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~illi savaşımız 
Ve gazete tefrikaları .. 

Konsey dnıı toplandı. M. Eden, Tevfik Rnş. 
dn Aras ve bazı murahhaslarla konuştu. 

Dort.beo seneden beridir gaze· 
lelerimizde tarihi roman neşretmek 
llıoduı ve hevesi büküm eilrmek· 
lcdir. Bıınlarıo içinde ialSm tari· 
hine, Oamaoh tarihine 0 guya· taol· 
11\k: edenleri oldu~u gibi soo za· 
llıaolarda milli eavaşımızdan hah· 
''den tefrikaların da ut'lşredilmeğe 
lıaolandığını görmekteyiz. 

Konseyde Habeş Elçisi De 
Aloizi, Toplantıyı 

Vardı. 

Üstünden aaırlar geçmiı vak'a· 
lardan bahseden bu kabil tefrika· 
larda hakilrnt aramak ve istemek 
her kariin hakkı olmakla beraber 
bu hak belki de ihkak edilmiye· 
bitir, Fakat milli eavaıımızdan hah· 
leden tefrikalarda da mutlak ve 
ltıutlak doğruyu yumak, doğruyu 

•nlatmak yazıcılanmız için yerine 
getirilmesi lazım gelen bir borçtur, 
henı de milli bir borçtur. Çünkü 
gaz.ctelerimizde milli savaştan hah· 
leden tefrikaları yeni neail okuyor. 
hu oeele milli savaşımızı yalan yan· 
lıı belletemeyiz ve belletmek te 
cırıayet olur. Her taribi vak'a ıioi· 

rilıneğe, tclleoip pullanmağa, izama, 
batın tahrife belki de tahammül 
tdebilir. Fakat milli savaşımızdan 
habeeden yazılarda aal~ laubaliliğe 
lniisaade edemeyiz. Çünkü o öyle 
kudretli bir elin ve cevherli bir 
tnilletin yarattığı bir harikadır ki 
oou kem ve bilgisiz kalemlere yaz· 
dıramayız. Ve onun, yılan yanlıo 
bir oekildc milletin çocuklarına an· 
Lıtatmaaına milaaade edemeyiz. 

Terk etti. Konsey Bir Karar Alamadı 
~~~~----~~~~-

1 m para tor, Kan Dökmemek için Barhı Durdurduğu· 
nu Telgrafla Konseye Bil-

dirdi. Konseyin 11 Haziranda 1'oplanacağı Anlaşıhyor 
Cenevre, 11 (Radyo) - Uluı 

lar eoeyeteal Hambleel, bugGn 

öğleden sonra ıaat 17 15 de Lord 

Eden 'lo bışkanlığındı toplan· 

mı~tır. Bu toplıotada H•beştı· 

tan delegeal Vol de Maryam dı 

hazır bolonmoftur. 

Italya delegeıl Baron Alolıl, 

~ôı alarak, halen Babeelııtao'dı 

. Italyı idaresinden başka hiçbir 

idare mncud olmadığını •e bu 
itibarlı Bıbetlıtan delegeılnlo 

uımblede fnzoli olarak bulun 
doğunu ıöylemletlr. 

Toplıotı, 45 dıklka kadar 
devam etmlı n Hal 17 ,50 de 
ıoaı ermltdr. 

'-------Qır 
Cennre, 11 (Radyo) - Hl 

tarıf bnk'llmetler delf'gel,.rl 

bugao, loglllz Dıt lolcrl bakanı 

ve AHımble baokanı Lord 
Edeo'I yf'mrğe 

lerdlr. 
dnet etmle 

Bitaraf devletler delegeleri, 

oloılar korumu Aza11ndın olan 

halya n Bıbetlıtao ar11ıadı 
bat gôıteroa 'e n•hayet mıhlm 
ooılceyf ılın lbtllifıın baeıl 

olaa endlıelerlnl Lord Eden'e 
izhar eylemlolardlr. 

- sonu 4 ncü sahifede -
~~~~~----~~~~~-
1 ı al ya' da imparatorluk ba) · 
ramı hala devam ediyor .• 

Bir muharrir gtiya milli eava• 
lllllı&dan bahaedea bir tefrikuıoda, 
Denizli balkınm milli aaTaıtaki •ı· 
liyetini anlatırken ilk ıeeufia eden 
~Tdın milli cepbeeine, Deniz.li'deu 
leli& on Anıavud ile bir o kadar 
ela Bopıağın gönderildiğini yazmak 
gafletinde buluomuotur. Halbuki 
"ea'elc tamamen yanhıtır. Milli 
ctpbeye Denizli balkı öz ullhlarını 

göodermiı ve oolano bapnda, düo
lllıola çarpıoa çarpı~a, komiser 
llanıdi tchid olmu~tur. Bu baki· 
kati; hilgitizli&i yüzünden yanlıe 
'-ılatan muharririn vicdaınna oehid 
llıllldi'nin mfibarek kanı da.mlaea 
l'evadır. 

Pırtı, ıı (Radyo) - Uluı lArd Eden imparator 
lar 10ayeteıl Auamblealal Fran· lea!nln mftzakerealnla tehld1ll 

... delegeel Pol Bonkar•ua kıbol etmlıttr. Ba tehir, Bıbe· Aksu m 'da 
teklifi Qaerlne Lokarno meee· otıtın meıeleahıe de tamlldtr. 

-----=======----Taç Giyecek .. 
Sosyalistler şeti beyanatında dedi ki At da ilan edecek .. 

"Harici Siyasette Sosyete· 

yi Takviye Edeceğiz" 

Gene bu kalem ubibi o tefri· 
~atında çok Yatauperver Te kıy· 
l!ıf'tli bir idare memurumuzu, bani 
~erede iec, yüzellilikler listesine 

Leon Blum, Sermayelerini Kaçı· 
ranlara Tarizde Bulundu 

geçirecek kadar karanlık, ve milliJ 
tidale aykın iıtcr görmü' gibi gös· 
ternıiıtir. Halbuki o idare memu· 
tunun bir eaaua yaptığı vatanper· 
•etane hareketi, o muharrir bütün 
iltnrQoce ne yapabilmiş ve ae de 
Yapınak kabiliyetini gösterebilmietir. 

Milli eavaeın içinde haşrüneşr 
01anların çoğu, baılımnda kahra· 
lbıra Şefleri olduğu halde 00çok şü· 
lor .• eıgdırlar. Ooların eserlerile oy· 
lıauaınaz. Oynandığı anda o kalem·: 
ler kmlır. Milli ta\'a§ ö7le •• bir 
"14'rdir ki onunla tefrika oyuncn· 
lu~" yapılamaz. 

Milli eavao eoi dünyaya gelmi· 
Yecek olan bir dibinin gene eıi 
dilnyap gelemiyecek bir eıeridir. 
liu eaer Atatiirk'ün dehası ve aziz 
!IJrk: ınilletinio yenilmez kudreti 
ıle damgalıdır; hıı eser tahrif edi· 
1'rtıez. JI. Rıiştü Öktem 

ı' 

Komünistler şefi M. Terr<>s 

Necaşi Filistin'de 
lliraz Rahatsız ve ·yorgundur. Ayin
de Bulundu. Henüz rasaportAlmadı 

Londrıı 11 (Radyo) - Habeşistan'ıo l..onılra milme11ili doktor Mıır· 
1
' 1, Necaıi ile mntemıuliyerı telgraf mubıbereei yapmaktadır. , 

Kudüs 11 (A.A) - Royter ajansından: 
~ Necaoi dün eaba!J imparatoriçe, aileıi efradı ile birlikte dini uyincle 

llt.ır hıılunmu~tur. Evelce verilıniı olan haber hilafına olarak Nf'<'ati 
g•z. tesiratından muztarip bulunmamıktadır. Y aloız ıon deref'ede yor• 
hndur. Ve fada çalıtmıı olmaktan dolayı rahatıııd1r. 

Parlıı, l l (Rıdyo) - nan 
mtllt eoeyallat ittihadı koaıeyl 

leplaomış ve parıl relıl M. 
Blum'ı ltlmıd beyan edllmfttlr. 

M. Blom'oo nutku ılkıolıo· 

mıthr. Reiı bu nutukta: 
- Milletin bize bahşettiği 

rey Ue elde ettl~lmiz ekseriyet 
111yeılade bGktlmetln ldareeinl 

ele almığı b111r bulunuyoruz. 

Hiçbir kimse ile macıdele 
niyetinde değiliz. Radikal ve 

komOolıtl ·rl de bizimle ıeırlkl 
mesaiye ve idare meı'Gllyetlol 

derobteye deni ellik. 

KomGotııtlerln de elde ettik· 
lerl mevki mOblmdlr. 

Bu ıuretle bılk cebbeelnln 
cenıblerı ratHkel ve komOnlıt· 

lerden teıekkül etmektedir. 

Kunetlmblo bGyGklGğiln~ 

rağmen hiçbir •kide ve sınıf 
aleyhine hareket edtcek dellllz. 

Billftn gıye, comorlyet ldıre 

elnl bazı muzır ına11rdan te 
mlzlrmektlr. Elde ettiğimiz 

Hferio mGfrhlu 1arafındıo 

bozulmıııına mtydın urmfye 
ceğlz. 

Harici ely11ete gellnc,.: Pro· 

gramımız, ıulhpeneraoedtr. 

Beynelmilel teorlld meaalye •e 

Uluılar so•yeteılolo tık•lyeelae 

terıftarıı. Tedrici 11ıreue ııb · 

Roma, 11 (Rıdyo) - Don 

lmparatorlo~on birinci g0o6 

olmak bıeeblle Italyı, Trıbloe· 

garb ve doğu Afrika ltalyın 

lopraklarlle logal edilen Rahe· 

tlatın'da m6atahkem mnkller 
den yaz birer pare top attlmıo 

'e bGtfto kllleelerde rub1ni 
merealm yıpılmıtlır. 

imparator taç giyecek: 
htanbol, 11 (öıel) - Roma 

dıo gelen bıberlere . göre, ltıl· 

yı kralı ftçOncft Vlktor Emı 

noel, Hıbeo'lerlo mokaddeı oeb 

rl olın Akıom'a giderek Ha· 
beelıtın imparıtorlugo tıcıoı 

mcraılmle giyecektir. 

Af iUi11 edecekler : 
Ist1nbul, 11 (özel) - ltıl 

yın'lar, flabetlstın'da umumi 
af ı:An etme~e karar vermlolerdlr. 

Balkan ve 
Küçük itilaf. 

-, 

Zecri tedbirlerin deva· 
mı na taraf tardır. Bul
garistan pakta girecek 

l.danlml, 11 (Ö.:Pl) - Rul 

guri starı 'ın Balkarı paktına 

girmek ii::ere oldugu l'aris 'ıeu 

halıer r:erili)'or. 
lı>t<mbul, J 1 (Ö.:el) - Ce 

uerırn 'dl>n gelt>n lıaberlere gi>re 
Balkmı antantıntı dahil derı. 

ı,,t/er, küçiik itilfif ııe şimal 

tlel'ittıleri zecri tedbirlerin de· 
vamına taraf tur olduklarım 

lngi/ı; nazırı /,ord Eden 'c 

ue sosyete genel sekreterli
ğine bildinnişlerdir. 

Recep Peker'in konferansı 

Cumuriyet Halk Partisi
nin Ana V asıflar1. 

Partinin Dış ifadesi Değil, Cuıııuri ye
timizin Kanuni · Şekilde If adesidir. ·-Bu vasıflar, teşkilatı esasiyemizde devletin 

vash olarak gösterilecektir. 
Ankar, - Hecf'p Pebr don 

kil lnkılAp dersinde Comuılyt'l 

Halk Partisinin ne glbl şartlar 

içinde, n1Bıl doğduğuno1 par 

linin ını prenslpltrlnln nasıl 

açılıp genişlediğini anlattı. 

Recep Peker, Lozan,.lı yeol 

bir devletin k.oroloeun• e~as 

olan bGkGmlert eline ılmıe olen 

blr mllletln yepyeot ve ileri 
bir dnlet kormaundakl Amilin, 
bu varlığa ruh olan bilyftk or 
ganının Comorlyet Halk partltıl 

oldoğnno anlattı. Uemanh lda· 
reelndekl partlelllğl çok canlı 

n açık bir ııblo Ue çizdikten 
ve o zamınkl particiliğin nok· 

HD vaeıf lerıoı teb1rftz ettir· 

dikten ıoora; yeni de,lete ulo 

nl, ıoynl, ılyıaal, ekonomik 

uularını veren Comorlyet Bılk 

Parti genel ,<;ekreıerimi: 

Uecep Peker 
partisinin ana vaııf tarını ın· 

lanı ve bunların hldlıeler ve 
icaplar içinde doğup gellşmeılol 

göıönaoe koyda. Hakiki bir 
siy.asal partinin proğramı bir 

maaı bııanda oturulup yazmakla 

- sona 4 üncü sahifede 

Acaba Kimler Kazandı?. 

Tayyare Piyangosunda 
Dün Çekilen Numaralar. 

Ietınbol 11 (özel) - Tftrk 

buı korumu ptyangoıu bugftn 

çekildi. Bayak lktımlye olan 
25 bin lira yarınki ketldeye 

bırekılmııtır. Bogcın kl11oın 

numaraları bildiriyorum. 

15000 Lira 

- 17817 
Numaraya çıktı. 

Bu numaranın ıon iki raka· 

mı ile nihayet bulan (Yani 17 

lltı) biletler 20 lira; ondı bir 

- Sonu 4 neti sahifede -

Selinik'te faşizm ve hDkO.met 
alev hine hadiseler oluyor .. 

