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Dış Bakanımız 
Dün Atina'ya vardı, Bugün 

Belgrad'a Gidiyor 

Bitler Mühim Bir Söylev Verdi .. 
Borca Karşılık 
Mal Vereceğiz. 
RogGokQ Aa•dolu'd• bir h• · 

her okuy•nkeıaız : Bu haber, 
berfce ol•a de•let borçl•ranın . 
y• yıllık t•klltinia mail• öden 
meıl hakkıadadar. Bu borçlaran 
bir k11mı 1 (Düyunu umumiye) 
dedlglmlz mahud n nıeohar 

borçlardır. G~rlye kalanı da, 
eıkl idarenin h•tılaranı temiz· 
lemek •e dnletln yOkaek me.n· 
futlerlnl korumak için hızı 

mDeHeaelerln ıatı~ ılıam•ııın 

dan doğan b..ırçlardar : 
MeaelA Aydın n Ttmlr K• 

••ba demlryollara ile: letaabol 
ıelefon tlrkeal mlet.,.ıeelnln 88 
tın ahamaıı gibi. 

Parlı'ıe bu meno Qzerlndekl 
glirOtmelerla sona erdiği anla· 
tılmıttır : 

Takılttn yerııı ne tuıarN, o 
mlktar m•I nrecrğlz. 

• • • 
Bu aalaıma, TGrkl1e cumu 

rlyeı ldaretlae .. artı, yabancı 

memlekeılerla ıııımakta oldulo 
bDy6k itimadın bir lfadeel ve 
ıeuhDrldClr. UugGa, (Dehe il 
maaııama) kadroaoada yer al 
mıt ne deYletler vardır ki, 
barp boıçlsıaı nrmek kadre· 
alad41a lcladlrler. Amerika, bu 
ybdea, A wt1pa dnleılerlee 

U,.. ldm••• kapı11aı, açakoa 
kıpamıt balaaayor. 

Tlrk•ye ite, ıeref il bir mU 
lede oeref il bir dnleı mütlle· 
eeel olarak borçlarını tım•men 
normal tutlar• lrcm etmfı, ko 
notm•larını y•pmıt ve bir ta· 
abbDde glrmlttlr. Bu taabbD· 
dine kartı olın bağhhğını f Uf 
Nbatla lıb.t etmekte de geclk· 
medf~ gibi, ber .eıllede m111i 
ltlbtmmıH k1111 baHaı davran· 
dıgımıaı lıbaı eımlttlr. 

Cihanın geçlrdf gl blyClk kriı 
ortaea•da n blrook dnlellerla 
montoryam tlb eHlklerl bir 
dnrede gGlltrllea ba taahbld 
1adakaıl, elbene ki baricin em· 
nl7eı n itimadını HlıHcaktı. 
Nitekim, ba anl•tm• da o ili· 
madın bir mıbıalldGr. 

Dewleı bu yeni anlatmayı 

yaparken, y•lnıı keudl t11hbft 
daaa, kendi mali hlbaraoı, ken 
dl tediye kablUyetlol dOıoaa 

melde kalmamıı, iç pl)atayı 

C•olandıracak mOhlm bir ıarta 
da kabul rttlrmrAe moHffak 
olmaıtur ki, o da ıakıhln ya· 
rıııaı malla 6demektlr. Taııu· 

vur edllıln ki, bu yarı ıakıılt 

4 2,5 milyon franktır. Üf!.Ylet, 
hangi mıh, Pf' te~ilde a?acak· 
tar. Nasıl bir ıllıem ıaklp ..:de· 
r.ektlr, oOpbeılı bllmlyoruı. 

F•kat btr ne olorBa olana, le 
llkball me~ktik göran~o dftnya 
plyaıa1ıoda, klerlng anlıtmıla 
rıodaa bıth bnyle bir garanti 
parçuına malik olabilmek, el 
beu., bir m11bariyeı •e bunu 
bıtarablhaek te mu .. ffakıyt.ttlr. 

M•bıul me•ıimlnde 42,5 mil 
Jon fr1ngın bizim plya88mııda 

oy09yabllecegl roll H görme 
IO•lldlr. Tarif llmlttıdin Oz6m 
)lly ..... nda yaHH•I• m61bet le· 

O. R. Gökçe 
- Sonu 3 ncü ıahijede -

Fransız dış hakanı, Yunan setiri 
ile boğazlar notamızı konuştu. 

Dış Bakanımız Atina'ya Var
dı, Dün Başbakanla Konuştu 

~~~~~~~~~~~ .. ı~~~~~~~~~~~ 

Gazeteler Hararetli Neşriyat Yapıyorlar. Dış Bakanı· 
mızın Yunan Ricali ile Temaslarını Mühim Görüyor
lar. R. Aras Ve Metaksas BugQu Belgrad'a Gidecekler 

Roeda Ara• derhıı Aııaa'ya lzmir'Jiler, 
harekeı fltmlt ve ıefarethanede 

Türkkuşu 
bir mGddetlıtlrabataan eonra 'fo··renı·ne Davettı·sı·nı·z. - sona 4 iincü .<>ahi/ ede 
~~~~~---~~~~~ 

Yunan Kralı Corc 

Atin•, 1 (Ôıel) - Dıtlol~rl duah (Provldaoı) .. puro ile 
bakanımıı doktor !edik R .Pire limanın gehntf "'' tGfeli· 
dl Araı ba ubıh Franııı ben le kartılanmıotır. 

Koçok itilaf Konferan~ının Moza
kereleri Mohim Geçecektir. 

Belgr•d, l (Radyo) - KtlçGk hUAf konferanaıaıa 6 mayıı· 

takl lçtlmaında al&bdar dnletlere ah ıty11i mee'~eler, Almıa7a 

nın Ren'dekl hareketi, A'uıturya'nın mecburi 11keıllk lbd111 ve 
secrl tedbirlere verdiği zararlar tetkik edllecekalr. 

Almanya'da 1 Mayıs 

M. Hitler, Düokü Not-

kunda Neler:Söyledi? 
"Müstakbel Almanvanın Kuvvetli 

.1 

Olmasını istiyoruz.,, 

Hir san'alklrımızın 
muvaf takı yeti .• 

Tire'd• tatÇAhk eden İımir'li 
Rlu aamıada geaç, kabiliyetli bir 
ıan'atklnm11, son samanlarda mer· 
merdea Atatflrk'Go · bir büıtünü 
y•pmak iıtemit •e aylarca siren 
uıun meaiden aoara gönnlerio 
takdirlerini toplıyan bir eeer yarat• 
mağı mu .. t fak olmuttur. 

Baaaau, foıotrafiada ğörü.aen 
k11mı 70 untim irtlfaıa4adır. C..ç 
eaa'atkann eaeriDi, bir htanbul'lu 
san'atklr gelip g6rmGf, takdirle 
kalmıyarak utuı almak letebbl· 
llnde bulaDIDUflar. 

Rıu, pne mermerden olmak 
iaere batka bir heykel huırlamatı 
düılllmektedir. Da paç, lsmir 
ıultaDİIİDde okum..., reeimla ittipl 
etmit. aeflı UD'aduda feftabdft 
kabiliyet tapyaa bir 1a11'atklrdır. 
Kendiailli takdir aderil. 

S•b•b ıHt 8 de Bitler, (Poıı 
ıtadytlm) da ıınele •e grnçllk 
tetkllAhnı ıefllt etmletlr. 80 Muır'da Pa:ti. lhti 

M. llitler 
Berlla, l (Radyo)- l Maylı 

•e me11I lıa~ramı, Almınya'da 

çok parlak geçmlttlr. Mubıellf 

yerlerde aGy:lnler •ermltlerdlr, 
yapılan tlinadl', bCUln Alman 
rlt:all, Kor diplomatik, teıkllAI 

rol'.... buar bulunmuılardır. 

bin genç, 11ffa harp nlıımınd• La/ lurı 'J'azelPndi.. 
dtıllmt, bulunuyorlardı. 

Bltler'fn ıehltfodcn ıonra 

Şer loteoburg tlyatroıunda pro 
pagandı nrıın Gnbelı tarafın 

dao ~eoçlt!re m6Ufa1lar Yrril 
mittir. 

Ô~ledrn ıonra (l.oç K.ardon) 
da hazır bulun•n kıtHt Hltler 
ıarafıodan t;fllt r.dllmlıtlr. Bu 
111eyaada amel,, teıkllAh mDcnu 
ıtllerlle de mD11fabıda buluoın 
Uhler, mGteakıbea bir eöyln 
•ermlı •e tzcfimle tonlara ıöy 

'lemlıtlr: 

Yeni nesil ır IAmlarım . O 
De.fil ki Almınya'-ın lıtlkball 

u eolb meenedldir. Ytlıde dok 
ıaaımız, prograa11mızı tatbik 
etmek buıuıanda blylk bir 
azimle çahıt•l•mııı lıbaı eımlı 

'!bolaouyoros. Hedeflmlae vit1I. 
olabilmek kudretinden bıth 

balkın lılm•dını da haiz ba· 
luadutamaıa haıırlallram. Al· 

- Sonu 4ncü salaif ede -

Genç Kral 
Faruk'un 
Beyanname8İ .. 

Genç kral Faruk 

• 

- Yam ikiac:i aabif .. ~ -

~~~~~~--~~~~~~ 

Merasim Çok Parlak Olacak Ve Is
tanbul Şubesi De Yarın Açılacak! 

~~~--~-----~~~ Anken, 30 (A. A) - Ôğ de Tnrkkuıu oubeleri ıGreale 
rendiğlmlze göre, mayısın 3 Qn açılacakhr . 
el p11.ı ~6a6 lııanbul, lımlr - sonu 4 ünt:ıi sahijede 

