da iddia edeınu. 
htınbal, 9 ( Ôıel ) - Ro· 

ma'dan gelen bıberlere g6re 
M Mnıollnl ıon beyanatında 

ıu mah•m ınılerl ıöylemlıtlr: 
- laglltere, Habeı me1'ele · 

ılade ılmdlkl Y11lyetlal mabı· 

fazı ederee ltalya bClk6metl, 
lngllıere ile çarpıımıya buırdır. 

M. Moıollnl yakında Bıbe· 
ılılan'a gidecek n ltalyıa 

kaneılerlala ltgıl euııı yerleri 
gezecektir. 

Romı, 9 (Radyo)- M. Ma
ıollnl ayın onana mClH· 
dil Paaır gana biltln ltalyı'aıa 
bıyraklarla doaıtılma11aı em· 
reımtıılr. 

iş Ka·nunu 
Aakıra, 9 (Özel) - İt ka· 

aana lAyibaıı, yıpılan e1Uh 
ledLlkler netlceılnde ıamımea 
h11ırlanmııtar. Baalran' da kı 
matıydı mG11kere edilerek 
kınan ıekllnl alacaktır. 

Musolini'ye teberru 
Romı, 9 (Radyo) - Ayandan 

Mırtyo Krlıpl M. Maıollnl'ye 
Hıbeılıtın'a muhacir yerleıtl• 

rilmeılne urfedllmelı: Claere bir 
milyon Liret .ermlttlr. 



Fihte'nin 
24 

Cevabım ıudar : - Talebe 
övle bir eğitim almııtır ki 
öğrendiği bllgllnden biç biri 
ölfl kalm1yıcakt1r. Hayat, onon 
linOoe fıraat ıerdlğl zaman, 

herhangi bllglllnt tahakkuk 
elllrmep,e dalma haz11 olacaktır. 
L41dn bgtiln bir ulusa hitap 
eden eğitim ıleteml blSyle ola · 

cak değildir. Ba, ancak : hin 

gfiçlOğO teslim edilmek.le bera· 
her halkm yQkeelmesl için hiç 

durmadan çalıeılmakıa olan, 
ve ClrQo hakkında bOyfik: ümit 

olmımıklı beraber ekilen lo· 
bomların yorgunlukları milkıt· 

lali cesaretle beklenilen, ve 
lsılkbalde de aleyhtarlık ede· 
cek.lerl bilindiği halde oankOr· 
Jerlo Jylllklere gark edfldlğlnl 
ve binlerce moHflakıyetslzllğe 

rağmen yine inanmak ve sev· 
devam eden yerde iyidir. Bu· 
rada, eOpbeelz, ablAklıMc kAfl 
değildir, O zaman din gerektir: 
Bizim bilmediğimiz bir kanona 

itaat. Taor1nm katında mütevazi 
eftkut. Kurtarılacak başka biç 

bir oey gOrQlemlyen bizdeki 
lllhi bayatı kurıarmağ• derin 
bir aşk. 

Bn ee11lerden dolayı, talebe, 

dini f tktr ; içinde yıoıyacağı 

okul muhitinde loe yarıyacak 

pratik bir eey değlldlr. Çftnk.G 

bu mnhlt, iyi tanzim edllmle 
olmakla, horada neye teoebbü11 
edtlırse, zaten muvaffak olu· 
n1e11k.tır. Hem gençlerde aeıl 

ulu11ona gO•enme hl8111 konetll 
olmalıdır. Biraz ince olan dloi 
btlgller, kendisini mGdafaa 

edebilecek olgun adamlara hı · 

rakalmahdır. 

Bfılm talebemiz, okol eırm· 
lırıaı bıraktıktan nıon zaman 

onra, olgun ve ciddi yaoın• 

gelince, eğer soy111l man111ebet· 
lerl onu normal muhitin tl11Ul· 
ne çıkaruea, dini f tklrlere bir 
( mobil } gibi muhtaç olabilir. 

Şimdi bana sorabUJrehılı ki : 
- Dini f lklrlerl, tılebeel, 

elinin altlnda iken bile hıkklle 
kontorol edemlyeo eğitmen, 

aradan bu kadar sene geçtikten 

sonra t.,11lrll bir ( mobil - mu· 
hınlk ) olabileceğine n11ıl 
emin ol11un? 

Aoa~ıda hu kaziyeyi daha iyi 
lıpaı etmekle bu ve bundan 
önceki faahn e11a11 f lkrlnl daha 
Yazlh ıalıtmıe olacağım. O zı· 
mao yeni eğitimin temel vasıf· 

tarını daha açık bir sinem içinde 
gGrmao olacağız ılmdiye kadar 
eıdece genel va11ıf larını uydı· 

gım yeni eğitimin daha Gnemll 
n temel •asıf lırıoı o zaman 
gGreceğlz. 

Bu, eğitim; · Bogflnktı hitabe· 
mla baıında dediğim gibi· ta 
lebeyl ıade mukadde11 ahl4kh 

yettoılrmek Hn'atı değildir. İn· 
11nı, her yönden yGkaeltmektir. 
Bo balumdan iki es111h eeyl 

gôzOnftnde tutmak gereklndeylı. 
Biri oekll, öteki (Şeklin muh· 
le'f111). Birincisi Ue euno söy· 
lemek l11tlyorum: İnıııo gölgeslnl 
veya eem111ıuı değil, tam yaşı · 

yan ineanı, hayatının en derin 
köklerine kadar eğitmek ge· 
rektlr. 
MuhteHdın anladığım da ıo · 

dor; 1ne1D1n bOtfto eeaeh kı· 
eımlau, ayni önemde terbiye 
edilmelidir. 

Esasla k1&1mlır dediğim ıkıl 

ve iradedir. Yeni eğitim, bun· 
lardan birini apaydın, ötekini 
Hf n temiz yapmak gerekin· 

§' , · · .. · ..... n.ıı:ıııı .. ı.ıı: ... n.... D' °Fran°sa'nın yol .. . ................................ ..... ............ . 
~!!!!l!lllll.l!!l!l!lll!lllllJll!'-I~~~ 

IGlüılnlün Tenva~o ll=llalbeırDeırot Fran ..... g ...... - • 

Hitabeleri 
Çeviren: M. Rahmi Balaban 

dedir. Bu mfta1&ebetle iki eaaala 
eorav öniimftze çıkıyor: 

1 - Saf irade ne lıter ve 
bu, nasıl elde edlllr~ Bu rorava 
nrllecek ceHbı talebeye veri 

lecek diğer bilgilerin ne oldu 

ğooo tayin eder. 
2 - Saf iradenin prensip 

ve temeli oedlrP f~te dini bil· 
glyl de bu tayin eder. 

Yeni eğitim haklkt hayat için 
son soounçlarına kadar bu SO· 

ravları çözmeğe uğraşır. 8lçblr 
vatandaş da, en son teferruatı 

kadar, hiçbir oeyl ihmal etmez. 
Ç6nk0 vataodııların hepsi, tam 

adam olmak gereklndedlr. 
Herblrl ve d6nyadakl mevkff 

ne olacak, bir m6meeslll oldoğu 
lneaolık, onda ne 1Jekll alacık? 
Genel eğitim, bono Onceden 
göremt; bu, onun lı.ı alanının 

dışındadır. 

11 - Şimdi yukarıda dedi· 
ğlm gibi yeni eğitim ile yeti · 
şen talebenin aslen Oltı bilgisi 
olmayacağını lsbata geçelim. Bu 
bapta sôyllyeceklerlmln hep11l· 

nlo sentezini şöyle anlıtablrlm: 

1 - E•elcede; söylediğim 

gibi .kdltOr ytlnQoden bir birin· 
den tımam~n ayrı iki 11nıf 
.dam vardır. Fa ';at Uk önce 
hemen şunu eöyllyellm ki, her 
fnHn, hususi baokahklarıoa 

rağmen dalma ayol olan bir 
muharrik etkeel altındı hare· 
ket eder. 

Vicdan gellljmesloln ilk ljekll 
karaohk. doygn (Gt!pt'lhldunlde) 
dlr. Boradaki insanın muhar· 
rlkl (BObbü nefs) dlr. Joaana 

yışamak ve (Rahat olmak) yön· 

lerlne ıevkeden bu duygudur. 

Bundan m11ddi egotzlm doğar 
ki bu hayatin reel muharrekl 

ve hayata yön veren ku.vettlr. 
İşte ilk eğilim bOyle bıolar. 
İnB1n, bo oekll •e mın1ara 
altında kıldıkca, dalma egol11t· 
ceslne hareket edecektir. Baı· 

kı tftrlü yapamıyacaktır. Bu 

egoizm sönmlyerek, btlt6a ha· 
yet boyoocı böyle egoleıçe hı· 
reket etmeğe dalma hazır 

olacaktu. 

Pek seyrek olarak bu (Ka· 
raohk duygu) oua, oahtl (Ben)I 

geçerek batka bir nlztm ile 
dönen Alemi, alaca bulaca gö· 

rQr gibi olduğu olur. O zaman 

(Girit) te anlattığımız hayat 
bıolar; yani insan, egolımln 

Oatftae çıkarak burada (Akıl) 

bir insan gibi hareket fıder. 

1ıte, eğitimden hiçbir eey al 

mayan ve sırf kendi kuvvetle· 
rloe dayanarak hareket eden 
birinci sınıf adamın bariz nalı. 

Vicdan gellolmlnln ikinci 
ıeldl: Apaydın bilgi ile mftl•· 
maylz olmaeıdır ki çok kere 

kendi kendine gellımlt olma· 

yıp fneanm tıbfi eğitimlerinin 

iyi terbiye edilmeel ıonuncudur. 
Bizim tablt eğitimlerimizi açığı 

•urdorıo bo (&paydın bilgi), 
talebeyi ıoğok ve cansız bir 
halde bolundormaktan uaaktır. 

ÇOokG bu tftrlii bilgi, talebe· 
alo önftoe, ber,eyln aıııond" 
eeveceğl blrşey arzeder. Bu 
(Şey), o talebenin ezelden aıık 
olduğu oeydlr. Yabancı bir 
eğilimi ifade eden baıka bir 
bilgi ise, tal beyi ateıltodlre· 

mez. Talebe boDft karşı 11oğok 

davranır. (Apaydın bilgi), sahi· 
bini eım 111kı tutar ve kendisini 
ona ııevdlrlr. 

- Arkası var -

- cephesi, harp demektir ! 
· Halk cephesinin kazanması üzerine: yorlardı. Eğer bir harp ' 

Fransa'da Mali Buhran Doğdu. Es· 
ham Ve Altın Harice Akıyor. - . L. Blum, Bunun Suikasd Olduğunu, Saro ise önüne 

Geçileceğini, Endişeye Lüzum Olmadığını Söyledi. 
Parla 9 ( Radyo ) - Balk 

cepheelnln lntlbaballa saferin· 
den ıonra, Franea'da mali bir 
buhran husule gelmlıtlr. Birçok 
esham ve altın barice akmağa 
başlamıttır. Zenginler paralarıDI 
ecnebi dövizlerle değlttlrmek· 

tedfrler. 

Dtın M. Saro'oon comur dao.· olmuştur. 
refl ile yaptığı · m6zakereler, Populer gazetesinde M. Blum: 

drblli ve harici nılyet ile c. Dünka gOu, M. Saro'yu M. 
alAka~ndır. _ Daladlye ile birlikte ziyaretim, 

Bo müzakerelerde dahili em· 11arrıf lar, banker ve bor11 oyun· 

niyet ve itimadın teılelde dftotı· cuları hakkında olmootor. 
niUmtışUlr. Yarın parti umum! içtima· 

M. B!um'un Elfze'ye yapı · ında bundan böyle lttlhH olu· 

Hnkumet bu vaziyete karşı 

hareketsiz kalmamış ve hemen 
ciddi tedbirler ittihaz etmiştir. 

cağı ziyaret, bundan sonrfi M. nacak tedbirler mtızakere n 
Daladtye ile birlikte başvekili te11hlt edllecektlr. 
ziyareti, bu mes'elelerle alAka· Yapılın hareket ve te1Jebbd11 · 

--------::=============-------- ler mlllt hayatımı11 eulk1&dchr. 
Bitaraf devletlerin toplantısı Bittabi anane geçilecektir. De· 

Zecri Tedbirler Ftr3fın
da Müzakereler Var! 

--------·-----~---Sosyete Mehafili Bu içtimalara Bü
yük Ehemmiyet Veriyor 

------
Cenevre, 9 (Rıdyo) - Bu · k•dar geri bırakılmaaını karar 

giln eab11b, bitaraf de fletler verflmlAtlr. 
mOmes111llerl bir kooferaoı ak Almanya'nıo Sosyeteye gir· 
detmlılerdlr. Bu konferaoaa meal de görQlmftottır. 

Felemenk, Danimarka, FeolAn· 
dlya, ineç ve Norveç devletleri 

murahbaslar1 lotlrak etmi~tlr. 

Kooferıns akşam saat 15 te 
bir daha akdedllmlı ve İspanya 
morabbaaı M. Madaryaga ve 
ineç murabbası da lttlrak et· 
mlştlr. 

Konferansın yarın da mft11· 
kerata d,.vam edeceği tahmin 
cdllmektedlr. 

Cenevre mehaf ilinde bu ~Ç· 

tlmalara bOyGk bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

Bltall'af devletler murabhae· 
tarı olo11lar 11oeyete11lnde esklel 

gibi ltılyıu ıleytarlığıaau ba· 
kim olmım1Bı için tedbir ıra· 
maktıd1?lar. 

Konferansta murahh1Blar ara· 
ıııoda lhtllAllar çıkmııtır. 

lnlçre murahhası zecrt tıd· 
birlerin dnam etmemesini Jete· 
mittir. Bo haııueta morabh111lar 
araeanda lhtllif Y1rd1r. 

18 ler komitesi hakkında da 

lhtll4f vard1r. Danlmarka'nın 

koo11ey de Ineç tarafından lhtl· 
14fınıo vaziyetin tavazzohuna 

Cenevre, 9 ( Radyo) - BI· · 
taraf devletler konferansı, Mo11 

aollol'oln beyanoamesloden eon· 
ra bir defa daha toplanacattır. 

Bitaraf devletler, Uluslar sos · 
yeteelolu otoritesinin devamına 
karar vermlolerdtr. Almaoya'ya 
verilen sualler Gzerloe de bazı 
kararlar ittihaz edilmiştir. 

Fen iks 
Sigorta Şirketi 

Vlyaaa, 9 (Radyo) - İt lAs 
eden Fenike 11lgorta olrk.etlolo 
Macarlstan•dak.I mtıblm mik· 
tardı mallarının Avuetarya ve 
Macaristan hftkumetlerloden 

hangl11l tarafın~an miisıdere 
edllece~I hakkındı iki hftku· 
met aras1Dda mtızakerelere bao · 

lınmııtır. 

Bu da bir fikir 
Bero, 9 (Redyo) - İnlçre 

federal mecllel hariciye enctl 
meni, zecri tedbirlerin ırtak 
htıkftmsOz kaldığına karar ver· 

mlotlr. 
M. Mota vaziyeti izah etmlo 

' ve zecri tedbirlerin IOzomsoz· 
loğuna sôylemlotlr. 

HALK OP ERETI 
8 Mayıs cuma gGnG aktamı temslll.,rlae baohyor 

Doat Elen ZOZO DALMA S '•n lotlraldle ve Sa· 
artlııtl ~ rlye turne11lodeın bü· 

yak muvaffakıyetle avdet eden aan'atkAr 

8 ICR AN '•n riyasetindeki bale heyeti birlikte olarak 42 
kl1JUlk mohteşem kıdroelle 

Elhramra 
Bugtln 4,30 da 
gtlndftz matine 

Bo akşam 
9 da 

Sinemasında 
FLORYA 
ÇARDAŞ 

Yıun akoım T E L L l T U R N A 
9 da 
12 Mıylll ealı ŞiRiN TEYZE 
akeamı 9 da • 

Sinemamızdan başka hiçbir yerde 
temsil verilmi yecektir 

Karşıyaka, Alsancak VeReşadiye'ye 
Otobüs Temin Edilmiştir 

mlotlr. 
M. Saro, yeni vaziyetten en· 

dlıeye mahal olmadığım ve iki 
ekeerlyet partisi şef lerlntn lver· 
dlği fzahahn ltlmad telkin edJcl 
olduğunu sôylemlotlr. 

Parla, 9 (Radyo) - Zabıta 
bo.~tıo lkr1z moamelesl yapan 
btlyOlc bir mflesee de tıbarrlyat 
yıpmıo ve mfteBSesenln mOdOrü 
me11'olt'l M. Lemman'ı nezaret 
ah1na almılJ ye 100 do11yayı 

tedklk etmek Ozere mtıeadere 

etmiştir. 

Parla, 9 (A.A)- P. D'İtılyı 
gazete11lnde Oaladler ve Alhert 

Saro ile m tUAkatından bahsaden 
B. Leoe Blum borea temenOç· 
lerlotn gelecek hükumetin f ı . 
nanBBl projeleri bakkmdakl 
.kararsızlığı neticesi oldoğuoo 
yazmaktadır. Fakat bu projeler 
seçim mOcadele11I eso1&1nda 
laf 1 derecede vOzaha ifade 

edllmlo olduğundan bir Leon 

Blum bu kararsızlığa hayret 
etmektedir. Gelf'!cek hükumetin 
f tnanaal direktif lerl Pazar güntı 
partinin Ulusal kon11eyt ônftnde 
daha ziyade tasrih edJlecek.tlr. 