Selioik'e 4 Harp Gemisi 
Ve Asker Gönderildi 

~~~~~~-.. ~~~~~~-
12 ölü, 285 yaralı var. Grev, Makedoııya'ya 
yayıldı. HllkOmetin istifası istenmektedir 

Sellinik'terı l1ir göriimiş .. 

Gemiler Seltinik ·ıe : vasıl olmuşlardır. 

Alinı, 11 ( özel ) - Sıla . Kabinenin çekilmesini i tiyorlnr: 
mlo'dea gGaderllen Yunan tor·tı Seliolk, 11 (~zel) - OankQ ~ Roma 11 (Radyo) - Loodra'da,n alınan haberlere göre, ou ana 

•dar Necawi'ye fllistio'deo ayrılma11 için paeaport verilmıı Jeğildir. -Arkası 5 ci sayfada - ___________ ./ plto u mabrlplnl Sellulğ'e - Sonu S ncii salıijede :-:. 
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Alman i\lilJetine 

Fihte'nin 
25 . 

Bu iki eıoıf adım, muh1elU 
eekeller altındı, ıA beoerlo men · 
ıetnden beri gelen (BübbQ oefe) 
ile aeyk ve idare olunmaktadır. 

Yalnız blrloctalnde lnaım idare 
eden (Karanlık bir daygo) dor. 
İkinci inde lee (Apaydın bilgi) 
dlr. Bo (Apaydın bilgi), bizim 
bıyıtımızın bütan lelerlnl rıyln 

n tP-ıbit edebilir •e yuk.uıda 
dediğim gibi derin bir gOven 
ile buna dıyrnıJabltlr. 

lneıo, ltlrePyln ancık meeelA 

şu eekllde olabileceğini ( Apay 
dıo gördüğd zaman) ona, derin 
bir aşk oyınır. Ve bu aşka 

mDıerafık olmakıızın, r oda, 
btlgl aelA gellı,kinleşmedlğl gibi, 
(Apayadın bilgi) ye mdtuıfık 

oJmakeızın da (Aşk) derlnlete· 
mez. 

Öyle be yeni pedagoji loHoı 
her cebheelndeo, bir (Bir) ola 
rak terbiye edecektir. (Parça 
tınmaz bir bir) olarak terbiye 
edilen bu adamı, her (Bilgi), 
gayaua onu lıe iten bir etke 
olacaktır. 

B - (Karanlık doygu) ye · 
rlne (Apaydın bllgl) eaH pren· 
ılp olarak bOtftn işlerin gidim 
baeı olur. 

Bn taktirde egoizm zayıflar 

n nihayet söner. Zira laeana 
haı ihtiyacını n ııtır1ptan 
korkuyu veren (Karanlık duy· 

go) idi. (Apaydın bllgf) lee in · 
ııaoı, bir (Ah14ki nizam Alemi) 
nln parçası oldu~ono ıezdlrlr. 

Ve bu Aleme, o lnıan, (Apıy 
dın bilgi) ıl dereceelnde bir 
•ık doyar. Bloaenıleyh bu 

eğitimi ılın lnean, egofzlmden 
tamamen korıolmuıtor. ÇQok6 

o aydınlık karanhk doygunun 
doğurdu~o egoizmin köklerini 

yok etmlıtlr. Böyle insanda 
e~olzlm ile çarpıomı yoktur ve 
e~olzlmde bunda kök budak 
ııalamn . Artık bu insan, egoizm 
nedir bllmez. Zımın geçlpte 

ondı egoizm, ihortlımak hterae 
kalblol, pek yokaek bir ıok 
11~ dolu görece~lnden yanını 

yaklaıamez. 

111 - lneaoın temel eğllt
ml, böylece (ApıydJo bllgl) hı · 

llnde açığı •urunca arlık o, 
(PHetf) bir eurf'lte kabul etmek 

zorluğunda oltfo~o, (Ver olan 
buganka ateme) eığımaz. Yuı

tıcı çılıımılarla yeni Alem yı · 

raımık leter. İçindeki (Apay· 
dın bllgl) ile eahlanarak, ebe 
diyen mtlstakll kalacak olan, 
Dlkftç bir Al"ml reılJze etmeğe 

a~rııır. Her lnnn kılblnln 

derlallklerlnde gömOlil oJao 

tıarıeel bayat, noktHı nokta · 
ıını ölçftlft, mqayyen çerçeve
ler altında tezehftr etmez. Ya 

••t 7nış ve fıht dorakaız •e 
ebedly~n tıhıkkuk eder. Bu 
ııaruıel hayat, hiçbir zaman 

donmao bir teıekktU bıllnde 
gprdlmeı. Dılrui bir oloı •e 
gellıme halindedir. Taurı aokı 
demek: (Apaydın bilgi) ile, 
Hrlığı (Daimi olao) halinde 
görmek domektlr. Eo haklkf 
Alem' lıte budur. 

Gözlerimiz önGnde serili olup 
bıklkf eandığımız Alem bir 

oemıdın ibarettir ki, (Bllgl), 
oaa muayyen bir şekli n gö 
rtllen bir bftyftklak vermlıtir. 
Bu görOneD ulem, badd• ZllllD 

da görftlemez, olop dıbı Wıt 
olan 6leml temyiz edebilmek 
içindir. 

Bu halde (Apıydın bllgl), 

(Karınhk duygu) yu geçecek· 

Hitabeleri 
Çeviren: M. Rahmi Balaban 

tlr. •'akit buna ıacak, elmdlye 
kadar yaradılamıyan muhake· 
meli ve mıkol hır pedagoji ile 
olaeılıblltr. iki tip adım yarat · 
maoın bıolıngıç noktıaı olmak 
fizere: lneaolığın bo tabii t'ğl 
ilmini fiate çıkarmak lolni al 

malıdır. Ancak bo iki ped•goji, 
yeni bir ulos yaratacıktır . O 
zaman lnunlık, bo yeni f lklr· 
lere kendlltğtodeÔ lnılbık ede 
cektlr. ÇünkQ bogftkü nk, 
eocak: hıfkbı.l için yı~amakta 
dır. Donun için biricik va9ha, 
biricik mtı~ıerek nur olıo 

(Apaydın bilgi) dlr ki (Rohlar 
Ameli) nde birliği bo yaralar. 
Ve ruhların tend ffts ettiği hı 

va bo (Apaydın hllgl)dlr. 
Bogtıne kadar lnoınhğıo git 

tlği yol: (R1&tg11le yolu) idi. 
Arlık bu (Rastgele, teaadftf i) 
devir kapanmalıdır. ÇGnkG lo . 
sanlığın bununla hl~blr oey 
yaratmadığı gördldft. Eğer in· 

sanhg bo (Hiçbir şey) devrin · 
deo kurtulmak istiyorsa, (lı 
ttkbılde olmık letedlğl şekli) 

bizzat kendi teıkll etmelidir. 
Yer GıttGnde nevi beıerln hı 
klkf mukadderatı: Kendlalnde 
ezelen n ııhaen var olın ıeyl, 
g~nGl isteği ile lnklıaf ettir· 
mealndedtr. Sağlam temellere 
dayanarak, derin dGodoce ile 
ve kendi kendini yaratma devri 
dDnyam•zın bir yerinde, bir 
gDn dolacaktır. 

- Sann var 

Bitaraf Dev

letlerin Kararı. 
Cenevre, 11 (özel) - Son 

dakikada bildirildiğine göre, 
bitaraf Hyılın devletler lhtJ. 
lif ların önflne geçmek lçİo 
bir tıkım tedbirler alınmıeını 

derplı ed~n mllletler cemlyetı 
paktının 1 l inci ve 9 uncu 
maddelerloln fenlden mer'iyet 

me•kllne konulmaaına taraftar 
oldoklnuıı ilin etmlolerdlr. 

Iran Veliahtı 
Tahran'da. 

Tahran, 11 (özel) - Ana· 
pı'da tahsilde bulanın veliaht 
A 9ueturya1 Mıcarfatan, Roman· 

ya ve Ruıya'dın geçerek Tıb 

ran'a gelmlıtlr. Veliaht Tah
ran'da hararetle karıılıomıı 

ve her taraf h17raklarlı dona· 
tılmıetır. 

N. Menemencioğlu 
M. Stalin 'le konuştu. 

Moıkon, 11 (R•dyo)-Tür. 
kiye hufclye nf'Zaretl mQste· 
earı bGyDk elçi Numan Rlfıt 

Menemencloğlo dGn Stalln ta· 

rafından kabul edllmlı ve öğ· 

leden ıonra Moakon'dın ıy· 

rılmııtır . 

M. Grandi 
Don Londra 'ya vardı 

Loudra, 11 (Radyo) - ltıl· 
yı'nın Londra ıef iri Sinyor 
Grandi, bugDn Tayyare ile Ro· 
ma'dıo buraya gelmlıtlr. Gran· 

dl, bDytlk faılet mecllalae itli· 
rak lçto Romı'yı ghmletl. S~y · 

leodl~ln~ göre, Grandi, Bebe 
tlıtın'ıu ilhakı bıkkındıkl kı· 

rerı reameo Inglltere dıobakao 

lığını tebliğ tıdecektlr. 

lngtltere hakumetl ; Adle A 
baba'dıkl ıeflrlnlo verdiği 

malumattan bışb ilhak bık 

kıudı hiçbir haber alamımııtt. 

~-·~~ ·~-- ---·· -~ --~-·------·-~ --· - -
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fGıüıınıüını "'f eDya~o Haıo>e~Oeır.~ \ Almanya 
Y 1 B k ·ı· S d• . Rusya ile ugos avya aşve ı ı toya ınovıç, Anlaşmak istiyor· 

Gazetecilerimize Beyanatta Bulundu Cenevre, 11 (~zel) - Babtf 
verildiğine gôre, loglJtere'Plo 
auıl Jisteıl Almınyı'da eoğok 
kareılanmıetır. Bitler •ere~e~ 
ceHpta, Sovyet Roııya'ya kart• 
hiçbir ı11hbOde glrmlyeceAlol 
blldlrecek ve bu lolo mftnbıı• 

ran Almaoya'yı ılAkadar ~uı 
ğlnl aöyllyccektlr. 

-----------------------.. -----------------------"Dahilde inzibatı ve her tOrln ihtimale karşı koymağa sağlam askeri 
kudreti . ile Türkiye, Balkan devletlerine bir nftmune olmalıdır,, 

Balkan amanıı devletleri lıariciye llazırları Belgradda .. 

Belgrıd, 11 (özel) - Yo clye nazırlarını Belgrad'da ka· 
goılnya bııveldll ve hariciye bolden çok memnunum. Bu 
nazırı M. Stoyadlnovlç Balkan konferanstan Balkan antantı 

antantı konferaneı mtloaıebe daha kuvvetli çıkmışhr. Akı· 

tile Belgrad'a gelen Tark mıt• binde toplanın kDçDk antant 
buat mflmeutllerlol kendi evin dı blrlnclyl ikmal etmfıtlr. 
de kabul ederek ıo beyaoıuı 
bulunmuıtur : 

- Meslektaşlarım Ttırklye, 

Romanya •e Yonınlıtan had 

Cenevre bohran1Dı nezarı dik· 
kate ılırsak, biz Balkan de•· 
letleıl borada konetll bir kü· 
çDk milletler cemiyeti kormoı 

lngiliz Donanmasının 
Akdenizdeki Manevrası .. 
Hu Noktadaki Ingiliz Kara Ordusu 

Da Manevra Yapacaktır .. 
Jatanbul 11 (özel) - lnglllz donınmaeı yarın Akdenlzde bü

yftk mınevralar yapacaktır. Bo manevraları hava konetlerl de 
fetlrak edecektir. Dan 1ngtltere'den CebeJQttarık'a gelen dokuz 
torpido mobrf bl ile bogftn gelecek olan Rodney dlrltnnto dı 

manevrılıra lıtlrak edecektir. 
Ayni gfto İngiliz kara orduaonoo Akdeolıdekl CUltealodekl 

k11mı da manevralar yıpacıkhr. 

••• 
Ortaya Çıkan Bu Habeş 

Diplomatı Da Kim? 
Italyan'lar da tanımıyorlarmış. Ve gOya Ha· 

heşistanın Herlin maslahatgüzarı imiş! 
Cenevre · ıı (Radyo) - Kendlaloln, Hıbeolatan'ıo Berlln mıa 

lahııgD11rı oldu~uno aöyllyeo ve Habet murahb111 Valde Mar· 
yamın barekltlna kartı koyacağını bUdlren bir adamın Ceneue-
de bolondOğo haberi, Cenevre mehaf lllnl merak içinde bı 

rakmıatır. 

halyao delegaeyonu, bo eerarengtz tıhıa hıkk1ndı blrıey 
bllmedlklerlnl ıöylemlolerdlr. Habeş dlplomıh oldoğonn iddia 
eden bo adımın lıml Orende Bı,ıdır. Fak.it Berlln'de Hıbtı 

m11lıbatgft11n bulunmadığı gibi Babae dtplomallk heyeti de 
yoktur. Bo esrarengiz ıdam aoıızıa Ceneue'deo ayrılmıştır. 1-
HALK OPERETi 
Doıt Elen ZOZO ()ALMAS'ın letlraklle ve Su-

artlall dye tornealnden bfl 
yftk mu .. ffakıyetle udet eden ean'atktr 

H ( CR AN 'ın rlyaıetlndekl balf\ heyeti birlikte ol arık 42 
ktılltk mohteoem bdroalle 

Elhramra Sinemasında 
Bo akşam 

9 dı 

Yann akşım 
9 dı 

ŞiRiN TEYZ~~ 

SEVDA OTELi 
14 Mayıa pereembe 
~ftntı ıkeamı 9 da Beyoğlu Çiçeği 
Sinemamızdan başka hiçbir yerde 

temsil verilmiyecektir 

Karşıyaka, Alsancak Ve Reşadiye'ye 
Otobos Temin Edilmiştir 

ııayılırız. Hepimiz, Cenevredeld 
bı\dlselerdf'n ıonra daha aıkı 
olarak birbirimize bağlanmamız 
IAzımgeldt~hıl anlamışızdır. Bo 
hldlaeler koçak hllAf ve Balkan 
antınhnı kuvvetlendirmiştir. 

Keodl kendine yardım eder 
aen Tanrı da ıaoa yardım eder 
meıllode blr darbımeıel nrdır. 
Hariçte uygı görmek içi o dı· 

bllde kuvvetli olmak yani kov 
•elli bir rtjlmle iyi t~chlz edil· 
mle •e inzibatı mftkemmt'l bir 
orduya malik mftttebld bir mil 
let olmak gerektir. Bo bık•m · 

dıo dahilde loılbah •e her 
tdrlCl lbılmıle kar~• koymığı 

muktedir eağlım 11keri kudreti 
ile TGrklye, Bılkaa devletlerine 
gOzel bir ntlmone olmıktrdır. 

Unun içindir ki, Yogoılnyı 
TDrklye'oln hakiki bir ihtiyaç 
ifade eden bogazları tahkim 
etmek ırzoeonu çok iyi anla 

mıo ve taliye muvafık cnab 
vermek buaueonda biran bile 
tereddtıd etmemiştir. Slıl dahı 

kunetll görmekle biz de ken
dimizi konetll btuederlz." 

Belgrad, 11 (A.A )- Yona· 
nlıtaa kralı Jorj ile Yugoalnyı 
kul oılbl Prena Pot, Belgradda 
yapılan balkan de•leılerl balkan 
blrllğl dnletlerl konferanıı 
netlcelerloden dolayı memnu· 
niyet telgraf lırı teati etmlelerdlr. 

Gazeteler 
Nutuk ve Habeşistaı1 
için neler yazıyorlar? 

Londrı, 11 (özel) - Gase· 
leler, Moıııollnl'aln notkooO 
•e llbık katarını iri b1rf ltrle 
yazmakta ve fakat mftııle• 

yQrQtmemektedlrler. 
Opı eeney; Londra'dın Lo11 · 

dra'dı Grandl'nln Romadı d• 
logllla elçlıılnln v11lyetl kur· 
tarmak için bir euretl hıl bol· 

mığı çılıştıklarını yazarak: 
Eıaaen loglltere'nlo Babe· 

tfıtandıkl genel tecim menfe· 
atlerl mahtm değildir. Ancık 
Tana göUl mıntakaııı ile ma•I 

'"' beyaa Nil membıları çok 
mGhlm ve hayatidir, demek· 

tedlr. 
Vıılngtoa, 11 ( Radyo ) -

BOUio Amerika g11etelerl Slo· 
yor Muaaollat'nSo eon naıkond 
bftyGk ıerlnhılerla derçetmlı· 

lerdlr. 
Bn gazeteler, M. MoaoUnt'nlll 

ba kira muhalefet edeceklere 

kart• ıUAhla mukabele edeceği 
hakkındaki eôzlerlne ehmmlyet 

ve rmektedlrler. 

Ingiliz işçi partisi lideri M. Atlee . M. 
Leon Blum'Ja konuştu. 

Fransız Sosyalistler Şef inin Nutkıı 
iyi Karşılandı. Komünistlerle Sosya
listler Arasında 14"'ikir Birliği Var •. 

Parle, 11 ( Radyo ) - Ko
mOnlıt partlıl neırlyat bGroıu 

tarafındın bir tebliğ neşredll· 

mlııir. Parti leare heyetinin 
M. A'Martl rly11etlnde toplan 
dığı ve Kamarıd Toree ve 

OOkto'nun fıahıtını dlnledlğlol 

blldlrmlıtlr. 

M. OOklo ıoeyıllıtler partlel 
ıefl M. Blum'Je yıktı~• mDli· 
katın netlcelerlni heyete blldtr· 
mto Te arada tam bir f lklr 
mutabıkatı oldugonu da tebliğ 

etmtıılr. 

Frankın ııokutona kartı bir 
komite ıeokU edllmeılne karar 

nrllmletlr. 
Parla, l 1 (ôıt!l) - Bu sa· 

bıbkl gazeteler, M. Lroo Blu

mun nutkondın geniş parça 
lar almaktı •e fazla mDtalea 
yOrOtmekten imtina etmekte
dirler. 

Mıten dlror ki: 
._El kArı umumiye, Franıız 

frangının kıymetinden dDıDriU · 

mlyece~l ve mubaf.zaııını ça
htılıcığı hıkkıoda M. Leon 
Blum'on beyanatından çok 
memnondor. Soıyıllat hatipler 
bu mce'ılede dalma ihtiyatla 
bir llHn kollanırlarıiı. Şimdi 

iee vaziyeti bClıbtltOo bıokadır. 

Bayok bir değltlkllk olmoıtur. 

Ön gazeteal; ıoayıllıt par

tinin komGnlatlerl hGkt\mete 
lıtlrake dovetlnl isabetli bul
makta ve: 

"KomDnleler tlftıGndiıkte aon· 
ra imtina mı edele? Mecllııtı 

72 kltldJrler. Yoldıoları mee· 
ollyeıl Gıerlne alırlerkeo kol· 

larıaı mı Nllayacaldu? Qer 

nzlyet böyle oloreı, hayali hı· 

klHrı mClthlt olıcakttr ... 

Diyor. 
Eko De Parle: « M. L~on 

Blom'on nutku mıhlrınedlr. :t 

Flgıro'da: " Korkmıyıluo, 

M. Blum meırutlyete hftrmet 

ediyor. " Diyorlar. 

Londra, 11 (Radyo) - Rln· 
bıtı Atlee mClatıkbel Franeıı 

baeveklll M. Leon Blum'lı ~Ö· 

rüomOı ve bogftn Londra'y• 

dönmft~tDr. 

Blnbııı Atlee gazetecfüıre, 

M. Blum'lı faydıh noktalnızar 

teıtUerlnd~ buluudo•ono ı3y· 

lemlo, hiçbir mütıleadı bolun· 

mamıetır. 

Parl11, 11 (Özel) - Komft· 
nfıt parllal, ıoeyal Demokrat 
putlıl rlyııetlne gönderdiği bir 
mektoptı, bir amele aınıfı teo · 

kilini lıtemloler, kabineye lıtl· 

rak etmlreceklerlnl n fakat 
müzaheret edeceklerini bildir· 
mitlerdir. 

lngiliz Kabinesi 
Toplandı 

Loodra, ll (Radyo) - Bo· 
gGn kıblae M. Bald•la'fn rl · 

yaeetlnde toplanmıı ve Re11 
meı'eleelle, Itılyı · Habet lhd· 

lifı ve M. Moeeollal'nln ilhak 
beyınnımeıd Gaerlne görGşGl· 

mGotGr. 

Londra, 1 l (Radyo) - 0.e" 
bakan Bıldvln, Ctınnrr'de bo· 

lunmıktı olan dıı itler bıka111 
l.ord Edtıo'le manıaaam ıoretuı 

ıem11 hallade bolaamakladar· 
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1 Fikrimce 

Iran Bayanları 

1 

' 
Yordondı bftytlk devrimler 

Jıtpın Şehloııh haıretlerl, ka. 
dınları da 14ylk oldukları mev· 

kit vermekte gecikmedi. Şimdi 
dost memlekette de kadınlar, 
Türk hemşireleri gibi, ııosyete 
hayatına gl rmlşlcr n bu yeni 

bayatı yıdırgamamıılardır. 
lrao'da kadınlar fle erkekler 

ar11ında bnknkan hiçbir fark 

kalmımııtır. Hoıuai dairelerde 

çalıoablleceklerl gtbl devlet kı 

pılarında da hlzruet almakta · 
dnlar. 

Devrlmdakl bııarıklıklırını 
görmekle sevindiğimiz do1t olu· 

son bayanları içinde, çok yük· 

eck tahsil gôrmfiı ve birçok 
yabancı dlllerle konuşan, ya 

zanlar olduğunu Tabran'da 
Franeı'ça çıkan (Tahran) gaze 

tealndekl yazılardan aohyoroz. 
lr11n kadınları da, TOrk lı;a. 

dınları gibi gayelerini şuurla 
kavramıılırdır. Çftnkii onlar da: 

ııosyete hayatına glrmeğl yalnız 

cazband1D dell ve delirten ha

valarlle tango nyıbot bir bluz 

dana etmekten veyahut moıy· 
yen gftnlerde çay ziyafetlerine 
gidip briç veya poker mıeaaına 

oturmaktan ibaret addetme· 
mektedlrler. 

Dost mllletlo değeri( kadın· 

lırınıo fikir sıhaeındakl çalış· 

malarını ve bu hueustakl lı.:abl · 

llyetlerlnl görmek ve öğrenmekle 
hiç şftphe yok ki, her Ttırk 

sevinmektedir. 

Kadın ile erkek rraınnda 

bılyOk bir fıuk olduğu lddfı · 

sındı bolonınlar artık bilme· 

ltdfrl,.r ki, lnkıJap yapan ve 

içtimai muhitleri, genel yaşayış 
tarzları bf r olan ve yaşamak 

haklarında ayni imtiyazı malik 

bulunan bir ftlkede, erkek ile 
kadın arHında boknkan bir 
fark yoktur. 

Ba mftaavat, lnkılAbın feyizli 
neticelerinden biridir. 

Nuri S . Erboy 

- -
ŞEHiR HABERLERi 

Sel ani k' t~ Dört 
Harh Gemisi ve 
Asker Gönderildi. 

Cumuriyetin y~ni eserleri Cumaovası Civ:ırında Bir 
Cesed Bulundu 
---------------

Aziziye' de Yeni_ Tünelin 
Temelle-ri Atıldı. Ensesinden Yaralanarak öldürülen 

Bu Tünele 400 Bin Lira Sarfedilecek, Adamın Hüviyeti Hala Anlaşılamadı 

- Başı 1 inci salıijede -
çarpıımada ölenlerin ıembollk 

cenaze merHlmlerl bu gilq 

yapılmııtır 1 On binlerce bılk: 

nümayfıler yapmııtır. Bir çok 

hatlkler hcıkumet aleyhine 

nutuklar söylemlıler ve Metaft. 

11s'ın lıtlfaeını, Sokolle'to ka. 

bine teıkll dmcelol lıitcm•ı· 

lefdlr. Diğer Tüneller De Genişleıi lecektir 
-·-Evvelki gao t!&kl AydıuJ.dc· 

mlryoloodakl büyük Aziziye 

tünelinin gcnfıletllme töreni 
yıpılm11tır. Pazar günü saat 

onda Aluocak'ran kalkan huauei 

bir otorayla Izmlr llbayı Fazlı 

Gilleç, Glreson eaylavı Bacfco 

Muhiddin, İzmir şarbayı Beh 

cet Uz ve yedinci, sekizinci 

lıletme dlrektörlerlle kıymetli 

milhendlslerlmfzden ve olmen · 

diler tamlrcllerlmlzden mürek· 

kep kafile Azlzlye'ye gltmleler 

ve orada tüne:Hn gı.nl!flenme 

işinin ilk· temel taşını atmış · 

tardır. 

Törene sekizinci ltletme dl
rektörO Tabalo'ln bir nutka 

ile baılınmııtır. Tahsin bu not· 
kunda Aydın demlryollarıD1n 

bir tarlhçHlnl yapmış ve bu 

yollnın devlet eUne ve idare· 

sine geçtikten sonra geçirdi ğl 

tekAmQlden ve halka kHşı 

yaptığı ve bundan sonra yapa· 
cağı faydalı hizmetlerden hah· 
aederck Tftrk mOhendlalerlnlo 

tftnell geclşletmek lçf n glrl!f 
tikleri ehemmiyetli ve kıymetli 
meealoln göğOsler kabarı.calt 

bir eser meydana getireceğini 

izah eylemiştir . 

Taheln'den ıonra ilbay Fazlı 
Galeç kısa, fakat özlü ve kıy· 

metli bir nutuk eôyllyerek 
cumnrlyet idaresinin bilyült 

eeerlerine bir de bn eserin lla 
ve edlldll!inl, ve büyük şef le· 

rlmlzln güzel idareleri ve dl· 

rektif lerl sayesinde baıarılan 

her bftyftk eacr gibi bu itin 

de muvaUakıyetle ~a~ıırılıceğını 
söyllytrt"k candan kopan alkış 

lar arasında liioello lt-nıd la· 
~·oı atmıeıır. 

TöreoJen soDra davetlilere 

Azlzly" oteltnlo b11 bç e slnJ~ bir 

öğle zlyafl"ll vrrllml~. nt~'e ve 

zrvk fçlode geçen bu ziyafetten 

eoora da veılller akşam ilzerl 

hmlr'c döomüızlerdlr. 

Aziziye tilnell hem yanla 

rından, hem de lrtlfaından 

genişletilecek ve bo suretle en 

büyiik IÔkomotlf lerJmlzle va· 

gonlarımız bu hat ftzerinden 

geçebilecektir. Amellyat bir bu· 

çok sene devam edecek ve ba 

ameliyat için dörtyOz bin kil · 
aor Ura Barlcdllecektlr. 

AzlzlJ e tftnell bittikten son· 

ra dtğer tftoeller de geolşletl 

lecektlr. Cumorf yet idaresinin 

bu yeni n muazzam eseri her 
t0rlt1 takdirlere 14yıkur. 

Belediye 
Kursunda ____ ... _ ........... __ _ 
Yüksek zevat 
Dersler verecek .• 

Belediye zabıta memurları 
için açılmı!f olan konta dere· 
lere dün de devam edllmlştlr. 

• - ı ,,., 

-

Sclaotk.'te hayat felce uğra · 

mıehr. M ağazalar, tokantalar, 
sinemalar ve gazinolar kapalı 
buluomakradır. Sehrin caddclt"rl 

bom- bo~tor. Sokaklarda yaln ı l 

aeke ı t otomobil ve kamyonlarla 
eıbbly,. kamyonları H! grev ko· 

mlreııhda oıomobllJtrl dala, 

maktadır . Jandarmalar karakol· 
larda kapalı bulanmaktadırlar, 

Ordu 99ayfşi temine çıJıımalt 

tadır. 

Atine, 1 l (özel) - Başbakan 

General Metalı.ea ; hilkdmetln, 

patronlarla amelt"yl nzlaotırmalt 
Bir cinayete kurban g iden zavallı.. • için yaptığı tcşebbaelerln f.son 

Comaovası nahlyeel.oln Göl· tahkikatına mftddel nmumt~ hAdleeler neticesinde akim kal· 