ihtiyat Zabitlerinden 
Kimler Davet Edilecek? 

~~~~--~--~~-

Her Zabit Staj (;örerek Ehliyetini 
Isbat Etmeğe Mecburdur. 

Ankara, 1 (Özel) - Mecburi hizmet müddeılerini dold• 
rarak ıerhi~ edilen ve terhis tarihleri 'Üzerinden iki sene geçen 
bütün ihtiyat zabitlerinin. her iki senede bir staj görmeleri 
ve kurslara iştirak eltirilerek elıliyeı @östet m~leri hakkında 

bir ıalimaıname hazırlanmıştır. 

Ankara, l (Özel) - Busene, .112, 313, .114, .~15 ve 31" 
ıevellüdlü ihıiyaı zabitleri kursa çagrılacaklardır. Kurs iki 
devre olacaktır. Birinci deorede memurlar. ikinci dtvrede de 
sr.rbest meslek erbabı davet edilecektir. 

\.. 

Adis-Ababa Düştü Mü, 
Düşmedi Mi? 

Şehrin işgali Haberi Var. Faka ltal
yan'lar Tekzip Ediyorlar. 

Londl'I 1 (Radyo) t 

Bir balyan kayna 
ğıodan gelen ve 
beoGı teyld edil· 
mlyt.o bir habere 
göcf', toplu latlh· 
kAm kandlertle 
lak Yiye edil mit As 
karllerle ılyah göm· 
leklllerdeo mGte 
tekkll bir kol bu 
ıabab Adll·Ababa· 
ya glrmlfllr. 

Roma, l (R•dyo) 
lcalyan ordaıuaun 

bu hafta, Adla A· 
baba'yı tog•l ede 
ceğl bık. kın da kl 
babl'!t lere rağmen, 

jaalAblyettarlar llerf har~ketinln 
metodla yapıldıAını Ye acele 
edtlmedlglnl ınylGyorlar. 

Oabf't ht.kllmet merk«'ılnlo 

ltgallnln bir hafta daha geri 
kalmaıı mahtemeldlr. ltalya'nın 
eski Adlı Ab•b• elçlıl Kont 
Vlaçt'aln Adlı Ababa ıallll ta· 

Jbl edlldtgt te JOla çılr.t•I• hı· 

Negüs, Sonuna 
Kadar Çarpışacak 
- Telgraf. son ılakikamızdadır-
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Bir konu üstüne, talebenin 

faaliyetini oyarabllme: lıte p~· 
dagojloln birinci meı'eleel.. 

Eger buna monf fak oloreak, 
bundan öteeJ artık, o uyanmıt 
faaliyeti, reel bayatta, tuıabll 

mekten f barenlr. Lakin bu, 

ane1k muntazam ve denmlı 

ilerleme Jle f mUnladtr; zira 
her hata, eğitimde, hemen bir 

mnnffaluyetelzllk ile karıa 

latır. 

lote kullanılan ueul lltı taklb 
olunan erek arumdakl bağ; 

nyı baıka eôzle ebedi •e 
ayraeız (lettenaııız) temel kanun 

ki zihin ve robun verimli fH · 
llyetl için loeanıa bizzat ken· 

dinin mQmareıe etmeılnl isti 

yor. 
Egu hergGnkG işler araaında 

bunalıp kalmış herhangi bir 
lneao, _bu kanonun varlığıudan 

tlphelenlne ona eözGmQz fU· 

dar: "insan, hall hazır zarurf 

ihtiyaçların teılrl altındı he 

egolıt n maddldk" 
Ve ıono da llhe ederiz: 

.. Hiçbir zihni •e ruhi arzo, 
onu hali hnırda zaruri olan 

maddi ibtlyıcındao yaz çevir· 
temeı.,, Fakat zarori ihtiyaçla· 

rını biraz tatmin edince, at tık 
bu maddi ihtiyaç (berinde dur· 

mık pek te lıtemeı . 

Bunda her çocuk, sevinç ve 

•tk ile, l\ğrenmlş olmak için 

öğrenir; baeka hiçbir şey dft 
eGnmez. Talebenin eabıi fHll 

yetini tahrik etmek ve bono 

bOUln bllglye temel yapma 

ıoreılle ondaki ilim aıkmı 

uyandırma yolunu bulmnt ol 
dok. 

DGeOnceef, baeealırınıo hoıu 

Da gidecek eeyln ftetGnde do· 

latmaga bıelar n lıdeale dot
etlrane btr gtımfl yapar. İnea· 
nıo, fıtreten, ha fani ıeylere 

temıyftlft, yok de~ll ammı, 

nlıbeten ndlr. Aeıl tl"mayftlfl 

ebedi eeyleredtr. Bfltftn millet· 

lerlo tarihi, •e birçok mOeıbe 

de •e keelf ler bun o göster· 

mektedir. BugOn, benftı ve 
nhoi halde olan kavlmlerdt>, 

eter iklim çok ıert değllıe 

bunu görmr.kteylz Kendi ço· 

cokluımızdı d• bono gOrml 

yor muyH? Jdealclllğln aley · 
hinde olanlsrın hak taparcası. 

na olan itirafları da bun o 

gôatermektedlr: 

Bunlar isim n tarih öğren 

mekte, boa f lklrler bOlgul 

adını •erdikleri bölgede yftk· 
eelmekten daha ziyade gftçlak 
çektiklerini ıöyltrler. Kendi 

keylf lerloe bırakılsa birini veya 

ötekini yapmaktı hiçbir tercih 
noktaeı görmlyecekler. 

Tabii bir eurette yüluek olan 

bu karekter yf"ıloe pek maddf 

olan bir karekter ikame edildi 

ki bunun sonuncu olarak ,ımdi 

karnı ıok olan bir ln!ın, ya 

rınkl ıçhAını n dabı uzak 

~Gnlerlnio açlığını dOşGnüyor. 

Rubunıı dolduran •e kendlelnl 
harekete lğoellyen biricik etke 

bu oluyor. Çocok, bu eonııoca, 

tabii olan haf lf llğlnl düzelte 

rek, balyGmile ~ lnHn dı dalma 

lbılyatlı görOo meğe u~raearık 

•arıyor. 

Btuaeoaleyh borada kendlıslle 

mücadele r.deceğlmlz tabii bir 

temayGI } ok. Sadece tabiata 

aykırı olarzk r.orlı teklif edl 

len bir yön (Veche) var. Faht 

eıer kanet kullanılmasıı bu 

Hitabeleri 
Çeviren: M. Rahmi Balaban 

III - Talebenin doğrodan 

doğruya eabıi ve robi f11llye· 
ıfol uyandıran bu eğitim, 

yukarıda eöyledlğlmtz Ozere, 

(Bilgi) yl meydanı getirir: Bu 

bize, uld terbiye ile bizim 

öoe ıılrdüğOmllı eğitim araıın 

dakl farkı gôeterme~e bir far. 

eat tetkll eder. Bizim yeni 
eğitimimiz, ilk önce, bizzat 

çocuğun faaliyetini uyandırma 

ga uğraf•caktır. Bir kere oya · 

nınc•, bu, muntazam bir ıu 
rene ilerlemekte devam edecek 

ve bilgisi kar topu gibi ço 

ğalm•ğ• bıalıyacıktır. 

Çoco~un olgun yııına gelin· 
ce tahakkuk eıtfreceğl hayal,

şOpbeslı, işte bu (Bilgi) vaaıtatı 

ile tasavvur edilecektir. Grne 
etıpbeelı talebeyi tetkllde temel 
unsur, (Bilgi) dlr. Bononla be· 
rıber eğitimin ereği, ( 811~1) 

değildir. (Bilgi), diğer baaletlere 
mftmzam · olacak blrşeydJr. 

Eski terbiye he, bunun ık· 

elne olank, herıeyden önce, 

bilgiyi erek edlnmletl, Hem de 

falın bilgiden falan kldar olı· 
cak derdi. 

Şunu dı llhe edelim ki; 

yeni eğitim ile verllmlı bir 

bllgl ile eıkl terbiye ile verllmle 
bllgl araıındı bGyGk fırk 

vardır. 

Blrlnclıl, roba beıertn mftm· 
kan olan hatan tezahftrlerl 

faaliyetini idare eden kanon· 
ları öğretir. MeıelA . çocuk, 

hattı mOıtaklmlerle bir daireyi 

çevirmek lıttree, ilk önce ru· 

bu f11llyetl tecrllbe n mftma· 

retıeye bııhyıcakllr. Eğer bu 
tecrObeslode böyle herhangi bir 

1ahanın, hattı milıtaklmlerle 

tahdit edilemediğini görOree, 

bu mef bum; ıoaradan aydın · 

lanmıı olmaeıaa rağmen, hiç 

olmazıa ytıkeek bir faallyetlo: 

yani bizzat öğrenip bilmek me· 
lekeılnln mahıulOdGr. Bu Ulr· 

hl eğitim, bizi, birden bGtOn 

tecrilbelere hakim •e ( Ba1Ba· 

ların llıtüodr) olup, büUln 

( Anplrlk bllgl) nln temelinde 
zaruri •e evrenıel ola o met. 
bomlara y6kıeltlllr. 

Eski terbiye lıe buna biç 

akıl erdlremlyerek eadece can · 

sız •e ıoğuk oeylerden bıbıet 

ml~tlr. Eski terbiyede 11k sık, 

hafızaeı Hııtaelle (Paeelf) bir 

( surette muhakeme edecek n 

lnaoıcık. Bo ıartlar içinde, 

eıyanın mflıııtakll •e gök pren· 
ılbt olan rohf, manayı anlı 

mak lmklosızdı. 

- Sonu var -

lrlanda'da tevkitat 
Oublln, 1 (Radyo) - Pollı 

ctoobi Irlaoda'da 50 cumurl. 

yetçlyl tevkif etml~tlr. 

HabeırOeırü) 
Genç Kral 
Faruk'un 
Beyannamesi .. 

Borçlarımızı Nasıl ödeyeceğiz? -
'--·-····-Babamın siyasasını ta· 

Senelik Taksit 85 Milyon Franktır. Bunıin Yarısını 
Mal Vermek Suretile ödeyeceğiz. 

kib edeceğim, dedi .. 
lıtanbul, l (Ôzel) - Harici borçlarımız bakkanda Parlı'te cereyın eden mQzekereler bltmlt 

•e mali bir moahede lmzalaomıetır. 

Kıbln, l (Radyo) - Kral 
Foat'ın nzlyetl mucibine" nl. 
yabet mecllelnln lntlbab1D11 te· 
veeaftl edilecek ve bu hususta 

l 923 kanunu eeaeleloe göre ha· 
reket "luaıcaktır. 

Ba moıbedeye göre, her eene borçlarımız için •treceğimfz parı, 11tın alınan şirketlerin tak · 

ıhlerlle birlikte Sdnede 85 milyon frank tutacaktır. Bu paranın 42 buçuk milyon frangını lhr•cal 

mabıollerlmlzl Htırak ödeyece~lz . 

Eğer bftkumedmlz arza edene, 42,fi mllyoo frangını Muıul petrollarındakl bl111eelnl karoılık 
glbtererek lıtlkraz ıktedobllecek ve bo ıoretle ödeyecektir. Mukavele milddetl bf'f ıenedlr. 

Vefd fırkası, mtcllelo top••· 
narak niyabet aıaıını seçmesini 

~~~~~~~------.. ~·•H•H•~-~-~~----~~~~~~~ 
Gazeteler neler yazıyorlar 

lııtemektedlr. Bonon için 1923de 
feıbedtlen mecllıln toplınmaeı 

muvafık görülmektedir. 

V dd fırkası, bu talebine hl 

nz edlldl~I takdirde l 930 meb 
ueanının toplanmasını ve Ali 
Mahir paıı bbloeelnln yerini, 

Nah11 paıa kabioeelne bırak 

maeını lııiyecektlr. 

~abeş Harbı Ve lagiliz, 
Fransız Gazeteleri 

Emrivakii Kabul ile Zecri Tedbir-
Kahlrr, 1 (Radyo) - Yeni 

Mmr kralı Faru .. , ilk beyanoa 

meılnl hılk.a neıretmlıtlr. 

leri Kaldırmalıdır, Diyorlar. 

Bu beyannamede: 

c Mnkll iktidarın hanı ver 

dlğl mee'ullyetlerl kabul edl 

yorum; mdtevefta babamın siya 

ıetlnl taldb ed,.ceğlm, bGyGk 
Muar'a bık ve mevkllnf ver 

me~e çaheacığım > 

Demektedir. 

Parlı, 1 (Radyo) - Ml!ır 

krah Faruk dGn gece Londra 

an burayı gelaİlı 'fe derhal 

Marellya'ya hareket etmletlr. 
Oredın bir vapurla Mı11r'ı ge 

çecekılr. Kral Faruk beş Mı· 

y'J8t• Kablre'de bulon11caktır. 