M. Leon Blum dtln akeım 
cumur bıekanı ile bir görGtme 
yıpmıot1r, 

Posta Tayya-
relerimiz Geldi 

latanbol, 9 (Ôzel) - MGblm 
şehirlerimi• ıra11ındı yakındı 

Toyyare po11taları teııl11 edile· 
cektlr. Londra'da yaptmlmıo 

olan ftç yolca tayyare11l, bu 
gQn Tftrlı: tayyareciler idare· 
sinde, Londra'dın lııtanbul'• 

gelmlo ve Ankara'ya gltmlılerdlr. 

Fransız Asker-
lerini öldürdüler. 

letaobul 9 (özel) - Gelen 
haberlere göre Adla Ababa le. 

taayoouno muhafaza etmek için 
giden ve oehrlo Italyınlar ta · 
rafından legali Ozerlne Clbutl · 
ye dönmek tlzere trene binen 
Fransız a11kerlerloe Haheıler 

hftcum etmleler, bazılarını ôl· 
dftrmOolerdlr. 

Polisler 
Maaşlara zam var. 
Ankara, 9 ( Ôzel ) - Pollı 

teok11Atı 1 çln yeni bir kanon 
IAylhası hazırlanmaktadır. Bu 
lAylhaya Köre merkez memur· 

lokları tamamen kaldırılmaktadır 

Pollı maaolarıoa bir miktar dı · 

ha zam kabul edilecektir. 

Olimpiyada hazırlık 
lııtaobul, 9 ( Özel ) - Al· 

manya'da Ollmplyad maaabaka· 
larına lotlrak edecek olan spor· 
culırımız, 24 Temmoıda Der· 

lln'e hareket edeceklerdir. 

ke11l •arH, onun, h-ttA 
memleket için, ıa&da oldo 

tftpbe yoktur. Ben09' 
fran11ıs btıktlmetlnlo ter 

naııl olacağını bllemlfO 
Acaba eollar progrımlırıo• 

batça tatbik edecekler aıl 
Sena naaıl bir dorum 
cathr? Parlamento • 
tahriklerine kartı, halk 
hflkumetlnln tedbirleri 

caktlr? 

Yeni ıeçlm, Milletler 
yetinin yeni talll Qzerlnd• 
rar verilmek lıtzım g<' I 

bobraoh g~nlerde cerey•n 
Fransa'nın kendi davaları 

kadar mdhlmae, kudretli f 
sa'nın, haline yardım ede 

entero111yonal barıı ve gft• 
dav1111 da, kendl11I ve h 
için o kadar ehemmiyetli o 

ğuna tdphe yoktur. Sığ 

teltırden çoğunun parolalı 

Jetler cemiyetini ııaf iye et 
Fransa'yı eski ittifaklar o 
mına doğru 110rtıkltımelıctl. S 
cepbe11I l11e, bu bo11oeıa vuı 
f lldrlerle parlamentoya gell 
Programdı Milletler cemlye 
tecnflzCl menedecek bir kO 
te ııahlb kılmak ; sllAbsızlıO 

teoebbClıne ·tekrar baılıo 
harb endftstrlelol devletle 
mek, gizli diplomasiyi bı 

mak, Milletler cemlyetlO 
çıkan devletleri tekrar ~ 
yete ve elblrllğlne duet • 
valdlerl vardır. Solların ,.ı 
rinde eamimlyet ıöz göttlr 

Eğer habee barbıoın acı 1 

rilbeıl, milletleri harb kork 

içinde, ellAhlaoma yırıoıo• 

ho11aıl gavenllk. ittifakları 

mığı ııevkedecek yerde, 

tecrftbenln bir daha te 
edllmemeıılne hizmet ed 
baklkf, fili ve kollektU e 
yet lmkloları ve tedbirleri 
mığa meylelettlreceek. olo 
Fran11ız seçiminde halk cep 
11feri, A vropı ve dftoya 
letled için hayırlı bir b& 
hallol alacaktır. 

Gaseteler, sol iktidarın f' 
1111 dıo politikasında es11h 
değlelkllk yapmayacağını 

maktadırlar. Fakat Fran111ı 

polltlkaııodıD bir takım te 
dGdlerl gidermek bile, bagOO 
ıartlar içinde, eıaeh bir dt 
tiklik addolaoablllr. Bir 
Fraaaa 'yı faol11tleotlrmek 
yenlerin kazandıklarını he9' 
katanıı. Bunun Fransız b 
yetine olduğu kadar, A yfO 

eftkunu için de zararlı olıOJ 

cağını kim temin edebilir? 

Laik cephesinde birkaç 
nelik dayanıoma ye dorl 

oloraa, eğer bo cephe, tab 
terin ve menfi hareketi 
ôotlne geçmeğe mnvaffık ol 
ea, ve Fransa kudretini, eı01 

nısyonal bırıı davl!ı hl• 
tinde kullın11111, gittikçe aıl 
bedbtoll~ln ortadan kal~ 
dGnyayı barpsızlaotırmı gaf 
terinin tekrar meydan alm.,. 
lmkAn vermlo olacaktır. 

Na11ıl hiç bir tarafta eko 
mi buhranının hal çareleri ~
pltıllst cephe~en gelmlyo 
enteraıeyonıl politikanın bO 
ye emniyet buhranına da ., 