cilkler köyft~clvarında tarla tepe muavini Orhan Kent tarafmdan 

~ d,ğını ıôylemle, grevcilerin 
mevkllnd" bir hendek içinde devam edilmektedir. Cinayeti m~nfeatlerlnden baeka gayeler 

bir cesed bolonmoetur. 35 örten eearar perdesinin kaldı· tak•p ettiklerinin açıkça görftl· 
yaılarında bir şahea alt olduğu rılmasına çalıoılıyor. Hadise çok dOğtinü beyan eylemle •e vazl· 

anlaeılın cesedin henftz hdvl· esrarengf z görftnmektedlr. Cese· ve tin sakin bir dorumda ted· 
yeti anlıoılımımıştır. Bu şahsın din, yeni terhis edilen erattan kiki icap ettiğini llAve etmleıir. 
ensesinden giren ve kafa birine alt olmaeı muhtemeldir. Ölmlerin ıiı;ü }' ahucli: 
tasında kalın bir kurşunla öl· Ve zınnedlldlğlne göre katiller, Juanbol, ıı (özel) - Ati· 
dO~ftldOğO anlaıılmııtır. Katil· bono parasma tama eder.,k na'Jan blldrlllyor: 

lerln arka taraftan attıkları bir öldOrmftolerdlr. SelAolğe suvarl kıt'ıları se•k 

koreonla öldardQlderl şahı Hareket Günü edllmektedlf. DQok.tı çarpıem•· 
. 1ımlr - Aydın demlryolona beş da ölenlerden ilçtı Yahudidir. 

metre uzakta bir hendek içine 
bıraktıklara görQlmftotcır. Katti · 

lerln kimler olduğu henftz hl· 

llnmeaıektedlr. Vak'ının, ev· 
velld gece olduğu anlaşılmııtır. 
Çftnkft gftodüz olmnı olea idi 
sllAh ııesl doyulacak •e bora· 
deki tarlalarda çalışanlar, vak'a 

yı göreceklerdi. Cesedin panto 

tonu, caketl, n pabuçları alın· 

mııtır. Üzerinde bAld renkte 

bir Amerikan bezinden bir don 

Miişterek tören 
yapılacak .. 

19 .Mıyıa hareket gftnti een· 

ilkleri esnasında mekteplller 
ile epor korumu tarafındın 

mil~tereken t4'ren yıpılacaktır. 
KOltür Bakanhğı ile parti ge· 

nel sekreterll~lnden buna dair 
ıehrlmlzdekl alakadarlara tebll. 

ğatla bolonnlmoetur. 

Emlak bankası müta· 
ve bir gömlek vardır. Hadise h B ' 

Kanlı biliinço: 
htaobol, 11 (Ôzel) - Ati· 

na'dan gelen haberlere gör,., 

SelAolk'te grevcilerle zıbıta 

arHıoda ~ukoa gelen çarpıı. 

mıda 12 kişi ölm6ı 285 kht 
ya alınmışlar. SelAnlk'te aakcri 
idare kurulmuştur. 

Gre• Makldonyaının daha 

birçok kıeabalarına alrayet et· 

mittir. 

4 lıarp gemisi gonderilcli: 

Oktay Neden ölmüş? 

Bu derelerin kıymet ve ılAkHın• 
artırmak ve belediye memur. 

larınıo malumatım yilkeehmek 

için Belediye ilcisi Dr. Behçet 

Uz ; Vali Fazll Galcç ile Parti 

Başkanı Yozgad eaylını A vnl 

Uoğao'dan birer dere vcrmele 

rlnl rica etmiştir. 

Memleketimizin tanınmış avu· 

kat, doktor ve idarecilerinden 

de denleı vermeleri rica edl· 
lecf'.ktlr. 

_,_________ as8ı8ı ursa ya gitti. 

Fransız Kon- EmlAk ve Eytam bankaaı 
için miltahaasıa tnfıtlle getlrtl· 

tenj• anında,, len Franaız kredi fonslye ban· 
kHı müdftrlerlnden M. Gatrıo, 

İstanbul, 11 ( Ôzel ) - Ati· 
na'dıo blldlrilfyor: Hftkumet, 
Se14olğe dört harp gemisi gön· 

dermlttlr. Grev devam ettlıtln · 
den şehir halkı don ekmekalz ~-~-~~---~~~-~~-

Ş n p he 1 i Vaziyet Olmadığı Aıılaşıldı. ---. .... •----- ıehrlmlze gelmtı -.e tetkikler 
Tnrkiye'ye munzam yapmığa başlamıştı. Miltıhaasıe, 

kılmıetır. 

SelAnik, 11 (A.A) - On· 
bf ulerce klol dfto btıkumct n Gtızelyılı'dı Erik ııokağında 

' numarah evde oturan Şakir 

kızı 26 yaoındı ZOhre'nln evin · 

de bakılan ıhı aylık Oktay 

adındı bir çocuk lHmüotOr. 

Mtıddelumurıılllğe. ha çocuğun 

öltımftnon şQpbell oldoğo ihbar 

edllmlı, bunun Qzerlne adliyece 

tahkikatı bıolınmıetır. 

Evvelce Aydın bira fıbrlkaaı 

IOddftrü olan M. Fayfer'Jn 

evinde Mellhıt adındı bir hfz . 

IQetçl kadın vardı . Maddelumn· 

IOIUğlo tahkikatına göre M. 
Fıyfer, bu kadınla gayri me~rn 

IOOnaaebette bolonmoş ve bir 

Çocuk doğmuıtor; Bu çocuğa 

Oktay adı verllmlştlr. Bir mftd · 
det geçtikten eoorı Meliha. ço 

coğunu babHı namını tescil 

•e nafakasını teaılo ettirmek 

için tc§ebbOate bulunmoı, hu 

kok: mahkemealne müracaat 
ttml!ltlr. 

Bundan ııonrı bir lekandal 

dOetınceal ile M. Fayter, İzmir · 
den ayrılmııtır. Jstanbul'dı ol · 

doğu ııöylenlyor. Bu muhakeme 

devam ederken Meliha, küçftk 
0ktayı bakmaaı için zührcnln 

Y•nını nrmloıe de çocuk lhl· 

hıbı kaaabıya tutulmuş ve öl~ 
IQftotaı-. Otopsi neticesinde ço· 
co~un, haatılık neticesi öldOğQ 

anla~ılmıot1r. Tahkikatı milddel · 

umumi muavini Orhan Könl 

nt:tlcelendlrmlş ve hidlsede saç 

bulunmadığını lesblt etmiştir. 

F aideli bir konferans 
Diln eaat 1 7 ,30 da Hılkevl 

ealonunda doktor Kemal Şakir 

tarafındın, naklldem hak.kında 

bir konferans verilmiştir. Bu 

faldell konferanetı doktorlar, 

adliye meneopları, zabıta me· 
morları ve mekteplerin aon eı· 

nıf talebeleri hazır bulonmuı· 

lardır. Doktor Kemal Şakir, 

kanın kesbi •e ini vasıfları, 
kan groblırı ve kın naklinde 

yeni terakkileri anlatmııtır. , 
Bugün 

Zeytinyağı 
Muvakkat kabul ıuretlle 

memlekete ithaline karar ve· 

rllen zeytlnya~lım hakkındı 

Türkol h'e, bu yağların ithal 

ve kontrol şartları hık.kında 

bir f zabnıme gelmlıtlr. Zeytin· 

yağı f latleri dtıımekte devam 
ediyor. 

K_. S. K. kougresi 
Karşıyıkaapor kulftbQ omu 

mi heyeti, 17 mayıs pazar 

gQnil saat ıo da Kaışıyaka'da 

Silmer etneml8ı salonunda top· 

laoacıktır. Bu toplantıda idare 

heyeti seçilecek, olzamnımede 

de bazı tadllit yapılacaktır. 

hisseler ayrıldı. bınkıoın daha iyi ı 1 yapması 
Fransız hilkumetl 1936 ee noktaaındao lzmlr'de yapmakta 

neel ilk Qç ayından bakiye ka· olduğu tetkikleri bltirmlı ve 

lan kontenjanlardan Tftrklye'ye yan1nda bankının umum mü· 

yeniden ayrılan munzam hlBBe· dftr manini Ziya bnlondo~a 

faşizm aleyhinde nftmaylelcr 
yapmıılardır. Hatipler te•kll 

cdllmlt olan amelenin eerbeet 
bırakılmaauH, Mdaksaa kabine· 

sinin latlf11ını istemişlerdir. 

ler mlktaranı tesblt etmf!ftfr. · halde Bnr11'ya gitmiştir. Orada Grev: 
Türkof la'e g~ln malumatı göre tetkikat yaparak lstanbul'a ge Atfnı, 11 (Radyo) - Yona· 
munzam olarak 887 kental ar· çecek ve eonra Ankara'ya gl· oletan•da lıcl federasyonu 13 
pa, 13500 kental nohut, 36 dcrek tetkikleri hakkındaki ra- mayıstı 24: eaıtlık umumi grn 

kental kabuklu ce•lz, 105 bu· poronu bınkamn umum mQ. ilanını karar vermiştir, 
d ~~~~~----~~~~~-

çok kental ce,ız ıçı kouıeojanı arıüğüoe vere~ektir. yeni Gelen 
ayrılmııtır. • • 

B ı il b d 11 ı ı Şehrimiz Emlik bankHı mü· y J T 1 • 
O ma arın e e er D D Ü CU ayyare erJ 

6 Ağuatoa 1935 tarlhll Tark. dara Kemal Tdrk Önal Ietın· ., 
Frane z klerlog mukavelesi hü bol'a ghmlotlr. btanbol, 11 (özel) - Lon· 

kftmlerlne göre tesviyesi icap ıı--·u------d----ı dra'dan getirilen yolcu l•yy•· 

Orsa a relerfofn tesellllm muameleel etmektedir. 
--•, Ankara'dı yapılacaktır. 

Ba ayın yirmisinden ltlba 

SINEMASI Oda Üzüm satı-:/arı: .,, ren eefcrlere başlanacak v(j na· 
Ç. Alıcı K. S. K. S kil ftcretlerl çok ocoz ulacıkur. 

TAYYARE 
2 BOyilk f Um birden 

l •J:i Atyotl bira. 9 25 9 50 
Hollvud•un en gilzel beıyftz kızı ve Amerika gnzelllk kraliçelerinin lotlraklle çevrilen 29 T. Debb11 9 50 10 50 Yunanistan 'da 

senenin en şen, en zengin, en lhtlşamh filmi 

Re~mügeçü<dlö 
Enfes bir musiki, şayam hayret revüler · 1'aılı bir mcv.ı.ıı · Bedii danslar . Canlı tablolar -Ltllın Hırvey ile Vllll Frhach'lo beraber ç~vlrdlklerl bftyftk Alman opereti 

Cürrmü MeşlhlY<dl 
l!d scdmli san 'utklirın karşı karşıya yarattıkları bıi)ük kamcdi . 

AJrıCa Tiirh·çe sözlii FOKS düny a haberleri 
Seıoı saatleri - HergQn 15, 19 da COrmftmeşhud - 11, 21.15 de Gazeller reamlgeçldl. 

Comarteııl ve Pazar gOnlerl 13 de GOıeller resmigeçidi ile bışlll' 

24 s. Emin 10 ı ı 75 Dün Pire'de 
22 S. Süleyma. 11 50 l ı 
15 H. z. Ahmet s 2s a 25 milsademeler oldu. 

7 F. z. Abdal. 1 L 60 11 50 Atlnı, 11 (Radyo) - Selıl. 

224 BugOnkft Hl•!! nek'te grev ytızüoden çıkmıı 

508934. DilnkQ eaht olan hAdlaeler aalr Makldoaya 

509158 Umum yekun kaaıbalırındı da tekerrür et· 
Zahire satışları: ml!fllr. Hükumet Sel4nlk'e pi· 

Ç. Cinai K . S. K. S. yıde kıtalıfl ııe•ketmlotlr. 

137 M . dırı 
40 B. yapığı 

1075 Kllo mazı 

125 8. kamok 

5 75 
63 
25 
39 60 

5 75 Boğiln Pire'de grevcilerle 

63 zabıta arasında mtıeademe ol. 

4.2 
40 

maş n on klol mecrob dtıo· 

mOıttır. 
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Siyaset Ve Aşk_ 

Pıp11ta birden blr endişe 

Jıaeıl oldn: 
- Fıkaı; bu doıeı bir Ka 

ıoUk değildir! Dedi. 
- Ne zararı nr. Heoftz 

Gran Dfik ile evlenmlı değil 

dlr. Bunun için Gran Diiıee'ln 
benftz ıizln n benim mezhe· 
blmde olduğunu elze tem o 
edebilirim. 

Pap11, b11ıl etliği büy6k 
emniyet ftzerlne tıçQncü Şam· 

panya kadehini biiyftk bir 
ır:evkle yuvarladı. Mhaf lrler de 
hep birlik Jffeıhl Gran Dı'ışee 

hazretleri '"ref ine, her vakit 
elde edllemlyen 1ın nefte Şam · 

pınyıdın içtiler. 
. . . . . . . . . 

Dak Lodovlk yalnız kaldığı 
nklt' it od111ına geçti n Hor. 
tını Şneyder'e ıu mektubu 
yazmağa batlıdı: 

Azlı Hortan11'ım! 

Mektubunun bana bHhşettf ~l 
bayak zevk ve aiıdetl bir tGrld 
tahmin edemezsin. Çabuk gel, 

ıeol tlddetll bir intizar bom· 
mısı içinde fbeklfyorom, gele· 
ceğln hakkındaki haber, beni 
bDsbDUln değlıtlrmlıtlr. Sen 
borayı gelince, bealm ırllk hiç 
bir lztlrabım kılmıyacıkt11. 

Sen de Godernıı'tı bulundu· 
ğon mdddetçe ııhılyetlnln değlı· 

mealnl fıtfyeceğlm. Burada eeo, 
clhınıo eahoede alkışlıdJğı yıl · 

dıs [değil, fakat Gran dGıeıı 

Gererolsteyn olacıkııın n ayni 
samında seni kasabanın yeni 
çanının dı analığı ııeçtlk. Bu 

unnn Te şahsiyet değiştirmenin 
hikmetini şimdiden anJamagı 

kalkışma, geldiğin zaman 111na 
bunu izah edeceğim. 

Eğer lıteraen, nyıhut mu· 
nf fak olablllreen berabt1rlnde 
birkaç dost daha getir?. Eger 
böyle gelecekııen bana vaziyeti 
telgraf la blldlr. Seni kartı la· 

mı~ ftzere gardı hazır bolun· 
mak isterim. Arıbılerı mı da 
emrine hazır bulonduracığım. 

Çok bahtiyar olduğumu, hO· 
tGn kalbi ıelimlıumı gönde· 
rerek bir dıhı bildiririm. 

La do 
Dük, mektubu zarfı koydu 

n odı hlzmetçlelne hemen 
poııtıyı nrmeıılnl tenblh etti. 

-7-
Mul Sakıl'ıo birinci pe4·· 

desi bittikten ıoora, Borlanıı 

Şaayder, kendisine mabııoıı lo · 
caıında, bir koltuğa istirahat 
için yaslandı. 

Bo kadın zamanın, dak, 
prens, hattA krallarını gazel 
ayaklarına kıpatbrmıı en gazel 
dilberi idi. 

San'ıt hlbarlle de mevkii 
ytıkeek idi, zamanın bftyilk ti· 
yıtro muharrirleri, eeerlerloln 
eahnede muvaf fıkıyetl için en 
ıart olarak, bıırolan Hortanı 

tarafıadan kabul4nil ıart eayı· 

yorlardı. 

Hoeosl loc11ındı, Mavi gd· 
zele ve hayahnın tik eaf balı· 
rıDI dü,aooyordu: Agen tlyet· 
rosu miidüra ile, aydı 100 
frank Ocretle imzaladığı kon 
toratooun heyecanını hAlA hlı 

edeblllyordu. Bu imzadan OD• 

bir ıene evvel Parla'e gellılnl 

ise hiç unutımıyor<lu. O zaman 
kendlelol bir varyete »seıılnln 

evzı ve etvarının" mOııaadesfz. 
lfğl haaeblle kabul etmemlt· 
lerdl. Estetik alemin en nflfuz. 
lu adımlarının ne kadar aldın· 
dıkleranı bu pırlak maval fa· 
luyetlerlle gôıtermek, Hartıns'a 
Adeta gurur veriyordu. 

- Şonu Var -

Tayyare 
Piyangosu 

- Başı 1 inci sahifede -

biletler 2 ter lira amorti ala· 
caklardır. 

12,000 Lira 

5596 No. ya 
çık ta. 

2 hin lira kazananlar 

17186 23852 
1000 Lira kaz<ınanlar: 

904.3 2895 
500 

27122 
27553 

640 
150 

3361 
6999 

16863 
11729 
17707 
5265 

100 
158!11 
11296 
4893 

293!i0 
25485 
19058 
6880 
8719 

18i79 

Lira kazananlar: 

8768 9678 
25914 9768 
24051 20797 
Lira kazananlar: 
26625 23602 
10069 16668 
2322 9114: 

11585 20744 
20712 15908 
9798 22057 

24950 14157 
Lira kazananlar: 
~1589 15785 
23317 2165 
27158 820 
6914 9125 

13859 2053 
25459 17289 
13313 23293 
8184 1893 

13293 2100 
26!İ80 3836 

50 Lira ka::ananlar: 

112003 

13655 
15783 
1822 

25685 
10252 
26066 
26537 
6034 

23521 

6651 
5791 

16345 
28398 
20613 
14093 
3194 
1815 

23196 

.----------· 22873 

11738 
14402 
18377 
22420 
11666 
14433 
11092 

5796 
15035 
2lll6 
11347 
28748 

9536 
10974 

ANADOLU 
-------

Gdnltı:k Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar Rdtdil ÔKTEM 
Umomt neıriyat Te yazı iıleri 

mildilril: Hamdi Nüzhet 
Jdarehaneai: • 

lzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halit Partiei binan içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poıta kutoıo 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 100, Oç 

aylığı 500 kuroıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 
llery&de 5 Kuruştur. -IGana ,geçmiı nd!halar 25 kuruıtur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

14443 
18103 
12256 

3393 
5607 

18626 
19131 
13218 
10079 

:1708 
1194. 

22649 
8351 

29110 
21965 
2795 

29544: 
16694 
26005 

7918 
260 

13406 
2555 
695i 
9465 

10490 

6629 
14499 
20756 
3667 

10520 
13384 1313 
15712 39ö6 

10951 23919 
19355 21236 
188!0 9409 
8540 16798 
1008 13923 

2336ıl 1762 
29346 14241 

15721 

9657 
26955 
26211 
12842 

3251 
10979 
25437 
5725 

23679 
10718 
19262 
1535 

24804 
22015 
5544 

21016 
25903 
15096 
7347 

Receb Peker'in 
Konferan@ı. 

• 1. 

Raşıarnfı 1 i11ci sahifede -
meydanı konımıyacağııu, oııun 

tarihle, milli hadlıelcrle, devrin 
lcıblırlle mllli lbtlyıçlarlı n 
ilerinin lsteklerllo mokıyyed 

olduğunu izah etti· 
Cumurlyet Balk partisinin 

erklollk. 1avaıının tozu topraiı 
içinde yu~rulmot olın Mdda· 
faal Hukuk örgfttanftn temeltııı 
olduğuna ıöyledf. Partimizin ana 
vaıııf tarını bu h11klki koruluı 

gftntlndenberl aramak gerektiğini 
böylece belirdikten eonra; 23 
temmuz 919 da toplanan Erzo· 
rom kongre11loln ıark illerimiz· 
deki milli varhğı korumak ka 
rarını verplğlol, bir buçuk ay 
ıonrı toplanan Sıvae kongresi · 
nfn laklbettlğl yolda ve fakat 
btıUın yardı şamil milli bir 
kurtutuıo "Mleakımllli,, veııl· 

kaııı içinde teehlt etmekle, co 
modyet halk pntlelnln aoaıı 
olan mftdafaal hukukun kendi 
ôı havlyetlnl lıtlklAl ve uluı· 

culok nııfı ile ortaya koydu. 
~ono, mllllyetçlllk vaııfının pır· 
tinin temeline ilk tıı olduğu· 

nu eöylemlıtlr. 
Derııl dinleyen arkadaşımızın 

diğer anı vasıfların n11ıl doğ · 

doğunu ve genltledJğlnl belir· 
ten luıma dair hulAsaııını ~o· 

yuyoroz. 
23 nfeıo 920 de Ankara'da 

B4yftk .Millet Mecllel açılmıı · 

tır. Mecllıı, milletin mukadde· 
ratını filen ~ı koymak, mille· 
tin bizzat kendini idare et· 
meslnl açıkça llAn etmek n 
milletin bizzat kendi varlığına 
dıyınmaeı prenııtblnl yaymak· 
tan bııkı dı Millet Meclisi 
relıtnl u zamanki uluıııl dev· 

... l.Jtln relil olarak taoımııtır. 
Bu ııuretle cumurlyetçfllk anı 
vaııfa da tellf fuz edilmeden 
ortayı konmoı, bayata çıkmıı 

bulunoyordo. 
Dere, btUftn milleti yurttan 

dıt dGımınlırı koTmık hedefi· 
ne ıeık için iç me11e,lelerl, eell· 
Jırıoı koymıkıa beraber lılm· 

lendlrmlyen ytlkeck bııılretl 

kaydetti. 

23 Nl11n 920 den 9 eyl41 
922 ye kadar, yordun kurtoloı 
dnııının Çetldl ve önemli iç 
ve dıt meseleleri, tıpkı ıılyıııal 

partlnlo mecllıı grupundın bıt· 
kı bir eey olmıyın Madafaal 
Hukuk grubunda gizli o~arak 

k'onnıolmuı ve ıılyaHl partinin 
faaliyeti bo şekilde tebarftz 

ve devam etmlıtl. 9 eylftlde 
datmanlar denize dökGldG· 

Barıt konuımaları devam 
ederken AtatClrk, Mtıdalaal Bu· 
koku sıyaııal bir parti yapıca· 
ğını illa etti, bono kurmadın 

millet ôlçaııande bir bftytık 

anket açtı. cevaplar gele dur· 
ııun yurdun içinde halklı te· 
mae elli, ozon mdnıkııalır 

yaptt Ye partisinin Hılk Partlıl 
Ye kornlıcık partinin bCltftn 
balkın arzularının muhıuılaııı 

olıcığını bildirdi, dabı kuruluı 
eaaıları ftzerlndeyken partinin 
halkçılık anı nalı da böylece 
te1blt edllmlt bulunuyordu. 9 
Eylal 923 de Cumorlyet Halk 
Pırtlıl mecliıı grupu, partlılnln 
nlzamnameıılol kabul etti ; par· 
ti ulzımnftmeılnln batına gelen 
maddelerde, TGrklyenln aıırt 

bir devlet kuracağı, devlet 
ldareelnde, ıemui, dini kınan· 
lırdın tamamen uzaklıoılacığı, 

hiçbir aileye imtiyaz tanımıyı 

cağı açıkçı yazılmakla, uloecu 
lok, cnmurlyetçtllk, balkcıhk· 

tın 11oorı, ıdı ııöylenmeden in 

kıllpcıhk n WkUk nıaf ları 

Konseyde Habeş Elçisi De Vardı! 
Aloizi Toplantıyı 

Terketti. Konsey Bir Karar Alamadı 
· Baştarafı 1 inci salıif ede • 
HabP,şistan'la miirıasebaı : 

Cenevre, 11 (öz4'1) - Sıla· 

hiyettar mahfellerde ııöyleucll· 

ğlne göre, milletler cemiyeti 
Bıbeılııtın'la olan mftnaeebet · 
lerlne denm edecek; zecri ted 
birleri kaldırmıyıcıkllr. 

Ayni mebaf 111 bir taraflı 

kararın meıru nzlyetl değfıtl · 

remlyeceğlol, Val Dömaryamın 
Babeılııtan'ı temellde devam 
edeceğini söyllyorlır. Bu meha· 
f 11, Belçlka'nıo Almın'lar ve 
Sırbletın'ın da Avusturya tara· 
fJUdan tamamen lıgıl edildiği 

bılde hukuklarını muhafaza et· 
tiklerini ve nzlyetlerloln de
ğlımedlğf nl bıtarlıtmalı:tadırlır. 
ltalya.'nın ilhak kararı: 

Cenevre, 11 (A•A) - Dlln 
akıam iyi maltlmat almaktı 
olan mehıfllde hugOn öğleden 
sonra eaat 17 de toplanacak 
olan Milletler cemi yeti konııe· 

ylnln M. Honecopa tarafından 
M. Avenol'ı tevdi edllmlı olan 
Teelkının tetkiki ile bathyıcağa 
beyan edilmekte idi. 

Habet delegesi M. C•olde 
Marlım tıpkı İtalyan mtı111es· 
sili gibi ve onunla mflsavf ola · 
rık konseyde yer almağı davet 
edilecektir. 

Itılyan delegaeyonu mebı 

f lllnde M. Alolzlnlo içtima 
devreal başlar ba~lamaz Habeı 

mftmeııellinln hazır bolonmaııı 

meıı'eleslol ortaya atıc•ğı be. 
yın edilmektedir. 
Şili aleyhtar: 

Roma, 11 (Radyo) - Cenev· 
re'den alanın bir habere göre 
ŞUI hClkt1metl uluslar soıyeteıl 
murıhh1111 ltılyı aleyhine kon· 
muş olın zecri tedbirlerin kal· 
dıt1lm111tnı letlyecektlr. 

Konseyde müzakereler: 

Cenevre, 9 (Rıdyo) - Uloıı· 

lar ıoııyeteııl konıeyl hugQn 

mftbhem bir hın içinde saat 
17 de ıçılmıctır. 

Sabahleyin M. Pol Bonlı:ur, 

M. Edon, Baron Alolzl, M. 
de Madaryınl, M. Bonkln ile 
ayrı ayrı mftlAkat yıpmıtllr. 

M. Eden'de, M. Vınzelan, 

da teeblt edllmlt bolunuyordo. 
Bu suretle, 923 de yeni 

Tftrklye, bir elinde fstlkl!llnln 

beratı dıı mokavde, öbtır elin· 
de iç eanılardı, kendini ya· 

ratma ve yapmakta yol göste · 
recek bir nl11mnıme; Cumorl· 
yet Balk Pırtlel nizamnamesi, 

bGyftk yarına adımını atıyordu. 
Sıltın11tın yıkılmaeını rağmen 

gene o ganan icabı olarak hl· 
!Afet bırakılmııta. Her hanedan 

gibi tacından ve tahtından bat· 
kı hiçbir tey düaftnmlyen, hl· 

lafetl bir glln aaltanıta çnlrfp 
taç ve tahtı ile milletin bışını 

çôkm~k icln bGtftn yord men. 
featlerlnl ıyak altına koymaya, 
daha bıllfellğlnln ilk gClnGnde, 
bu ııaklm arzuları belirtmekten 
çeklnmlyen halifeyi, parti gru· 
bu bGtfto hanedan alfulle bir· 
llkce, memleket 11nırlırı dıtına 

ıtmıyı karar verdi. 924 mır· 
tındı Şerlye ve Evkd vekllet 
lertnln Ug1111 1 tedrisatın blrleı 

tlrlhneııl ve lAlkl~ıtlrllmeai kı · 
noou parti grubunda kararlaş 

tırıldı. 

927 Birinci teşrlnlnde topla 
nan kongre, Sına konr.reelnl 
blrlad kongre eayarık ikinci 