Pırtı, l ( Radyo ) - Trl 

yon Donaıyon gazeteet, loglllz 

ılyasetlal ıaylo ederek : 

.. İtalyan manffakıyetlerl 

Gzerlne Jngtllı'Jerln arht haki 

katt ınlımıları IAzımdır. lngl· 
llz'ler, medeniyet aımıaı yapı 
lan hareketi takdir etmelidirler 

•e ltalya'oıu Habeılıtan'da tat · 

blk edeçeğl medeniyet ılsıeml 

Gzerlae mG11kerata glrlemell 
dlr . ., Demektedir. 

Pol Margrlt : 
.. DGçe'nlo moHffakıyetl 

bftyftk.uır. Uluılar ıoeyeteıl ııak 

tının 16 ancı maddeıl artık 

Amerika Donanması Mev 
c~du Yeniden ArtJrılıyor 
Amiral TamerlanCI, Tekririnde, Sos

yal vaziyete işaret Etti. 

Amerika donanması 

gayri faal ve gayri mftımfrdtr " 
Demlıtlr. 

Parlı, 1 (Radyo) - Tın 

gazeteıl: 

.. 20 Nlsaudo Ufaılar ıoeyr" 

teelnl Babet mee'eleelnlo mft 

zakereelnl ancak Franıız lntl· 
habatının neticelenmesine inli 

zaren 11 Mayııa talik etmlıtl. 

Tahminlere göre bu mGddet 

zarfında Adlı Abıbı n Harar 

da sukut etmlı bulunacaktır. 

Uluslar ıoıyeteel ve bllhHıa 

Ioglltere emrhıkll kabul Ye 

taedlk etmeli, ltılya'ya k1rıı 

tatbik edilen zecri tedbirleri 
kaldırmalıdır. Bo ıoretle Ital· 

ya'nıo Avrupa lşlerlle lttlgallne 

lmkfın nrmelldlr " 

Demektedir. 

Londra, 1 (Radyo) - Inglllz 

gazeteleri Habeelıtan'dekl aekeri 
harekat etrafında birçok neo 

rlyat yıpmaktadırlar. Adle Aba· 

ba chırıoıa ltgıllue de büyGk 
ehemmiyet •ermektedlrler. Sa 

ıabınek mOıtıhkem battınm 

legali hakkında da: 

.. l:f avalerın boıuklO~una rağ · 

men bo hattın legali mfthlm 

bir hadisedir. Harar ile Cici 
ka 'oın da tehlikede olduğa 

Aılkirdır. ,. 

Demektedlrlu. 

Ankoyer'ln cenubondıkl mo 

tOrlü aekerler de Adlı· Ababa'ya 

Yarmak GzeredlrlH. 

Japonya 
Yeni bir drit· 

Vıelngtoo, 1 (Radyo) - Amiral Temerlaod ıenıtcyı verdiği 
btr takdrde, bahriye badceelnln ırttırılmaeıoı n yeni gemller navt inşa edecek .. 
yapılmaıını letemlttlr. 

ilk olarak 3 tayyare ~emlıi, 3 kruvazör, 9 haf il kruvazör, 
1 t torpido muhribi, 14 bal lf torpido, 16 denizaltı gemlei yapı · 
lar.aktır. 

Bonlar111 loıaeı lçlu 168 mllyoo dolara ihtiyaç vardır. Amiral 
b~gfiokQ areınluHI nzlyct kare111nda Amerika dooanma11nıa 
kanetleodlrllmf'el lftznmond•n babtıf'tmle ve paranın ayrılma1101 
lıtemlştlr. Badce, 53 l milyon 678 bin dolar olarak kabul edil · 
mittir. 

J .. ondrı, 1 (Radyo) - Tok· 

yo'dan yazılıyor: 

Bıhrlye bakanı yeniden 650 
milyon yenlik bir tabıtıat fıtl· 

yecektlr. Bu ıahılıat ile 50,000 
tonluk bir ıftper drhnavt lnva 

edilecek •e 20 poelok topları 

bui olacaktır . 

Sünemasoncdla 

Başbakanımız 

Taziyetlerini bildirdi 
Ankara, 30 (A.A) - Mııır 

kralı S M. Fuad'ın ölılmil do 

layıılle baıvektl Iıımet loöotl 

namın• hUl!rı~i kalem mGdOrü 

elçiliğe giderek tulyette bulun· 

mo~tor. Vekiller de ayrıca el· 
çlltkte açılan deftere taziyet 
makamında imza koymuşlardır. 

Mısır Kralı 

Marsilya'da .•. 
Gece yarısı vapurl.a 
Mısır'a har ket etti ... 

Marsllyı, 1 (Radyo) - M111r 

Kralı Faruk; Dombay ebpreıl 

ile Manllya'ya varmıttır. Do· 

gece yarııı Vlç Ral det lndeı 
nporlte lıkenderlye'ye hareket 

edecektir. Kral Faruk; M11ır 

tılebeılol kabul eımlotlr. 

ltalyan 'lar 
Demiryolunu kesmeğe 
ve yerleşmeğe çahşıyor 

Clbotl, l (Radyo) - Aıma· 

ra'dın gelen ıon haberlere gö· 
re ,ımal cepbeelnden ileri ha· 

reket eden kıt'alar Gr•çyaal 
kıt'aları ile lttl1al peydaıını Ye 

tılmend6fer hattını keımeğe ÇI · 

lıımaktadırlar. 

M. Bitler 
Iıalya ziraat nazırı 

ile konuştu 
Bertin, . l ( Radyo ) - M. 

Bitler, ltılya Ziraat n11ırı M. 
Rotima·yı kabul ederek yarım 

sHl kadar görGemtıetilr. 
M. füıılma daha e~eı Dr. 

Şaheı; Rozenberg n Gdernlg'I 

ziyaret etmhılr. 

M. Mussolini 
Bir söylev verecek. 
Roma, 1 ( Radyo ) - M. 

Muıeollnl parllmentooun açıl· 

maın \'e bfldçenln mG11kereel 
mönaeebetlle dört Mayııta bir 

söyle• T~rec«"ktlr. 

Roma, 1 (Radyo) M. 
Mu11ollnl bogGn V~n~dlk ea· 

rayında halya'oıo Parlı ıef lrl 

Kont Çerotl'yl kabul f'lmletlr. 

Ayol gOnde D"yll M .. yl'lo Ro· 
ma mubablrlol kabul rtmlttl r. 

Paris'de 1 Mayis 

Hugfto mıılnelf!rden itibaren eloemıcılı~ın fed•klrlık ve sOprls bdtuı, Y"pyenl ve çok gOzel iki bOyOk f llm birden 
Pariı, 1 (Rad10)- l Mıylı 

hanea'da s6•uo içinde geç 

ml"tlr. Hükumet, bir hadlıe 

çıkmım'Hı !çlo tertibat almıe 

bulunuyordu. Grncller g•yd 

azdı. 
1 - Bel{_lenmiyen Sahit 

• • 

2 
MYRNA LOY VILLIAM POVVEL 

- Holivud Eğleniyor 
Bir tayf un o idil ölen· 

ler çoktur. 

BING CROSBI - MARJON DAVIES 
PROGRAMA /J,,,AVETEN: Kediler ve Piliçler renkli komedi ve canlı re5imler 

Pırla, l (Radyo) - Rıngon· 

dan celen haberler~ göre, Bir· 

manya Umanı bir ıayfon neti· 

ceılnde harap olmuı, ycıılerce 

lnıan ölm6ştGr. Rangon.'dı bir 

ılnama bloll!lı çôkraQ~ ftç kl~I 

ôlmCltl6r. 

programdan herkeela lıtlfade edebllmul için eaat yediden itibaren birinci me•kl 
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Çimdikler 

ftadyomuzun sesi 
Btn ba ıesl, aan'atımııın, 
l~Jmlzln, medeolyetlmlılo 

iddiaları yanında neye 
tettyorum blllyor musunuz? 
4rll:lonlze edflmlı bir parça 

•tken, karışık, boğak, an · 
lınız bomortularla lnllyen 

•k, akordauz bir Arap 

resim ııalo 

tın tatıdığı tablolar ansın 

bfr çocuğun kaı;ı, göz yapıp 
••landumağa çalıştığı bir 
l'lll:laya, 

&ır ııpor meydanauda oyun 

t arasına karışıp yerde tak 
•tın bir heveskôra, 

tokulo, cenkll ve güzel bir 

k demeti araaına glrl p, 

koklanacağı sırada ara 

den fırlayıp insanın kulağını 
tın bir ıraya, 

llerkes bir adım daha ile· 

tt, her genç mektebe gider· 
il, etden çıkıp tenha sokak 

•randa kendi başına oyuna 
1•n bir vurdum duymaza. 
•lre veHlre ... 

lleıe Ankara istasyonu, m11 · 
1•h .. Ara bayım, ara baya· 
ltı, arı !.. Mabareğln o si, 

~kt Amazon nehrinin çağlı · 
'~larıoın dibinde öten bir biU· 

~ 1Gn sesidir. Ne doyan var1.ne 
duyulacağı ur!. 

~~kiden camilerde, evlerde 

1 
tt}ftd okuyanlar bile, ara 

~tı seslerinin kuvvetini taze· 

1 ıtıek ve gırtlaklarındaki gıcığı 
t•le rtmek için; 

- Ôhhö, ôhhöööM! 
d Diye Qmbılrtilsfi e.okaktan 

11Yolordo. Btztm radyo lstas 

'0ııtırındau kuk ikilik ıop 
~1~llsa kimse lehmtyecek.. Bu, 

a'ıtrn kulak eağırlığımızdan 

1 
~~ıı. radyomuzun kendi ağır· 

/~1tıdıbdır. Vallıhl başkalarano 
ltıreoıyorum: 

lı lıütbül gibi eakıyorlar. . Ça· 

} ' 0 tlar, eöyllyor, gftlüyorlar .. 
tlerıoı çekerken bile l~ldtyo 
tQt. Karoımızda cici spikerle · 

tl'Q gülamseyen yOzlerlnl gö· 
tGr gibi oluyoruz. 

~ 8er1 taraft• bizim Ercfımend 

1 
bıad ile Çelebi Said, nez· 

t'e totolmoo pinpon ihtiyar· 

~1\lır gibi söylenip duruyor· 
... o 
1 •• ocağızlırı kabahatli hu· 
~Q'or değlllm. BllAldıı onlara 

•reı derin bir merhametim 
~•tdır: 

~ Çankil, eamlln koltukları 

1 t veya mevcud olanlar da 

1°
111 alayında veya uykndı bu. 

~llııe.11 blr konferans ııalonunun 
le~renıtınde bulunnyorlar .. Söy· 

d' •öyle, bağır, gol, fakat ne 
1ııllyen vn, ne doyan, ne 

'1dırau? Bo, bir spiker için, 

~!._ Çimdik 

Arap Ayşe 
:eı:nurların 
~ilerini ısırdı .. 

Gazi bulvaunda vazife dola 

~18lle gezen taharri mcmurn 
ll ııayılı Mueıafa ve 211 TalAt, 

~•tladıkları Mehmed kızı Arap 
Ytentn vaziyetinden ıOphe 

flde 
t tek kendisini karakola gö 
Grrnek istemişler, kadın gh· 

'ttternı, ve her ikisini de tahkir 
td 
l erek ellerini ıeırmı~ ve yara· 
11lıııtır. 

Domuzla Mücadele 
1 ldağlı, 1 (Özel) - VllAyet 
tlllde domuz mftcıdelesl de· 
lıtn 
b etmektedir. Şimdiye kadar 
haden f11lı domuz öldOrOI· 

"'&ttdr. 