çaresi emperyalist eeph 

gelemez. 
Falih Rqkı 

~~~-~----~~~--
H i od e nb urg baloJJ~1 
Nevyork, 9 (Radyo) - o' 

man'ların Blndenburg bal:.,ı 
bn sabab Nevyork cıze 

gelmlıtlr. 



Fikrimce 1 Ş E H i R 
Me•ılml gelipte okullar açıl 

ma~a baıladı~ı nklt: mali n· 
ılyetlerl, çocuklarını okotmığa 

HABERLERİ 
Dftşftndflklerim .•. 

Burnova'da iki kişi öldü 
mtlealt olmıyan babalar, çocuk· 
ların talebe yurdunda bir yer Ahenkli bir çalışma. lzmir-Manisa Yolunda 

Otomobil Kazası. 
balm111 Jçln ateye, heri ye bıı 
'torurlar. 

Talebe yordu, f zmlr gibi ba 
ytl\ bir memleketin ihtiyacına 

klfl gelmediği için, bittabi bu 
mGracaatlar.n ancak yGıde bl 
rint kabol edebiliyor. 

Memleket çocuklarını okut· 
mak, bugtlaktl demkraelnln bCl· 
Jftlr bir derdi olduğu gibi, Aile 
tıf terini de ehemmiyetle dtl· 
tGndClren bir meı'eledlr. Çan. 
klı, yirminci aımla ka11nç ka· 
pııının ılhlrll anabıarl okumak 
Ye y11mık ehUyeıldtr. Bu eh· 
llyet te oknldın ılınacak bir 
dlplomı ile lıbat olunuyor. 

Gasetelerdeld lı Yerme ilin· 
larını bakılım: 

Gerek bGkdmet, gerek hu· 
ıuıi tetekkCUler, alacakları me 
maron en ııağı llıe mezuna 
olm11ını lıtlyor· Kut IAyemut 
geçindirecek bir m1111 nalllyet 
bile orta okul dlplomaeını ce· 
bine koymakla mClmkCln ola· 
biliyor. 

lzmlr baronaan dantlle gtt
Çealerde Hılknlmfıde iki kon· 
ferıaı nren ııyın profeear 
doktor AH Faad'ın YClcel mec· 
1Daa11aıa bir anketine nrdlğl 
cnaptıdedfğl gibi; .. F.eki de· 
Ylrler de bıbı kibarı tntlap yı· 
bat nlbll kibardın neı'et çok 
kene • yllrG tulum . ıırnnı 
lllaabar olmık için ktf 1 gellrdt. 
Baglla ne gtbl bir ite bıtYDr· 
.. nıa bilgi Ye ehllyeı Ye bun· 
l1rın bir delili nyılın diploma 
latlyorlar... . 

Mademki, zamın bono lcıp 
etttdyor n mademki, memle· 
ketlmlade 11111f farkı olmad•I• 
için fıklr ile sengin 1r11ında 
bir ıyrıhk gftrGlmGyor, zengin 
Çocaklıra gtbl fıklr çocukların · 

dı okamılarını temin çarelerini 
•rımakla mllkelleftı. 

Terkiye cnmorlyetl hGku· 
llıetl, ıabıllla loretılz olma11 
Preaılblnln en tadık bir taraf· 
tırıdır n banan içindir ki, 
llleınlekedmlıde her derecedeki 
lıbıll bedandır. 

F•ıla olarık, Camarlyet Balk 
Pırıltı, Balknlerl nııtutle 
t!ltabtaç talebeye elden gelen 
hrdımı yıpmaktadır. 

Fakat garalayor ki, bu da 
ktfl gelmiyor. Şu halde yapı · 
l•cak tey; Çocuklarımızın htp 
•lot okutmak için yemekli ta 
lebe yardları yapmak IAzımdır. 
8u buıuıtı ıôıCl gene muhterem 
l>rofeıOre bırakıyorum. Sayın 
Profeıar, lıml geçen mecmu•· 
Qın ınkeılne nrdlğl cnıbmda: 
Mıtenıl ıektlde olıon ye 

-ekıt bir tılebe yurda kor· 
~ık gOç degildlr. El•erlr ki, 
uoun bir zaruret olduğa en· 

1•ıtlıın. Bu busaıtakl m11raf· 
'•rıo da kartılığı nrdJ? 1101· 
'•tı1. Eekl medreıe n imaret 
~., 1111. 

Ba •ıkıflar ne oldu?. 
b Eg"r nkıf mtleHeıeelnl kı · 

111 edlyoreak e111h n11f larını 
da •abol edelim. Vakıf mlee· 
~e~•lnln nııf ve ıartlarından 
•ııı geleni, nkfınıo buılltı · ..... 
~ 'takıfca tahılı edilen (CI· 
•ll 'tılda) ttrllmetldlr. Ciheti 

:;kıt eıklden medreee tılebeıl 
· BogCln bunların yerini 

~teb Ye ÜalHnlte almııtar. 
lllıı halde bagla, ciheti nkfı 
ııııı ektebler 'Ye Ünherslte ol 

'-tlur. 
hlyor. 

~Yıa profe.Or, Jllfmağını 
t •Aı 7aranın lllcını da göt 
~ittir. Şimdi it; Utcı nre· 

1"re blmıthr. 
Nuri S. ErboJ 

Burnova nahiye müdıirü 
$efi1e Erol 

Burao91, (Huıaıf) - Nahiye 
mClddrlmih Şef lk'ln, kay mn· 
ıou etrafındaki çahımaları ha· 
klkaıen takdire ıayındır. Genç 
idareci her -fıreıuı bClUlo dağ 
ve on köylerini gezmekte, 
muhtelif menul1r lserlnde on· 
tarı aydınlıtmıktıdar. Bu 11ye 
dedir ki kGylerde ığıç dikmek 
gayreti n ağaç ıevglıl bıtlı · 

mııtır. Merkea Ye kaylerde lı 

kambll kAğıdl1rı yerlflrlDI kitap 
ve mecmuaya ıerketmlıtlr. Nı· 

biye mldorG, gençlik meYSoa 
berinde de nıhlye parıl bıt 

kını ile el ele Yermlı n de· 
ğerll ıe•tları, Bornova gençler 
birliği eırlfında ıoplımııt1r. 

BagGn birlik, Barnova'dı mo
TBffak olmao bir eeerdlr. 
Parıide: 

Yeni yapdaeak parti blaamıı 
çok gazel olacakhr. Gelirleri 
barıyı 11rfedtlmek Gıere, mCl 
eamereler ve gezintiler tertip 

edllmlıılr. Binanın temelleri, yal 
ıoalanna doAro atılacaktır. 

Şelıircil ile: 
Bornova beledlyeıl, ıebrl 

gG1ellettlrmek lolo elden geleni 
yıpmıkııdar. Temlallk, ekmek, 
teaYIHt ltlertmla yolandadır. 

Park gGsel bir tekle konalmuı· 
tar. Her akpm 11kerl bando 
boraya gelerek bılkın ruhi lh 
tlyacını cnıp •ermektedir. Be 
tediye, park gaslnoıondı ılkot . 

la içkiler de bulunduracaktır. 
Siinrıet dügünü: 

Nahiyeye bagh baıaa köy· 
!erdeki fakir çocuklu için 
ığoıtoıta bGyOk bir eOonet 
dağGnG yapılacaktır. Buna ön 

ayak olanlar General R11ım 

Aktuğa He ref lkeları, nahiye 
mildClril Şefik Erol, parti v~ 
belediye baıkanları ile refika 
landır. O gGo cumurlyet pır· 

kında çadırler kurulacak, ye 
mekler plılrllecek, halk davet 
edilecek, çocuklar muzlka ile 
ıehlrde dolaıtmlacaktar. Slanet 
çadırlarda yıpılacaktu. Bu hı · 

yırla ffJI candan alluılıms. 

Bugün 

Bir Otomobil Yoldan Tarl:ıya Sap· 
tı, On Kişi Yaralandı. 

Dan ak1Jım eaat 17 ,SO da 
Burnua civarında Manisa IJO · 

ıeıl azerJnde bir otomobil ka 
ZHı olmuı, btıl ığır olmak 
Gzere on klel yaralanmıthr. 

Kua bir ıofôran dlkkatılzllğl 

yGıtınden olmuıtur. Tahkike· 
tımıza göre, Ôdemlt belediye 
ılnde yazıla 40 numarala kım· 

yon, tofar Falk'Jn ldareılnde · 
gezintiye çıkan ooftç klılyl bir 
maddet gezdlrmf t ve ıonra çok 
hııla sevkedllmeılnden bir hen· 
de~e dGtmtlıtGr, Bende~l atla 
yın kamyon, bir tarlaya girmiş 

oradı iki kıya parçaıına Çir · 

parak parçafınmııtır. 

Kamyonda bulunanlardan 
Sadaka ile kııı Baiı,,, ıofar 

Fılk Ye kar111 Fikriye, Fahriye 
adında dlter bir kadın ve Ah 
med adında bir çocuk ığır ıu 
rette yaralanmııJırdır. Ekseri · 
ılnlo yaraları bı,ındıdır. e •. 
lif yaralananlar da mCltekald 
yftıbaıı Maıtlfı kar111 Samiye, 
ve çocuğu, Muhtar lıkender 
kızı Rabia, aıçı Ali oğla Ya 
ear, tı11 Hikmet te Nstl kızı 

Ayte'dlr. 
Ağır yırehlarclın lkfıl, doğ· 

radaa doAroyı kua yerinden 
btr otomobille bmtr memleket 
haıtıaeline gGnderllmltlerdtr. 
Diğerleri, eneli Barnne'yı 

götlrGlmGı n Barnıyı eCH• 
ne1lnde panıamanluı yapıl · 

mııhr. Pınıaman ııre11ndı ığar 

yarıla loldaklırt ınlıtıl1Dlardın 

Oç kiti daha haıtaoeye gande· 
rllmletlr. 

Yine tahkikatı göre kauaın 
ıebebl ıoförGn içkili olm111 ye 

otomobili fazla ıllr'ıtle ınket· 

meeldlr. 
Yuk1rıdı tllmlert geçen ka· 

zesedeler, kamyonla BurnoYı'· 

dan Doğanlar köyüne gltmlı

lerdlr, orada bir bahçede ylylp 
lçmlıler ve HZ çalarak eğlen · 

mfşlerdlr. Bornova'ya dönecek· 
lerl 11rada Manlı• ıoıeel Cbc· 

rinde bir gezinti yapmak lıte 

mitler ve gidi, gftzel geçmlttlr. 
Fakat dôalıte ıofôrOa otomo· 
bili 60 kilometre ıtlr'ıtle aevk 
eımetıl kazaya ıebehf yet yer· 

mittir. Kaza, Baroova'da bG 
yClk bir tee11ftr uyandırmııtar. 

Hldfıe yerine eneli nahiye 
madara ile jandarma kuman· 
danı yetlımlttlr. Kazı yarinde 
tetkikat için, otomobU hidlee 
mahallinde mubafesa edllmlıtlr. 
Tahkikata Mtıddelumumi mu•· 

vlolerl Orhan "" Mnoıtaz •a:a'ı · 
yet etmlşltrdlr. 

• • • 
DGo geee memleket baıtaoe· 

ılnden öğrendiğimize göre oto· 
mobil kaz11ında yaralananlar· 
daa Fahriye ad1nda bir ~adın 
ile Necil adındaki kızcığıa, al· 
dıkları yaralardan mGtee11lrea 
bııtıaede gece ôlmGılerdlr. 

Fahriye, 35 yııında n Bor· 
non'dan çlf tçl Şwban'ın kmrı · 

ıadır. K.açnk NeclA da Aeçı 

All'oln yegenldlr. 
Nıhlye madara Şefik Erol 

ile jındarma karakol koman· 
danı Do~ıa k11a Gzerloe yarı· 
laların yardımlaraoa koımuılar 

•e ııhklkatlı meıgal olarak 
eayanı takdir bir faaliyet g61 
termlılerdlr. 

Karava 
ti 

Oturan Motör 
27 hayvan boğuldu 

Dikili lıkeloılnden bay HD 

yaktı ol1rak Ke11n lıkeleeloe 

h1reket eden Slleymın o~la 

Mehmed kıptını ıld (Selim) 
motGrtl, bir kaH geçlrmlıtlr. 

Motörde 67 bıt ıığer Hrdı. 

Fıen tlddetll fırtınadan motôr 
Keıın k1111mın Erikli köyl 
charındı koma otnrmuı n 
beyHnlardan 27 ıl dalgaların 

ıeıılrl ile dealae dökllerek bo 
ğulmuıtur. 

mamıetır. 

Nafaııca ıaylat ol 

Seydikfiy şosesi ftzerin· 
de bir araba kazası. 

Din Seydlkay toıeıl Gaertnde 
Killik çetme mevkllnde bir ara· 
ba kasaıı olmaıtur. Arabacı 

Ali oğla Yakop, kereı.te ylklG 
hlr .rıba ile Torbıhyı gider· 
ken arabaeını lzmlr'e gelmekte 
olan Torbala ka1aıının Hortuna 
köylnden Alt oğlu S.llh'e çarp 
hrmıı ve mabıellf yerlerluden 
ıtır eurene yaralaomHına ee 
beblyet •ermlttlr. SlrClcG, to· 
ıulmuo ve yaralı, lımlr mem· 
leket b11taneıılne getlrllmlıtlr. 

Jimnastik şenlikleri 
19 May ı hareket ga.oG teb 

rlmlz orta m~ktepler talebeıl 

tarafındın blyllk jlmnaııtlk 

~enllklerl yapılıcaktar. Bo ıen· 
ilkler için maarif mGdGrlGAd 
tarafından zengin bir program 
hazırlanmaktadır. 

TAYYARE SINEMASI nda 
2 BClyGk f Hm birden 

Hollvad'un en gGzel beşyGz kızı Te Amerlkı gGzeUlk kraliçelerinin lttlraklle çevrilen 
eenenln ~o ıen, ea zengin, en lhtloımlı filmi 

GüzeDDer Resm ogeçö<dl n 
Et1fes bir musiki, şayanı hayret revüler · 1'atlı bir mev2.ıı · Bedii dan.dar . Carılı tabloltır -Llllan Haney ile Vllll Frltıch'ln beraber çuJrdlklerl bayık Alman opereti 

Cürmü Meşhucdl 
iki seıinıli san'at~· tirın karşı k11rşıyü yarattıkları bayük kamedi. 

Ayrıca Türkçe !özlü FOKS dünya haberleri 
Seanı ıaatlerf - Hergan 15, 19 da CGrmGmetbad - 11, 21.15 de Gbeller reemlgeçlcll. 

Cumaıted n Pıur gtbılerl 13 de Gbeller r-8lgeçldl ile batlar 

öde~iş'te 

Bir adam, karısını 
öldflrmek isterken 
kendisi öldo .. 

Ödemlo k1111ının Birgi na 
hl yetıl halkından dllılz Tahir 
oğlu 23 yaılarıada Halil lbra
hlrn, tGtdo tarl111Dda kain vat 
deel ve karııı Ue çalı1Jsrken 

aralarında kuga çıkmılJ, Halil 
lhrablm tabınc11ına çekerek 
karmnıo Qzerl ae iki defa ateo 
etmftllr. Kadın knrnHlak ede· 
rek yere yatmıt •e karmnın 
voroldo~ano Hnneden Hılll 

İbrahim, kaçarken yere dtloen 
tabancaıının alet almHlle yı 
ralanank ölmtlıtar. Karmna, 
karton leabet etmediği anlatıl· 
mııttır. 

Parasız avukat 
Menemen'ln Gftnerll mevktlo 

de HalU oğla Yoııol'a ôldar. 
mek k11tlle ıllib atan eııkl biz 
melkArı HGeeyln oğlu ibra 
hlm'ln mubakemeıloe dan ığır 
cezada baılaomııtır. lbrahlm; 
faklıflk Uğıdı lbr11 ederek: 

- Ben mGdafaadıa 4cialm. 
Bana bir vekil ta, in edla. 

Drmfo ve mahkemece dileği 
kabul edllmlotlr. Kendlılne pa 
r11ız bir vekil tayini için Baro 
relıllğlae yazılmııına kanr ve 
rllmfttlr. 

t\todern tuvalet yerleri 
Belediyece Eırefpaıı pazarye· 

rinde, ikinci .. ordonda Ye Al· 

ııncak'tı aç tane umumi tava· 
let yeri yaptmlmııtar. Bonl1r 
biner ltra ıarf ile modern bir 
tekilde lnıa ettfrllmlollr. 

Mektep inşaatı 
VllAyet köylerinde lnoaata 

bıılımıı, fakat bltmemlı olın 
bazı mekteplerin lnpıtanıa 

tamamlınm111 için 935 ııeneıl 

bGdceılnden kalmıı olan tah· 
sleahn ıırfı Yiltyetçe kar1rlı1 

tırılmııtar. Nafıa mlldlrlClğG, 

bunun lc;ln teftlıe çıkuuıt1r. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu ıkıam Kemeraltında Hl · 

lıil, Karataıta Sanıo, Keçeci 
lerde Yeni Jımlr, lrgatpaza· 
randı Aerf eczanelarl açıptır. 

17 Hademeliğe 
500 Müracaat 

fetanbal'da lnblaarlar idare· 
elnde l 7 bademe hteolyor. 
Müracaatlar baılıyor ve rakam, 
500 a bHe geçiyor. 17 ye 
karıı 500! 

Ayni zamanda bo mGracaat 
edenler içinde bazı münenerler 
ve enelce mnılllmllk etmlı 

olanlar da varmıı . Bu rakımm 
ve Dtlfcenio belağıtl kar1111nda 
biraz dGıtlnftnce; Qç milblm 
ooktının bftyQye bayaye ve 
badtırnln ıarfını y11tarak aç 
cemiyet mee'eleel halini aldı · 

ğını gödiy"ruz. 

Blrlocltıl - 17 ye ka,ş ı 500 
rakamı, bizdeki ltıılı&ll~la miyarı 
eayılmaz amma, biç olmazıa 

lı arayanların gdnden gine ne 
kadar arttığı baklunda elbete 
bir f lklr verir. 

İkloclıl - Oldukça mtlneY· 
nr geçinenler, bittabi birer 
meılek aahlbldlrler. Bunların, 

mGnbal bademellldere bile talip 
olaıları, hem lıılzllğln mnco· 
diyetini teyit eder, hem de 
meelek erbıbıaın bayıt tartları 
k1r1111nda nereden nereye geç· 
mek ve doımek lıtlrarında 

kaldıklarını ifade eder. 

ÜçGncasa - MGrar.aat eden· 
terin ço~a da baıka lı talama· 
dıkla11 için bo kapıya bııvo· 

ruyorlar.. Şu hılde onlar mea· 
lekılzdlrler. Yani cemiyet için· 
de baycık bir meılekelzler kı. 

f lleel nrdar. 
Bir hldlıenln teli Ozerlnden 

çıkın ta Clç eeı, tOpbeılı ki, 
beplmlıla kulağında n idra
kinde derin ıklılerle çınlaya· 

caktır. Mee'eleoln diğer bir 
mftblm nokt111 dı, meılek. er· 

babının leelıllAI ile dftımanı 

oldu~amoı meılekllzll~ln ·tellft 
lmkAnıı zıddlyetlerlne rağmen · 
bir mCleelleeln iki dıl'ını teıkll 

• 
ile blrleıehtlmlı olmalarıdır. 

BAdJıe ayni zamındı on yedi 

klıillk bir sofraya, 500 elin 
ozanm11ına da bıtarlatayor n 
lnean kendinde, ae çare, ne de 
izah n teeelll hududunda hiç 
bir ıey ıöylemek kadreılnl 

bulamıyor. Bu ıclılerln en 
hazinidir. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Menemen'de Çavuş Köw. 

yüııde Bir Vak'a 
Oç Kişi Ağır Surette Yaralandı 

Ve Hastaneye Getiri idi 
Menemen k1111ınıo Çnuı 