~~~~,._ ..... _...,,,,__~~ 
M, Mooteblra, M. Vaekoneellee, 
M. Rina ( Şlll munbhası ) ile 
mftlAkatlar yıpmı,tır. 

Bitaraf devletler murahhaeları 
Cumartesi gftud olduğa gibi 
Paı:ar gQnG de lçtlmılarına 

dnım etmltlerdlr. 
Bugan M. Eden bltaraf lar· 

dan Donlmarkı, lnlçre murah· 
haelarını da kabul etmlılerdlr. 
Bu mülakatı hilydk bir ebem 
mlyet verJlmektedlr. 

M. Eden'io bu mOlllcatlırlı, 
Uluslar eosyeteet pıktanın bazı 

maddelerinin tadil ve tık. vtyeel 
etrafJDdı bir f lklr edinmek la 
tedlğl anlııılmaktıdır. Ôğle ye· 
meğlnl M. Eden bunlarla ye · 
mittir. 

Diğer taraftan M. Pol Bon· 
kur da eo11yete sekreteri M. Ave· 
nol ile öğle yemeğini ylmlt ve 
akıım yemeğine 8e_lçlka baıve 
kili M. Vınzeland'ı davet et• 
miıtlr. 

Batan bu mtU&katları rağ· 

men vaziyet mftphem olmaktan 
kurtulımımıttır. 

Baron Alolıl de, çoktanberl 
göıterm11mlt oldoğo bftytık bir 
fnllyet içinde mateıddlt mü· 
IAkatlar yıpmııtır. 

Necaşl, Habeşlııtan'ın Parlıı 

!ef iri M. Vılde Maryını; ııos· 

yetede Hıbeşlstaoı temıılle me· 
mor etmlıtlr. 

Deveran eden ıaylalara göre 
Bıbet meıı'eleıılnln mOzıkereel 

11 hazirana talik edilecektir n 
zecri tedbirler kaldırılacaktır. 

Neca~lnln morıhhııı, uluslar 

ıosyetesl 11ekreterllğ!ne Necaıl 

tarafındın imza edUmlı bir 
takrir vermlıtlr. 

Bu takdirde: "Habeılııtın 

imparatoru Halle Selaee" im· 
zaeı vardır. 

Hu takrirde: 

"Haheılııtın'ın maruz kıldığı 
vaziyeti nazarı dikkatinize arz· 

eder te harbı nlhıyet nrme· 
:mıztn ancak fazlı kın dôkftl· 
meılne meydan vermemek mık· 
aadını matuf oldu~uno bil· 
dlrlriz. 

Gayet makemmel ıorette al· 
lAhlanmıı ve ımhı edici her 

kongre adı ile, çeıldll ve derin 
çahtmaları1 umumi reislik be· 
yınnımeslle eeerlnl verdi ; beı 
ana vasıf böylece teeblt edildi. 
Do kongrenin bftyftk neticesi 
olarak 5 nlean 928 de teıkllatı 
eaaslye kanunundaki dine ıld 

kıyıdlır kıldmldı. 5 Mıyııı 

931 de toplanın ftçüncft btıyftk 

kongre ıltı anı nalı ııraladı ; 

devletçilik, ını vasıflarımızın 

biri olnyor ve bu ııoretle ıhı 

ok remzi cınlınmıı ve tımım· 
Janmıt oluyordu. Partinin dör· 
dancü bayak kongreııl, bu ıhı 
anı vaalı, cumorlyetlo devlet 
olarak vaıııf lırı diye kabul etti. 
Cumorlyet halk parllıılnln ana 
nıııf ları artık bir aıyısıl parti· 
nln dıt lfıdeııl değil, TOrklye 
cumurlyetlnln kanuni ıekllde 

lfıdeıtdlr ; Kamutayın önflmfts· 
deki çahımı yıhndı bu vasıf. 

lıun "teekllıitt esaelye kano
nunda devletin uııfı olarak 
taerlbl mukarrerdir ; lıte dere, 
yeni TOrklyenln kurtulaoundı 

eldo~u gibi kurulu~uoda da 
Cumurlyel Halk Partlılnln Amil 
olmuı1 ruh olmuı oldoğuoo, 

tam hl r devrimci görftt Te göı 

terltl ile göz ônOoe bu ııuretle 

koymuı oldu. 

vasıtayı malik olan bir dOımıQ 
karımudı dıhı fazla mukne• 
met lmkAnını bolımadık. l.Jloı· 
far ııosyeteılnln Jtılyı'nın bG· 
tan harp kıldelerlnl ayıklar 

altına ıldıtını blldlrlrfı. ~ 

Denllmektedlr. 
Son dakikada ılının haber· 

lere göre konıey glılt olarak 
içtima etmlıtlr. 