Filistin'de Kanlı Kavga· 
ların Sebepleri Nelerdir? 
Hadiseler Evvelden Hazırlanmıştı. 

Beriki Tarafın Teşkilatı Vardı. -----·-------
Otuz kad~r ölü, yüz kadar 

yaralı ... Kudüale ba~lıca Filistin 

eehlrlerlnl kana bu lamıv olan 
ve halkın büyük bir endişe tle 

loklıalıoı ıeklb ettiği bidlsele· 

rln bilıtoçosu bodur. lnglllz 
polibinin birkaç ~ün içinde 
sokaklarda nizamı tesis edebi 

l eceğl umuluyor, fakat bu neı · 

lanın, ~ücudo yalnız Filletin'dı· 

değil büliin yakın doğuda 

eOkuoQ tehdld eden gizli :kov 

vetlere bir son vereceğine hiç 

ihtimal verilmiyor. 

Fflletln'de kan dökftlmesln 

den mesut olan şahıs ve teşek· 

kOHer iyice maltim olmakla 
beraber. ırkçt ve milliyetçi 

tabrlkçllerlo yıttın halinde tev· 

kil )erine glrlemek ve bu nevi 
den birlikleri dağılmak suretlle 
karaşıklıklara son veameye im· 

kio yoktur. Filletln'de hOkfim 

sQren kaynaemamn sebeblerl 

hlr kalemde ortadan kaldmla· 

mıyacak kadar karıoık ve de· 
rfndlr. fngtllz'Jer de araplar n 

yahodller kadar bunun farkın· 

dadırlar. Bu münaeebetle !Ua· 

veral Şer la Emlrl Abdullah 'an 

sözlerini zikretmek faydasız 

olmıyacaktır. Bu Eemfr, geçen 
martta logllfz dıe bakanlağıoa 
yaptığı bir mlJracaaua "yakında. 
netice ve eilmollerlnl şimdiden 

kimsenin ıabmln edemlyeceğl, 

vahim hadi elerln vukouno 
beklemek JAzım olduğunu » 

söylemiştir. 

Aynı mOracacaana, Maverel 
Şerle eef I, memleketlnln FUie· 
tin veya Suriye ile bfrleştlrll· 

meslnl teklif ediyor ve arıb 

dfinyasında ortaya konmuş olan 

büyük meseleleri gözden geçi· 

rerek •e kellmelerlnl çiğneme · 

den bildiriyordu ki : "Tatmin 

edici bir hal şekil bulunama· 

dığı takdirde l\laveral Şerlı 

bal~ı. Mısır ve Suriye milliyet· 

çllerln mf&allol taklb etmeye 
mecbur kalacaklardır,, Emlr'ln 
bo sözleri Suriye, FUlstln n 

Manrai Şerla meseleleri ara· 

sanda yakın bir bağlılık bolun· 

doğunu ve dOnyaoın bu köşe· 

sinde ortaya konan davaların, 

panarb cereyanlle, yani ırkçılık 

ve mllllyetçlllk cereyanlle sıka 
al4kl8ı bulundoğnno gôsterlr. 

Flllıtlo'e gelince, borada, 

arablarla yıhudllerJ blrlblrlne 

dOşman eden ırk kini dıoında, 

İnglhere'nln Şerlı nehrinin 

kıyılarında devamlı bir eGktlo 

teste etmesine fmkıio vermf yen 

birçok ekonomik unsurlar gtze 
çarp1r. Bu meseleler arısında, 

en vahimi, arablarla yahudller 

arasında kavgalara mevzu olan 

toprak mftlklyeti meselesidir. 

Blltodf ğl gibi, yıhudllerin 

yığın halinde göçmeleri netice 

slode, arablar, kendt dinlerin 
den olmıyan adamlara toprak 

saımamoğa azmetmlşlerdl. Ya 
hadiler protesto .. ttilet ve 

rılhayet hü~Ümfll fşe karışlı H : 

l~leıllmlyeo Loş topraklımn 

hükumete g,.çccegint eöyJly .. o 
bir kanun çıkan!dı. Hükumet, 
aynı umanda çok küçilk top 
r k mOlkl yeti erini de istimlak 

e lli. Netice : Bu bal ,,.kline 
karşı yabodller de arablar ka 

dar şiddetle protestoda bulan· 
dolar. Der iki ıaraf btrlblrle· 

rlnl yeni kanundan istifade 
etmekle lttlh•m ettiler. 

Şoraeı da kayde değer ki 

FHlsıln'de, yabudllerln paekalya 
ve mQelftmanlaran da Beni 
Musa yortularmı kotladıklara 

zımanlardı dalma karıııklı klar 

çıkar. Fakat bu karı~ıklıklardan 
diDi unsurların mesut olduğuna 
sınmak bir bata olur. 

Bu yortular eıınasında arab 

ve yahudl liderleri " mQcadele 
kıtalar• ,, oı gözden geçirirler. 

FUlstln vaziyeti göz önOne 

gethllloce bu hazırlıkların eolo 
de sonondı kavgalarla netice· 

lenmemeslne lmio olmadığı 

Aşikardır. Bu ııene, Beni MuH 

bayrama esnasında, arabler Ku 
düs sokaklarında yirmi beş blo 

izciye geçld resmi yaptırdılar. 

Yahudiler de müdafaa birlik· 
lertnlo altı bin kudar Aıaeını 

aokaklarda dolaştırmak suretlle 

buna cevab verdiler. 

Birkaç hafta sonra otuz ölQ 
sayılıyordn. 

Y abodl hocam kıtalarının 

ıef f, eski teğmen Jaboılnekl, . kt 
yahudllerln kortarıcl8ı diye 

aoılır · teşktlatı f çlo pek çok 

göoülHl tophyacığanı umduğo 

Londra'ya gelmiştir. Do teıkllat 

arablar tarafından öldürülm6ş 

olan bir yahodl mllllyetçlsloln 

adı olan Brlt Tompledor ismini 
taşımaktadır. Jabotlnskl Lord 

Alleobl'nfn ordusonda hizmet 

etmlı ve 1920 de vokua gelen 

kanla isyanlardan sonra 1920 
de on beı sene tOreğe mahkum 

olmuotu. 1921 de affedilerek 
serbest bırakılınca Fllfııtln'deo 

ayralmıı, ve sekiz ııene sonra 

tekrar orayı dönerek " Yahu dl 

mtıdafu ,, birliğinin idaresini 
eline almııtıı. 

1 Mayıs 
Çok neşeli geçti 

Diln 1 Mayıs bahar bayramı 

idi, hükumet daireleri, mek· 

tepler ve reemt müeeeeııeler 

kapalı idi. 
Bir kısım mektepliler ve 

halk, kırlara giderek otlar ara· 

aında, agaçlar altında oynamış · 

lar, eğlenmişlerdir. 

Dumlupınar 1\'lektehin
de 60Talehe 

Himaye Heyeti Tarafindan Bakıl
makta Ve Yardım''Görmektedir. 

Domlopınıır ilk mektebi hl· 

maye heyeti nzlfeslne fethi · 
Ade ehemmiyet veren ve ça· 

laşan değer il ve hami yetil ze· 

vattan mftrekkeptlr. Mektepteki 

60 fakJr çocuğa, ögle zamanları 

sıcak yemek verildiği gibi bu 

yavrular başlan ışığı glydlrfl· 

mlştfr. Milatakbel neall yetfo · 
tlrmeğe çalıoan himaye heyet· 
lerinfn, Dumlupınar mektebi 

himaye heyetini örnek edinme· 

lerl çok muvafık olur. 

Heyetin baıkanı tüccar Nebi 

oğlu M. Ragıp, azaları da M. 
Y. Cemıl, hukuk leleri baş 

sekreteri M. Duran, Ticaret 
oda9ı lstaılstlk şefi izzet' tüc· 

car Ali Rlzadır. Heyette mek

tep başmualJlml Gaffar Gftnell ..................... 
Aile Sanavii ., 

için bir sergi açılacak 
Mem!ekette Aile Sanayii •e 

kih;Qk BBn'atlt'r lçio bfr teovlk 
vesilesi olmak u VekAletçe bo 

nevi sanayii de himaye etmek 
için alınacak tedbirlerin tayf 

nine hizmet etmek Ozere önQ 

milzdekl Teırlnlo birinde An· 

kara'da İktıBBd veUletlode bir 

sergi açılacağı, Vekaletten ıeh · 

rlmlz Tfcıretodaaına blldlrll· 

mlıtfr. Bu ııergl 15 gün eüre· 
recektlr. Sergide bazı şartlar 

dahilinde serbest satış yapıl• · 
bilecek, hllbaasa ev tnyln 
Hnıyllne girebilecek her nevi 

folemeler, örgOler, gergef, tente, 

nakıo işlerine btıyak kıymet 

verilecektir. 

Sergiye gônderllecek eşyanın 

Ankara'ya kadar nakli ve satal
mıyanların da iadesi, muhafaza 
ve sigorta maeral ları lstlnad 

teııleatı ve masrafı İltllBBd veki 
letlnce derohde edilecek ve 
movaffakıyetlerl gôrQlenlere 

dereceeioe göre madalye ve 

para mılkAfatı verilecektir. 

Oda ; bo sergiden lzmlr'dekl 

alakadır mQeeseselerl haberdar 

etmiştir. Sergiye lotlrak lçlo 
gönderilecek malların hepalnl 

ve mlkdarı 15 Ağuatoea kadar 
Ankara'ya bfldlrtlecektlr. 

ile muallim F. Çığııy ve ., A. 
Güllekln de çalıımaktadırlar. 

Kendllerfot takdir ederlr. 
Yokarıkl realmd~ Dumlu· 

pınar mektebi himaye heyeti 

ile baımualllm ve muallimleri 

gôrOnmektedlr. 

Türkkuşu 

ve Heykel.. 
Yarın törenle açılacak 

Yarın saat l O d• Kühftr· 
park'ta İzmir TOrkku1Jonun açıl· 
mı şenliği yapılacaktır. Mülki, 
aak"!ıi, beldi erkdo, cemiyetler 
mümeHlllerl bu Şenliğe davet 
edilmiştir. Bu meraatmden sonr. 
doktor Mustafa Bey bolvarı 

medhallnde dikilen doktor Mos· 
tafa Bey heykelinin açılma tô · 

reni yapılacaktır. Borada, IJ•r· 
bay doktor Behçet Uz tarafın · 

d.u bir söylev nrllecekttr. 

Sahtekar kadın 
·Karakoldan 
Krçmağa çalıştı .• 
Jbrahfm kııı Mediha isminde 

28 yaılarında bir kadın, İIJ 
Bankası direktörlerinden Cahid 

ve doktor Kemal'ln lmzııılarını 
taklld soretlle ııahtekarlıkla 

para dolandırdlğındın zabıııca 

totolmoo ve Kıntu karakolun· 

da nezaret altına alınmıoh. 
Kadın, karakolun, komlııerllk 

odasına bltlelk boş odanın 
penc:ere camından Yolbedesta· 

nına muttasıl tlcarethıoenln 

klremhllğl Dzerlne ve oradan 

da ftç metre yGkııekllktekl yola 
atlımık suretlle vilcudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan 
mıetır. 

Yarala k•dın, Memleket has· 
tanealnde tedavi altını ılın· 
mıotır. 