kôyünde bir bidlıe olmuı, aç 
kiti ağır ıurette yaralanmıttır. 

Haıeyln oğlu çoban Muıtafı 

ile ayni köydtn ar1p Mahmud 
çnoı, kGye bir kilometre azalt 
ta imam aaun'ın tarlııında 

çalloarkea Mahmud ÇHDf ame 
leye fena ehler ıOy1emlo, ba 
ytllden Mustafa Ye Mahmud 
çnaı araııında kngı çıkmııtar. 

Kavgayı amele lbrablm oğlu 

Niyazi, Ali o~lo Rıza, Muıta 

fa'nın blametklrı Balyala Ah 
med, Maıtafa oğlu Hftııeyln, 

HClıeyla o~lo Cımıl n Acem 
Alt oğla Ahmed de ite karış · 

matlardır. Kavga bGyGmGı, 

neticede Cemal tabanca kar· 
ıaolle Rıza'yı kaıığıadaa, arap 
Mahmad gene ıabaaca ile Bal· 

yı ·ıa Abmed'I k•gtada• •e 

batından aRır ıorette yarala· 
mıılardır. 

Yırahlar, memleket b11ııne · 

ılne kaldırılmıılar Ye nkauın 

failleri tamımeo totolmolJlUr. 

Mareşal Despere 
Romaoya kralı 
ile konuştu . 

Htı .. reı, 9 {Radyo) - Dan 
Bakr•ş'e gelen ~"nnıız Mare· 

'18h Deıpere baycık ıeuhtıratla 

kartılanmııı.r. 
Bognn kral tarafından reıı· 

men kabul edllmlıtlr. 

Arkeolojik tetkikat 
Vaolagton, 9 (Radyo) - Ce 

oobi Amerlka'da 1Jtmdlye kadar 
A nupa'laların biç girmedikleri 
Sabello adh nhıller mıntakı · 
11• arkeolojik teıikll..ı ,.., 



Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tariht macera rom.anı 

DDlıc Lodovlk, vaka Parlıı'lo 

çok gOrCUtflhl, samanın en ser· 
beet telAkkllerlle yıeayan bir 
ınPhhte bflytımOetO. Fakat buna 
ıağmen vicdanında eekl akide 
lerln, anla1ılm11 dini hislerin 
derin bir lal verdı. Banan için 

pıpaaaı 

- Sizin endlue le arzunuzon 
beni gayri mftteh1&els bıraktı· 

ııınma,ınız . Bir aoahk değil mlP 
alı benden lııemeden temin 
etmek isterim. Bir dftıee lııtl· 

yorsanoz, derhal; ben ılze bir 
gran dtışes lemin edeceğim, 

Salondaki mleafh-lerlo hep 
ııloln hayretten ağızlau bir kı 
rıı açıldı; kflçftk lıc111ba da, 
battan batı köylillerden mtı· 

rekkLp bir kHabıcıkta bir 
daıeıı, bir gran dOıeı nasıl 

bulunıblllrdl? 

Şimdiye kadar söz söyleme· 

mit olan Şarbay; 
- Bir gnn dOeea mi? Diye 

haykırdı. 

Dok; 
- Evet.. Dedi gnn dilıea 

Gerolsteyn'I! Bu yflkaek kadlD 
hına bir zCyaret eerefl bıhıe. 

decek:. Fakat buraya mtltenek· 
lı:lren gelecektir. Arzunuın 

kendlıılne bUdlreceğlm ve çını · 

nıza anıhk etmeeloi kabul 
ettireceğim. 

Hayret ve minnet hlalerl ar 
tık son dereceelne gelmlıti. 

Belediye Azasından birisi: 
- YatHID Dftk! diye bağırdı. 

Biz de kıymetli ve yflksek 
mevkili zevata nasıl hftenO ka· 

bul göatereceğlmlzl iabıt ederiz! 
Şarbay, kendlelnl bayılıta 

kaphrank: 
- Dilıtı hazretlerinin eere 

tine " Takı zafer " ler kora. 
cağım! dedi. 

Zeki, ağır baıh papaa: .. 
Dak buretlerl, dedi bu, 

blılm için ıeref ferin en bt\yGğO 

olacaktır. 

o cıra: 
- Ve, en boyak bftyük bir 

ıevlıc ve neı'eyl de ~gran dftıea 
bolıcıklardır! dedi. Bu yOluek 
kadın, çok &1dedlr; kendisine 
göıterllen aamlmlyeuen buldoğu 
zevk ve saadeti baıka biç bir 

eeydeo bulamaz! 
Şarbıy, ayığa kalktı ve elin· 

deki ıampınya kadehini uzata· 

rak: 
Gran daıes eeref ine içelim! 

Dedi. 
Fıkat, gran dOeeı'ln ismini 
bir tOrlQ tekrarlayamdığını 

hlııseden Dok Lodovlk: 

- Gran dftees Geroleteyn ... 

Şeref loe! Dedi. ..................... 
ANADOLU 

23 .. 

Ve, ksdebltrl yeniden, yine 
kendi ellle ıampanya doldnrdo. 

Şampanyalar, en bilyfik bir 

ueı'e içinde içildi. 
Bu ıaropınya, belki de ııa

maoın le Franaa'nın en mQ 
kemmel, en leala ıımpanyası 

idi, fakat ha kadar neı'e ile 
belki de hiçbir zaman içilme· 

mfııt. 

Dtık do Ludovlk'ln mlsaf lr 
eılooundaktler ikiye ayrıldılar, 

grao doıes hazretlerine nuı 1 

bir resmi kabul ve fatlkbal 
merasimi yapılacağını mtlnıkı· 

ı.ıayı ba~ladılar. 

Zeki ve sevimli papaz, Dilkft 
bir tarafı çekti ve cehlini dl· 
ğerlerlnln fırketmemeal için 

ynıı sesle : 
- Dok hazretlerf; Geola 

taya bl\yilk dokalığınm nerede 
oldoğonu bana lütfen izah eder 
misiniz? Dedi 

Böyle bir -lokat.k yokta. Fı· 

kat zeki ve ince doygolu dllk, 
göz bile kırpmadan bu suale 
ıo cevabı verdi : 

- Tona nehri Gzrrlnde .. 
Papaz bu izahattan memnun 

oldo. Ve: 
·- Doğrusu, dedf; bu mub· 

terem kıdıolD buraya gelmesi 
de mokaddentın bııyak bir 

cilvesidir. 
Dok hayretle yftzftne baktı; 

papaz eOzOne devam ederek 
U&ve elti : 

- Evet.. Dilk hazretleri.. 

Cenabı baklun bo güzel vesile 
ile göaderdlğl gran düşes hı:z 

retlerloln de deatl lzdlVRCIDID 
talep edUmemlı olmaeını cenabı 
haktan dilerim. 

Dok gflldQ 
- Mealeeef papaz efendi; 

bu tımld ve t"mennlntz tahak
kuk etmlyecektfr. Heyhat! Do 

dOşealo necip~ kalbine kudretli 
bir prenı hUlmdlr. Aealethi 

prens lımıll Pıt• hazretleri. 

- Sonu Var -

Bugün 
Yapılacak 

Maçlar .• 
--.. ~···· Bogan Al11ncak &abasında • 

ikinci devre Uklerlne devam 
edilecektir. Bu maçlar, bayram 
mftaaııehetlle İzmlr'e gelen Be· 
ılkta, tıkımının mtısabakıları 

dolıyıalle tehir edllmlıı maçlar· 
dır. Giinftu birinci maeabakası 
lzmlrepor · Demlrepor takım· 

ları arasındadır. 

Bo oyana A.0. Şırkspor n 

Boca · K. S. K mQaabakaları 

taldb edecektir. Ayni kolftple· 

rln B takımları eabıh 9 dan -------
Gilnlük Siyual Gazete itibaren Halk eabat!ındı kartı · 

Sahip ve Baoyazganı lıııcıkllr. Saat 13 de bitecek 
Haydar Rtıodü ôKTEM olan ha mftaabıkalardan sonra 

Umumi neıriyat ve yazı ioleri Hılkevled Spor komltealnlo 
mndnrn: Hamdi Nüzhet idare ettiği takımlar ar11ında 

1darelıanw: hoıusi milsabıkalar yapılacak· 
İımir İkinci Beyler aokaP, tır. Bu mtlHbıkaların en Onem· 

C. Ualk Partisi binaaı i~inde 
Telgraf: tzmir .. ANADOLU llal Koru hay ile Oevrlmepor 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 takımlara araııandıkl mıçhr. 

ABONE ŞERAITl: Kurultay gayri federelerln en 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç kov.etil talumlarıodandır. Dev· 

aylığı 500 kuru:tur. rlmepor ise yeni teıekkill etmlı 
Yabancı menıleJı.:etlcr için senelik olmasını ra"'men kuvvetli ele· 

abone ücreti 27 liradır. " 
Heryerde 5 Kuruotur. manlara maliktir. Bugftn 11at 

- 14 de yapılacak \' e mOteakl-
Gilotl geçmio nilahalar 25 kuraotar. 

ben sıra ile Yokaelme - lzmlr· 
ANADOLU MATBAASINDA BASILMIŞTm gtıcD. ve B1C1btlseylnler 9 Ey· 

••••-••Iİll•••••ll lQl tılumlır' karıılııacıktır. 

Çimdikler 

ıttantak oyuou 
Bizim avukat Halid Tevf lk, 

yamandır ve11elAmf Bo yaman· 
lağı, arhdaşımuun vaktlle gı· 
setecl olooondın mı, yahut da 
ılmdl avukat bulunoıundan mı 
gellyorı o cl~etl bilmem .. 

Harar'da üç gnnJyağma oldu. Ba
zı Ra-slar Adis-Abaha'ya döndüler 

Geçen gtıo, kahvehanede 
r11tgeldf m. Garıonı, gısete 

bulmaeı için mekik dokulu· 
yordu. Nargileyi kurmuı, geniş 
kenarlı kahve fincanına ya· 

pıımıı, 

- Bulsan ı yahu -dlyordo· 
bir gazele bo111n a 1. 

Arkadıııma ıordum : 
- Halid, ıen de mi beda· 

vacı milıterllerdenıln.. Sen de 
mi beı koruıu, yaz parayı gı · 

zetelerden ealrglyol' ve kahve · 

hıneltrde gaz.ete okuyayım diye 
nöbet tutuyoraunP 

Bir kahkaha attı: 

- Ne yıpıyım Çlmdtk -dedi· 
benim glbl eski bir meslekda· 
ıınız para ile gazete okuyacak 
değil ya!. Hem ıoraaı esefe 
şayandır ki, eski bir gazeteci 
olduğum halde bana bedava 
gazete göndermiyorsunuz. 

Bu mantık oyununun ve ince 
bnluıon karşmnda, orta hılll 
bir zek!oın eapı oturacağı mu· 

hıkkaktır. Hele bu manhkı bir 
az dıbı genleletecek olursanız, 
size, hayatlı yerden ıhp gökte 
yemeğe kadar ne bol lmkAnlar 
verir? 

Mellfell,1lıkembeclye giderek : 
- Ben 

1 
de eııkl bir lekem· 

beclylm. Şu 11rmsı'-h tarafın· 
dan bir kap nr bakalım! 

Deyip kemıll af lyetle yiye· 
cekelnlz. Canınız pll!lta mı la· 
tedl. Doğru paıı!•cıya : 

- Merhaba Ahmed veya 
Me~med! Size kendimi takdim 
edeyim : E!kl bir meslekııeı· 

oız ve falan pHtıların mucidi 
falan.. Bana eöyle iyi birkaç 
p11t11! 

Ve ıathları midenize indir· 
dikten sonra, para vermeden 
0 Allaha ı-.marladık.,, 

İakarplnlolzln ökçesi nklrae, 

ıyol etiketle buyurun eskiciye: 
Akıımcı tablıtınız varsa, 
- Ben de evvelce meyha· 

neci idim! 
Diye diye haydi koltuk mey. 

bıneıloe! 

Böyle mantığın, böyle felıe · 

fenln elbetteki böyle teceltllerl 
olmak IAzımdır. Mealektaılı~ıo 

bododo bu kadar genlıledlkten 
tonra, danyanlD renğlnln gtıl 

pembe olması IAzımdı. 
Mealeki hukuku böyle tefsir 

edeu bizim avukat Halld'ln 
yazıbınealne giden her maıterl; 

- Ben vaktlle hAklmdlm. 
- Ben vaktlle adliyede çı· 

lııtım .. 
- Ben eıklden a lokattım. 
Diyerek itlerini bedava gör· 

dftrmek lıteaelerdl, acaba arka· 
daıımız, ılyıth cftbbeılnl kolto· 
~onun altına sıkııtırarık, fer· 
yadı basıp ıtdllye binasından ve 
yazıhanesinden kaçmaz m• idi? 
Şimdi, eski hukukun, piyasada 
az ra~bet gördtlğil devirdeyiz. 
Onı, tapon, demode olmuıı bir 
mal gibi bakıyorlar. 

Peıln peıln, taze hukuk do· 
rurken, bilmem hınbl mantı· 

ğın hangi cftmleılnden yapılın 
bu lstltlAI, bizatihi hukuka 

mugayylr blrıey olsa gerektir 
zannediyorum. Çimdik 

Şarhayın teftişleri 
Şarbay doktor Behçet Uz, 

dan Karı•yaka'da ve fzmlr'ln 
muhtelif yerlerinde belediyeye 

ah luııaatı teftlı etmlıtlr. 

Adis-Abaha'da Tevkifat Var. ~lussoli
ni'nio Oğulları Adis-Abaha'dadırlar. 

--------..-------------1-------------_..--------B azı Haslar Adis-Ababa'ya iltica Ediyorlar. Diredavıı· 
daki ~.,ransız'lar, Habeş Askerlerine Karşı ltalyan'lar 

Gelinceye Kadar Şehri Koruyacaklar .• 
Diredcıva' da Fransız' lar 

tertibat aldılar: 
Harar, 9 (Radyo) - Harar 

ıebrlnln ltılyın'lar tarafandan 
lıgıllol mflleıldp Habeı a1ker
lerl çeldlmlı ve sftkun hemen 
iade edllmietlr. Habeı askerleri 
Dlredna lıtlkametlne çekilmek· 
tedlrler. 

Diredna•dıkl Franıaz asker
leri mftdafaa emlrlnl almıılardır. 
Fransız mitralyözleri ve zırhh 

otomobiller, lralyan iıgal kov· 
vetlerl gelinceye kadar Habeı 

askerlerini ıehre girmekten 
menedeceklerdlr. 

Bogftn :35 İtalyan tıyyareel 
genaral Rınca'oıo komanda 
ıında Harar Qzerlude u~muılar 
•e tayyare meydanına lnmlı · 

lerdlr. 
Hararda yagma: 

Loodra, 9 (Radyo) - Adts· 
Abıba aef iri Slr Sldoey Barton, 
Harar konaoloeondan aldıg;ı 

bir haberde Babeı 1&kerlerl 
tlç gOn mtlddetle Hararı yığma 

etmtılerdlr. 

logtllz konsolosu, me fCDt 
olan logtllz Somıllsl aııkerle · 

rlne mensop bir mdfrezenlo 
konıoloıhaneyl atlihla madıfaa 
zaruretinde kaldığı blldlrllmlı 

Ur. Harar'dakl Avropılılar'dao 
hıç bir klmae yarılanmımı~ 

ve lUmemfıtlr. Franıız baı pa· 
pası ıehlr haricinde bulanma· 
sına rağmen kurtulmığa mo· 
vaffak olmuılırdır. 

Adis Ababa'ya dönenler : 
Ctbutl, 9 (Radyo) - Bn· 

gftnden hlbaren Habeşistan'• 

gitmek lııtlyenlerln pasaportla· 
rıoın halyın konaoloshınesln · 

den •ize edtlmeıl ıart kılın· 

mıellr. 

Ras Halla, kaçmıı oldu~u 

Zeyla'dan Fllletln'e gidecektir. 

Clbutl'de bulanan R1&'ların 
pek çoğa geri dönerek İtalyan· 
lara ilticaya karar vermişlerdir. 
Asmıra • Adla Abıba hava mft· 
nık:alesl yarın bıılayacaktır. 

ilk Habeş kahvesi: 
Roma, 9 (Radyo) İlk 

Habeı kahveııl yOklft gemi, Tir· 
yeste'ye gelmtıtlr. Bundan son· 
a.·a Tlryeste ve Mogadleyo arı 

sındı muntazam vapurlar lele· 
yecektlr. 
Yani bir işgal: 

Ctbutl, ( Rıdyo ) - Fransız 

gazeteleri muhabirleri ltalyın 

kıt'alaranıo Hayka mevkllnl de 
işgal ettl~lerlnl yazmaktadırlar. 

Bu mevki Adlı · Abıbı, Clbutl 
ılmendUe hattı Qzerlndedlr. 
Adis Ababa'da vaziyet : 

Adlı Abıbı, 9 ( Radyo ) -
Btltüa mı~ızalır açılmıı n 
vaziyet tabii hıle glrmlıtlr. Bir 
çok yağmacılar tevkif edllmle· 
tir. Yerli halk, Roma uanlo 
ıellM vermektedirler. 

Ldbuınlı, Yuuanla ve Erme 
ol tdccır, ltılyan bışkumanda 
oıoa kendilerlul mobıkkık bir 
ölOmden korıardığı için teşek· 

kıır etmişlerdir. Bugtın propa· 

ganda bakanı Kont Çt yan o ve 

MoaaoUol'nln iki oğla da Adla· 
Ababı'ya gelmlılerdlr. 8abeı 

baok11ı açılmıı ve loglllz olan 
mftdGrler Mareşal Badoğllo'yu 

ziyaret etmlıler ve mevcud 
parılarlD miktarını mübeyylo 
beyannameyi yermişlerdir. 

Banka ıtmdl İtalyan kontrolfl 
alt1Dda lıteyecektfr. 

Habeı gftmilş talerl 6 liret 
olarak flatlendlrllmlıtlr. 

Adle Ababa, 9 (Radyo) - Ec· 
oehl devletler sefaretleri ile 
Mıreıal Badoğlfo arasındaki 

milnasebıt çok lyldlr. 
Sef lrlerfn zlyatetlode Badoğ· 

llo, kendilerlnhı Adla-Ababa'yı 

terkedeceklerl gOne kadar bftr· 
met göreceklerini ve ıefıretha · 

neleri doıt fakat imtiyazlı hl· 
nalır addedtleceklerlnl ıöyle· 

mlılerdlr. 

: iltica edenler : 
Roma, 9 (Radyo) - Lnora 

Faclatı'nın Makılleden aldığı 

btr habere göre, Qçftocil ltal· 

yan kolordusuna teıllm olall 
Ras Seyyum ile birlikte Deı· 

yan Maru, Dezyan Tesen de 
teı1lm olmuştur. 

Dehratabor, 9 (Radyo) -
Gocım'da isyan ettiği için sıd' 
dana atılmış olan Ras Haelo 
kurtulmuı ve Italyın'lıra Utlc• 

etmlıtlr. 

Clbotl, 9 (Radyo) - Gelell 
haberlere göre Ras Naslbo'noll 
muharlhlerl, karıtık bir bıtde 
Dredıva'ya doğru kaçmaktı· 

dırlar Bu kuvvetler, Clclka'y• 
oğramaktıo çeldomektedirlet 
Hırar'da geoit yağmae1hk ve 
şiddetli arbedeler olmuetot· 
Dredava'dı sakun vardır. Frao· 
sız kunetlerl ve Fraoıız tank· 
l1rı ıehlrde dolaımaktadır. 

Clbutl, 9 (Radyo) - Habel 