M. Eden, Habeılstan mu ah· 
b1&1 Vılde Maryam'ı konııey 

lçtlmıını lttlrake davet etmta 
Te ltalyan murahh11 heyeti. 
.batta Baron Alolzi olmak Qzere 
bono protesto ederek terket· 
mittir. 

Cenev.ıe, 11 (Radyo) - Ba 
ııabab M. Edeü M. Pol Don· 
kur ile mClzakerıttı balon· 
muıtur. 

M. Eden 'in temasları : 
Cenevre, 11 ( özel ) - in· 

gllle Dıt bakanı Lord Eden 
bogftn ııabıbleyJn Ta.rtlye ha· 
rlclye nazırı Tevfik RG.ttd 
Araa, OoGçler komlteııl baıboı 
M. Madaryagı, Felemenk hırl• 
clye nazm, Şimal de•letlerl 
murahhaııları •e Frınııız mu• 
nhbaeı ile görDtmllı, öğle ye· 
meğlnl genel sekreter M. Ave· 
nôl ile birlikte yemlotlr. 

loglllz delegaıyonundan 11öz 
ııöylemeğe aatlhlyettar bir ıat 

Huaıı Ajıoıı muhabirine ; M. 
Eden'ln bu gôrdımelerden 

memnun kıldığını, kendisine, 
konsey Azalarının Milletler ce• 
mlyetl ldeaHne olın bağlılığını 
göslerdJklerlnl ıôylemlıtlr. 

Btl zat; loglltere'nln tlhak 
keyf lyetloln tnlit edeceAI ne· 
tlcelerln bir mtıddet sonraya 
tehirine mdtemayll olduğunu; 

Inglltere'oln ııııamble toplantı· 

111ndı usule atd mGnıkaoal1rdan 
hııkı blrıey görGşGlmemeslol 

temin edeceğini beyan etmlt 
ve Hıbeı mnrahhıııının aHım· 
ble toplaotıııını iştiraki dolayı· 

elle bir hAdlııe çıktığı takdirde 
auımblenln hızfrındı fevkalade 
toplantıya çığırılmık Gzere da· 
ğılma kararı nreceğlnl ve bu 
mGddet zarfında da zecri ted· 
birlerin olduğu gibi bırakılacı· 
ğını llAve etmittlr. 

Mısır'da yeni 
Kabine kuruldu 

Nahas paşa 
Başbakandır .. 

Kahire, 11 (A.A) - Nıhıı 

pıea tımımlle Vefd . fırkaııı 

meneoplauudın mftrekkep olan 
kabinesini tetkll etmlttlr. Ken· 
dlsl bııvek&let ile ııhhlye ve 
dahiliye nızırblı:lırını 6zerlne 

ılmııtır. 

Kahire, 11 (Rıdyo) - Yeal 
Mıııır kabinesi ,o tekilde ko· 

rulmuatur : 

Bıtvekll : Dahiliye nazırı : 
Sıhhiye nazarı : Nıhaı paıa. 

Hariciye nazırı : V ııııf pıt•• 
Harbiye n b•hrlye nazm: AU 

Paıa Fehmi, Adliye nazarı : 
Mahmud, Ticaret nazırı : Ah· 

dCluelAm. 

Bir tören 
Pırlıı, 11 (Özel) - İngiltere 

garbiye nazırı, Arreı'ln bOyftk 
kllleeılnde, Franııa'dı maktöl 
dftıen Ingtllz'lerln t hAtıraııı•• 
hflrmeten dikilen Abidenin ki· 

ıat ıe11mlnl yapmıttır. 



Dıık'tın yıııhyor: 
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lertnde yıpılıa TOrkepor ku· 

hlıııu bayı~ "oagreılode çok 
llaalı Ye i5nemll itler Gzerinde 
dtırntdo, Geregen kırarlar aho· 
da Ye bu korumun tııe ve 
1
deel çehreıl belirtildi. 

l.ongr'de bulunduk, gö:Gtd· 
lere katıldık ve dinledik. GCl· 
deten yol11r, TGrk cımlıunıa 
leaecttğl gayelerin ptl;flzsllz ve 

le11ıtz olarak belirmesine yarı · 
''Ctk: bir dorum ve ıeklldedlr. 

leni nlzımoıme spor ruh 
•e karakterinin gerçekten bir 
art\eğldlr. Tam bir merkeziyet 
rolq Ye slateml gGddlmflt ve 

11 eıııılın göre nhamaıme 
~1Palarat onay eğleml tamım· 
b '111ı1tar. Buna berkeı gibi 
laler de ıevlnlrlz. Bundan 

~llrı hakiki bir sporcu dhlp 
ıa Ye dftzenlnln karulıcağını, 

'Por fılerlmlzln yolunda te 
Ktrcı1uı11Gz yGrGyeceğlnl dCltCl · 
'etek ınfnlrlz. Yeni nlzamnı 
~ilin buyurukları ile yıpıla· 
~.. bııka, bııb itlere ıld 
'-h1111tnımelerlo de Ttırk ıpo 
llıoı yeni bir gldlı ve hız 
•er ~l eceglnl ummaktayız. Bu 
~ er tamımlındıktın ıonn 
~romun veçhrılerl tamamen 
~ llrecek n genel ııpor hare· 
etfertal gönClllerlmfzln lııtedlğl 

llbı aeyredeceğlz. 
~ lGrk ıpor korumu bGytık 
011'-rrıl yeni nlzemaımeyl gö· 

tGttrken çok e111lı ve Gaerlode 

~l: dorılmağa de~er bir madde 
klunda dı ozon mtıa.kaıalar 

•e gOrGımelerden eonn kara· .. , 
111 

1 ılmıı bulunuyordu. Bu 
l •ddenln de diğerleri gibi 
lrk ııporona dolu faydalar 

l•tlrmeıılnl temenni etmek bf. 
.._ baılıca ödnlerlmlı ara 

'-da olmakla beraber pek te 

i.~lode olmadığını ılJyJemek 
"'eriz. 

le leni nizamname ıpor bölgt:· 

t~lıaı yalnıı 'ilAyet merkezle· 
, e Yermektedir. Bu hClkme 

~r"•k uıak baıgeaı de 11 ,.ı. 
1 çıhımaıına ıon vermlı bu· 

~'1Jor. İki gQa önce genel 
~ kıohktan aLnan buyorukla 

~I teeyyGd etmfı bulunuyor. 
~ dlılpllnl 'e karıılıklı ıaygı 
'a lllından gerekil bulduğu· 
, Ilı ba bayorugun ve nizam· 
~'1enln yeni maddeılnlo, ııpo · 
~ hıkltaf etmlı kaza merkez· 
'G için olıcığını da açıkça 
t~911lek icap eder. Bence bG· 
'PG kongre aldığı hu kararla 

'iltl''Q çok llerlemlı 'e birçok 

1 
Jet merkezlerlle omuı omuıa 

~lttaıı kaza merkezleri ıporunu 
" tgllnloğa ınkedecek mıhl· 
''ta e görmekteyim. 

~ll Yılhk( onblr ) devamlı, 
•kıt ve \lerlmll bir çalaıma· 

Pazar 
Günkü Maçlar. 

---••-+••• 
Pazar gOnd ikinci devre ltk· 

lerfnlo tehir . edllmlı miisaba· 
kılarından ikl11I yapıldı. İlk 

oyun Alt1Dordu·Egespor tıkım 
lerı araıında yapıldı . Altınordo 

birinci dnrede tımımen hA· 
kimdi. Fakat Egeaporon genç 
kalecisi fedak4r oyunu ile Al· 
tınordu'yı gol yaptırmadı. İkin· 
el devrenin onuncu daklkal!lndı 
rüzgarın yardımı ile oynayan 
Egerıpor'lular Moımmer'ln aya· 
ğındao bir Hyı kuandılır. Fa· 
kat iki dakika sonra Said şahsi 
bir akınla mukabil sayıyı çı 

kardı. Devremin 24 Gucil ve 

35 inci daklkalarındı Alt1Dor · 
do daha iki 1ayı bzınarak 

oyunu 3· 1 galibiyetle bitirdi. 
Altınordu bu maçta çok ferla 

oynadı ve h'r ııtırprlı tehUkesl 
atlattı. Bu maçı lzmlrepor. De
mlrepor mOııabıkaeı tıkl betti. 
Izmlrspor'un faik oyoounı au· 
cak yarım ıaat kadar dayanın 
Demlrepor takımı birinci dev · 
renin 31 inci 39 uncu ve 
41 inci dakikalarda 3, 27 inci 
29 UDCU ve 36 ınC\ dakikalı · 

rındı dahı ftç gnl yldl ve 

oyunu 6 • O kaybetti. Sıbıh· 

leyin Balk eahaaındı ayni ko· 
lGblerln B. takımları k1ırııla1h. 

Ahınordo · Egeııpor'o l 8, İz 

mlrepor · Demlrepor'u 4 O K. 
S. K. · Buca'yı 3 2 mağhlb 
ettiler. 

Ankara'da maçlar 
Ankara, 11 (Özel) - DankQ 

llk mıçlarında Ankara gücQ 
3-O gençler blrlfAlnl mağlup 
etti. 

Istanbul'da maçlar 
İstanbul, 11 (Özel) - Dtın· 

k6 maçlardı Fenerbahçe 2-1 
Güoeı'I; Beılktaı ta 5-0 Bey· 
kozu yendiler. 

dın ııonra iki gOn önce bölge 

çalıımaeına 1100 zermlı balonu 
yoroz. Vilayetimiz KGtahyı'ya 

bığlınmak eeref ini elde edl 
yoruı, fakat bu bı~lanıı hiç 
de fıydalıı olmıyacaktrr. Yılın 

baıkı, bııka mevsim ve ayla· 
rında bir çok tornonlar yıpan, 

geziler dazenleyen Uoık ııpor 

blUgeslnln bo önemli öde,Je. 

rint KOtıhyı merkezinden ldı 
re etmek pek dl mGmkQn ve 

kolay olmıyıcıktır. 

Sporumozo tez zamandı iter· 
le!mek ve lııtanllen dereceye 
çıkarmak gayeleri gtıdCllftrken 

bu tekilde hareket olunmasını 

gldlıe ııd ııyıcı~ım. Nihayet 
T6rklyede kaza halinde bulo· 

KADIN 

Kozmopolit 
..... 14 -

~~•d.m T6rpen ho m6s11 · 
~._ •ermekte tereddad göı· 

t'lı edt Hattl bir de kahve 
~ .._,k için kalktı. Fakat On· 

•t: 

'-b · Zahmete glrmeylnlı. Ben 
~eyt hazırlarım! Dedi. 

"-ı._•dı1n Ondrn, zifaf gece· 
' bQ ııabahı, hlll kendi 
"lıl llıaın zifaf geceleri 11bıhı 

fırıedlyordo . Bunun için: t' Fıkat, kısım! Dedi. s.,a 
~ baltln. Bırakta kahveyi 

O- ••rlıyıyım. 
)"9 dre,, yeni denla; ba çok 

~falı lagllts kıu hayretle 

VE MAHRACA 
a~ri Roman 

J. L. Mortendea 

Madam T6rpeo'e bıkta \le: 

- Yorgun muyum; fıkıt ne· 
den yorgun olayım, ııevğlll Ma 

dım? . . Diye ııordu 
Madım TOrpen'ln hayreti, 

genç ve dabı bir gGn nll On· 
drn'ln hayreılndea bilyGktl, 
kendi kendlelne: 

- Kız, ııankl yarım 11ardan 
beri evll lmlo gibi hareket edl· 
yorl Dedi 

Ondrev, kocııı Erbert'e: 
- Kahveyi naeıl lçerıln, iyi 

hatarlıyamıyorum. Şekerli mi 
lçerııln. · Vallahi bllmeyorum. 

Söyle ... Da... Kahveyi çabuk 

ödemie'te spor yf1kseliyor 

!\. S. K. 
Pazar gftnkO Ödemlı tenez 

zfthft, K. S. K. lılara değeri( 

Ödemle gençllğlle dört ııene 
sonra temaıı fırsıtınr verdi. 
Birinci karıılafmalarında, ıon 

dakikalarda attıkları ancık bir 
gol tle galip gelen K. S. K. 
JılarlD bu defakl tem111lara ha
kikaten merak ile bekleniyor
du. Ödemlo'lller, Altıuorda ta· 
kımımızın mağlup olduğu Ay. 
dında ve oranın mubtelhe ya · 
kın en kontıtlf takımını sıfıra 

mukabil altı gol ile yenmlıler· 
dl ve son zamanlarda hiç mığ· 

lublyet yftzfl görmemhlerdl. 
Bu itibarlı neticeyi K S.K. lalar 
aleyhinde daoan~nler çoktu . 

Hakem Ôdemlo'll Kamahn 
idaresinde ve çok kalabahk bir 

halk önünde oyuna bıolındığı 

zamao, Ödemlıli'Jerlo ahenktar 
ve heaapb oynadıklırı, ban• 
mukabil K . S. K. lılar'm dı, 

son zamanlardı İzmir tıkım· 
larınıo dtııtüğG acı neticeleri 
unutturmak ister gibi daha 

derin paslarla enerjik bir oyun 
çıkarmak istedikleri görülG· 

nan Uvak ve Bandırma bölge· 

lerl bırakıleayd' bun.dan hiçbir 
zarar gelmediği gibi çok b6yClk 
faydalar da elde edilebilirdi. 

Bir çok yerinde kırarlar 

alan, ttırk ıporunı yeni bir 
hız n hamle \leren bGy6k 
kongrenin bu lede dıha çok 
haeeas olmasını dilerdik. Zaman 

ve hldlııat dtııGncelerlmlzln 

doğruluğunu belirtecek ve eııkl 

duruma dönftlecektlr. Fıkat 

aradaki bekleme .levreıl hisler 

için zararlı olacak, gfdltlmlıe 
engel teıkll edecektir. 

Ti1rk spor kurumunun yeni 
\le ldeıl çehreılnl gördrken, 
bu eksiklik de gözGmden bir 
au kaçmıyor. . Yuıuf Aysal 

içeceksin.. Hlllyoreun ya.. Sen 
koneoloııa gideceksin. Ben de 

eve döneceğim, flllzlerlml !ıa· 

zırhyacığım. . Dedi. 

Madam Tarpen, genç kadına 
gene hayretle baktı. Ondıev 

yalın söyltıyordo. ÇGnka H · 

llzlerinl hazırladığını çok iyi 
biliyordu. 

Eıbert çılup gitti \e iki ka· 
dın yalnız kaldıgı zaman On· 
dre\I: 

- Yalnız kalmak hteyor· 
dom; dedi. Aklamda delice bir· 
ıey var, bono ılzden ııormık 

lıteyordum. Sonra.. Bizim ar· 
tık ııon gGalerlmlzdlr. 

Oodrev bir sandalye aldı ve 
Madam Ttırpen'ln tam önflne 
oıurdu. GGzel mavi gözlednl, 
.Madamın gözlerine dik.ti. 

- Slıden ne lıteyecektlm, 

bUlyor maıanu? Diye eorda. 

yordu. Bo itibarla oyun, bfttt'la 
devamı mtıddetlnce çok zevkli 
ve çok heyecanlı dakikalar 
arzederek geçli. 

ghiocl devreyi lbtahlm'ln 

ayığ1Ddan bir gol ile gıllp hl· 
dren Karoıyaka'hlır, ikinci haf· 
tayma, hem rtızg4rı, hem gG 
neal aleyhlerine alarak baıla 

dalar. Bu denede K. S. K. 
mlldafaas1Dın gftzel oyoou kar· 
tl81nda Ôdemlı'lller daha az 
hiicum yıpa blldller. Fakat bu 
hftcomlarının her biri bftyClk 

tehllkefer gösterdi. Nitekim boa· 
lerdan blrhlode hakem, golle 
neticelenen bir penahı nrdl. 
Maamaflh boadao enel K.S.K. 
hlar ikinci gollerini atmıı bo· 
lonoyorlardı. 

Oyunun sonlarına doğro sol· 

dan yapılan bir inlete Karııya· 
kalı'lar. Üçtlncil kollarını da 
kaydettiler ve oyunu 3-1 galip 
bitirdiler. 

Oyonon tektik cihetini daha 
fazla l11h etmeden 111rlın11ar, 

ıuraııını memnuniyetle kıydf'.t· 

mek llzımgellr ki, Ödemle 
gençliği bo aahıda bize çok 

eeyler vadetmektedlr. Denebl· 

lir ki İzmir fulbolu karııııanda 
bugGn bile boy ölçtııecek bir 
vaziyettedir. 

K S. K. la 'l1rıa karıılaohk· 

ları Altınova ko1Gb6ne, bagln 

için ea kunetll rakip, yeni 
tetekkGI eden c Ödemlı ıpor > 

korolodor. Her yeni teıekktıl 

için ııöylenen: 

- Acaba kuvvetle tutuna· 
bilecek mi? ... 

- Ömrft ozon olacak mı ? .. 
Tarzındaki ııözler bu kurul 

için ııöylenmlyor, çftnkft bıı · 

kanları bulanın eıkl futbolcu 

bay Fethi, glrlıtlği her ltde 
naeıl muvaffak olmoşııa bunda 

Bllmeyorum .kızım .. . 

Bana kAğıt açmanııı, fa· 
lıma bıkmınııı isteyecektim. 
Delice bir fikir .. Değil mi? 

- Ne dedlnlı, kızım? N.e 
dediniz? 

- Siz bana iyi lıi.Ambll fah 
RÇhğınızı söylt<memiımtydlnlz ? 
Sonra .. 

- Sonra? .. 
- Bazı sizi tınıyıolardın 

duydum; ılzln açtığınız lıkAm· 

bil falltrı çok laabet edermlo .. 
Stz her vaziyeti, daha doğruıu 
teıikbaltn her gizli cihetini 
masa Gzerlae yaydığınız kağıt · 

lardao mftkemmel 'urette gö· 
rilrmi11ai10Clz! .. 

- Kızım, ben size IAf ol 
sun diye böyle ıöylemlıtlm. 

Bııkalarının ııöyledlklerloe ge· 
lince... Bunlar da boı llltan 

ibarettir. Ben Au.Jıın itleri•• 

•erilecek tir. 

da muvaffak olacaktır deı:lll · 

yor. 