Muğla'da 
Elektirik fabrika· 
sında yangın çıktı .. 

Mo~lı 1 (Ôzel) - Diln ge 
ce yarısından sonra Hal birde 

elekılrlk fabrlk1Bıodın yanğın 
çıkmıo ve makine dairesi tama· 

men yanmııtır. Yangının nasıl 

çıktığı benılı belli değildir. 

Bugiln 1 Mayıs bahar bayramı milnasehetile 

l{ADIN NE YAPSIN? 
Bir kaza neticesinde tırkekllğlnl kaybeden bir adamın genç ve gOzel karısı hem kocasını ııevlyor, hem d11 tabiatın mftte· 

bakklm kınonlarlle milcadele ediyor. fırtınalı bir denizin mftthlo dalgalan kadar kuvvetli sarıııntılar geçiren kadın robunu 
göz önüne getiriniz ve hftkmtınllzft veriniz: 

KAODN NE VAPSDN? 
Bllttıo bo euılletln TAYYARE SINEMASI oda Bulacaksını 
cevaplarmı bugiln 

Ayrıca Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 
SHtlerf: H er ı:ıan 15-17 - 19 - 21,15. Cuma, comırteel ve pu:ar gilnlerl 

1 
a ll2 

Fikrimce 

1'ehlikeli Adam 
Doğdoğq ve hüyüdügü hq 

memlekette kazandığı aerveneu, 
binlerce lirasını sarf ile döwettiğ\ 
salonunda. maroken döoemeli yut 
mu~ak koltuğuna ı;ömülerek içtiğt 

nef ie sigara dumanlannın halka\ 
larını ııeyrederken, ik\ısad\ devlet, 
çili~in aleyhinde bulunur. 

Gümüş takımlar, JlOrııeleq ı._, 

bakltr, kri•ıal vı ya hııkarıı kadcl\t 
]erle ııuılenrnio lfngili; Mupel mar: 
kalı yemek ına a ındu, b!\vy11rlh 
halık yumurtalı mezeleri tıkınara~ 
Luzlıı rakııııoı ;ihlcnirken ılevletiq 
mali ıiyaeelioi ıeokid eder. 

Binbir dolapla elde ettiği Jq. 
vizlerle, kışın :Nis'ıe, yazın Dovil'de 
en oık ve oa palıalı QteUerdc ha· 
yat sürt'rkcn, Tiirkiye'de artılı; 

para kazanma kapıları kapandı , 

Diye atıp tutar. 
Devletin her attığı rehakil 

adıma. illillah oedir bu bıoımıH 
gelenler? Demekten nefeioi mene. 
demez ve bunu herkeae duyura• 
bilmek kaadi ile ağızını iyice ve. 
rebilmek için ıahlanan bir yılan 
gibi ayağa kalkarak bangır bangır 
bağırır. 

Okuduğunu anlamıyacalc kadar 
cahil iken, kulaktan dolma öğren· 
diği ve fakat isimlerini hile doğru 
dürüst söyleyemediği ecnebilmohar. 
rirlerin isimlerinden dem vurmakla 
iktifa etmiyerelı.: 

- Monıer biz:le de ele alına• 
cak eser yok! 

Demekten utanmaz. 
Ben bu adamdan korktuğum 

kadar, kimseden korkmam. 
Bo adamdan nefret euiğim ka· 

dar, kimseden nefret etmem. 
Nuri Sııkı Erboy 

Bir ihbar 
Davaya devam ediliyor 

Kuşadası kazaeıoın Davudlar 

nahiyesinde çoban mebmedle 

hOvlyeli mechul bir ~ahsı mav· 
zer kurıonlle öldGrmekle m.z 

non Mehmed All, Ahrned ve 

lımall'fn muhakemelerine dftn· 
kil gfto ağırceza mahkemetlnde 
devam edllmfoıtr. 

Bir oahld, mfthlm b111 lh· 

barda bulunduğundan bu dava· 

ya afd tahkikatın genişletilme· 

sine karar verllmlo •e muhı· 

keme baokı bir gftne b1rakıl · 
mı~tır. 

Yaralının 

vaziyeti soruldu. 
Eıld İzmir mnkllnde Glrld'll 

Raseyln'l mavzer koroonlle ya· 
ralayıp katle ıeoebbae etmekle 

maznun Glrld'll Mehmed oğlu 

Haııeyln'fn muh;kemealne evelkl 
gDn Ağırceza'da baolınacaktı. 

Yarılı Baseyln'fn, vaziyetinin 
hast•ne başheklmllğlndcın aorol· 
ma111na karar verilerek muha· 
kemenlo devımı başka bir gOne 
bırıkılmıotır. 

Borca Karşılık 
Mal Vereceğiz .. 

••••• 
- Başı 1 inci salıifede -

slrl hıtırlıre1k, iç ve dııt•n 

her hıngl bir piyaııa oyunu kar· 
Olllndı Tark çil tçlefnf n bu ma· 

lını bu pıra ile kortarabflece· 
ğlmlzl muayyen btr miktarın 

ddvletçe mftbayaaıundan ııooH 

geriye kalan kısmın da daha 

geniş, daha endlıesfz aatılablle· 

ct>ğlnl ınlımıo oluruz. 

Yani, hakumet, ıtalır dilin· 
de olduğu gibi (Bir çırpıda iki 

koo) vormuıtur. Mademki bn 
borç verilecektir. Bo verlol, 

mGııtıhsll lehine bir bar.,ket 

olarak alıcıyı kıbol ettlreıbll· 

mek ve ayol zamandı eatıoı yı· 

pıbllmek, bu gCloiln mıli ve 

lktıeıdi ıartları içinde hatırı 

eıyıhr ve takdire değer bir 

muvaffıkıyettlr. 
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Edeht, tarihi macera romanı 

16-

/Jaştarafı J inci sahifede 

Yunıa baı ve dıı bakını ge· 
neral Metıklaa tarafındaıa veri· 

len öRle ılyafetlude b11ır bu· 
luomuıtur. 

Filistin' de H3Ji( Kan Dökülüyor. 
-----------...------------.. ----....... ----------------

Genç kız, bftyük bir masa· 
mi yet ile protesto etti: 

rek lmparatorlçanın elini ôptft. Atln11 1 (A.A.) - Anadolu 
ıjınıının hueaııi mabablrJ bil· 
diriyor: 

ö J en Yahudi'lerin Sayısı 19 u Buldu. Bombalar Pat" 

- Bayır, istemem ! dedi 
1mparatorlçanın meclis ıalo

noua girmesi tantanalı olduğa 

halde, imparatorun glrlıl çok 
basit, sesalt, aadasız oldu! Bil· 
tQn bakanların ellerini 11ml· 
mlyet ile sıkta, halka mıhsuı 

bir tavurla haıırlırını eordo, ve 
mflzakere maeısıuın etrafında 

yerlerloe oturmalarını rica etti. 

lamaktadır. Yalnız Evvelki Gün 26 Kişi Daha Ya· 
eğer beni memnun etmek fs. 

terseniz, altı ay, hatta bir 11ene· 
den evvel bana evlenmekten 
bahsetmeyiniz!. 

Yunan gazeteleri Dıılılerl 

bıkana Tevfik Roıdd Araı'ın 
bılba anla•tı kooıeyl mGza· 
ke~elerl için Belgrıd'a giderken 

Atlna'yı u~rıyacagı hakkındald 
haberler mOnaeebetlyle Tarklye 

dıelılerl bakanı için pek doe· 
iane yazılar y11maktad11lar. 

ralandı. Arap'lar, Yahudi'leri istemiyorlar. 
Londra 1 (Radyo) - Yaha· ı İngiliz Ali komiserine hakiki 

dl ajansının Kodils'ten aldığı bir Gltimatom nrmlı ve Ya· 
bir habere göre, Arap komitesi hadi mohaceretlnln hemen dur· 

durulm11ını lstemlıtlr. 

Bayfa'da dtsrt bomba daha 
atılmııtır. Rame:a'de Macar Ya· 
hudllerlnden blrlılnln ldareeln· Dok gftlerek: 

Fransa'da seçim akisleri - Fakat o zamana kadar 
ben Olmfte olacağam!. Dedi. 

Genç kız Dük'e, manalı, 
manıh bıktı, sonra: 

- Rayır masyft. Sizin iyi 
olıcaganfza ben eminim. Ben 
hergOn allahtan daa ediyorum. 
ılz iyi olacaksınız!. Dedi. 

Françeeclul · PJetrl, lçılma 
roznameelne taalluk eden kA· 
ğıtları hazırladı . İmkarato, ken· 
dleloe mahsus 11akuoet ve halim 
Uo kltlblnln bazırlanmHını 

bekledi. Evrakın hazır olduğa 
nu anlıdığı zaman celseyi ıo 
sözlerle açta: 

Kıtlmerlnl r11eteıl Tevfik 
Rneıa ArH'ın Elen alosu tara· 
fından aaygı ve hararetle bek
lendiğini yazarak diyor ki: 

F,ransız Başbakanının Is
tif a EdecCği Yalandır. 

de olan otomobile Araplar ttt· 

cavOz etmlıler ve Macar Ya;hu·· 
dlılol ôldtırmClılerdlr. Bononlı 

Yahudi maktfUlerlo adedi 19 
olmoıtur. 

Kudftı mafrftsft, nealr Arap 

rftesaaı, Kod.as toprakların• 

muhtelif yerlerden Y abadi mo· 
haceretl durdoralmadığı takdir· 
de, M Gel Oman ve hırlstlyara 

Arıplarıo Yaba diler aleyhine 
her hareketi yapacaklarına söy· 
lemlşlerdJr. 

Lndovfn bo s~zlere bir ce· 
np vermedi, Fakat ellnl genç 
kııa uzattı , elini tuttu, şuor· 
euz bir hareketle genç kızın 

gfttel elini dadHklarınıı götOrdO! 

- Madam! Mftıyfiler! sizi 
buraya, gOriiltOIO ve endişe 
verici haberler aldığım için 
toplad ım. Floraosa'dakl gizil 

ajanlardan blrlıılnln verdiği ha 

bere göre Prusya ile İtalya 

a rasında blr llttfak muahedesi 

JmZ11 edilmek llzeredlr. Bu l~t,., 
ltalya hOkümetln1o bize karıı 
earfh bir lb11neıl urdır; ben 
b~yle görüyorum ve ılzln de 
ha hoeoatald l f Ur ve kanaat 
larınır.ı Oğrcnm~k istiyorum. 
Azot nmında bo bıdlse Oze. 
rinde takf p edeceğimiz slyaei 
yola da tespit edeceğiz. 

İki millet arasında earıılmaz 
bir doetlok kuran Tevf fk 

Rneuı Araa'a bftrmettmlzl su
narken T6rk dosrluğana karşı 

derin ve samimi rabıtımızı da 
ifade ediyoruz. 

Sosyalist, Komünist ve Radikal Sos
yalistlerin Halk Cehhesi Bozuldu .. 

- 5-
BOgfto, İmperaıor Oçilnctı 

Nıpolyora Tcllyyerl sarayını en 

ndlz ve bdyf1k mevklll rlcıllnl 
ıoplıdı . 

Meclise mahsus büyük salon 
da, Kan ova 'nın eseri olan bl. 

rJncl Nıpolyon'un bOetl göz~ 
çarpıyordu. 1oılzar ealoouna 
açılın kapının yanında da, 

Y"ğenlnlo, yani ıtmdlkl İmpa · 
raıoı Nıpolyon'on bOııtf gara 
nGyordo. 