aıl 11kerlerlnden mtlrekkeb çe· 
teler Dlredava'yı gelerek freak 
mıballeılne girmek fetemiılerse 
de Senegalli muhafız ' kıt'alıt 
tarafındın mitralyöz ate ile paıı· 

kftrtOlmt\ılerdır. 

ltalyan menabiine .göre 

Son Hadiseler lngiltere Sı 
yasasını Da Değiştirmiş· 
M. Eden De istifa Etmiş, Fakat Ka
bine Tarafından Kabul Olunmamı~ 

Roma, 9 (Radyo) - Londrı'dao alınan bir hıb,,re gOıe9 B•· 
beşlatan'dıkl son bldlseler Ioglltero'nh• Uluslar :soıyetealne • 0 

ltılya'ya kare• olan btıUln siyasetini değlotlrmektedlr. 
Oaten Çemberllyn'ın secri tedbirler hıkk1Ddalıcl beyınıll d• 

loglltere'nln harici ıılyasetlnde değlılkllk olacağı teeyyftt etmek• 
tedlr. luglltere'de yeni slyaaet atır'atle ef kAn umumfyede hikid 

olmaktadır. 
Ayni menable göre, M. Eden evelkl gan lstlfa11nı vermlıı 18'1 

de M. Baldvln ve kabinenin diğer erk4nı bu lıtlfanın geri atııı· 
maaını teklif etmlıler ve te~llf lerl M. Eden ~ardındın kıbol 
edllmlıtlr. Ioglhere'nln lnf Irat ılyaaetlne döneceği tahmin edil' 

mektedlr. 
~--------~------~----~-----:..-

V. Çurçil Zecri Tedbir
lere Aleyhdardır. 

Israr Edersek Darp Çıkabilir, Sos" 
yeteyi Yaşatalım, Diyor. 

ştırrnek için konoıoıtnr. eal· 
baki arhk bundan ileri gll' 
mekte bizim lçlo hlr meofe•' 
kalmamışhr. Biraz daha ıarıtı 
harbı icap edebilir. 

Londrı, 9 (Radyo) Slr 
Vlnetoo Çorçll dfto bftytlk bir 
toplantıda nutuk lrad etmiştir. 
Bo nutukta Hıbeı meıı'eleııl, 
uluslar ıosyetesl vaziyeti izah ve 

tetkik edllmletlr. 
Çorçll; 
"M. MoasoUnl ônOne aoeye· 

te taıaf1Ddan çıkarılın mania· 
tarı da llıctlhım etmlıtlr. lngll· 
tere bOkumetl 51 devletin ha· 
ıında zecri tedbirleri koymakla 
gOlüoç vazlyt.te dtışmOeta. M. 
Bıldvln'ln bu mee'elede dftş · 

tftğQ tenakuzlar ve tereddOdler 
lhllllf• halle kAf 1 gelmemiştir. 

Geçirmekte olduğumuz bu 
buhnınlı zamanlarda en kısa 
bir zamandı zecri tedbirlerin 
kaldmlmaaı lazımdır. Çftokd 

bo tedbir, ltılyıo'lırı zalf dd· 

Hıbeı kıt'aaı bogftn ltaly•ll' 
ların elinde bulunmıktadıt• 
Italya'yı zalf dtııftrm.,ğe çabf' 
maktan lae mes'eleyl daha bıf' 
ka ve daha tyr bir safb•1' 
dökmek lbımdır. 

Uluslar ıo&yeteıl ıu and" b0
' 

zamandan daha ziyade IA••"' 
ve fıldelldlr. Menaf timiz, ıo•· 
yeteyl lıttkbal namına takv11' 

etmektir. Demiştir. 

Onlara ne? 
Bodapeıte, 9 ( Radyo ) / 

Bugtln Macar pırlamentoeoO~ 
ltılyın zaferi lehine teaaborf 

yapılmı121ır. 
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Sual Liste8İ Almanya'da 
Çok Müsait Karşılandı. 

Sonı Dalkolka: 

Bunda Müstemlekeler Ve Şarki Avro 
pa için Teminat ileri SilrOlmiyormnş 

-.....--------------

Balk Opereıluln E lbamra 
llbnealnde ıeyrettl~lmlı (Halt 
ille) opereti; bOyOk bir scıkec 
Jıpta, Çoktınberı temaıa sev· 
kine aaeamıı lımlr'lller alt ve 
lat ealonları ağzıoı kadar dol 
darmuılardı. Operet, İııtıobul 
tehir tlyıtroıunı nazaran dıba Parlı, 9 (Radyo) - Alman· takdir etmektedirler. Notanın 

valrtından neıredtlmeslnln se
bebi, Almanya'ya Yerlldlkten 
sonra Alman Dııbakanhğı tara· 
fıodın el kArı umumiye ye bil
dirilmesi için göaterllen lıtlcıldlr. 

1\fussolini, Dün Gece Habeşistan'ın 
Ilhakile Beraber ltalyan imparator· 

Iuğunun Tesisini 118n Etti. 
fazla ıeylrcl teminine muvaffak ya'1• nrllen eualoame, siyasi 
bite olmntta denebilir. Ôğren· mıhfellerde mQsıld tefılr edil· 
ditlmlze göre, turupun dller mektedlr. Bunda Almaoyı'nıo 
te111atllerl için de koltuklar mtııtemlekeler mea'eleslolo ileri 

Don Gece ltalya'nııı Her Tarafında Büyük Tezahnrat 
Oldu Ve Kral 1,ehrik Edildi 

lhndiden kapatılmıı gibidir, silrtUmedfğl, ıarld Avrnpı'dı 
Bıltme, bir Hind maııahndan barba mıni olmık için tart det· 

•bnmıı, zengin bir mevzudur. meyan edilmediği hayretle kar· 

Bir harpta Hallme'oln babaeıoı tılanmııhr. 
Gldaren Prena Roman, eılr FranPa; Almaoyıa ile bir mü· 
edilerek Bıllme'nln earayını 31lakereye glrlıllmeden bu meıt'e· 
ıettrlllyor ve asılacaktır. Fakat lelerin aydıolaomaııı dileğin · 
8ıllme, onu ıevlyor ve ısıl· dedir. 

lllaııoa mani oluyor. Roman Berlln, 9 (Radyo) - logll · 
ile sarayın aıçıbıeııı Ali .Mo· tere htıkumetlolo, Berlfn'e gön· 
llkka (Celil) ile karl81 Emine derdiği ıual varaklsı, siyasi 
(lrma Toto) araeındı çok he· mabfellerde iyi teairler bırak: · 
Jtcanlı eabneler geçiyor. Ope mıetır. Yrloız b11ı ihzari ka· 
l'etfn ıonuna doırrra Hallme'nln lı e yıllar ileri stırtılmektedlr. Sa· 

arpta Olen bıbısının yerine, allerlo daha açık olm111 mdm 
011on elblııelerlol glymiı olan " kftndD denlllyor. Bu mabfeller, 
.rtverloln öldftğft anlıııllyor ve b b loglltere'oln ıarki ve garbi 

• •11 tebdili klfayetle 111raya dô " k 11 A vr11pa vaziyetlerini ayarması 
Duoce al olmadığı anlııı 

.... R hararetle karıılaomııtır . 
.. prenı nmao ile Halime 

t!tlenlyorJar. Almanyı; loglhere'yl hakem 

g K.111ca yazdığımız mevzuda vaziyetinde gGrmek lıtemek· 
lbloe ve prens Roman ile tedlr. Halbuki log.lhere, Lo· 

8allme ar11ında geçen ıık eab karoo pakhn.' imza etmlı 
llelerl hakikaten gazel dl. U ver olduğundan tarafeynden biri 
~rler, ıengln bir tekilde idi. mevkllndedlr. 

ırıııılık ve kadının karl8lnı Pırlı, 9 (Radyo) - Gaze· 

Bertin, 9 (Radyo) - Berlln 
g11ttelerl 1 loglltere notaeı et· 
rafında ıu miltalealarda bulu

nuyotlar: 

Frankforter Çaylung gazeteei 
notıda Iogtltere'oln, Franaa 
noktıl nazarını unutmadığını, 

Franı, ittifaklarla kuvvetini 
artırdıkça Almıoya'nın bu ada 
letslzllk karıısında tedbir al
mak mecburiyetini bl11edeğlnl 

yazıyor, 

-------------· 
Haheşistan'ın 

M Oşaviri diyor ki: 
-----··~---- Başı 1 irıci sahifede -

sôylemlı ve Adlı· Abıba'dakl 

Amerikan ıefarethıneıılnlo yığ· 
muındın bahsederken demlı· 

tir ki : 

- Oabet yı~macıltrı, mftte· 
ıddlt defalar Amerikan ıefa 

farethaoeılne bacam ettiler. 
l~fal etmek ıuçlarından idam ı ı d 1 il f ~ Al ed e eT e ug tyae tara ın ... ao · Madafaa YHlyetl gOçleımletl. 

ilmek için ıranın ııırı Ali ' il ı 1 l " n manya ya ver m O o an ııua Bunan azerloe Amerikan elçisi, 
L nıakkı'oın, ölOmden Lor· L ı d l .. .. vara.ısı ftzer o e maıa ealar milteaddld defalar, loglllz sefa. 
ırak prensin arzuıa ile krıl " " at k dl Ek ı 1 tal yurut me te r . ıe s yor gı retbaoeılne bab'1ler gönderdi, 
0ıo ve ahçıdan kralın görOl· zetesl, bu soallerln Almınya'yı k d lbemıı lhtlraılan berL•sl bol fa at gön erilen haberlerin, Io 

b 
.... mtıekiil vaziyete ıokacı6ım, ili s ı ıh ı l d ğ ot gCUdtırdO. " g z e are aoes ne u aema ı ı 

Eko dö Pari gazetesi, ne kadar anlatıldı, bunun 6zerlne sefa. 
Zoıo Dılmas, ııeaJ, ı· eııltrl Ji 11·1 hl klld 1 l , e at • r ıe e o or11 o ııon retbooe He Maı:llll'dekl telllz 

e danelarlle çok maY1f fak b il ı "'l h" .. -~ 

Romı 9 (Rıdyo) -· BilyOk 
fıılst mecllıl, bu akıam 111t 
22 de Venedlk 11rayında Mnı 
ıollolnln bııkanhglDda toplan · 
mıetır. Fıılıt mecllııl, uzun 
mii11kerelerden aonra, nasırlar 

meclisinin lttlraklle nal biçimi 
mııa etraf1Dd1 bir toplantı da· 
ha yıpmııtır. Moeeollol, bu 
mftoterek toplaotadı vertleo 
kararlara tebliğ etmlıtlr. 

Vruedlk 11rayıoı kuoıtmıı 

olan binlerce halktan m11da 

RomaolD 18 caddesi de halkla 
dolu idi Şehrin mubıellf yer· 
Jerlne hoparlörler yerleotl 
rllmlıtl. Herkes, Mo18o1lnl'nln 

söylevlol bekliyordu. Ayol za. 
manda aekeri ve milis kıt'ıtı da 
caddelerde mevki almıılırdı. 

Her taraf bayraklarla donanmıfll. 

Veaedlk 11rayındı Façlıt 

meclisi baları peoçerelerdeo 

ballnn tezahuratını ıerredlyor 

lardı. Bu sırada boru çahnmak 
ıuretlle Musollnl'nln balkona 

çıkacağı ilin edildi. Mosollnl, 
blrbç dakllı.a ıonra 11rayın 

-~--------------bılkoouoda göründG •e ıunları 
söyledi: 

Kumandanlar, ıobıylar, ltılya 
ve Afrika ltalyıa kuvvetleri, 
eiyab gömlek iller te l ıalyıo 
olusu! Haberiniz olsun ki, Fa 

1 
ılzm fıaretf içinde muazzam bir 
b4dlse cereyan ediyor. Faılzmlo 
14: Gncft seoeılode ltalyın or· 
doları Babttlıtın'ı mağhib et· 
mittir. Bu ıafer, oluıoo ınoso 
•e fedıkArhğı Hyealnde idrak 
edllmlıtlr. 

ltalyan faelzml, eıkl Roma 
imparatorluğunun kaynağından 

husule gelmlttlr. 14 ıenedeo 
beri çahııyoruz . Hcıtdo kuvve 
dmlıl latlmal ederek ve siste 
malik gıyretlmlal sarfederek, 

yeni neılle mıl ettiğimiz bu 
gCiokft zaferi kazandık. 

ltıly• ıolh istiyor, ltılya, 

Babeılıtıo'ın batan an11111 
için bir medeniyet Ye lnıınl 

yet kıynıfldır. 

Itılyaalar! tarlblmlı için yeni 
bir ıafh• açıhyor. Bu saf hı, 
htlkballmlzl de temin etmlttlr. 

Filistin' deki lngiliz Ko
miseri Yardım istedi 

,__ _______________________ _ 

Iıalyan'l11l bu andın hibarea 

Bıbe"lstan topraklan, ltılya 
imparatorluğunun hAklmlyetlne 
glrlyor. imparatorluk tıo .. oına 
hugiiu eıkl Roma imparator· 
lutunun varisi aıfıttle ltılya 
kralı alıyor. 

K.umıodaolar, subaylar, hal· 
yan 11kerlrıi te ltılyao uloııul 

llalyıo uluaa, lmpıutorla· 

ğonu kendlıl ıeaiı etmlıtlr. Da 
lmparatorlo~a. gene Iıılyıa 

uluıo yııatacık ve koruyacaktır. 

Hugilo, btpf mlılo kılblerl 

heyecan•• çaı pıyor. Zira 111r· 
lardınberl ıönmGt olan Roma 

lmparıtorluğu bugan tekrar ten· 
sas ediyor. Borada timdi göıttrdl 
ğlnlz lezabftrat, yaıımak lstlyen 

ve icabında vatın için ölm~ıı 

kabul edtn bir mllletln yemini 
mahl yetlndedlr. 

Siyah gömleklller! 
Selim Iıalyao imparatoruna. 

Moıollnl burada ıayle•lnl bl· 
tlrmlıtlr. Maıuklbeo bfty6k 
Façlıt mecllel Muıollnl'ye teıek · 
kftr etmlotlr. Bılk, Venedlk 
meydanından bOyftk te11buratla 
( Klrlnıle ) Parıyıoı gldertk 
kral Viktor Emano.,1'1 ltalya 

kralı ve Babrılstan imparatoru 
un vanile ılkıılamıılardır. 

Ocn gece hılya'nıo her ta· 
rafında tezabtlrat olmoı u ıa· 

Çünkü Arap'Jar Dileklerinde Israr ~:.~:1~~~~r ımparaıorluAa kat 

Old o ıaa er o a manya u ume· let11yono araıında görOıtılmOı, 
o. V ezlr rol On de Y 1 11ar, tini ı tmıkt b il b 1 k v oa ır ın ı ı mıya · tehlike haberi verllm(j, bu ha· 

•da rolGode Fuad, cariye Zft · ır. 1 be canını yazıyor ar. ber, San Fraosiako telsiz latıa· 

\' Jde roltınde Necile iyi idiler. Londra, 9 (R. B)-Gazeteler, yonu tarafındın ahnırak Vaolng 
•huz ııbte kral rolande Ce ltı Almaoya'ya verllmiı olan anıl ton'a verllmlo, oradan Adeo 
ın fazla toluatı kıçtıırrı gö· -
1 

" nrakaeındakl mntedll yazılaoı telsiz letaeyonuna ve Adlı Aba 
·ıuı Clyordo, Bu bir artlııt için 

Ediyorlar. Bombalar ratlamakta r 
Ve Hadiseler Devam Etmektedir. Malta 

011;1ınlar ıraıında eayıhr. Kon· Borsada il L 1 1 ba'da loglltere sefaretbaneıln -------------------
lertıtanrdan çıkıp sıbnede deki telsize verllmlotlr. Londra, 9 (Radyo) - FUh 
lıeıı• d• d • Bir telsizin bo ıeyıhatı tam tln'dekl karaıııkhldır ıebeblle 

uı ur ftnca deıa rol alın ------------.1 v 411 Sarud, fe.kallde idi. Bu Üzüm satışları: 90 dakikada gideceği yeJ'e nr· asker lıteomlı ve gftnderllmlıtlr. 
gen~, lıtlkbıl için bize çok Ç. Alacı K.. S. K. S. mııtır. Adlıı /.. babı'dıld Inglllı Aktım gaaetelerl de bu haberi 

'•itlerde bulunuyor. frmı To · 47 M. B. koope. 9 10 1efaretbane1I tel•lzl alanca bir teyld ediyorlar. 

lo, tarubun, yıldııı idi. 38 M. j. Taranto 11 50 11 50 Hind mftfrneal gandermlı n K.ndOı, 9 (Rıdyo) - Arab 
d Sıbne, maııraftın kaçınma 18 K . o. Ahmet 9 75 9 7ö Amerikan aefaretbıneal altını komlteılnln verdiği karar çok 
•n yıpılan elektlrlk teıılHtlle 7 Şınlak z. bira 12 12 alarak yağmı edilmekten kar· mahlmdlr. Arab'lar, nrdlklerl 

~.8tlert kamaıtıracak bir glıel· 110 Baganktl eatıı tarmııtır. kuardan dGnmemektedlrler .. 

karıııklar olmuı ve birkaç bom· 

hı ıhlmıotır. Yafa ile Flllıtlnlo 
ııalr yerleri araaında telefon 
Ye telgraf bıtları tahrip edil· 
mittir. 

lnglllı Ali komlaerl, LondH 
asked yardım lıtemlıtlr. Vaal· 

yete, mevcut ko•Aet •e Te11lt 
ile biklm olmak mGmkan ol
mımıktadlf. 

•k kı11nmıfb. Sın'atkArlarımızı 50882( l>Gnka ıatıı Şimdi ıefaretbınede Am"rtka K.udtıı bat mtıfettlol, Arab mu· 
takdir ederiz. 508934: Umum yekun bufolyf' 011ırhğına mensub M. kezi icra komlteal grnln de· Liseler' de 

..........._ Şahap Güksel Zahire satışları: Otto kalmııtır. Baıka kimse vım edeceğini tekrar bildir· 
------ k ı ı A ı d b Pla"nör Derc.ı· G ., Ç. Cinai K.. S. K.. S. yo tur. m ot r. ya zaman a tlUln o 
it raçyanı nin terfii 60 Ton boğdıy 6 75 6 75 Dahiliye mftsteşarı Arab'lara 11 Mıyııtın ıonra Ankara, 9 (Ôael) - Bfttfta 

ha 0mı, 9 (Radyo) - H11blye 60 Arpa 3 50 3 50 hOktlmete nrgl •ermemelerlnl Llseler'de Pllnör dcnltrl veril· 
kını ııfatlle M. Mosaollol'nlo 9741 Kilo yapığı 62 50 64 Vehbi istifa etti.. tanlye etmlıtlr. mul kararlaıtmlmııtır. 

:4•terdfğl IDıum Dzerloe llılya 72 B. » 62 50 64 Ankara 9 (özel) - Dıblllye Ba bal, İaglltere'oln Arap Maarif veklletl, yakında Ltse· 
tı)a general Graçyanl 'yl mı· 2 " 62 50 64 Vekaleti mtııte,arı Vehbi lıtlla metallbatmı kabul edtceRI gel ler .nüdOrlftklerlne tebllğatlı 

Mıdım Tarpen, Madam Ja· 
nın ba gazeli.iği karoı11nda 

donmuı kalmııll. Fakat Mlı 

Oodrev bu elblıeler vacudunn 

yakıyormuı gibi bir hareketle 
ve hoyak bir ııtlr'ıtle elbiseleri 
11rtandao çıkardı n: 