Ôdemlı. 
• • • 

Bayıt, enerji ve eenet fıt· 

kıran bir yer.... Sımlmf, çalıı 

kao n ne yaptığını bilen bir 
gençliği ur. Öyle Hnnedlyo· 
rom, kendilerini lsmlr ııahıla · 
rından memleketlerine muzaf. 

fer göndereceğimiz g6nler uzak 

dtğlldlr.. C. K. 

hiçbir ndlt karıımak lıtemem. 

Ne de mubdderatın tecelllııl 
ile uğraımık lııterlm! 

- Sevgfll Mıdım .. Pekaz 
ıonra, ıılıden ayrılacatım, osak· 

Şimdiki halde Franııa'nın 

iki galibiyeti vardır ve bııta 

gdmekıedlr. Felemenk'ln bir 

galibiyeti •ardır. 

Taymis 
ilhak kararı hak· 

liıra gideceğim. Ktmblllr; Bel· kında ne dOşfloflyor? 
ki de blrblrlmlsl bir dahı gö-
remeceğlı. Soora.. Gittiğim 
uzak aeyıhatten. biç dönmemek, 
oradın dıbı u11k yere, ahrete 
göcmek te var! Bonon lçla be. 
nim bo ricamı kabul ediniz. 

- Fakat, lsklmbtllerlm yok! 

Ondrev cebinden bir deııte 
leklmbll çıkarda .e: 

- Beo lık4mbll getirdim! 

Londra 11 (Rıdyo) - (Tay· 
mlıı) ıazeteal, ilhak kararını 
ilin ederken Mo111ollnl'nln ya· 
nanda Almanya Almanya, Jı· 

ponya, ! •oııtorya, Macarlıtan, 

Breıllya ııeflrlerl ile Arnnut· 

lok mııılahatgGaarıaın bulun· 
mılarını dlkkıta 11yan bir hl · 
dlıe olarak tellkkl etmektedir. 

Ded. - Sonu var -

1 N-b 1 . E 1 I Cuma gOnfl 4000 o e çı czane er 
ı---------• Göçmen daha gelecek 

Ba ıktam Kemeraltında şı . 
11, Kınntlna'da Etref, Ke· lıtanbol, 11 (özel) - Öa6· 
mer'de Kamer, Abancık'ta mladekl Camı glnl ikinci 
Ahmet LGtfl, Etrefpaıa'da Eı · kıfile olarak Romaaya'daa dört 

relpap eaanelerl ac-ktaı. bin g6çmea gelecektir. 



lnebolu Facıası Mes'ulle
rinin Muhakemesi. 

Kaptan Mebmed Ali, Hamule Alma
sı için Çekilen Telsizi Anlattı, Zeke. 
riya, Suçu Bulunmadığını Söyledi. 

~_,.._,..~_,..~--_,...,....__,.._,..._,..~-

lnebolo faclaaıaa eebeblyet 
vermekle m11non kaptın Ahmed 

Naim oğlu Mehmed All ile Qçüoca 
mıkfnfıt İsmail oJlo Rami, haı 
mıldnlst Cemal oğla Salim, 
ikinci makinist Sayld oğlu Js . 
mail Halid ve Dentz,olları ldı · 

reel lıletme kısmı ıefl Mehmed 
Nuri oğln Zekerlyı'nın moha· 
kemelerlne don ığırceza mıh· 

kemeslnde bıılaomıı, öğleden 

enel ve eonrı iki celeo ıkde· 

dllmlıtlr. Maznunların vekil· 
Heri Babı, Halid Ted lk ve 
Nuri Fettah yerlerinde bolu· 
noyorlardı. Ayrıcı İstanbul 

baroeondan Ahmed Erduran, 
Slnın ve Raıtd maznunlardan 
Zekerlya'nlD vekili idiler. Mu· 
hakemeyl dlnlemeğe gelenler, 
bOyt'lk bir kalabalık teıkll edl· 
yordu. 

Mahkeme heyeti; reis Sılreyyı, 
aza Sabit ve lımall, mftddel· 
umumi muavini Şevkl'den mtı · 

teıekklldl. 

Enel4 maznunların hjhlyet· 
lerl teıplt edildi, Mehmed Ali 

kıptın, 48 yııında yüksek mektep 
mezuna. evli ve bir çocuk bı· 

bau, maznun Salim, 34 yaşında 
Ticareti bahriye mektebi me 
zona, Oç çocuklu ve nli, diğer 
m11nun R•ml, 1323 doğumlu, 
deniz çırkça mektebi mezunu, 
nll, bl r çocuk babası, maznun 
HıUd, 39 yaşında Ticareti hah· 
rlye mektebi Alisi mezunu, evli 
ve loletme ııeft Zekeriya 46 ya · 
ıııodı mtUklye mektebi mezunu 
ve bekar olduğunu eOylemlı· 
lerdlr. 

Reis, istintak kırarnameelnfo 
Ôkunacağ1Dı ıOyledl, kararname 
okundu. 

Kararnamede Mehmet Ali 
ve Rami kaptıoların hareket· 
lerl Tftrk ceza kanonunun 383 
üoctl n Zekerlya'oıo 240 ıocı, 
Sılfm ve Ballt'lo de yine 383 
anca maddeye gOre maznun 
ııfatlle muhakeme edilmeleri 
letenlyordu. Ehli vukuf ve 
ölGm raporları dı okundu, ehli 
vukuf raporlarıodı suçun md· 
ıebblbl olarak biri acl, ikinci 
ve GçGnca kaptanlar ile çarkçı 

baıı Salam ve ikinci çarkçı 

Ballt'ln hamule tooıjından 

fazla ynk yakledlklerlndeo 
bıhıedillyorda. 

Boğolınların 11 klıl ve kay· 
bolıolarıo da 7 kiti oldukları 
bir raporda okunuyordu. 

Mersin, Slllf ke, Ana mor, 
Antılyı ve Al Af ye liman reislik· 

lerlodeo İnebolu vapurunı bi
nen yolcuların 1111yıeı Ue yftk· 
letllen eşyanın ton on o ve · kilo · 
eonu bildiren telgraf Jar okunda. 
Bunlara gOre vapura 775 ton 
ve Alalye'deo de ayrıcı 550 
çuval yük alındığı anlaııhyordo. 
Suçlulardan işletme eefl Zeke· 
rlyı tarafından lnebola vapo· 
ronı gönderilen telsiz okoodo. 
Buodı; Antalyı'dan 250 ton 
Peralnll çiftliğinden 150 ton 
hamule alınmaaı emedlllyordu. 
Mahalli nk'adı tahkik.at yapan 
comorlyet maddelumumlal ile 
polis komiserleri tarafındın ya· 
pılan tahkikat ve tetkikata ılt 

zabıt varak111 okundu. Bunda 
htdlıe yerinde araıtırma ya· 

pıldığı, fakat ceıed boloaımı· 

dığı blldfdllyordo. 
Bundan sonra İnebolu kap• 

' tanı Mehmed All'nlo lıtlcvıbı · 
na lıaıldodı . Sorolın ıuıllere 

cevaben Mehmed All kıptan 
Antılya'ya gelinceye kadar na· 
1111 yok aldığını aolatmıı ve 
demittlr ki: 

- Haf lf olan hamuleyl gü 
verteye koydurdum. Vapur An· 
talyaya gelince acenta, lıletme 
ııefloln telgrafını gö1terlp: 

- 200 Ton yak alacaksın, 
dedi. Hono dı aldım, aldığım 

yok miktarını göre hlraz ede . 
cek vaziyetim yoktu. Ç6nktı 

bu miktar fazla deglldl, vapur· 
dakl hamule 450 ton olmuıto, 
hatt4 gece ltletme şef ine tel· 
sizle 150 tondan fazla alımım 
demiştim, lıletme teli 200 ton 
içi o emir vermlttl, en sonra 
geminin hamule miktarı, gemi 
k4tlblnln eôyledlğloe göre 77 4 
tonu bolmuştu. 

Eı,yamn gemide lstlf ine ben 
nezaret etmedim, bu vazife, 
ikinci ve OçOncG bptıolara 

aittir. Ben yalnız kontrol ede· 
rlm. Kaptan burada, yGlderlo 
vapura nasıl istlf edildiği hık· 

kında izahat verdi, halbuki 
okunan raporda, !gemideki ha · 
malenin istifi iyi bir ıekllde 

yapılmamıt olduğa bildiriliyor· 

duı Kaptın, bo raporon iyi 
tetkikat yapılmadan yazılmıo 
olduğunu eôyledl ve: 

- Kalldenyı boraundı va· 
por .J5 derece mil yaptı, çClnkO 
r0zg4r vardı ve borada rotı 

değltmlııtl. Fakat tehlike yoktu. 
Vapoa:on meym, yalnız puelaya 

tealr eder. Rotayı de~lıtlrlrk.en 
eberlyı bu hal olur. 

Su tanklarında da en vardı. 

Bunlar muvazeneye yarar. Dl· 
ğerl k:uımeo dola idi. RadoHan 
eonra Adalar denizine glrllfyor. 
Borada ıdalır eık sıktır. Bu· 
rada npor, meylller yaptı, bu· 
no bertaraf etmek için eıyıla· 

rıo yerlerini detlıtlrdlk ve 
Saib adHıoa kadar bu böyle 
devam etti, adılar arasında da 
bir defa meyil yaptı, Sılpler 

ıdaeandı aert bir yıldıza, yani 
poyraz rilzgArıoa teeadaf ettik. 
Salp adaları, İzmir körfezine 
20 mil uzaktadır. Kösten adı· 
ıına kıdar geldik. kaptan, bu· 
rada, vapurların körfeze girince 
DHıl bir yol tıklb ettiklerini 
anlatmış ve demlıtlr ki : 

- Kasten adası, ırız11ıoa 

geçildi, yedi mil seyirden eonra 

sert yıldız yani poyru rGıg4rı 
başladı. Eoyıyı tayfalar, bir 
taraftan diğer tarafa naklettiler, 
ben yakarıda idim, vapur, yana 
yaımıotı, yolculardan da milra· 
caat edftp yardım etmek tekil· 
f inde bulunanlar oldu, peUkao 
feneri yanında rüzgAr ıılddetfql 
artırdı ve gemi blrde-n tomba 
olda. Sular, iskeleden kömOr 
lftğe ve kazana glrmlıtl. ikinci 
çark91 eallm, buna haber verdi. 

Dondan sonra gemi dıha 

f1Zla meyil etti, ben yukarıdan 
ikinci kaptana gayret edilme· 
ılnl emrettim, icap eden ted· 
birleri almalarını bildirdim. 
Aıığıdın gene ıeııleodller : 

~o ocaklıra çıkıyor, ocak· 
lar eônmek Qreredlr. MAol ol· 
mak mftmkan değil. 

Dediler. Tehltke bftUlo bft· 
tfto baı gôstero:ılıtl. Vapuru 
karayı oturtmak mftmktıo de· 
illdl, demir ıtm•i• mecbur ol· 
dom. Geminin boluoduğo yer• 
den Pelikan fenerine kadar 
olan meıafeel 7 mfldlr. 

Eğer karaya gitmek latemtı 

olaaydım, kazanın patlaması ve 
gemin.in daha fena bir tekilde 
tomba olmHı ihtimali vardı. 

Demir attığım yerin de ıu de· 
rlnllğl 25 kulaç olduğa için 
burada bir tthlike olmadığım 

hlHetmekle beraber 1 mdıd için 
dftdftk de çaldım. İkinci kaptın 
böyle mGtkll bir vaziyette beni 
bırakmımaeı ltzımgellrken vı· 

puron kıç tırıfıoa gidiyor, bir 
f Ufka lndlrlb canını korıarmığa 
çalıııyor. Geminin denilmek 
tehıtkeslnln arttağın:ı gôrftnce 
mevcud yaklerl attırayım da 
mftvazeneyi temin edeyim de· 
dlm, gemide ikinci ve üçftncQ 
kaptanlar ile tayfadan klmıe 

kılmamııtı. 

Tayfaların panik çıkardıkla· 

rım, yolcuların da ortalığı vel· 
veleye verdiklerini gôrilnce f I· 
llkaların indirilerek yolcuların 

kortarılmHını söylemek istedim 
ve lldncl kaptandın mada 
üçOoctı kıktını da orada göre · 
medlm. Ba @!arada latlkltl va· 
puro yanıttı, baıtan halat attı, 

bılat tntolımadı, 1stlkltl vapo· 
ro, halat totolamadıktau sonra 
tornlıean yaparak yanına gel· 
mek istedi, o oıldt lnebolu'ya 
ıılddetle tosladı ve ha toslama 
tızerlue lnebolo, bıtmağa baı· 

lıyıuca ben de vapurdan ıy· 

raldım. · 

Mabakeme refet, ehli hlbre 
raporlarında gösterlleo ve ya· 
pılmaeı lhım gelen tedbirleri 
almıktıo mea'ul göeterlldlğiol 

maznuna ıöyledl. Kaptan: 
- Bu raporları eneli oka· 

yayım, itirazlarımı bllAhıra 

bildiririm. Dedi. 
BU Ahara üçOnca kaptan Rı. 

minin isticvabına bıılandı ve 

Rıml dedi ki: 

- Beıılm amirlerim birinci 
ve ikinci kıptanlardır, ben 
GçGncd kaptanım. İkinci kap· 
tan hına emir vermeden blrıey 
yıpamım, Oçüncft ambara ben 
nezaret ederim, aldığım ,cıkler 

gayet gazel istif edllmiıtl. Bıt· 
tA eftvarl ve ikinci kaptan ge· 
llp baktalar, moHfık boldular. 
Gece Kaledooyı burnuna kadar 

gemiyi ben getirdim, vapur 
dtız gidiyordu, borada vardiyam 
bitti, ikinci kaptanı teıllm 

ettim. Gemi burada meyledince; 
ıtharl kımarıeındao çıkarak: 

- Ne oluyor ? Dedi. SerdG· 
men ile tayfayı, bıııtakl yilklerl 
aktarma etmeleri için gönder· 
dlm, ben dtımene geçtim. V ı· 
pur dtbıeldi ve yolumozı d~· 

nm ettik. 

Kıraburon'a geldik, razg4r 
hHtı, Olak ıdaıından dönerek 
Kôsten'e geldik, bu ııradı şld· 

detli r0zg4rdın ıolar lombar 
kapakları ve frengi delllderlo· 
den sızıyordu. Köeten'I dön· 
dGl.teo ıonrı Pelikan feneri 
bııındı rftzg4r bordoya alandı. 
Gemiyi ıket tarafa meylettlrdl, 
bu sebeble ıular, yine vapura 
gfrmeğe baıladı, vadlyaya ikinci 
kaptana çıktım, stharl kôprO· 
eOade Ye malAzlm kaptanla 
birlikte Miler. 

- Solar giriyor, ne- yıpılım? 
dedim. 

Bnclelerl attır, dediler. Am 
bara ıo girmemesi için bütQo 
Hfml göstordlm, fakat tehlike 
nrdı, tekrar ıClvarlye gittim. 

duıı:ı: 

Pelikanı geçlnoe bu vaal· 
yet kalkar, ılı va~lfenlı;e defam 
edio, dediler. Fakat bira& sonra 
imdat dddüğft çalındı. Emir 
almak için lldncl kaptanı ıra· 

dım, hulımıdım1 ıfharlyl ara 
dım, balımadım, bls vapurun 
kıo tarafında çarkoı bııı, Mft 
lblm kaptan ve Lostrom ile 
beraberdik. O ıırada karşıdan 

bir gemi görOodü, .bu İstikbal 

vapuru idi. Filikaları İkinci 
kaptan ve sft 'arl mayna tıttfr. 

mlıler, gltmlıler, Denize beı 

sandal atttrdım ve beı dakika 
içinde 200 can kurtardım, fili· 
kılardın birine lktool kaptın 

biniyor, fakat 20 kiti bOcom 
ediyor, f Ulka deniliyor ve 
içindekiler denize dôkGlftyor. 
Vıporoo da batmasına heıı da· 
klka kala biz de kıç tarafıau 

dealze atladık. 

İstikbal vapurunun atllğı ha· 
lata tutundum ve bent kortır· 

. dılar. İıtfkbal vapura kıç tırafı 
halat attı, bizi çekeceptl, fakat 
vapura bağlayamadık. Yalnız 

bir kişi, istikbal vapuru çok 
yakın geçtiğinden İnebolu va· 
purundan bu vapura atlayabll· 
mlatlr. Ben lstlkbıl vapurunun 
loebolu vapuruna tosladığını 

görmedim. Vapurda müvazeneyl 
temin için eu tanin falan yok· 
tur, eu fazla azalınca kazana 
ıo ıhnır. Baıııa ve kıçta lklıer 

tane içme euyo tankı vardır. 

Vapura yftkletllen hamolenln 
latif inin de iyi olduğunu eôy· 
Hyen maznun, Antalya'dan faz . 
la yük ıhnmasındın kaplının 

mes'ul oldnğunu blldlrmlı,tlr. 

Diğer maznun çarkçı Salim; 
letaobol'dan 89 ton iyi eo al· 
mıa olduğunu, ;vapur batarken 
makine dairesine giren suların 
gdverte üzerinden yolcuların 

dalma geıladfklerf yerden gel· 
dlğlol eöylemlo ve demfatlr ki; 

- Geminin fazlı meylet· 
meal Gzerloe eulır makine dal· 
resine Rlrmeğe bııladı, vapur 
dı lstoper edince on dakika 
makine dalreıılode bekledim. 
btlm dereceel 130 do. Suların 

makineye yOkeeldlğlnl kaptanı 

haber verdim, on dahfka bek· 
ledlkıen sonra ben de yukarı· 

yı çıktım. 

Yak atmak soretlle vapurun 
müvazeneelol temin edebilirdi, 
0000 için eftvarl yftklerl ıttırı· 

yordu. Üçftncd kaptan da eu 
lattırmığa çalıııyordu, 11lları 

lodlrtmlıtl; halk bu eallar Qze· 
rlne blnmlıtl. Gemi tayfaları, 

son vazlfelerlol yapmağa çılı· 

tıyorlardı. isyan vaziyeti yoklu, 
bence; boğulınlır, ikinci kıp· 
tanın indirdiği fılıkıya blnmlı 

olan yolculardır. 

V apar demirledikten eonra 
batıncıya kadar yirmi dakika 
geçmlıtlr. Herkese trbllslye dı· 
ğı dılmıotır. 