Bonon Oııtftnde VJotethalter 
tarafından reamedllmlş lmpara· 
torlçenln resmi vardı . Az beride 
Mftra ve Korolln'ln resimleri, 
Sentelen adaeı mahbaaona en· 
dltell gtszlerlc bakıyor gibi mev· 
ki almışlardı! 

Odada IOb ve yeıll çohı 
ôrtllltl bir mısa vardı. Haıuıetll 
imparator hazretleri, bakanla· 
rlle birlikte ha mıaa etrafında 
•e tl&eılnde hGkftmet ve si ya· 
aet lılerlnl tedvir ederdi! 

Salon kapularındın bJrlıılnfn 
cbıında bulunan perdedar Rn
herl, la Voletl, Hariciye bıkıoı 
de Lllul, Harbiye bakanı Ma· 
re11l Randon'o, Prenı Napol· 
yon'a, ve MokAr'ın yerine geç· 
mlı olan, lmpırator'on hoıusi 
klılbl M. Françeıclnl · PJetrJ'yl 
mecllı ealouona henaz ıok· 
maıto. 

Bepıl tamam olmoı Ye şh:o· 

dl Baımetmeıp :imparator hız· 
retleri bekleniyordu. 

Ojeni Montf jo, 1ılaız, fakat 
.. 'fUlı bir ta.aletle heman 
gireli. 

Salonda mevcut olanların 
•epal de htırmetle eğildiler. 
Yalnız, halk tarafından ılrret· 
khaaye olarak Plonplon denlle-n 
pıenı Napolyon'uo, ıuevklloin 

llahteltljl ııl4hlyete l11Jdad ede· 

ANADOLU -GdnlaJı: Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyaıganı 
Baydar Rftodft ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı ioleri 
mfidfir6: Hamdi Nüzhet 

Uuehaneo: • 

hmi.r İklıa_~ Be!Jer ıo.ka#J 
C. Halk Paruaı bınu1 içinde 

- Sann var 

lzmir'liler 
Tnrkkuşu Töre
nine Davetlisiniz. 

····-- Başı 1 inci &ahijede -
Adanı, Kayaerl. Bars• ıube 

Jerl de bugaalerde açılmak 
ftzeredlr. Tcırkkoıo ıef I Sami 

beraberinde TGrkkaıunon ye· 
tlotlrdlğl tlyelerden Raıtem, 
Mehmed Ye Hikmet oldağo 
halde İetanbul'a ghmlıtlr. Gene 
ftyelerden Raif ve Faruk ta ha 

akşam Adına'yı girmektedir. 
Vecihi, Moııtıfı ve İrfan da 

İzmlr'e girmek aıere bulana· 

yorlır. İıtınbol'a Clç, İzmlr'e, 
Burııa•ya Ye Adaaa'ya lklter 
tane talim p1An3rCl g3nderll· 
mlıılr. Bo ıaretle bo birkaç 

gün içinde daha genlı bir ça· 
lııma ııbaeına ermekte olan 

TQrkkoıanı faal azı kıydedl· 
lecekler nlrı1mdame mucibince 
tam teıekkdllG bir 11hhlye he· 
yeti tarafından muayene edile· 
rek ııhhıtlerbıt plhörlerle 
uçoıı ve tayyarelerden para. 
ıütle atlıyııa mG11fd balanda· 
ğuno raporla te1bhl lhım gel· 
mektedlr. Gene nl11maıme ma· 
clblace oçuıu kaydedilecek 

dyenlo en aıağı orta mekteb 

mezonQ olması lcabetmektedlr. 

Lfse, Üniversite mezunları ter· 
clh edJlecektlr. 

Tö:kkuıunı kaydolunacak 
Oyeler haziran sonlarını kıdar 
derslere denm edecekler ve 
içlerinden eeçllecek olanlardan 
120 Jdıl <JnömGzdeld temmuzda 

Katlmerlnl Yooan'lılann bo 
dosıluk.ran Balkan eulhunuo 

emniyeti çıkhğıoı blldlk!erlni 

hydettikten sonra şunlara ya· 
zıyot: 

Tevfik RO~tQ Arae'ao Atloa'· 
ya ~elmeel, bugtlnOa ricaliyle 
temaelar yapma11 fevkallde 
ehemmlycıl haizdir. Bo ıeyabat 
iki dost memleketin mOoterek 
yGrOyftşQnllu bir iladeeldlr. 

Tevfik ROıt11 Araa Youın 
Bııbıkanı Metakaaa'JaJ birlikte 
Comarteel gGna trenle Atlna'· 
dan Belgrad'a harek~ı edecektir. 

P•rlı. 1 (Radyo) - Harici. 
ye Dazırı M. FIAnden, Yona· 
nl1taa'ıa Parlı clçlıf M. Polf. 
tlı'I kabul ederek, boğazların 
11.kerUeıtlrllmesl hakkındaki 
T4rk tezle trafında gtsr4tmGıtdr. 

Parlı, 1 (Radyo) - Yona· 
nletan'ın Parla elçlıl M. Polltlı 
bug4n Belgrad'a hareket etmlı· 
tir. 011da toplanacak olan Bal· 

kın antıntı hariciye ~nııırları 
konıeyl tçtlmıında hasır bolu· 
nacaklar. 

Atlnı, 1 (Rıdyo) - T4rldye 
Dıı lılerl Bakanı Dr. Tevfik 

Rftıda Araa, M. Metakeaı lle 
hızı mGhlm · meı'eleler ve bil· 

huaa hoi11lar mea'eleal he· 
rinde mhakerelerde boluna· 
eaktır. 

Almanya'da 

1 Mayıs. 
- Başı 1 inci sahife.de -

mu mUletl, dtger milletlerin 
hılı oldukları hukuk Ye mG· 

ıHat dalrealnde ya .. mık istiyor. 

Alman milleti ıeref ile yıea· 
yaeak11r. MGltakhel Almanya· 
nın kanetll olmuım temin 
edeceğiz. Sıhhatli Ye kuvvetli 

oasarları malik bir Almanya 
lıtlyoroz. KaııımıscJald gençlik, 
batan boalar için bir zım· 
mındır . ., 

Bitler, ıtsıQne dnam ederek 

ılyaa11l durumdan da lbahaetmlo 
Almıayı'nıa, AY01tor1a ile bir· 
leımek için bazı cereyanlar ha· 
ıırladıiı hıkkındıkl ııylaları 

ılddetle protaato etmlıtlr. 

Fran.,a'da inıihabatıan bir intiba. 
(Arkadan ikinci, eski başbakan M. Lavaldir.) 

Parla, l (Radyo) - l! .. ırkalır arasında meb'aslokların taksimi 

hueuaonda büyftk bir ihtilaf çık.mış ve halk cebheel dlelpllnl 
bozulmoetor. Yirmi eosyallst namzedi radikaller ıleyhlne ve on· 

bir radikal nımıet te eoayıllst ve komtınletler aleyhine 114n olun· 
moıtur. 

Pırla, 1 (Radyo) - Bir eabah gazetesinin yazdıklarının 
fıaa olarak M. Saro lıtlfa etmek niyetinde değildir. 

••• 
h114 · 

Kodüe, 1 (Özel) - Yaba· 
di'ler; Arap'lımn son muhtara· 
larına cevab olarak neırettlklerl 
bir beyaooamede, ,Brltınya im· 

pPraıodoğuoun Fllletf n stıto· 

kosuna değl~tlrmeğe ııalAblyettar 
olmadıı?JOı bonoo ancak Mil· 
letler cemiyeti kararı ile bozu· 
Jablleceğlol blldfrmlılerdlr. 

KodOI!, 1 (Ôzel) - Çar· 
oamba gftokO çarpışmalar ne· 
tfceılode halktan 17 Ye poltsten 
9 klel yaralanmııtır. DQo Yafa 
ve Hayfa'da bombalar pıtlı· 
mıttır. 

Kodfts1 1 (Özel) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Bae mftlın ıo beyanattı ha· 
lunmaştor: 

- Y abadi akını dardoro· 
loncaya kadar gren denm 

edeceğiz . MGalGman'larlı Hırlı· 
tlyın'Jar, Slmonlst'lerl memle· 

ketten kovmak için blrleı me· 
lldJrler. 

Yunanistan'da Yagv mur- Adis-Ahaha 
Do to Mü 

1 Z B.. ..k .. ş ar1n ararı uyu ·tur. Düşmedi Mi? 

Maamafih Bu Zararların Telafi Edi
lebileceği De Umuluyor. 

Atlaı, l (Radyo) - Ziraat bakanhğıaa gelen birçok telgraflar 

Yonanlııın'ın birçok yerlerinde yığmorlardıo • mıhıolltın çok 
zararlar gördGğftnd blldlrmektfldir. 

Goloe'ta hububat ve buğday zarar görmüş, Karaala'da da zarar 
vardır. Maamıf lh bo zararların tellf l edllece~I ıöylenmektedlr. 

Pamak ve tfttftn mahsola de zarar görmftettlr. Kardıça'da zarar 
azdır. Şlra ıdaeında fırtına maddi pekçok zarar vermiştir. 

••• 
Çekoslovakya başbakanının beyanatı: 

Sulhun Devamı üç Te
mele Dayanabilir! 

Tuna Uzlaşması Planı, Ne ltalya, 
Ne Almanya Aleyhinedir .• 

Prağ 1 (Radyo) - Baıvekll M. Hotza, beyanatta bulanarak: 
- Sulhun devam ve bekası tçln ftç eağlım eeasa istinat lA· 

ıımdır. Garpta İngiltere, Fransa ve Belçika, ıarktı Rusya, mer. 
keıde de merkezi A uupa devletlf'rl bu Oç temeli teıkll eder. 
Ba aç temel olmadın ıolh mamkftn cJeğlldlr. 

····-. BQ.§tarafı 1 inci sahi/ ede -
beelatan'a bışka bir imparator 
tayin edileceği de doğra de· 
ğlldlr. 

Roma, 1 (Radyo) - Motör· 
lo bir İtalyan kola Ank.oberl 
geçmiştir. 

Aamır•, 1 (Radyo) - Deı
ele'den hareket "den motörhl 
kol, Deesl · Adla.Ahıba arasın· 

dıkl me11fenln yarııını geçmlı· 
tir. İleri harekat dan sabah ta 
devam etmletlr. Arazi çok arı· 
zılıdar. Motörla konetler e1111 

yoldan ayrılmak mecburiyetin· 
de kılmııf ar ve daha ozon bir 
yol takibe baelamıılardır. Yerli 
aııkerler lee dağlardan ilerle· 
mektedfrler. Adls · Abıba1ya haf· 
tı sonuna kadar varılam,yıcağı 
Ye ancak gelecek hafla baıın· 

da legal edilebileceği sanılıyor. 
Tını'da da ileri harekat devam 

etmektedir. Artık bu göldtn lı· 
tlfadeye başlınmııtır. 

Telgraf: tamir - ANADOLU 
Telefoa: 2776 •• Poata kutuıu 405 

ABONE ŞERAİT!: 

lnônil'ade ıçılaeık olıa kampa 
göoderHeceklerdlr. Kımtı Gç ay 

kadar kılacak olan ayelerln 
laıe. ve ibateleri TOrk hava 

kuruma tarafındın temin ddl· 
lecektlr. 