l!ıııır,,,lt~e·~·~Hı•~•• .. te•r•fı .. e.tmllllİlomtl•r• ........... ı.o_.n .. p~ammmomk;..m3~91ıııİ5~0~·3•9.15mO~e·ım .. ıe•tl•r• . .................... n.e .. k•ı•d•ar .. ••G•re•c•e•k•tl•r•. •T•O•l•ke•r•ld•e .... b.u•lu•n•a•c•ak•t•ır• ............... . 

l\'RUPA'LI 
tlntz. Bn eeerler çok boıuma 

gidiyor. 

gilokft mobhbbet midir? Danı 

yaptığın iyilikler o kadar çok· 
tor ki.. Buna mukabil ben ne 

KADIN 

Kozmopolit 
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~k Aktım kabullerinde giye· 

to•ıleılm yok. Demle .., 

~tn"kAadı gaıel bir tıkım el· 
leyi gkıtermlttl. 
Sonra dı: 

'e-.. Laıu"' yok.. Kim bilir 
kıdar bıbıhdu! Demlıtl. 

"•dam Tarpeo: 

4- - Ftıtlnl ııorıbillrlı . Ma· 
~Ilı &lırt'yl iyi tanırım. Hem 

:ı. olmıyıcığını ııaoıyorum. 
111

.,,_ •Jerek Mıdım Mırl'yl gl>r· 
., •e daaance: 
~ Bıyreı edilecek derecede 

·.. Ancık 350 frank · 
n ........ . 

VE MAHRACA 
asri Roman 

J. L. Morteoden 

Elblııenln gftzelllğlne mukı · 
bil ba 350 frank hakikaten 

glç demekti. 
Mlıı Oodrev tuvaleti giydi, 

ayna karıııında maayene etti. 
Hem elalıe glzeldl, hem de 

kendlılne fnkalide yaraımııta . 

Bu ıırada, Madam Marl'nln 
ortığı Madam Jın, bu gftıelll · 

ğln ahengi kar1111nda: 
- A. .. Da elblı~yl ha dil· 

ber mi ııatın ahyor? Mıdmazel, 

800 frank kıymetldde bir el · 

1>1ıe ~lmı~ı yerden göğe kadar 
bıkkınız nr. Gftıele gCbıel ne 

kadar da yaraııyor! Demlıtl. 

- Fakat çok bGyftk bir te· 
~uarle ıöyleyeylm ki bu elbl· 

&eler hiç hoeumı gitmedi. Bana 
da hiç yakıımıyor! Demlııl. 

Madam Jın: 

- Aman Madm11el... Yan· 

boınız Tar .. 
- Hiç hoınma gltmeyor. 
Bu 11?1da, Madam Tarpea: 
- Fakat... Dedi. Bu benim 

sına nıçlı hediyem idi. 
Madım bunları söylerken 

ağlamağa bazlf bir bal almııtı. 
- Madam; ılılnle mutabık 

kılmııtık; bana hediye olarak 
Standal'ın eeerlerlpl yerecek· 

Ve, Oodrev acele ile tayô· 
rQod glymlıtl . 

Mıdam Tarpen: 
- Beni biç sevmlyorean, 

bat11ımı hiç ıaymayorenn kıaım. 

Dedi. Seni nlldım gibi sevi· 
yorum, çDnkG dOnyada hiçbir 

klmıem kılmımıttır! 
Ha aôıler Mlı Oodrn'de 

derin bir ıeılr baıule getlrmlıtl. 
Mis, Madam TGrpen'ln boy· 

nonı urılmıı Ye öperek: 
- Affını rica ederim. Bını 

olan muhabbetini biç unutmaya· 

cağım. Demlı ve ağlımağa bıı · 
lamı111. 

- K.ııım.. 8Gyle yıpma ... 
Ağlıyıcak kadar mablm bir bA· 
nlıe yok ki ..• 

- Naııl yok.. Senin hına 
gatterdllln muhıbbel ude ba· 

kadar fena hareket ettim! 
OndreT elleri titreyerek t•P· 

kaıııoı bııına giydi; Madam 
Tilrpen mtıeueaeden çıkarken: 

- Nihayet, dedi. Şu garlb 
kıH bedlye~I kabul eUlrebll 
dlm. Faklı bu logllla'ler ne 
garlb tıblath, ne tuh"' lnıan· 
lardu! 

• • • 
Erberf, kaçak aalonda her 

keıten mea'ad görQnGyord_u. 

Uzan 11mındanberl kalbinde 
yaııyan bayıl, artak baklkıt 
olmuıta . .Madam Tarpen'ln ya· 
nanda bu ıaadeılol llAndan 

hiç çeklnmeyorda. 
- Mtl11ade buyurureanıı; 

Ben bir ılgarcı içmek lıtryo 

ram?. Diye ıorda. 

- Sonu var 

Açıklarında 

Hüdafaa 
Manevraları. 

•• 
Londra, 9 ( A. A) - Kara, 

n denlı kaneılerlnln lıt9- · 

kile M•lt• açıklarında mada· 
fıa mınenaları yapılıcsk Ye 

bo manevralar 11hdıa per . 
oembeye kadar deHm ede· 
cekılr. 

\. .J 

Habeşisıan işi ltalya· 
nın dahili işi olur mu? 

Berlln 9 (Radyo) - Alman 
gazetelul, bllba111a Uerlloer Ta· 

gllAt gazetesi: 
"B"bealıtan'ıa ltalya'ya llhı· 

kı beyınnameılnden ıoora Babeı 

mea'eleal beynelmtltıl bir met· 
ele olmıkııu çıkacak YO ltal· 
yanın dahili bir mea'eled ola· 
caktlf. 

Iagtltere .., Fraoıa'nın emri 
dktl kabulden bıtkı blrıey 

yapmılır1oa lmkln yoktur. 
Dıımektedlr. 

Zat er ziyafeti 
Derlln, 9 (Rıdyo) - Bagaa 

ltalya'nın Berlln aeflrl 1efaret· 
hanede ltalyao ıaferl bıaıebtle 
bir ziyafet nrmlıtlr. 

Da ziyafete ceneral Gornlg, 
ceneral Fon Blumberg, ceneral 
Mlı Daç, ve Fon Ribendro•, 

Hhık Alman Vellabtı TO zn· 
ce •I, brenı Ftllp Dohea (ltalya 

krabuın damadı) n•lr pek 
çok klmaeler balaamattar. 
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Çamaltı 1Tuzlası Müdüriyetinden: Ingiltere'de 
---.. ••-+•---

Tayyareci bir kadı
nın atlattığ,ı tehlike 

Mlıı PoJ11on Goovr lnglJte· 
re'de Hava bakanlığının birinci 
11ıoıf bava @eyahah dlplomaeanı 

taoıyan yegane tayyareci ka 

dındar. Şimdiye kadar 20,000 
yolcu taeımış bulunuyor. 19:30 
aene11lnde Dorodhy Splcer ile 
beraber bir ban taksi ıenl11lnl 

ıeal11 rtmlotlr. 
Bo ce11ur tayyareci, birkaç 

gQn evvel Sportoo tipinde bir 

Blplon idare ederken Buso· 
ıoo'de çok kesif bir 11111 yilıOo 
den yere eomek mtcbortyetlnde 

kılmuıtır. 
8t lplr'den Derbyıhlre yollle 

Mın~l11ttr yanandaki Voodford'• 
giderken çok ke11lf bir 11111 taba · 

kHına ghmlı ve bulutlar ara 

1ında tehlikeli bir v11lyete 
düomnıtDr. Mleıı Poollne'ln 
kendi lfadesllei ( Bet ıyak 

ôoü::de ) göremez olmootor. 

Bununla beraber kadın tay· 
yarecl ocağını boyok bir meba 

rdle kullanarak ıehrln merke 
zlne yakın bir meydınlığı 

eameğe maYaffak olmuıtur. 
• • • 

Diger bir kadın tayJ areci; 
Londra, 9 (Ra:Jyo) . - Tay· 

yarecl Cim Molli9on, znceııl 
Aml Mollfıen'dan aldığı bir 

t.,lgraftın ze"Yceeioln yarından 

itibaren Kap'tan logUtere'ye 

hareket ettiğini ôğrenroletlr . 

Tayyareci kadıo, Şarki yol· 

lı~ tercih edecrktlr. Bu yol 
1500 kilo metro bir (ark 

' göstermektedir. ----
Meteoroloji 
mildilrlDğft .. 

• 
Ankara 9 ( özel ) - Bae re. 

k41ete bağla bir meteoroloji 

mtıdOrlağtı ihdas edilecektir. 

Huiranda tatbike başlaoacı.k 

meteoroloji mftdftrloğü. kadro· 
ıuoa göre, bu mftdürlüğe bığh 

260 raaat merkezi olacaktır. 

lngiltere işçi 
Ve Liberalleri ...... 
Zecri tedbirlerin 
Devamını istediler .. 
· Başıurafı 1 inci sahifede -
ceye kadar şimdiki kablne'den 
Statokoouo muhafazasını lııtl 

yecektlr. 

Loodra, 9 ( A.A) - 811be· 

oletan'dakl vaziyetin tetkiki lçla 

MHleıler cemiyetine milzaberet 

blrlfti tarafındın Londra'da 

Albert Balldı yapılan toplan 

tıyı on bin kı,ı lotlrak etml,tlr. 

Toplantıya hokıolık eden 

Lord Seııll ezcftmle demhtlr ki: 

- Milletler cemiyeti zecri 

tedbir polhlkaaını muhafaza 

etmeli .e batta bu tedbirleri 

IAylkl nçhlle eiddetlendlrllme 

ildir. Milletler cemiyeti belki 

kaybetmletlr. Fakat İtalya'nan · 
da kazanmıo olduğu benaz lsbat 

edtlmlo detlldır. ffabeıl11tao'ın 

nihayette mabvolmaeına mftea 
de edilecekse her halde Habe 
,ıstan bir taarruza kurban ola· 
rak mahvolacak ıon memleket 
olmıyacaktar. 

feçl lideri Atlen Ye Liberal 

lider A rcblblld Solclalr buna 

yakın sOzler ıôylemlıladlr. 

Toplantı Milletler cemiyeti 
ılyaııa11ına ve kollekdf emniyet 

prenılblne yardım hakkındaki 

Antleen'in kararını• bGyGk te 

zahOratla tınlp etmlotlr. 

Babttlıtın'ın l11tll41ını oef 

retle karıalıyın toplantı Millet 

ler cemiyeti koneeyl tarafından 

teklif edilen ıolb ,eıahlnl ka· 

bol edinceye kadar ltalya'ya 
krr oı zecri tedbirlerin de Yam 

ettirilmesini bükametten l11te · 

mlye karar vermlıtlr. 

Londra, 9 ( Rıdyo ) - M. 

Eden bogftn ııaat 17 de ban 

yollle Parlı'e hareket etmloılr. 

Parlıı'ten trenle Cenevre'ye' gl · 
decektlr . 

Roma, 9 (Radyo) - Bıoba· 

kaohk mtbteoarı M. Su•lç, 
dau akıam 1''ranıız ıd hl kont 

Dooambron'o kabul ederek gô· 
rQemaıtar. 

Moskon, 9 ( A.A) - M. 
Lh•lnof Miller cemiyeti top· 
lantasına lıtlrak etmek Gzere 
Moıı\ova'dan hareket etmtıtlr. 

Fuvar için kolaylık 
lımtr fovarına dıt memle· 

ketlerden f ştlrak edecek olın· 

lara Sariye ılmendftfer idaresi 

ile Fransız "' Romen ııeyrl ee· 
fafn kumpanyalara tarifelerinde 

mOhlm teozllı\t yapılmıotır. 81· 
rot ILonsolosluğomozdan komi· 

teye gelen bir raporda bu ten· 
zlllt hakkında malumat nrll· 
mtotlr. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-62 -
İçin bu it de 11lze kılıyor!. 
- Aııaletmaab bezretlerloln 

çocoklarlle bu Aciz kulunuz da 

çocuk olacaktır. Merak buyur· 

mayınız! . 

- Teıekkcır ederim. Milste · 

rlh olarak ıeyabaıa çıkabllece · 

ğlm artık! imparator, bu sey11 
hata ı,tlrak busnsunda tereddOd 

g011terdlğlml gtrOnce çok mG· 
teee11lr oldu. 

General Potapo• birden cld 

diyet alan bir ıesle: 

- imparatorumuz bczr«ıtlerl 

11ıyanet meleğinden ayrılımaılar. 

Çarımız, 11lıl oğur tutarlar. 

Size benden fazla kendini tr.e· 

llm .eder. Sizin ber,eye ve bil· 
baaea kendlelnl ... ıolkaatlaıdan 

muhafaza kadir addeder. Ve ... 

Hakkı da nrdır! 

Yanındın biç ayrılmayınız. 

Siz yanında oldukça · beroey 

yolanda gidecektir, buna eml· 
nim. füaaen bo yolculuk tı 

ozon ıftrmlyecektlr. 

Prens Corç ile prenıe11 Olga'yı 

11dık bir ıat nene gibi bıka 

Mısır' da 
intihabatın 

Neticeleri .. 
---···---Yeni kabineyi Nahas 

Paşa kuracaktır .. 
Kahire, 9 ( Radyo ) - All 

Mahir p•ta kabinenin lııf(aıuoı 

yeal Krala vermlotlr. Bagtıo 

Kral birinci Faruk kabine teo 

klltnl Nahaıı pıoıya tevdi ede· 
celttr. 

letanbol, 9 (Ôıel) - Seçim· 

de Mısır Mllllyetpenerlerl ka 
bir bir ekıerfyrt kazannaı,lardır. 

Mllllyetpeneıler, yakında it 
bııına geçeceklerdir. 

idamı istendi 
htaobol 9 (Oztl) - Galata 

pollıtoe11l •eıoedarını, para1ına 

tamah edeıı:ık karda feci bir 

,ekllde öldQrenlerln mohake 

meııl ıoo ıaf baya gelmfıtlr. 

Maddelumomt, lddlaııını serdet 

mit •e maznunun TO-rk ceH 

kanoounao 450 inci mucibince 
idamını letemlıtlr. 
----~-..... ~-~~~-
Yunan Hükô

meti Bazı Neşri
yatı Yalanladı 

---.. -· ... ·---
Baştarafı 1 inci sahifede • 

go11lny a, Tar kiye ve Roman 

ya'nın Yonanl11tan'a yudım 

edeceklerine dılr gizli bir pro· 

tokolon mncodlyetl hakkında 

b11h bir gazete tarafından 

neoredtlen haber de yalınlın· 

mektadır. 

Bel1Erad, 9 ( R11dyo) - 810 

•ekil M. Stodlyano•İç bogOo 
Bftkreo'ln ÜnYereftl g1ıete11l mu 

bıblrlae Balkan ve kftçftk ht· 
lıtf devletler eraeında lhtlllf 

oldu~o hakkındaki haberlerin 

yalan oldoğono ıöylemhtlr •e: 

- Bo lhtllAf iddiaları ta· 
mamen aıılıııdır. 

Demlıtlr. 

Assamble toplan-
tısında Pol Bon
kur bulunacak .. 

- Başı 1 inci salıif~de -

M. Flanden kabineye ılyaııi 

ve beynelmilel nılyetl izah 
etmlotlr. Me•cot bütftn mee 

elelerf teorlh etmlo •e olo11lar 

so11ycteal ile olan alAkalarına 

gônermlotlr. Ayni ıekllde Lo 
karon devletlerini alikadar el 

betleri lıah etmlotlr. 

M. l'landen Cenene'ye gide· 

mlyecektlr. Bonon için kabine 

erklnandın M. Pol Bonkor 
Fraatıı murabhaıı heyetine rl 
yaııet edecektir. 

cağıma ıılze blr defa daha temin 

ederim. Patapuf 11özQne devam 

etti: 

- Siz çara refahta mec· 
boreunus. Dedi. Esasen, Franııa 

Franııa me·ı 'eleslol ele aldıoıı 

degll mi?, t, baıveklllere bara 

kırsak, barba muhakkak nıza 

rlle bakmallyız. 

• • • 
imparator Alekııaodr 1875 

ıenesl Maya11ının onuncu gOnO 
Berlln'e vaeıl oldu. Garda btz. 

zat dayı111 birinci Kllyöm tara 

fındao karoılaodı. 

Motad meraıılmdeu sonra, iki 

hftktlmdar kendilerini Ro11ya 

11efaretbaoe11loe göt6recek olan 
arabaya doğru yOrftdCller; çar, 

Berlln'de kalacığı mtıddet 11efa· 

reıhaneye mlNf lr olmaktı ııırar 

etmlıtl . 

Ameriko'da milletler 
birliği kurulacak 

Ne•york, 9 (Radyo) - Nev· 
york Taymle gazetHI, Cenubi 

Amerika btıkumetlrrlnln, Mil· 
letler cemiyeti oekltnde bir bir· 
tik vQcnda getlrmeğe ka:rar 

nrmelerlolo, Cenevre mahfel 

lealode mftııald karoılaodığını 

y1ııyor. Bu ııoretle Milletler 

cemiyetinin kıymeti takdir edil · 

mlo oluyor. 

Gazete, teıebbaean milletler 
cemiyetince halla takviye edl· 
lecrğlol yazıyor. 

Selanik 'te hadiseler .. 
J; tanbnl, 9 ( Ôzel ) - Sell 

nllı.. 'ten blldlrlllyor : 

Sel6olk'te 6000 hılz lfttfto 

ameleıl, nftmıylo yapmış, polis 
lrre h6cum etmiştir. MOHdeme 

olmuı 'Ve 40 klol yaralanmı11tır. 

SelAolk, 9 ( A.A) - Toton 
fıbrlkalımnda çıhşın ve çoğa 
komftolst olan ahı bin kıdar 

amele polise hQcum etmlotlr. 

Pollı makabli hftcomda bulun· 

muo ve 40 kadar grevci yara 
laomıotaz. Grev gltclde haycı 

mekledlr. Otoriteler komftnlıı 

kargaeallklarının 

lçlo IAzım gelen 

lerl almıotır. 

ônftne geçmek 

bthOn tedbir· 

lımlr lnhlurJar Bııı Mador. 

loğonden : 
İzmir Beynelmilel 9 eylöl 

eekl pınayır yerindeki idare· 

mlıe alt ıergl blnaeı bryetl 

Hllyeelle pazarlıkla Eatalacaktsr. 

Mohımmen bedeli 420.20 te 

nah 63 liradır. letekltlerfn te 

mlnıt paralarlle 12 5·936 11h 
gana 11aat 15 de baı mftdOrlft· 

ğGnde toplanacak komlıyona 

gelmeleri. 1188 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 

isterseniz 

Ali Rıza 
Mflcellithanesine 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

Çocuk 
m fi tehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrını lıer gün 11,30 

da11 $aaı oniiçc kadar Beyler 
sokagındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telejon 3990 

Prusya bGku~etı, bOyOk Fre· 
derlk'tn Svre Ozerlndekl 11ra· 

yanı teUf etmlııtl. Berlln poUsl, 

çarın sefarethınede kalmak hu 
ıaııundakt ııırarının ıebrıblnl an 

lımakta bOyOk giıçlftk çekmedi. 

Bayok rOtbell bir Rus me 

muronuo neı1retl altında preo 

ıeı Katerln Dolgorokl Üoter 
caddeslnde Vfl Ro11ya sefaretba 

nesi •akınında bir otele inmişti. 
• • • 

Pren11eıı Dolgorukt'd"n Mat· 