Diğer mıznuo ikinci çarkçı 

Halid de ayni izahatı verdi ve 
kömdrlGğe eu eızma~a haşla· 

yancı kömftrcQye mAnl olma· 
11nı bildirdiğini, sonra gemi· 
olo durduğunu anlattı, bizim 
hiçbir dlkkatelzllk ve tedbir· 
siıllğlmfz yoktur, eoo dakikayı 
kadar vazifemiz hıııında bolun· 
dok, &Ovadyl haberdar etmek 
sarettle de bize terettftp eden 
vazifeyi yaptak, dedi. 

Bundan sonra loletme ıef 1 
Zekerlyının htlcvabıo~ batlaodı . 

- Mer:lo'de bulanan ine· 
bolu vapuru ıftvarlelne Antıl · 

ya'dan 250, Perelnll çiftliğin· 

den 150 ton eıyı almak Qzere 
telsizle emir verdim. Antalya 
için verdl~lm emir kat'i mahl· 
yette idi. Fıkıl Perelnll çift· 

lzmir Liman işleri idaresi umll 
müdürlüğünden: 

~arııyıka'dı Oıımanıade me•kllndekl deni:& banyolarıaıo 

üç ıene müddetl;ı klralanmaeına talipli çıkmadığından bit ı 

milddetle kirası açıh artırmığa konutmuıtor. Aıtırm •l5 Mayıı 9 
cuma günil 111t 16 da yapılıcaktar. İıtellllerln bir senelik 

_ hımmen bedeli icarı olan 1900 lfraoan yOıde yedi buçuğa 

betinde teminat akçesini Uınan işleri veıneılne yatırmaları f 

tıoınmıı mllli bir bankadan teınlııat mektubu ~etlrıneJerl 
zımdır. Fazla malumat almak lıtlyeolerla bilro ıef lfğlne iP 

caatları ilin olunur. 1185 9 12 

Istanbul Gedikpaşa jandarma j 
tın alma komisyonundan: 

Jandarma dikim evinde yapılacak fantla ve çorap için ktı1 

nılmak ftzere beııblo kilo yüo fanllA ve ıhı hin kilo ytlo ç 

ipliği ile dört bio be110z kilo pamuk çorap ipliği kapah 
ekelltmeelne korımuı ve ekslhm,,nln 19,mayıs,936 günlemeÇ 
gftoü saat 15 te yapılması mukarrer buloomuııtur. Buolar10 
eaılanın bedellerlle ilk güvenmeleri aşı~ıdı ya1ılıdır. Hep• 
bir letekltye ihalesi cıfz olduğu gibi fanll4 Ye çorap yün f 
lerlnln bir ve pamuk çorap lpllğlofn bir istekliye ihalesi 
caizdir. Eksiltme Gedlkpaıadı jandarma dikim evi binası 1 
deki komlayonumozda yapılı1caktır. Şart kAğıdı ooıltı kurut 
del mukabilinde komisyondan hergtın alınabilir. lateklllerhı 

yeceklerl kaleme aft ilk gftvenme mıl eaodığı ~makbuzunu f 

muteber banka kefalet mektubunu ve artırma ve eksiltme k 
nanda ve şart k4,dında yazılı ealr belgelerlle havi teklff ,. 
toblarını eksiltme eaatinden bir Hat evveline kadar komlıyo 
bulanmaları. 
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llğlndekl eşya için olıo emirde 
sftvarlye eerheıtll hareket ver
mlotlm ve buna da telsizin al· 
tına ya o gece nya Pereembe 
gftnQ &11t 10 ı kadar telsizle 
veya yıldırım lıaretll telgraf la 
blldlrmeslnl yazmıotam. Bana 
bildirmeden bo eıyayı almıo, 

benim bo lıte ne alıtlı:am, ne 
ne de vazifemi aollstlmıl etmek 
gibi bir vaziyetim olabilir. 

Rokoko amme eahttlerlndeo 
mobatlr Ali ve karası Ayşe 

dinlendiler. Bunlar Alanya'dan 
Izmlr'e gelmek Qzere vapura 
blndlklerlol söyleyerek demie· 
terdir ki: 

- Alıoya'dın vapura ytık 

alırken Mehmed Ali bpıan 
mQtemadlyeo: 

- Bıoka yak almam. 
Diye bağırıyordu. Köıten 

ıdaaına kadar 1 yl geldik, fakat 
Kôıten'de ğlddetli bir rftzgAr 
çıkınca vapurun telsiz memuru 
Zlya'ya eaat kaçta lzmlr'e vı· 

racığımızı sorduk, eaat dokuzda 
varacağımızı Btyledl, biz de bıı 

esnada telsiz memurunun dıi · 

reıl öoilnde bulunurken telelz 
memuru: 

- Imdıd! 

haretl verdi, memura : 

- Ne var, ne oloyoroz ? 
Diye sorunca: 

- Gemi batayor. Cevabını 

verdi, bir de bıktık, gemide 
panik batlıdı, kaçın kaçana .. 
Han da kararmııtı . En ıoora 
birinci ve ikinci kaptanları le · 
liıle aıağt yukarı kotuıorken 

gôrdftk ve ftzerlerJmlEe caokor· 
tıeranları geçirdik, bir de iten· 
dlmlzl İstikbal vapornndı bol· 
dok, oaeıl alındık ve kurtarıl· 
dık bllmlyoroz. 

Şahitlerden Mahmud gelme· 
mlıtl, mahkeme heyeti, Mıh· 

mud'on lhzaren getlrllmeaioe, 
İ&taobal, Merelo ve İnebolu ile 
Orda'da bulunan birçok oahlt· 
lerln mahılll mıhlemelerl ta 
rafından htlnabe ıuretlle ifade· 
lerlnln alınmaeına karar veril· 
mlı ve muhakeme 8 Haziranı 

bırakılmıotır. 
• • • 

Ietınbol'dıxı Muharrem De· 

f>OOO 00 faollA yftll 
llğl. 

6000 00 çorap yilO 
lfğl. 

4500 00 çorap p• 

ipliği. 

8 12 16 2284-1104 
nlzaltı adındaki dalgıç Ue 
kadıılarından mürekkep 
grup, körfezde bıtmıo olao 1 
bolu vapura ambarlarındaki 
yayı çıkarmak için gene ıt 

mlze gelmtolerdlr. 

Uıık İcra Memurloğood 
İcra dılreeloden 11tıl 

gayri menkul malların bl 
ve ikinci artırma llloı. 

Bir borcun ôdetllmeel 
haciz altına alıouık 5 · 7 · 
tarihinde kıymeti taktir •e 
zlyet muamelesi yapılın tapuO 
K&oanoevvel 929 gD.n11oi10 
sayısında kayhll tapu kay 
oygan goraleo Oettınde 1 l 1 

ile bir kahvehane, ıltınd• '
dakkAnı ihtiva eden Ua•~ ı, 
tadının karşısında bol "
bedeetanıo hey'etl amuo:ı11 ' 
nln 7 eebimde bir eehtı:ııl 
sehim itibarile 17 sehmi bO 
Gedik oğlu MOnilb'e alt ol 
mevcut mftlk kıymeti 

30000 llradıo borçlu hlı 
leabet eden 3036 Gç bfn 
altı lira kıymt.tlodekl bl 
Uıak belediye dellAl dQk 

önOode 9 · 6 · 936 Salı 
Hat 14: de açık artır111• 

peıln para ile satılıcai• 

taliplerin orada hazır bolO 
Htıo memuruna % 7 ,5 te 
ıkçeılle mdracaat ederek 
konmaları konan pey mD 

men kıymetin % 75 tinde 
lonmadığı taktirde birinci 
tırmadı almak letlye:: iP 

rfnlo ılmık hılr.kı baki kıtl 
ıartlle 25 · 6 · 936 Perıe 

güoO ayni yer ayni şer•I' 
ayni saatte ikinci arurO" 
konarak 11tılacağındao fı t 
mengul Qzetlndekl bfttftD 
kellef lyetlerle blrltkte vert 
Hİr ımme borçları miW" 'I 
ılt olmak t'lzere tıllıılerln ° 
hazır olın memura mGract• 
ve fazlı mıltlmıt almak ıısl 
müıterllerln 5 · 5 · 936 gO' 
den itibaren icra daire 
açık buluodurolıo ıarıo• 

görmek Gıere dalremlzlo 9 
158 oumarıeıudı kayıtlı 

yıya mGracatlırı llta olO~J 
ı2"" 



Son Dakika: 