Bulgaristan "'dan 
T•oa uılaımHı plloının İtalya aleyhine mtıtevecclh olduğu 

haberi de yanlıebr. Bu huaoııta hılya lehine d01Gn6lmDf esaslar 
.ardır, fakat aleyhine hiçbir şey d6tflnGlmOı değildir. 

Muıanı'dan kalkan denlı 

tıyyarelerı' Teana golOne inmek· 
tedlrler. Dena Tabar da işgal 
edilmiştir . ----

YaJlıtı 1200, Alb aylığı 1oo, Oç 
aylığı · 500 kuruıtur. 

ahucı memleketler için aeoeli.k 
abone ilaeu 27 liradır. 
Beryerdo 5 Kuruıtm. 

ıe.e geçmiı nO:.ar 25 ktıruttur. 
A.NADOLU MA'l'BAA.Sl!iDA 

, ... -.:.~-ASILMIŞTIR 

Kanunen ihtiyat ıabıybğına 
ayrılacaklar bn kamp dene· 

sinden ıonra lıterleree bua 

kıtılırına açoco ıobay olmrak 

glıeblleceklerdlr. 

Gelen Muhacirler 
Edirne, 30 (A A) - Bo.lga· 

rlııın'ın muhtelif yerlerinden 
kafileler hıllnde göçmenler 
gelm ~ kte ve mlıaf lrbaoede ko· 

naklımakıadnlar. Gelenler Ana· 

dola71 HTkol11amakt1dır. 

Çekoslovakyı'oın ılyaeetl, Viyana seyahatinde de göeterdlğlm 
veçhlle sulh siyasetidir, ve geniş ııbılara şamildir. ltılyaoın da 
Tunı uzl•ımaeına loılrald zararla değil, belki laydıla olur. 

Yugoslavya ve Romanya ğlbl bhı de Avoaturya'oın lstlklAllnl 
elzem a;örGyoıoı. Slyaıetlmlz ne Alman, ne halyaa aleyhtarlığı 
değlldtr. Frkat httld411mlıln muhafazasını slyaaetlmlzln ana hat
larını teıkll eder. Bu noktıi nuırlarımızın alAkadar devletlerce 

tasdik ye kabul edileceğine emin bulunmaktayım. Demlotlr. 

Kuru ot isteniyor. 
Malta ziraat dılreel, TGrk· 

ol Is Ankara baıkanlığına mtl· 
racaatla mtıhlm miktarda koro 
ot satan ıhnıcağını blldlrmlı, 

Tilrklye'de ot ıatııı yapan tlca· 

Jethanelerln adreılerlnl! Ye tek· • 
lif lerlnl lııemfttlr. 
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~~~~S~a~n~'-a_ı_v __ e~E~~d~e~h_i~y_a~t-~.1~:~~ 
ve dü~ftodQrOccı bir sual... 

Genç yazar arka
daşlara bir soru .. Ninem 

- Benden uzakta plan s11yıo kııchoiı -
Beıı kendimi ninemin dizlerinde bqlmoştum; 
Ben onan dizlerinde eankl yavru bir koştum, 
O kadar ıen, o kadar kayıtınz, öyle maeum, 
Öyle meı'oddam .. Ve bir kelimeyle: Çocuktum ... 
flkbaharım ıllrerken tatlı ıırıltılarla, en ıen cnıltılarlai 

Parhyan glneılyle, çiçekli dallarlle .. 
O beelerdl ruhumu tatlt maeallarlle ... 

Onan aevgenllk taıan dizlerinde bulurdum 
En çocukça, en temiz, en ıaf r4yalarımı, 
Ve gene ilk olarak onun dizinde kurdum 
Çocaldok 1affetlle ellıld htılyılarımı:. 

Sevgenllk doygaıona yGreğlme o verdi, 
Bende aevgl fidanı bu duyguyla yaıardı. 

İnce parmaklarlle eaçlarımı okıardı, 
Ah .• O parmaklarda ne mGıflk bir ılhlr 
Fazilet, ıevgl, ıef kat akardı gözlerinden, 
Takenmes bir iyilik ıızardı aöılerloden .. 

vardı .. 

Şimdi hlnbfr lıtekle bezenmlı gençli~lmln 
En ıökGlmez ıevghl ona karıı olandır .. 
Sııyın kadm.. Eo tatı. demlerim gene eenlo 
Kınalı ııçlarını özlediğim zamandır .. 

içimde usular var ıendea uzak yaşarken: 
Dlılerlnde, çocukça, tekrar yatmak lıtercltm; 

Njneclğlm.. GöolGmde eenln ha11r1n •arken 
Seni anlatacak blrıey yaratmak leterdlm ... 
Ah.. Seni anlatamam.. O kadar tçlmdeıln, 
Dinle.. Ruhumda her dem çığlıyor mGıflk ıeılo .. 
Bende ıenden ne ~zift, ne canlı duygular var: 
Ne m11um, ne gazel, ne ıonraıız hahralar ... 

Sami N. Özerdim 

Yıllardır özlediğin (1) 

- Kendime -
Bir gönlll ıaffetlmi titrer isteklerinde, 
Yokta göılerJn aıkıo rGyaıında mı kalmıı?. 
Ne ıtır var, ne snk o hayal çiçeklerinde, 
lnıakl, hepelnln de heyacanı azalmıı .• 

Bltmlyeo bir lmau, bir Allah kotelyetl var, 
Dar ealrlm!. Unuttum, bir de vatan mef boma 
lıte batın glselllk, işte yıoanan yıllar, 
Ne matla llıledlğla arzu ıardı ruhuma .. 

l. Şeyda Sevin 
(1) Geçen hafta, •Dizim yanbıJaruadao okuamıyacak bir halde. çıkan 
hu ıiiri, bu hafta tekrar oeırediyoruz. 

Yalnızım 
Bir dağın yamacında yazarım ıo yazıyı 
Kafam dolar kalbimin ıetınblle hatan; 
Kafam dlnlenıln diye tuttorarum ıarkıyı 
Yalnısım, pek yılnııım, yalnızam geae bogdn 

Uyurum belki derim: Uçacak ıo 11tırab 
Goıyaıımlı ıalarım, derim: Ietırab ıOnıiln. 
Bllmlyorumkl nedir, benim tecelllm yarab? 
Y alnısım, pek yalnazım, yalaısım gene b•gan 

Ben kaçarım o bolar, aaklınırım o arar 
letırab balıun diye ıormuı bile yar'• dün 
Böyle yaeamakıan• ey ruhum artık karar 
Yalnıaım, pek yalnızım, yalnızam gene bogtln. 

1'. Güzey 

· Hayat Yıldızı • 
) Kızılçullu'ya gideo kıvnmlı lalaıan bir heyecanla in1&11ı boğa• 
~U.nn keoaıaoda bir dere ağlayan yor. Bekleyenler, kavuıuyor bek· 
\> lelerini, ç&Alıyarak tekrarhyor. lediğine .. 
~lıuı tozları üıerinde ııenel&in 
) lbea Ulkenmeıı ıııbraplannı taıı· 
~()lltıuı gibi inleye inleye yokuıu 
g~anma&a uğraıan bir araba, y•ğ 
~ıniı tekerlekletindeo 11zan 
~ lan ile derenin aonıuz eede
~ ~•ap vermeye çalıpn bir er• 

1 hi•ini veriyor. 
'-t Bir an içinde bu geniı ovaları 
~ dağlana hülyalı ve düeüneeli 
' ; imanı müphemiyetin derinlik 
~ı e ulatbrmak iıter gibi canla· 
~~'· Yaz gilneıi tabiatı ıntmeya 
'lllı, dığı anlarda, etrafı derin bir 
"".llt kaplar. Bu anlarda herıey 

.. ta kümıüttiir. 
ı., Burada azaktau waAa gelen 
~ lfllinin yakınlaımuı •e ayni 
'rtu ile nııaklaımanndan bııka 
~ kendine doğru çeken hiçbir 

Jok gihL Her y•lnnlaımaauıda 
ltea ..... ...uaı ...... faz. 

Etrafta bazı 11k ağaçlıklar; 

daima dik •e yeıil bapan ile göğü 
eelimbıyan çambklar bir matemin 
eeuizliğiDi taııyorlar. DereniD ber· 
ralt akııındao korku eezilmez. Li· 
kin IİDeaiDe aldığı birçok maıum• 
lara eğilir gibi takındığı ııeuialik· 
ten bir an için ürkmekten kendi· 
mi alamıyorum. 

Akıam oluyor; etrafı kucakl•· 
yan hefif karaolıkta dalgın, dalgın 
7ürüyorum. Yolua ilıt tarafında 

yeıil bir bağ uyuyor. SeAiıılik 

daima eeuiılik.. Yaraaalar uçuı· 

makta uzakta ilk parlayan yıldua 

haberliyorlar. DOı&ndyorum : Ba· 
yat bu yıldıam yanıp ıönmelinden 
farklı mıdır eanki? 

Bo suale cnep vermeden 
evvel, yezmak nedld Ve kaç 

Niçin Yazıyor ve 
Neşrediyorsunuz? 

tftrUldilt? Blras ona dilşilneltm, 
Bu dOıftuilıten sonra niçin 
yazdığımız daha iyi anlaşılır·. 

Yazmak; bir cftmle ile, içe 
çclkenl ktğıda dökmektir. İki 

Soran: S. N. Ö. 
Soru: Yazı yumak ve neı · 

retmekten gayeniz nedir. Niçin 
yazıyor ve neıredlyoraonuı? 

Yani: Yazı ya1mak ve neıret· 

mek ıaretlle ulaımak istedi Al· 
nlı maksat veya dlkGn6ı 

nedir? 
Karıılakl1r: (Oevam ve ıon) 

Yetti R. Karay11ıcı: - NI· 
çln yazdığımı bilmiyorum. Ba, 
yalnız içimden gelen bir ıeıl 
terennfim ediyorum.. Ben yas . 
mıyorom. Ôyle geliyor işte .. 
Naeıl bir ırmak gellıl gGzel 
akarea, yazılarımın da ~lr ga· 
yeıl yok.. Belki bir denize 
olaoır, belki de eaıas çllllerde 
korur, kalır .. 

N eşretmekt~kl gayem: Beni 
anlıyao gônftllertn lçlerln41ekl 
boşloğu biraz oleun doldarmık; 
bana Tınnnın verdiği zevki 
baıkalarına doyarmakllr. O 
kadar .. 

Rıza Uygan: - Y111 yaz 
mıya bıılamamın en biiyOk 
Amili .. Reıad Norl,, nln eıer

lerl olmoıtor. Ba kıymetli ro 
mancımızın bagGo erletlğl mev. 
ki beni de areşleml~, bana da 
roman ve hlkAye yazmak ar· 
zoıanu aoılamışhr. Ooon bo 
cereyanına kap•larak çıkardt~ım 
ilk hikayemi onoukller yının· 
da pek baelt] görmOıeem de: 
Eritir menzili makıadona ıheı· 

te giden, 
Tlıl reftn olanın paylne da· 

men dolaıır.11 
Sözdnil hatırlayarak yolum· 

dın döomemeğe :and lçmlt ol· 
dom. Yazı yazmakııkl ea bG· 
yak arzum da: Gelecek yarı· 

nın "Reıad Norl'ıl" olmak, 
onon eeerlerl gibi benim eeer· 
ıerlmln tekrar tekrar b11ılarak 
elden ele dolaımaeıdır. 