mazel TrepO'ye mf'ktob: ; 

Berfin: 12 Malı 1875 

Sevgtll c KGçftk kadınım > ! 

Size vadettlğlm veçblle im 

paratora Berlln ıeybıtlne letlrak 

ettim. Borada Jo'ranııa'yı kartal" 

mak fçln bulunmaktadar. Bono 
bilmeniz için 11lze yazıyorum . 

Don, imparator, bizim bat 

Çamahı tuzlHıoda olup !-er sene kiraya verilen ve ıeoellk 
muhammen bedeli lcarluı 350 ,er liradan G.ç bakkal dtlkUD11 

400 liradan a,çı , 310 llaedan kasap •e 75 liradan berber dftk 
Unı ile gene senelik bedeli lcım 7 50 lira olan blr kahvebaııt 

ve 1000 lira bedeli icarlı bir fmn haziran 1936 tarihinden jıl 
haren bir ıene müddetle kiraya verileceklerdir. 

Mtlzayede · mayuıın 25 inci pazarteıl gftoft ııaat 11 de Çaaı•l· 
tında toplanan ihale komlıyonu tarafından arttırma ve ekıılluot 

kanonu abUauna tevfikan yapılacaktır. 

htellllerfo oartnamelne htll4ğ peyda etmek ftzere hergOO 

Tuzla mubaeebeılne mClncaat edebll ı crğl ve arttırmaya glraıek 
Ozere sOzft geçen &ftn ve ıaatra mOdOrlyet bln1&ında ıoplao•11 

koml11yona pey akçelerHe beraber gelmelarl lflıomu ilAo ohJ 

nur. 9 10 

Sayındır belediyesioder:ı: 
Bayındır beledlyeııloln b!r eenellk mazot "' makine yağa lbtl· 

yacının temini kapalı zarf usullle 9 ·5· 936 dan :ıo ·5· 936 1• 
kadar yirmi gGn mOddetle eksiltmeye çıkarılmıotar. ihale 30 ·5· 936 
cumarıeııl gftnQ Hat 11 dedtr. lııteklllerln ıartoamelerl Bayındır 
beledlyee•ndeo nemaları. 1195 ıo 15 20 25 

Akhisar urbaylığından: 
Akhisar elektlrlk fıhrlkaııı ihtiyaca için 65000 litre motorf•1 

816 llıre vakom 1088 litre Dlzelyağı, 822 tane 220 - 25 ff 

144 tane 100 vatlık elektlrlk 14mbau 2490 sayılı kaoao mucl· 

hince ve 25 ·5 · 936 paz1tteef gann ıaat 15 te lhıle edilme~ 
Ozere ayrı ayrı ve kapalı zarf osollle ekelltmeye çıkarılmı,tıt· 

lııteklller Akhlııar beledlyeelne mftracııat etmeleri llln olunur. 
1196 10 l! 18 22 

Izmir belediyesinden: İzmir lnblııarlar Baomadftt· 
lağOnden : 

Karoayaka Yamanlar 11uyon 

da• te11leatı olm ıyan e\'lerle, 

lzmlrde bulnan lokanta, g11lno 

ve mftmaell yerlerle halkındı 

bu nef lı ıudao f11tlfade edebil 

BaomftdOrlQğGmftze alt de· 
polarla oömendtıfer l11taayoolıt1 

Ye l11kelelerle merkez ve cı••' 

ka1alar araeında yapılıcak içki 

terle lekele ve lııaeyonlardıll 
mest için Kar,ıyaka Kemalpıoa 
caddeılndekl 110 ldareıılnde fen· depoya gönderilecek barut ,e 

meYaddı lofllAkty.ınlo meli 
oi ıo doldurma tulııatı yapal. 

mıo ve 28 4. 936 gOoftoden ili· 
haren ıo tevzllne ba~lanmıotır. 

Kaplara ve nakllyelerJ ııablple· 

rloe ait olmak Gzere : 
1 2 Lhrellk kaplardan 20 P. 

20 . 25 .. ... 60" 
2fl . 50 " " 3 kı . 
Alınıcaktır. htlyenlerln sôzft 

936 11eneııl nakliyatı ıçık ek· 

11lhmeye konolmaıtor. 

Muhammen bedel 2500 mo· 
nkkat teminat 188 llradıt· 

l11tekllleıln 22 5·936 cuma gO· 
ntl ııaat 16 de temlnatlartle 

baomtldOrl6ğtlmftıde toplaoac•~ 
komisyona gelmeleri, l11tlyenlef 
bu tarihten evvel oartnamefl 

geçen adl'e&e mQrecaatla 110 koml11yondın erayablllrler. 1187 
almaları. 

3 10 (ll26) 

Dflzeltme 
Gazetemizin 7 Mayııı 1936 

tarihli n011haaanan yedinci ııahl · 

feıılnln b~olncl ıfttonunda (lzmlr 

beledlyrelnden) ıerlevhalı llioın 

Oçaoca 11ataranda ( lhşkıitlbllkte 

keılf) yazılacak iken tertip ha 

ıaıı olan k bıokltlbllkte teklif 

yaıılmao "' allınca eataranda 
(lıolitör demiri) yazılacak iken 

izolatör tamiri olarak yazıldığıo 
dan keyf lyet dOzeltllfr. 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birinci sınıf miiıcluıssm 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler sobk No. 36 

Telefon 2310, eYI ;{668 

vekil Korçako hezar olmadığı 

halde preDI Blımark'la görftı · 

mftotftr. 
imparator Kllyöm her cihet· 

ten rftc'aı etmloll; bono Blımark 
da bllf yor. ÇHr keodlıılne: 

- lfraoea'ya kartı barb ilan 
etmek hosuııondıkl arzunuzu 

blllyorom. Buraya bOyle bir 
barba tamamen mani olmak 

lçlu gelmlt bulunuyorum. Yoksa 

benim bitaraf lığıma kıymet nr· 

mlyor moeonuz?. 

Oemlotlr. 

Bl11mark ta ou cenbı ver· 

mlotlr: 

- Franııa kendlıılnl çok ça· 

buk toplamıktıdır, Orduıuno 

hazırlımık azeredlr. Eğer olm 

diden Parlı'e glrmezeek intikam 

arzo110J.1dan VH~eçmlyf'celttlr. 

Çar, bo ıöılere brıı sade 

Bozdoğan Sulh hukuk mıb· 

kemeılnden : 
S Nl111n 936 tarihinde Oled 

Bozdoğın'ıo blıtar mabaU.•ılo · 
den ke11rell oğlu bakkal AllolO 

tertke~I mahkemece yazılaıı• 

oldoğondan öla Alide alacağ• 
bulunanların lllo gQntınded 

itibaren bir ay içinde veıalk· 
lerlle birlikte mahkemeye mO· 

racaat etmeleri. Akel takdirde 
mftracaatlarınm nazara alınlJll 

yıcığa llılo olonor. 1197 

Taze · Temiz · Ucnı UAç 
ller ıiirlü ıuwlet çeşi tleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 

Baedorak Bfiyftk Salepçi 

Fran11a'ya taarruza hiçbir suretle 

meydan bırakmayacağı cnıbı01 

•ermlotlr. 
Siz ve bdtftn Frausız'lar ç•' 

ikinci Alekııandr'ıo ve:rllğl bd 
S0zft ıened ltllhH edebllJrsloft! 

Size, bogfio hiçbir ,eydeO 

korkmamak llıamgeldiğlnl elJJ 

niyet ve hlmatla ııOyllyebllfrflJJ • 

Proıya'lılıu yeniden Nôlyyl'd11 

bir dıha görmlyecekıılntz fe 

ılzln gazel yabani yuemlnlerl· 

olzl kOkllyerek ıobada yakm•lı 
farııatını Prusya 'lalar bir dab• 

elde ecftmlyeceklerdlr. 

Kat ya 
• • • 

13 Mayı11ta FrıoH'nın Bet' 

llo ıef iri Kont Gonto· Bire O 

prenseı Katerln Dolgorokl'de0 

kabul edllmf'ıılnl rica elli! 

- Sann var 
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lzmir kornutanhğı sat. al. koJDİ8JODU ilanları l\l.ıt. Mv. eaL nl ko nlsyonunc1ıın, 

ı - ~GO Uıi 424 lt:n '; 3 oklaolık beozio k&palı zarf la ek. 
elltmeye konmootor. Hepsine biçilen ederi yoz otua dokuz 
bin dokuz yllz yirmi Ura ve ilk teminatı 8246 liradır. 

Met, Mv. Sıı. Al. Komtayoooadau; 
Mlkderı 

Ktıoau 

2520 
8400 

}0920 
S360 
26~0 

324 

Clnıl 

Kabak 
Pıthcın 

T11e feeolya 
Bamya 
Domatea 
Taze btıber 

l - Mıt. Mv. Seferlhl1&r mıntakau kıtaatmın ynkarıdı cine 
•e mlkdarları yazılı alta kalem ıebze ihtiyacı ıçık ekalhme ıo· 
retile mClaakaaay• konmuıtor. 

2 - lbaleel 25 Mayıı 936 pazartesi gQnO Hal onbeıte Jz. 
mirde kıılada Met. Mv. eatın alma komhıyonunda yıpılacakbr. 

3 Hepsinin tahmin edilen mecmu tutarı 1638 liradır. 
4: Teminat movakkate akçesi 122 lira 85 koroıtur. 
5 Şartnamesi her gOn komlıyonda gördleblltr. 
6 İııteklllerla ticaret odıııındı kayıtlı olduklarına dair ve· 

rtlka gc1ıtermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye lıtlrak edecekler 2490 aayıh kanonun iki 
~e ClçOncCl mıddelulnde n vartnımealade yazılı 

teminat movakkatelerlle birlikte ihale Halinden 
veıılkaları ve 
enel komi&· 

yonda hazır bulunmalara. 7 11 16 21 (1158) 

Mat. Mv. Sat. Al. Komfayonondın: 
Mikdırı 

Kilosu Cinsi 
5805 Kabak 

20070 Pathcan 
24790 Taze fııulya 
7380 Bamya 

10176 Domates 
1024 Taze bftbe.r 

1- Mat. M v. kıt11tınıo yukarıda cine •e mlkdarları yazılı 
ıhı kalem ıebze ihtiyacı açık eksiltme ıuretlyle mftnakaıaya 
konmootar. 

2 - İhaleııl 25 mayıı 936 pazarteııl gdnd ıaat on•hıdı iz. 
llllrde kıolada Mat. Mv. 11110 alma komisyonunda yapılıcıktar. 

3 - Hepılnln tıhmln edilen mecmu ıutarı 3597 lira 47 
karuotar. 

4 Teminat movakkate akçesi 270 liradır. 
5 - ~artnameıl her gftn komlaJooda gOrdleblllr. 
6 - İııtekllltır ticaret odaııında kayıtlı oidoklarını dılr veıl· 

kı gôetermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekslltmeye letlrık edecekler 2490 sayıla kanunun iki 

Ye ftçdncd maddelerinde ve eartnameılnde yazıla vesikaları ve 
etmlnıt muvakkatelerlle birlikte ihale saatinden enel komh· 

-.?._onda hazır bulunmaları. 7 11 16 21 (1156) 

Mı. Mv. Sa. Al. Komlıyonandan : 

1-

2 -

3 

4 
5 

fS 

7 

Mlkdarı 

Klloııa (.insi 

2220 Kabak 

7400 P11tllcan 

9620 Taze fıeolyı 
2960 Bamya 
2400 Domateı 

324 Taze biber 

Foça mıntıkaeı kıt'atıaıo yukarıda clnı 'Ye mlkdarları 

yazılı ahı kalem aebse ihtiyacı açık ekılltme ıuretlle 

mfulakaıay• konaıoetur. 

İhaleıl 25 May11 936 pasarteıl gtıntl Hal onbeı buçukta 
lsmlr'de luolada mftstabkem mevki Hlın alma komlıyo· 
nanda yapılacaktır. 

Hepılala tahmin edilen mecmu tatarı (1447) lira (60) 
karuıtor. 
Teminatı movakkate akçesi (108) lira (60) kurootor. 
Şartnamesi hergtın komisyonda görOleblUr. 

İıteklller ticaret odasında kayıtla olduklarını dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 
Eblltmeye totlrak edenler 2490 eayılı kanonun iki ve 
dçdocd maddelerinde .ve ıartnımeslnde yazılı vesikaları 

n teminata movakkatelerlle birlikte ihale aaatlnden evel 
..._ komisyonda hazır bulunmalara. 7 11 16 21 (1157) ----~--------.;._ ______________________________ ....; __ ......;~ 

&Is. Mv. H. al. komisyona riyasetinden: 
Cumorlret kara ve deniz orduııonda kullınılmık bere 1455 

"Jılı aık~ri memurlar kanoaana ve bno• alt tıllmatı hukamle· 
tlııe aygon olarak aıa~ıdald ıartlarla yedinci ıınıf (Aıtkerl hare· 
-.ae Côre 30 lira maaıı ıall) aıkeri adli blklm ahnacıktar. 

1 - Hukuk mektebini en aıığı iyi derecede bhirmlı olmak. 
2 ıbtlyat zabiti olmak. 
3 33 yaıından yukarı olmamak. 

t Baıkaıana geçer hastalığı Ye vazlfeıılnl gere~I gibi yap· 
mığı mani olablle~ek vacut ve ak•lca bir a11s111 bolun· 

5 -
6_ 

mamı. 

Tam teıekktılltlı bir askeri haıtaaede mna)ene ettlrl· 
lecektlr. 
Yabancı ile evli olmamak· 
Şeref n bıyılyetl mobil bir ıoçtan matlık aorett~ bir 
ctırftmden dolayı ftç ay veya dıbı ziyade bıpee m•h· 
inim veya bftyle bir eoçtan takip altında bulunmamak. 

7 - Sarboılok kumarbazlığı adet etmlt komar oynamıo ah· 

8_ 
9_ 

lo -

ilk n 11lrece Biklmll~e yaramayacak bir hAI ile dile 
geçmlı olmamak ve bunları pollı tahklkatlle tevsik etmek. 
Nofue klğdı ıoretl ihtiyat zabit terhlı teskeresi. 

Diplomanın taıdl kit ıuretl muhtasar bal tercGmeıl. 
Ba ıartlar dahilinde lıtek1Ut1rln veelkalarlle dörder adet de 
fotoğraflarlle birlikte bir istida ile en geç 15 May11 936 
gaaClne kadar en yakın ' aakt!rt komotaahklara veya 
aıkerllk ılbelerlne mClraeaat etmeleri. 

28 30 3 5 6 8 10 12 14 

2 - İhaleal 16 ·5· 936 cumartesi gftn(l saat 11 dedir. 
3 Şartnamesi 700 koruıa .ko. dan ıhnır. 

İıteklller kanuni temlnatlulle birlikte kanonun 2 ve 
Oçilncd maddelerinde yazılı belgelerle blrllkte teklif 
mektupların lhale saatinden bir aaat evvel M. M. V. 
aatın alma komisyonuna vermeleri. 

ll06 !lO 5 10 15 

Mıt. Mv. sat. al. komlsyonoodıo: 
l - Bir metreaJoe biçilen ederi 33,93 kurut olan 100 bin 

metre kılıf hk bez ile bir ktlosona biçilen ederi 7 4 ko· 
ruı olan 30 bf n kilo .kondura boyası mQteahhh nam 

2 

3 

5 

ve hesabını açık ekılhme ile ahnacakbr. 
Örneklerfol görmek ve kıhf lık bez eartname&lnf 170 
knruşa ve boya ıartoamesfol paraeız almık latlyenlerlo 
hergOn öğle .en eoor• komlııyona gelmeltırl. 
Bfrlnclnfn ilk teminatı 2544 Ura 75 koroı ve ikincisi· 
nln 1665 liradır. 

Kılıf lık bedn ihalesi 18,5,936 pazarıeel gftnft saat 11 
de ve boyanm ihalesi ayol gan Hat 14 tedlr. 
Eksiltmelere gfr••ceklerln kanonun 2 ve OçOocQ mıdde · 

lerfode yazılı vesika ve yukarıda yazılı ıamioatlarlle 
blrllktf' 1ım ihale ııaatlerlnde M. M. v. 11. •l. komla · 
yonoodı bulunmaları. l 5 l O 14 1107 -'l'aşra Bakkal. ve EsnafJarının 

Nazarı Dikkatine 
İzmir oekercller çarşııında 20 numaradaki lmalı\than«"mi iz 

mir Eski Bltpazara Sulubao clvarlDda 1 numarayı nakletti· 
ğl mden sayın mOşterllerimln ıf pulşlerfnl yeni adresime ver· 
melerlol eaygılarımla bildiririm. 

Güzel lzmir bisküviı fabrikusı salıibi lstanbullu 

Ismail Hakkı 

•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111m1111111m• 
~ Türk Hava Kurumu = 
~ Büyük Piyangosu ~ 
- -5 21 el tertip biletleri satılıyor = 
:= 1 inci .keşide 11 Mayıs 936 dadır. = 
§5 Büyftk tkramlytı 25,000 lira ve mOkıtrıt 20,000 liradır. = = Ayrıca 15.000, 12.000 ve 10,000 liralık bbyük ikramiye· ;; 
~ fer de vardır. Bu terllbla blleıtlerJol takip etmek itin bl = 
~ rlocl ketlde blletfol ılmdlden alınız. -

= Biletler hOktimet önftodeki direkıörlnk _ 
:: gişesinde ve biltimum bayilerde satılır- : 
mnu111111111111111111111ttff nm1111111111111111ım11ttıı11111111111uı1111111mııııııııııııı1111ii 

N.[_DKALM·iNA 
Devlet demiryollarından: 

İdaremiz Eekloehlr atelyeel için usta tornacıy• ihtiyaç vardar. 

Taliplerin imtihanları yıpdmak ftzere ılmdlye kadar çalıotıkları 
yerlerden aldıkları bonıservlılerlle doğruluk kağıtlarını Millet 

mektebi ıahadetnamelerlnl, nClfos ve aekerllk veelkalanoı alarak 
fıtaobol'dı Haydarpo• loletme mufettlollğlne, İzmlr'de Alsaacak 

atelyeel oef llğlne mdracaatları. 
Baydarpaoa'da lzmlr'de imtihan olanların gOndelllderl, Eski· 

oehlr'e gtıldiklerl zaman ikinci bir defa yapılıcak imtihandan 

sonra takdir 'bluoıcakhr. 933 -1131 3 7 11 

Aıağıdakl gayri menkuller 25 ·5· 936 pazarteıl eaat 15 te 
Aleaucak'ta 8 inci loletme komleyonondı açık artarma oııollle 

ayrı ayrı ve birer ıene için kirayı verilecektir. l11eklllerlo •o•· 
ğıdı yazıla miktarda monkkat teminat yıtırmılırı ve kanunen 

aranılan vesikalar ve lıe glrmığe kenuni .bir manileri olmadı· 