Amelenin Dilekleri Reddedilirse Çar
şamba Günü Yunanistan'da Umunıi 

Crev ilan Edilecektir. 
~etaksas Şimendifer Amelesinin Seferber Edilmesini 

Emretti. Selônik Karanlıklar içindedir. 
~~~~~~~~~---~~~~~~~~~ 

Setlalk, 11 {ôael) - BAdl· Sol cenıb gaaetelerl de, Se· ıllmeadftfer ameleelnlo seferber 
leler Halmııtar. Şehir etekti· IAolk grncllerlaln talebi redde· edtlmeılnl emretmlıtlr. 
tikten mahrumdur. Laroıkı dlldl~I tıkdlrde Çart•mba gGn'll Atlnı, 11 (A.A) Seli· 
ile chtrlardaa aıkeri kanetler nhlm hadlıeler olıcıgını ve nık•ten gelen hıberlere göre 
lel111ektedlr. bftUla Yunaolıtan•dı omumt halk orduya kartı ıempıtl te. 

Atlaa, 11 (öael) - G11:ete· grn ilin edUeceglnl haber zahGratında balonmuıtor. 
ler, SelAalk'te baılayaa grnln berlyorlrr. DdnkG bAdlıelerde Glenlerln 
lllladlye kadar Yunanlıtan'ın Atlna, 11 (özel)- Bıtbıkın ceoHe meraılnden ıoaıa ılıy 
lal~blr yerinde gftrCUmedllfnl M. Metaklaı umumi gren Ye ~Clzergilunda biriken halk 11. 

L1at1orlar. namrylılere mani oimık için kerlerl n ııbltlerl tlddetle al· 
~ kıılamıtlardar. Orda, SelAnlk 

1 E V ıehrlnln inzibatını ıemla eı· mparator sarete eya mektecllr. DGrt;deetroyer llmı· 
na demlrlemlıılr. Bagta ıehlrde ") •• 8 •) H d ıftkun hGkftmfermadar. 

0 0 m e ) e 8ZI r J • • Otorhelerln bllcllrdlglne gôre, 

takat Milleti için Mücadele Etmek 
ftzere Adis-Ababa'yı Terketti •• 

tGtftn eanaylcllerl gGadeltklerl· 
ala ırtmlma11aı kıbul etmlı· 
terdir. Fıkat ıoa daklklda grn· 
eller moka velenameyl l111•dın 
imtina etmlıler •e ba ıaretle 
cllelklerlnla yalaıa ekonomik 
mahiyette olmadagıaı ayni •• 
mında ılyaeal makntlar taklb 
ettiklerini lıpat etmlılerdlr. 

lzmir belediyesinden: 
1 - Belediyenin ıokık ten· 

vJrah tımlrata için baı Uıfp 
llktekl keşif ve ı:ıartoımtı veç 
hJle bakır tel, lzlSIAtôr kôıe 
benddeo hen, plp, aefalyı, lıö 
IAıGr demiri n 11lr ahaacaktır. 
Bepılnln bedell mahamnıenl 

bin ıeklz lira elli kuroıtur. 

lıtlr1k için yetmlı ılta llrahk 
munkkat teminat mıkbuıo 

nyı banka temlaıt mektubu 
ile ıöylenen gDn •e saatte en 
cGmeoe gelldr. 22 5 936 camı 
gllnG ıaat on ıhıda ıçık ek· 
ılltme ile ihale edilecektir. 

2 - Yeni yıpılacak elektrik 
teal1111 için bıı kAtlpllktekl 
ıartname veçbtle demir petrol, 
deaılr he11, bakır tel, lıftlAtGr, 

tel ve ıalre alınacaktır. Hepsi· 
nln bedeli mabımmeol ıeklıs 

yill otuz iki lln aekeen dokuz 
koraııar. 22 5 936 camı gllnQ 
ıaat on ılhda açık eksiltme ile 
lbıle edilecektir. lıtlrak için 
ıhmıı Gç llr1lık munkkat le· 
mlnıt makbuzu ·.eya bınka 
teminat mektubu ile ıöyleoen 
gün •e Halle encOmene gell· 
nlr. 

S - iki yllz k1rk lira be· 
deli mahammenle bıı 1ekreter· 
Jlktekl ketlf 'te ıartname nç· 
hile yağla boya, mlnyo H alçı 

ıhnacaktar. Açık ekılltme ile 
ihaleıl 22·5·936 cama gGaG 
eaıt oa alhda yapılacaktır. 

lıtlrak için on aekla llnhk 
maHkkat teminat makbusa 
HJI banka teminat mektuba 
ile eöylenen gGn •e eaatte en· 

-Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
İzmir ıekercller çarşmoda 20 numaradaki lmılAıhıoeml Iı 

mir Eski BllpıHrı Soluban clt1rındı 1 numarayı oakletal· 
ğlmden ıayıo mtleıerllerimlo ıılpırltlerlnl yeni ıdreıılme ver· 
melerlnl 11ygılırımla bildiririm. 

Gıüel iz mir bisküviı f abrikusı salıibi lstanlmllu 

Ismuil Hakkı -lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mı. M•. aa. al. komlıyonu rlynetloden: 
Comorl_rel kara Ye deniz ordoıunda kollınılmık llzere 1455 

ııayılı 11kert memurlar kaoooooa n bnnı alt tı1llmatı hok.Omle· 
rlne uygun olarak •t•ğıdıkl ıartlarla yedinci sınıf (Aııkerl hare· 
me göre 30 lira m11eı 1111) 11kerl adil hiklm ahnacıktır. 

l - Hukuk mektebini ea apğı iyi derecede bltlrmlı olmak. 
2 1.htlyat zıblll olmak. 
3 33 yatından yuk1rı olmımık. 
4 8aıkasına geçer b11talığı ve nıtfeılnl gereği gibi yıp· 

mıga mani olabller.ek vocut n ak•lca bir 1111111 bolun· 
mama. 
Tam leff)kkftlAth bir aııkerl baıtanede moa) ene ettlrl· 
lecektlr. 

S Yabancı ile nll olmımık· 
6 Şeref n hayıtyetl muhil bir ıuçtan mutlak ıarett~ bir 

cftrlmden dolayı iç ay •eyı daha ılyıde bıpıe mıh· 

kum nya bl\yle bir saçtın takip ıltındı bolonmımık. 
7 - Sarhoelak kamarbHhğı adet etmlı kumar oynımıı ıh· 

IAk •e ıalrece Btklmll~e yaramayacak bir hll ile dile 
Reçmlt olmamak ve bunl1rı pollı tahklkatlle tenlk etmek. 

8 Nafoı kAğdı ıuretl ihtiyat zabit terhlı teskereli. 
9 Dlplomanın tudlkll ıuretl muhtaaar hıl terc6meıl. 

10 Bu tartlar dahtllnde lıteklllerla •eelkalarlle d3rder ad"t de 
fotoğraf l1rlle birlikte bir istida ile en geç 15 May11 936 
gunlne kadar ea yakın 11kerf komatınhklara nya 
aıkerllk tGbelerlne mlncaat etmeleri. 

28 30 3 5 6 8 10 12 14 • 

&adle 11 (A.A) - Necati tarafındın ecnebi mıtbaab mG· 
illle11tllerlae Yerilen bir çey slyafetl emuıada lmpantorun eek· 
fetert bir beyanname okamattur. Bu beyanaameelnde Necıtl 
'dr oı .... , yıhat ôla1etl Babefhtaa için mlf it olıaydı Adlı 
th.ba•da kalmıı olacagıaı, fakat ecnebi bir memlekette •e aer · 

1 ~ ılarü Babewlıtu l~a mlcadele etmenin daha delta olıca 
ı ~111 .Oylemektedlr. 

R.sı haberlerin mnsuabıbı 
ettiği 24 eaathk umumi grHe 
gelince birçok amele birlikleri 
grn emrine itaat etmlyecekle· 
rlnl H kınunl nl•mıa teılılae 
blle yardım edeeeklerlnl ıôyle 

ctımene gelinir. 1166 
7 12 16 20 

lzmir harici askert kıtaatı ilanları 
Bornın Tim. ut. al. komlıyon relsliglnden: 

~ L._ ladıı İtalyan geaenl ko1110lo1a bitaraf topraklaada yapılan 
,... beyanata proteeto etmlıtlr. Çocuk hastalıkları 

mfltehassısı 

1 - Ôdemlı'ıekl kıt'ının 16,800 kilo ıııır eti açık ekelltmeye 
koonlmaıtur. 

mlolercllr. 24 S..thk umumi 
bir grnln •ukubalmaııaa lhtl· 
mal nrllmemektedlr. egüs Uluslar Sosyetesi-

tıe Bir Telgraf Göı.derdi llhe~i~~!~tan'da 
0 A I 1 

•1• I H"'k• . asabiyet uyandırdı. syete za arını ta yan a ımıye· lıtanboı, 11 < ôu1) _ 8 •. 

tini Tanı mamagw a Davet Ediyor tfıtan'ın ltalyı'y• ilhakı Bin 
• dlıtan'dı ••biye ayandarmııtar. 

..__Cenene, 11 ( Gul ) - Ha· mama~ı da.et etmektedir. Birçok tehirlerde ltılyı aley· 

._.. imparatora Halle S.lblye Kodaı, 11 (ösel) _ Negaı hine namayltler yapılmııtır. 

Doktor 

Behcet Uz 
Hcuıalnnnı her giln 11,30 

dlın saat onüçe kadar Beyler 
sokag.ndaki kıliniginde kabul 
eder. Telejon 3990 

Kiralık hane 

2 Manık1B111 2:J ·5· 936 comarttııl gftnft 111t 11 de ya· 
pılacaktar. 

3 Umum tahmin tatarı 2520 lira olup mankkat teminatı 
198 llracbr, 

4 Şulllamell hergln komlıyoada gôr6leblllr. 
5 İııekUlerln 2490 eayala kananaa 2, 3 Cinci mıddelulade 

yHıh ndkalarla temlnıh mu•akkıte mık.boa •eya 
banka mektaplartle maa71ea vaktinde Burnnı'dıkl 

11kerl aatın almı komlıyonuna gelmeleri. 
11 7 12 16 20 1159 

Burana Tamen MiM alma komisyona relıllAladen: 

Clo~I Mıballl Miktarı M,nıkkat Umum Manaka· Tarih gftn 
teminat tahmin 11 ıekll 'ffl ıaatı '--dıe Ulaalar ıotyeted genel aeıretdl! bir tebllAd•, Babetlı· Blnd'IUer Italya'ya kartı tld· 

~· -..,etertne gelen bir telgrafla, tan'dan mlfarekatı aebeplerlnl detle hareket edllme•e cemi· 
f "-.1ıp mugayir olan •e gayri aalatmakla, Adlı . Ababa'dın yed akHmdın çekileceklerini 

G&tepede lemetpa .. ıok•l•n 
dı l' numaralı hıne klrahkbr. 
Tıllp olaalıran Guetemb 
idare memuru Bllamettla'e 
mlracaıtluı illa olunur. D: 10 

Un Burana 
Kilo tatara 

48000 ,50 6000 Kıpıh 21,5,36 per· 1 O 

~r 

''-"' teralt ala.ada devam 11kerlerlnla ka!el mıanlyell bildir mitlerdir· 
~· barba dardarmak mecbo· çok bosuk olduğa için aynldı · Feci bir Rtlikasd 
~•tta• kaldıl•D• Ye hayataaı ğını orada kılea idi yılnız Duanı, ıı (Gael)- Donın· 
~ ltkeye koyarak çeapııtığıaı balkın delil, ecnebilerin de ma kumınd1aı, bir komploaaa 
~~ekte H ltalyaalar tara· hayatanın tehlikede kılacağını feci kurbanı olmattar. Kaman· 
~dan kallanalan 11eblrll gaslar nıearı dikkate aldıgını Ye tay dan kendlıloe gônderllen bir 
-._ "tt1111da her tirli mldafaa· yarelerl bulanea idi, Babet mll· paketi açtığı samın bomba 
tıı...L_ı~~la11• kaldaAJnı ı3yle· letlnla harbi k11anacağıaa, Ce patlımıı, batının yarııını uçur· 
tt ..... ~r. Neglı, eoıyete hala· nnre'de mlcadeleyl daha mu muı, ınzlerlnl çıkarmıt, etlerini 

111
• ltaıyan hakimiyetini tanı· Hfık baldaAoau bildirmektedir. parça parça hnayı uçormuıtar. 

• • • • 'tussolini'nin nutku Komplo menıubları yık.alına · 
mım•tllr, 

~istan'da dinlendi. Çanakkale 

adoglio, Graçy ani Ordu
llrı Diredava 'da Birleşti. 
lunan KolonislDe Kilisede M. 

Mezarlıkları. 
letanbul, ll (Gıel) - Şehri · 

miıdekl logllla kolonisinden 
bir kafile, yana Çınıkkaie· 

deki lagllla meıarhk'arını zl· 
yaret için Çın-.kkale'ye gide· 
celderdlr. 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
Mftcellitbanesine 

U~rayınız. 
Yeni Kav.atlar 

Numara: 34 

tembe 
Un Gızlemlr 120000 1125 15000 Kıpa la « .. .. 11 
Un Ôdemlt 24000 225 3000 Açık " " " 15 
Un Söke 36000 338 4500 Açık 2~15,36 ca 10 

mı. 

Un Tlre 100000 938 12500 Kıpalı " " .. 11 
Un Ayılın 120000 1125 15000 Kıpıb .. " " 15 

1 Ta men blrlllderlaln dörder ıyhk on lhtlyıçları hlsala · 
rındı glJlterilea ff)ldllerde mfloak11alan yıpılacaktır· 

2 Umum tahmin tatarlarlle ma•akkat teminat miktarları 

hlsalauada yuıbcbr . 
3 Şartnameleri hergta komlıyoada görGleblllr. 
4 lıteklllerln 2490 11yıh kanunun 2 •e 3 cll maddelerinde 

yHılı nılkalarla teminata muvakkate makbuz •eya ban· 
ka mektuplarlle muayyen nktlnde n kapıb sarf la ya· 
pılıcaklar için tayin olunan nktlndeo bir ıaat enel 
teklif mektuplarını Burnnadakl Aıkerl eatın ılma ko· 
mlt'yonana •ermeleri. 7 12 16 20 1160 

KHa, nıhlye •e kôylere el•erlıll -------------------------
s 1 k d k• . Barona TOmea ıatın alma komluon relsll~lnden: 
atı 1 ra yo ma ınesı Qnıl Mahılll Miktarı MaHk· Umum tab Mftnıka · İhıle ta· 

Elektrik ceryın11s, ak.imli· kat teminat mln tutarı ıa ıekll glnl rthl 
törle çala11r EgHm n dôrt Kilo Ltra Lira IHt 

Mussolini için Dua Etti. baıka Babeı yerlllnl de ba lambıh bfttGn teferruatı ile hu· Sı~ır eti Gaslemlr 71000 800 10650 Kıpah 27 ,5,36 
beyanata gece ıaat 24,20 de ıuıi yıptarılmıı bir radyo ma· çar .. mba lô 

t 4dla Ababa, 11 (Radyo) -
p ~'aıa Babetlllu ıef iri M. 

~r~ " ' Bıbetlllaa bldl•I ma· 
"t.t lladog1to•ya reıml ıqrette 

'' etmlıtlr. 

Babeıletan'da mn~at ecnebi 
koloallerlnln en kunetUıl olan 
y DDID koloalıi . ki 2000 kiti · 
kltldlı. · Mıbılll bGyGk k.111 
ıede ltalyaa saferi namını ro 
hani Ayin yapmıılar n Iıalyı 

krala H M. Muuollal'aln ma 
Hffakıyetlerlala devamı için 
daa etmlılerdlr. 

dlnlemlılerdtr. ldneel eatıhkt1r. .. 06 BarnaH 25600 287 3825 Açık .. .. 10 
Ayni ıoretle Mogacllıyo'd Mlracaıt: Yemlı çerpıı Sa· S.deyağı Temen 38900 2520 33065 Kıpıh 28,5,36 

hGkumet konıgı ônGdde gece bıhlddln Kral mıtbHııaa D. 6 blrllklerl. perıembe 15 
IUt 24,36 te beyıaat dinlen· !•--•••••••••• 1 - Tamea birliklerinin ibılyıcı olup miktarları yukaflda 
mittir. Kiralık yazılı ••lar eti ile eadey•A• hlsılarıada gftıterUen ff)ldl · 

-..._'°'-. 11 (A.A) - Mare11l 
~ ile geaenl GrHlanı 
ba.. --•aıa dla 1Ut 12,20 de 
~aı'da blrletmlı olduklan 

11• 
4 

• haber Hrllmektedlr. 
ı 9 ~--.. , Ababa, 11 (Radyo) -
ı \ ' (Bapta) mar•I BadoA 4clle A...... biti• uke· 

~I ile 2&,000 kltlllk .. , ...... . 
Adlı Abıba, 11 ( Rıdyo) -

Bıbeılıtan "ın ltılyı •ya il bakı 
bık.kında M. Ma110llnl'ala be 

ltalyaa ımeleel Ye 11kl tıra · lerde mGaakuayıe lkoaolmottnr. 
fındın Mogıdlıyo'da eabahlara Ismtr'de GG11tepe tramny 2 Umam tahmin ıatarlarlle munkkat temlnıt mlktarl1rı 

kadar tenlik ypmır. cıddeelade S.dıkbey bıhçeıl hlsalarıadı yuılıdır. 
Roma, 11 (Radyo) - Aa1e· kartı11ada 693 numarala hane. 8 Ştrtnamelerl hergdn komlıyondı gör6leblllr. 

rlka hariciye .:nftıte11rı Slr Kor· Evi gftrmek arao edenler ya· 4 lıtekltlerla 2490 11yılt kanonun 2 •e 3 ilaca maddele· 
del Bol, Roma 1eflrl nııtulle nındald 691 numaralı haneye, rinde yasılı •ulkalarlı teminatı monkkate mıkboa •e· 
Habeflıtan'da Amerikan tabe· koatanto yapmık lsere Kar ya aaka mektoplarlle muayyen •ak.tinde •e kıpah sarf 
ılnla Blmayetl haıaıandakl me tıyıka Kemılpa.. caddetlnde uıallle yapılaeaklar lçfa de teklif m~ktuplınnıa •aklin· 
•I dolayıllle tetekklrlerlal 1181· Hhılpltel Abmetl Nllaad'a mi· den l»lr •at enel Boraa•a'dakl ukerl eatan alma ko. ,. ............ ............,. . . 
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~ Ali~ehir __ .Banliası _ 
DEUTSCBE LEV ANTE LIN1E ' 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

cADA TA9'1 vapura 12 Ma· := { Z M l R· Ş {J B E S J 
yıeta bekleniyor. Anvere, Rot· _- _ 

ikinci Kordon Borsa Charındıkl Kendi Bloaeında -
terdam, flamborg ve Bremen _ TELEFON: .2383 -
Direkt yok alacaktır. - ----e·.--- = 

" MANJSAn vapuru 25 Ma· - Hertürlü (Hanka \ ' C Komisyon) Muanıelclcri Yapılır. 
yıeta bekleniyor. Anvere, Rot _ r= - . Vadesizlere % 4 

terdam, Bamborg ve Bremen - Mevduat Sarıları·. Al.it ay vadeliye. % 5 
Direkt yfik alacaktır. -

- ' Bır sene vadelııe % 6 faiz verilir. 
"ANDROS" vapuru 12 ma · =: 

yJSta bekleniyor, 16 mayısa = Zahire, dzftm1 incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğa yapılır. Mallar geldf· -
kadar Aovere, Roıterdaın. Ham· = Alnde sahiplerine en mQsald şeraltle avans "Verilir. -

burg, Bremen ve Direk fçfn •lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• --~-\\lllll_l_k_• -A-ı--s-1--ı---1111~ yok alacaktır. . ~ ç ı ıp a an ara 
AMERiKAN ExPORT L1NES =: ~ = "ExBIBlTOR" vapuru 20 = N1tzllll Madran rakı fabrikası bir sene evvel son slatelD 
mayısa doğru bekleniyor, Nev· ~ Ozerlne teel11tını yentlemlıı bu suretle Jçlcllere de sıhhi r• 
york için yftk alacak. = kı -.ermekte bnluomoııtur. Vakitle lmal&tın kili gelmeme· 

SPANSKELINJE OSLO =: ıloden mal •erllrulyen Aydın, Umurla, Karapınar, Reeıdlye, 
"BOSPBORUS" motörü 9 = Söke, MllAı, Moğlı, Bodrum gibi yerlere de mal •erilecek· 

mayısta bek:leıolyor, Y.afa •e := tir. lekootolar aşağıdadır. 
lekenderlye için alacaktır. § 96, 49 190 kuruıılok olşelerde yftıde 20 Iskonto verlJlr 

Vıpurluın lalmlerl gelme JI u ~ = 29, 21 « c < 15 
tarihleri ve navlun tarifeleri ı'"' r 1 f· . - . ~ §§ ;2, 38 c « c 20 
hakkında bir t11bhfide glrhl· ·~!!.!l!!!!(lf~ll!!!ff~Jl~~~fil!!!.hl~' ır:1!::,w.~.At~ = 22 « c « 14 

« « 

c c 

Jemez. telefon No. 200i 2008 ;.._ ..__ = 16 < <: « 16 = Bo~ ~•~eler Nazilli teslimi 25 eaotilltre 3 kuruşa ılınır 
« c 

Fratelli Spereo 
Vapur Acentası 

HOYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ERVICE MARITIM ROUMAIN 

110RESTES,. vaporo 13 mı· 
yısra gelip BURGAS1 VARNA 
ve KÔSfENCE limanına hare· 
ket edecektir. 

0 ULYSSES" vapura lR ma· 
yııta gelip 23 mayısta ANVERS 
ROTTER DAM, l\MSTERDAM 
ve Hamborg llmaolırı için yük 
alacaktır. 

"0RESTES,. vapuru 31 mı· 
yastı gf'llp 6 bazlnnda AN 
VERS, ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBUG liman· 
ları için yük alacaktır. 

SVE SKA ORIENT LIEIN 
11GOTLAND.. motörtı 12 

m•yıBta beklenmekte olop yQ 

• 
klloQ ıabliyeden sonra ROT· 
TEUOAM, BAMBURG, BRE 
men (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, C70'l'EN BURG, OS 
LO ve ISKANDINAVYA it 
mınları için yok alacaktır. 

IHS~N 
"'VIKINGLAND" moıöro 28 

mayuta beklenmekte olop ROT· 

KLİŞE .~EM ÜH (.) R 
TERDAM, HAMBURG, bRE· 
MEN (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 
ve ISKANDIN A VYA limanları 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇARŞl51 N~2 ~~-;-

için yftk alacaktır· 

SERViCE MARLTIME ROUMAIN 
0PELEŞ., uporo 14 mayıs · 

•• gelip ayol gan MALTA, 
MARSILYA ve BARSELONE 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yilk kabul eder. 
IJAndakt hareket tarlblerlle 

oavlunlardakl değfşlkllk.lerden 

acente meB'oliyet kabul etmez. 
Fazla ıafelllt için iklncJ 

Kordon!da Tahmil ve Tahliye 
blnaeı arkasında Fratelll Sperco 
npor acentahğıoa mOracaaı 

edllmeel rica olunur. 
Tele. 200.t 2005 tfif.3 

---------- ÖKSÜRENLEA 
Ol• • şo ekf'SJ Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 

ıvıer VE r a ockcrlcrini tecrılbP. \'ılİDiz .. 
Limited •~-..-.ı 

Vapur Acentası ~ 
Cendell Han, Birinci Kordon = 

Tel. 244.3 .Q 
THE ELI~ERMAN LlNES LTD ~ 

110P'Öl'O,, vapuro 20 mayıs > 
Londra, Bol, ve Anveuten ge· C 
lf p yok çıkaracaktır. = 

°FLAMI ~IAN., vapuru 22 ~ 
mayıa Ltverpol •e Svaoeeadan J 
gelip yok çıkaracaktır. 

DEUTSCBE LEVANTE LINJE t 

lzmir V&kıflar Direktörlüğünden: 
Emaneten idaresi karerlıştmlan b6y0k aalt.pçl oğlu hanı için· 

deki dOkk&olar ve cephe&iodrkl kahve ile diğer bir dOkk&nıo 

kiraları aylak ıuıeılle kirayı verilmek Qzere ıçık artırmayı 

konmuotur. 

Jıbn hıu' topıın bir kiracıyı verilinceye kadar k.lraları daire 
tarafından ve kiraya nrlldikten ııoora akit bozularak ban kira· 
cıeı tarafından anlaşılmak kaydlle ihalesi 12 5 936 sah gfloü eaat 

15 tedlr. leteklllerlo mQraeaatları llAo olnaor. 3 7 l~ (1138) 

1!11111111111\111111111111 ili~ Doktor ...-11111111111111111111111111• 

A. Kemal Tonay 
111JERAKLEA11 vapuru 8 >el} - 8ateri)'olog rn bulaşık, salgm lwstalıklar miiıalws~ısı _ 

mayıs Hamborg ve Bremen'deo ~ ve l'ürjer. ~anab to en tletüo ;; Baemahane istasyonu karııeındaki dibek eokak baoında 30 ıap• §5 
gelip yftk çıkaracaktır. ""O lıir müshil şekeri oldugunu = h ev ve muayenehanesinde sabah eaat 8 dan ıkoam saat 6 a kadar := 

• unutmayınız. Kunetli mile· = baaıalanoı kabul eder. = 
NOT : Vürut tarihleri, va· ~ bil ietiyenJer (Şahab Sıhhat ~ Müracaat eden haetalara yapılması Jı'lzımgeJen ııair ıahlilAt ve ~ 

purların lelmlerl ve navlun Oc ~ =- mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmasına cevas •ô· =-
' 

d L L ı) ,,. Snrgfin Ilapları)nı maruf ec· " ret erinin eğlşt .. 11-.lerln en mes .. " 2 rillen Pnomotorak:e muayenehanesinde muntazaman yapılır. 2 
U il yet kabul edilmez. ..(l')ı-.ti•za~ne•ler•den•a•ra .. sın•lar•. -•• i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lfl lfl il il Telef on: 41 l 5 111111111111• 

= c « 15 c 2,5 c c 

= c « 10 « 1,75 c « ~ 
- z = Aydın depomuz ıçılmıtllr. Aydın havallıl bn yerden lb· ~ = ılyıcını temin edebilir. Aydınpılas karşısında No. 64 ~ 
~ Madran mığazRAı ve rakt imaJlithaneei sahibi 

il il lll il il l l lll il il il l il lll l lll lll lll il lll lll l il il lll lll L ot f i llJUI Hl t»ff il 1111lff1 

Çamaltı 'Tuzlası Müdüriyetinden: 
Çımıltı tuzla&ında olop her sene kirayı verilen ve eeoell~ 

muhammen bedeli icarları 350 ıer liradan ftç bakkal dQkUO" 
400 liradan ışçı, 310 llaadan ka11p n 7ö liradan berber dGk' 
klnı ile gene aenelik bedeli lc1r1 750 lira olan bir kıhvebıO' 
ve 1000 lira bedeli icarlı bir fıran haziran 1936 tarihinden id 
haren bir ıene mQddetle kiraya verileceklerdir. 

MOıayede mayısın 25 fucl pazırteıf gftnO Hat 11 de Ça111•I· 
tında toplanan ihale komisyonu tarafındın arttırma ve ekıUuoe 
kanonu abUmına tevfikan yapılacaktır. 

hteUUerln eartnımelue ltıll&ğ peyda etmek Gzere hergO' 
Tozla mahaıebeılne mQracaat edebileceği ve artlırmaya gtrme~ 

Gzere eöztl geçen efto ve Haltı mftdGrlyet bfnHındı toplaaıf 

komlıyonı pey akçelerlle beraber gelmelarl IOıomu ilin oıo· 

nur. 9 10 

Lö F eni ks Espan yol 
Bayat Sigorta şirketi 

Merkez idaresi: PAR 1 S 
31 KAnnnuenel 934 tarihinde ıerma1e ve ihtiyat akçe· 

lerl 271,107,872,034 Franmı frıngı. Ttlrklye'de 1895 sene• 
elndenberl hali faaliyette. 

Zararlar Çabuk ödenir. 
Yeni ıletem bıyat ılgortaları akdi fçfn İzmir ve havallel 

umom acenteleri. Kardlçell hanmda 24 numarada. 

Ahmed Besim ve Asım Ismail'e mora· 
caat edilmesi tavsiye olunur. 

Telefon : 2371 

' ' . 

::: 
.. 
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