ğıoa dair beyannamele muayyen nklue komisyona mnracaatları 
IAzımdar. Şartoımelerle Alıaacak'ta 8 inci lıletme komleyonundıo 

paraıız ahnır. 

1 - lımlr- Al1&ncık'ta Şehitler YıdlgAr ıokağında 27 harita 
ve A. 13 kapı No. h ambarm deniz tarafmdan 1763 
meare moraabbaı bir kıeım yeri, muhammen eenellk 
kira bedeli 2000 lira ve muvakkat teminatı 150 llrıdır. 

2 - Ayal mahalde bOyO.k ıntrepolar içinde A. 6, A. 7, E. 6 
ve OçO.nca kat mıg11alar ve bunların içindeki kalbur 

maldnıları n teelaatı, mnhammeo ıentıllk kira bedeli 
1500 lira n muvakkat teminat 112 buçuk liradır. 

1198 10 18 

Lö F eniks Espan yol 
Hıyat Sigorta ılrketl 

Merkez idaresi : PAR 1 S 
Sl KAnunoenel 934 tarlblode eerma1e ve lhılyat akçe· 

lerl 271,107 ,87:l,03~ Franeız frangı. Tftrklye'de 1895 ıener 
ılndenberl hali faaliyette. 

Zararlar Çabuk ödenir. 
.Yeol ıfatem hıyat ılgortalırı akdi için İzmir ve hnallıl 

omum acenteleri. Kardlçell hao1Dda 24 numarada. 

Ahmed Besim ve Asım lsmail'e mftra. 
caat edilmesi tavsiye olunur. 

Telefon : 2371 

lzmir lnhisarJar Başmüdürlüğün· 
den: ll76 

11 ol11n 936 tarihinden itibaren mevkii mer'lyete konulan 
428 l eayıh tOtüo ekfsperlerl ofzamoımeslolo abkıtmı dablllnde 
tütilo tlcarethıoeleriade veya serbest eklıperlik tılerlnde çalııaa 

lhtfsH sahibi kimseler altı ıy içinde ehliyetname ılmak mecbo· 
rlyetiode olduklırtndan htıobol, Samsun ve lzmtrde temmos 
iptidasında teşekkOI edec~k imtihan heyetlerloca tetkik edilmek 
ftzere yedlerlodekl vesaiki olrudlden letanbulda lohlsarlar umum 
mildOrlQğOne bir arzuhal ile tevdi etmeleri ve akat taktirde ba 

müddeti geçirenlerin bu işlerdfl çalıoamıyacakları ilAo oluoor. 

1 
2 

3 
4 

Gönderilecek vesikalar oonlardu: 
Mektep oahıdetuame veya tasdiknamesi. 
TercilmeJ hal vankaeı ve hChlyet cllıdanı dörder adet 
fotoğraf. 

BilenObal vankaaı. 
Ekleperllk yaphkları mdddetl ve gördiiklerl hlerl mdbey· 
ylo olarak ç•lıtbklarL mfteeseeelerden alıcıkları ve11lk. 

İzmir Milli Emlik MüdürlOğftoden: 
Satıı S. No. Lira K. 

:no Reo•dlye faik hey çıkmazı 2 taj No. lı ada 280 00 
584: parsel 6 metre murabbaı 297 arsa. 

222 Karoıyaka eoğokk.oyo menemen caddeılnde 171 50 
ada 185 parsel 4 numara 5 metre morabb11 

223 

225 

2:W 

229 

234 

250 

l 715 arsı. 

Boca yukarı mahalle eski kilise yeni cami eo· 

kağıodı badem sokağında 1 No. tajlı 2 l3,4l 
meıre mnrabb11 arsı. 

Karşıyaka ıuran vtmeodlfer caddesinde 39 ıııj 

numaralı 119,75 metre murabbaı area. 
Boca aşağı mıhalle özdemlr ıokak 47 No. lı 
242,49 metre morebbaı arH. 
Boca aoığı mahalle pınar ıokak 2 ve 4 DO· 

mara tıjlı 237,28 metre morabb11 arsa. 

Boca yukarı mahalle beylik çeome eokak .6 tıj 
numaralı 397,70. metre murabbaı area. 

Darağaç azim sokak 10, 10 A tıj No. lı 178 
metre murabbaı araa. 

32 10 

:30 

60 62 

59 32 

79 54 

89 50 

25 l Göıtepe oıhln ıokak 19 kapı 27 taj num•· 60 38 
rala 86,25 metre murabbaı arsa. 

252 Kahramanlar @epetçlJ ıokağında 53 taj No. lı 18 32 
61,5 metre murabbaı araa. 

Yukarıda yazıla ar1ılarıa mOlklyetlerl peolo para ile ödenmek 
ftzere 15 gdo mdddetle artırmağa konolmuetor. lbaleıl 25,5,936 
pazartesi gdnd ıHl 17 dlr. Ahcıların Milli Emlik m6ddrltığtıne 
mdracaaılara. 10 19 1179 

lzmir Liman işleri Umum MüdOr· 
IOğOnden: 

Şartnamesi mucibince 193ı3 yıla haziran bıı•ndan l 936 yıla 

birinci kAnon nihayetine kadar lıınlr limanına gelecek ve 9laç 
tetkllita olmıyao ve rıhtıma rapma etmto boluoan yelkenli, mo· 

tôrlft veya buharlı ı:emllerlo bo~ahma ve yilkleme amele lıl ton 
hesablle açık eksiltmeye kooolmuotor. 

Elnlltme mıyıaın yirminci c;aroımba gQod saat onbeeıe liman 
leleri omam mOdtırldğd blnBBıoda yıpılacaktar. Eksfhmeğe gir· 
mek için 370 lira depozito veya bo mlkıardı bankı temloıt 

mektubu vermek ıarttır. Şartnameyi görmek letlyenlerln yazı 

lolerl ıef llğloe mllracaatları ilin olonor. 120ı 10 13 

Liseler ve Orta Okullar Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

lzmlr kız llıeılade p11arhkla yaptmlacık '7 4 lira 17 kuraı 
keolf bedelli. yapı lılnlo dıterme1l 11 5·936 • pazarteel gOaO ıııt 
ooahıda kClltftr dlrektGrlCl~6nde toplanacak komlıyonomD1d• 
yıpılıcaktır. 

let~klllerln keolf ve oartnameyl görmek Oıere kız llıealne ve 
bellt vaktinde yOıde 7 ,5 temlnıt aiıtlarlle komlıyona mtlracaıtlar1. 

Liseler ve Orta Okullar Alım Satım 
Komisyo~u Başkanlığından: 

Kız llaulnde pazarlıkla yaptmlac•ğı Anadolu g11etes!nln 5 5· 
936 tarihli nClehaelle ll&n edilen 772 lira 71 kuraı keolf bedel· 
il yapı itine olmdlye kadar bit istekli çıkmamıı ve lolo lebo 
I naneal yılı lçerlılnde yaplmlm11ana lmkln olmadığı aalaıılmıt 

oldotondan ba yıl lclade yaptınlmuıadıa nsgeçlldlil illa 
olaaar. 
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~ Al~sehir Banliası 
DEUTSCBE LEVANTE LIN1E § ' ------••~49111------ = 

cADA A" vapuru 12 Ma· ( Z M 1 R Ş U B E S J -
yısta bekleniyor. Anvers, Rot · = lıi -= lklocl Kordon Borea Civarındaki Kendi ~ Bloaeında _ 
terdaw, f.lamborg ve Bremen _ TELEFON: 2363 -
Direkt yiik alacaktır. := ---•·--- = 

"MANiSA" vapuru 25 Ma· - Uertürlü (Baııka ve Komisyon) Muanıeleleri y upıhr. 

.............................................. 
V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

yısta bekleniyor. Aovere, Rot· - ..., Vadesizlere % 4 

tndam, Bamborg ve 8remen - Mevduat Sartları:, A!tı ay vadeliy~ % 5 
Direkt yak alacak.tar. _ . ' Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir . 

.. SAMOS .. vapuru G mayısla -- Zahire, dzftm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır . Mallar geldi· -
bekleniyor, Anver, Hımburg = ~inde sahiplerine en miisald şeraltle nana verilir. _ 

ve Bremenden yiik çıkaracaktır. •fllllllflllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflflllllllllllfllllllllllllllllllllllfllllllll•-~~\.\\l-llll_l_k_• _A_l--S--
1
--1---Hll..-

" ANDROS,, vapuru 12 ma· ~ Ç } ıp a an ara 
yısta bekleniyor, 16 mayısa = 
kadar Anvere, Rouerdam. Ham· ~ Nnllll Madran ralu fabdkaeı bir sene evvel aon etetem 
burg, Bremeo ve Direk için = ÜZl'rloe teeleatını yc-ntlt'mfı bu suretle lçfcllere de eıbhi n · 
yok alacaktır. kı -.ermekte bulunmuştur. Vaktile lmalAhn kifl gelmemr.ı · 
AMERiKAN ExPORT LINES sinden mal verllrulyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Reeadlye, 

.. ExB181TOR,, vapuru 20 = Söke, MllAs, Muğl•, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek 

mayısa doğru bekleniyor, Nev· = tir. Iskontolu aeağıdadır. 
york için yiik alacak. = 96, 49 190 kuroıluk ol@ell'rde 

SPANSKELINJE OSLO ~ _ 29, 21 c c. 

yftzde 20 lakooto ver IUr 
c ıs c c 

"BOSPBORUS" motörd 9 JI 1 r 1 I'. .. - . "" E 
72

• :rn c « 
mayısta bekleniyor, Yafa ve ~-!!!lllrulflın.;lff~Jf!...:l ~~ffi!!.!I !.!!!~I q~~' a 22 c c - 16 -

c 20 c it 

c 

c 

14 c c 

16 < c 
Jskenderlye için alacakhr. 

Vapurların lılmleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir ıaahhOde glrlol· 

lemez. telefon No. 2007 2008 

Fratelli Sper~o 
\' apur Acentası 

HOYAL NEERLANDAfS 

KUMPANYASI 

.ERVICE MARITIM ROUMAIN 

"PELEŞ., vapuru 12 mayıı· 

ta gelip 13 mayıeta PiRE, 
MALTA ve BARSELONE ll· 
maolarına hareket edecekllr. 

Yolcu n yilk kabul eder. 

lıandakt hareket tarlblerlle 

uulonlardakt değlılkllklerden 

acenta mee'ollyet kabul etmez. 
Fazla tafellAı için ikinci 

.K.ordon'da TabmU n Tabliye 

blnısı arkasında Fratelll Sperco 

npor acentahğına mdracaat 
edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 · ~663 ..................... 
Olivier vEŞürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24'3 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

"0POTO .. Hpoıo 20 mayıs 
Londra, Bul, ve Anverslen ge· 

tip yok çıkaracaktır. 

« « - Bo~ ~loeler Nazilli teııllwl - 3 kuruşa alınır 25 BIOtilltre -- « c. - 2,5 c c 15 « 

c « 10 c 1,75 « « 

- Aydın dt!pomuz açılmıştır. Aydın hnallsl bu yerden lh· 
- tlyacını temin edebilir. Aydınpalaa karşısında No. 64 
== .Madran mağazası ve rakt imalfithanesi sahibi 

i111111111111111111111111111lllllllİI11111111111111111111 LO tf i 1llUI1111 ntlllllllllll 

Kayıb Aranı yor •ıııı111ım111111111111111~ Doktor ~11111111111111111111111111• 

= A. Kemal Tonay ~ Torbala kaıaeının Dığkııılcı 

nablycııiolo Çakırbeyll karye · 

elnden Gökçe oğln All'oln Sağır 

ve dllelı 22 yaşında Fatma 

adlı kıu kaylbtlr. Bilen ve 

görenlerin insaniyet namını 

lzmlr'd" Keıtelll caddeıinde 

= Batcriyolog ı·e bulaşık, salgın lımtalıklar mütahassısı := 
Daamabane ietaayonu karıısındald dibek eokak batında 30 eayı• = = h e• ve maayenehaneainde eabab eaat 8 dan akoam eaat 6 • kadar := = haatalannı kabul eder. := = Mftracaat eden hastalara yapılm11ı lbımgelen eair tahlilit ve ~ 

:= mikroakopik muayeneleri ile veremli baetalara yapılmaeına ce•u gô· := 
116 numarah kömtır haoında _ ralen Pnomotorab muayenehanesinde muntazaman yapıbr. S: 

Bay Ali Y adl'ye habu veni o. •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: 4115 111111111111• 

Kiralık Emlak ve Eytam Bankasından: "FLAMINIAN.. Hporu 22 
mayıs Llverpol ve Svanıeadan 

gellp yok: çıkaracaktır. 

DEUTSCBE LEVANTE LINIE 
"HERAKLEA.. vapuru 8 

mayıs Bamburg ve Bremen'den 

gelip yak çıkaracaktır. 

lımlr'de Göztepe tramvay 

caddeılnde Sadıkbey bıbçeel 

kareııında 693 nomırah hane. 

Evi görmek arzu edenler ya 

oındakl 691 numaralı haneye, 

konturato yapmak üzere Kar 

şıyaka K,.mılpaşa caddesinde 

veleephcl Ahmed Nlbıd'a mO 

lstanbul üniversitesi artırma ek
siltme ve pazarlık komisyonundan: 

1 - Bedeli keşfi 35696,25 lira olan hayvanat n nebatat 
enerltOlerlne yapılacak mobllyeler kapalı ıarf uaullle eksiltmeye 

konmuetur. ihale 14,5,936 perşembe ıaaı 15 te rektôrldkte yapı · 
lacakhr. Bo loe alt şartname ve&1lre 178 kuruıa rektörlükten 
ahnır. 

Eeaa No. Yeri 

c. 2.3 Aydın hlear mahallesi 

c. 97 Aydt0 merkez kurtuluş 

22 inci sokak. 

No. ıı Nev'i 

raj 2 Ev 
.. 236 

Depozito•' 

T. L. 
300 
125 

NOT : Vnrot tarihleri, H 

purların isimleri •e nulon ac 
retlerlnln değlelkliklerindeu mes 

ull)et kabul edilmez. racaat. O 6 

~ - Eksiltmeye girebilmek: itin 2678 llnlık ilk teminat ya· 

tırmalar• ve 5000 liralık mobllye lol yapmıı va bizzat f11brlka 

eablbl olduklarına dair Istanbul bayındırlık dlrektörlftğftnden 

klğıt almaları lizımdır. leteklllcr o giln saat 14 te teklif lerfnl 

lzm i r liman iş 1 eri umum m üd Ü r- _r_e_kı_o_rı_o~_e_ve_r_m_ı~_o_l_m_ıı_.d_ır_ı._r_. _2_s_3_0_5_ı _o __ 2_13_5_l_0..;..5_8 _ 

lüğünden: 
ANADOLU ve Y. Asır gar.etelerloln :l Mayıc 9;l6 nushasında 

çıkan llAoımızda yanlışlık olduğu anlıeılmış ve doğrusu &ijağıya 

yazılmıetır: 

1936 yılı Haziranı başından 3 l Birinci kAouo 936 tarihine 

kadar yedi ay içinde Jzmlr limanına gelecek .. purlardan boşal 
hlacak: ve vapurlara yilklenecek bilumum tftccar eeyaaının ve 
ambarla vinç arası hlımetlnto amele işleri ayrı ayrı açık ekallt· 
meye konolmuıtu;. Açık eksiltme Mayıeın yirminci çueımba 
gilnil Hat 16 da idare blna11nda mOdOrler encQmenlnde yapı · 
lacaktır. Ek:elltmeye girmek tatlyenler her iki fı lçla ayrı ayrı 

ikişer bin lira depozito veya banka teminat mektubu verecek· 
lerdlr. Şartnameyi görmek latlyenler idareye müracaat ede 

hlltrler. 1150 6 11 

Akhisar uı-baylığından: 
Haziran 936 baıaodın itibaren urayımız fen heyeti kadroıuna 

120 lira Gcretll bir mahendlı alınacaktır. leteklllerlo 2799 aayıh 
kanunun 5 inci maJdeel moclblnç~ yapılacak inha ftzerlne Ba 

yıudırlık Bakanlığınca tayini yapılmak (lzere 1035 aayıh kanundı 
yazılı veslkalarile birlikte yaıı ile urayımıza baıvurmaları tlı\n 

olunur. 1151 6 10 14 18 

lzmir Yün Mensııcatı 
1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

H~lkapınar Kumaş Fabı·ikası 
Tarafıodao menim dolayıelle yeni çıkardığı kuma~lar: 

Sağ Dam 
Zarö'lf 

Ve U<elY~<dluır 
Satış yerleri 

Birinci kordonda 186 numarada ŞARK BALI T. A. Ş. 

Mtmu Kemaleddin caddesinde FABRI KANDEMiR OCLU 

c. 98 

c. 99 

c 100 

c. 11 :ı 

Aydın basan el. m. haean ~ 

ef. ııokağı gazi buharı 

lt No. ~okak. 

Merkez zamazın pıea m. " 

mimar sloao sokak. 

Merkez mesudlye m . gazi " 
buharı 22 inci sokak. 

Merku cuma mıh. ortı 

m. sokak. 

.. 

c. 116 Mr.rkez kurtul ut m. gazi .. 

bulvarı 1 9 No. lı bulvar. 

c. 117 Merkez ramazan pava m. .. 

üçOocn ıokak. 

c. 118 V .,yıl pa~a m . 2 inci ıokık " 

89 160 

71 DakUu l'i6 

G Ev 160 

20 180 

300 

8 Uakkı\o ıoo 

l Kab•e ve DO· 500 
ter dairesi. 

c. 120 Hamnan patı m . . mimar " 19 Mağaza 400 
aloan sokak. 

c. 163 KöprftlQ mah. çaulı:aya ıo. .. 43 Ev 200 

Mevkii ve numaraları yokarıda pzılı emllkln bedelleri P'~: 
ödenmek üzere Hlıfı 15,5,936 cuma gQnO eaat 10 da ihale ed1 ,, 
me-k Ozne açık artırmaya konulmoetur. ihale lzmlrde Emllk , 

eytam bankasında yıpılacaktar. Fazla malumat almak lıtlyeo1' 
Aydın nokatımız bay Sftleymın Eraydın'a baovorablllrler. ,. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu nıaemlze 1' ~ 
rarak artırmaya girmeleri •e yanlarında Qçer fotoğraf geılr111eld 
ilAa olunur. 29 10 1087 