Adnan Ôoelçln: - B111 ıı· 
ruri ıebtpler dolaylslle•ınketl· 

nlıe cevap veremlyeceğlm. 
Not: -
1 - Değerli arkad•ıım (Mem· 

dah Delen) ıorana daka genel 
ve etraf h bir ıekllde cevap 
verdi. Da gazel yaıının ınket 
dıtında neeredllmeılnl daha 
uygun buldum. Ona "Niçin 
yazarız?11 adı ile bu aahlfede 
balacakaınız .. 

2 - Anket burada bldyor. 
Fakat: Bu ıoroya ben, yalnıa 

kendilerini tanıcltRnn ukıdaı· 
lara ıorablldlm . Şahaen tınımı· 
dığım arkıdıılar da cevap gön· 
derlrlene. ayrıca netredllecektlr. 

S. N. ô. 

olko 
Ttlrk devleti, ·egemenliğini, 

eline aldıktan ıonra; bu vazl· 
yene kalmadı, daha birçok 
denimler ile llerlmeğe koyul· 
do. Birçok maokGI uçaruml.rı 
aklamadan geçti, ve ilerliyor, 
ne lqlo? 

ÜlkG, artık ayrılık kalmıya· 
cık.. TGrkl ye camurlyetlnln 
ideali, ılmdlye kadar, arımızdı 
daha do~roıu içimizde, ~aeamıı 
olan badloClnceyl bağayoraı, 

köyll ile ıehlrll arıunda kılan 
uçuruma, ıııyoraı; bu aynlı~ı 
anutoyoroı; bugan hGkdmetl· 
mlz aağhk hayat ıaçaa, kolana 
en hncn yerlere kadar lrlıtlrl· 
yor: hıyat bilgi •oar. Bagtln 
....... kGje ptlealı, k61 oM· 

t4rlft yazmak vardır; 

1 - Özel yHmak, 
2 - Genel yazmak. 
Ôzel yasmakı yalnıı tendi· 

ılnln okamaıı için, yalnız ken· 
dlılnln anlamaaı lolo yazmak· 
br. Bo özel yazılardan, ekıe· 

1 

riya baıkası haberdar olmaz. 
Bu Ulrld yazıları her yaımak 
bilen yasar. 

Genel yasmak; baıkaıına do. 
konmak için veya baıkaıının 

o.kaması için yasmaktır. Şa 
halde, ha tarla yaııları yaHn, 
yalnız kendlılnln anlayacağı oe· 
kilde değil. bir kayıt ve ıarta 

bajth olarak yazacaktır. lete 
asıl yazmak bu UlrUI yazmak· 
tır ve sual de, ba Ulrlil ya 
zdarı niçin yazdığımızdır. Fa· 
kat bu türlO yazmak da pek 
çoktur: Mektep vulfelerloden 
toton da evveli eserlere ve 
yazılara varaocıya kadar yası 

lan bütOo yazılar (genel YH 
mak) eareaına girerler. Blalm 
eual ancak bu ıırenıu en önGn· 
de olanlar içindir. 

Şimdi, ıaah bGylece tahdit 
ve :~yazmığı da bllylece tarif 
ve taınlf ettikten ıonra niçin 
yaphğımıza gelelim: 

Edebi - Mabadım okun· 
mığa d('~er- yazı yazmak ama· 
mlyetle Oç şekle, Oç makıada 
da yanar: 

1 - Zevk almak için 
2-Üo almak için 
3-Para almak için ... 
Fakat hanların OçOnCln HJ• 

lklılnln mGıterek ıeelrlyle Gçd 

nOn veya lklıfnln mloterek 
ıebeblyle yazılan yazılar da 
yok değil. Meeell genç ve yeni 
yazıcılar nmamlyelle birinci ve 
ikinci ıebebln, birinci ve lldncl 
makeadın maııerek ıeılrJyle 

yazarlar - bo lf1ıdeyl, ( birinci 
ve ikinci teılrln mGoterek mak· 
ıedı) lfadeelyle karııtırmamalı-

Bo 6ç makıattan ve ıebep· 
ten bııka; cemiyete fafde temin 
etmek, bir fikir veya tezi gd· 
derek medeniyete yardım et· 
mek gibi makaıt ve ıebeplerle de 
yazılan y11alar vardır, ıncak bu 
tQrld y11ıların yazılıt eebep ve 
makeatları, ıorolan ıualtn iıte· 

nilen cnabını teıldl etme.zler. 
Y 11ılanın niçin netredtldlAI· 

ne gelince; y11manın, yakarıda 
ıGyledlğlm ıebep ve makıatla · 

nndan ikinci ve GçQncGler 
bunu pek ali izah ederler. 
Vevk atmık için yazı netre· 
den de yok değildir. Meeell 
Roı edibi Tolıtoy eeerlerlnl 
ancak zevk almak için, par11ız 
neırederdl. 

r 
itizar 

Münderecat fazlalığı dolay11ile 
san 'at ve edebiyat ıahifemize ait 
yazdaran bir k11mını bırakmağa 
mecbur kaldık. Ôıılr clileriz. 

'---~~------------' ~~~~~-... ~~~~~-
ları katapbaneler, ıpor birlik· 
teri vlcut balmuıtar. 

Dane kadar karanhk kalın 
kôy hayatı baglln aydınlanmıı· 

tır. Geçen ıene gezmlı olduğum 
köylerde gOrdlklerlml 18Jacak 
olursam •hlfeler yaımım IA 
ıım. 

Ülkftmls ba kadar değil ... 
Atılaramızın do~a illerinde 
yapmıı oldukları devrimleri ha· 
tırlatmıyae1k derecede dlımın · 
lan benllğlmlal taaıbncayı ka· 
dar ba ilkel yolunda llerll· 
yecelfa. 

5 Y ıll1k P Janııı Yeni 
Bir Zaferi? .. , . 

Ereğli fabrikası yılda 1,4 milyon kilo pamu" 
kullanacak, 4 mil yon metre ince beı, 600 

bin kilo iplik çıkaracak, 

Ankara - Beı yıllık endlıtrl 

plAoımıaın en blyGk ve oerefll 
zaferi olan K.ayaerl bea kombi· 
nan aylardınberl her gln blru 
daha artan faaliyet ve rand· 
mania ıçılmınoı dnam ediyor. 
İzmit kAğıd fahri kasının prea· 
!erinden çıkau ilk TGrk kAğıdı 
ganlerdlr bayık bir ô•lnç ve 

ıevlnçle elden-ele dolatmaktadır. 
Kömftr ve cım fabrikalarımız 

çoktanberl bir hakikattir. 

BogCln bet yılhk enddıtrl 

programımızın yeni bir zaferini 
mftjdelemek mevktlode bolunu· 
yoroz: Temeli 20 İlktcırln 
l 93i de atılmıı olan Enğll 

bez fabrlkaeının yapı leleri ve 

makine montıjı tama"'lle bit· 
mlotlr. Fabrika, yap111 ilerleyen 
ene ı ji laDbrahnın da tamam· 
landıl• gGa lılemeıe bııhya· 
caktır. Ba ıaretle, pamukla 
do~oma enddırrlıl aahaıında 

tam lıtlklallmlzl elde etmek ve 

pamukla huıaıunda dııarıya bel 
bağlamamak için açılmıı olan 
mftcadelenlo yeni bir saferi 
kaydtdllmiı oluyor. 

Ereğli bez fabrlkaıı, beı yıl· 
bk pltnın gö~eUlğl Kayıerl ve 
Nazilli fabrikalarından hacim 
hlbulle dahi kaçak olmıkfa 

beraber, memleket okonomlıln· 
de ehemmiyetli bir rol oyna· 
yacak vezlyettedar. Senede 1,4 

• milyon kilo! yerli pamuk kal· 
lauarak 4 milyon metre ince 
bez ve 600 bin kilo ince iplik 

yapıcık olm ba fıbılkı 1500 
işçi çabıtıamak . ıuretlle yalnı.a 

Ereğli ve muhiti için bir refah 
ve medeniyet anıara olmakla 
kılmıyHak, ayni samancı. Eı· 

kleehlr tlmallade Sakarya va
dlılade eklhalye bathyan lene 
dyaf h pamuklan aatın almak 
ıaretlle bu mıntakınıa alrai 
kalkınmuını ve yGkaek kaliteli 
pamaklana ekimini tetYlk ede· 
cektlr. 

1934- ıeneıl sırtında ba 
mıatakadan 12 bin kilo pamuk 

mahıula alanmııta. Bu mahıaldn 
Gn6mhdeld ıeneler zarfında 

yirmi otas mlıllne çıkacağı ma. 
hakkak görGlmektedlı. Tırım 

&kanlığı bo gerekil ve mu· 
hakkak tnkl .. fı gösnnGnde ta· 
tarak Eekltehlr'de Sızova lo· 
ham aretme çlf ıllğlnl pamuk· 
ların 11lahı lılle oğraımaya 

memur etmlt ve ıyrıca Mayıılar 
kôyGode bir de modern çırçır 

nl yaptırmııtır. Ru çırçır evi 
ıeneden ıeneye genltledlmek 
ıaretlle ilerde bir milyon kilo 
yu bulacağı tahmin edilen Sa· 

karye vadlıl pamuklarını tama· 
mile taef iye edebilecek bir 
kuvyettlr. Burada yetlıen ıkala 
pamakluından 40 ve bani 50 
numaraya kıdar ince iplik yı· 

pılablleceğl bagln tahakkuk et· 
mit balanayor. 

Fabrika ılmdlden Eeklıehlr 

ve Adana maluall pamukları 
eaıın almaya baılamıttır. 

Ereğli bea fabrlkuı aalaapar 
mermertalaı laee patlab, 
llllllk, •• ... ... 

ycıkeek kalitede 
edecektir. 

beıler imal 

En modern maklnı ve .aııta• 

larla clh11lanmıı olan Er~ğlf 

bes fabrlka11nın mamdllta mem· 
leketlmlıe bogan dııardan ge• 
len pamaklalan aratmayacak 
bir kalite ve Qıtdnllkte ola· 
caktır. 

Memleketin politik ve ıoıyal 
lnklıafını hıılındıracak olaa 
endaıtrlleım., bımlemlzln bu 
yeni merhaleılnl ~öğıtımQı ıe· 
•inç ve ıcorurla dola olarak 
ıellmlıyor ve yarına her za. 
mandıo daha amodla gözlerle 
bakıyoruz. 

Istanbul 
Gazetelerinin 
Başmakaleleri. 

İıt.abal, 1 (A.A) - BngGn· 
kCl gaseteler, bir may11 hayra· 
mından bahıederek, TGrk-So•· 
yet do11laAana katlalayorlar. 

Camarlyet, bagan dolayıılle 
Tlrk · So.yet doıtloğaı:u kay· 
dederek: 

" Bu glsel bahar glnlnde, 
iki komıa dnletln arzettlll 
at.n mıoura blrblrlerlnln ve 

ınlhln nmlml doıtu olarak 
kanetlerlnden, haklarından emla 
bir vasiyette bayram yapmak· 
lldırlar." 

Diyor. 
A11m Uı Kuran'dı, komıa 

ve doıt dnletln umumi ve rea· 
mi bayram olan bogGnGn Tark· 
ler için de huıoıl bir manua 
olduğuna kayd ve Tlrk Sovyet 
doıtluguau takdir. 
Açık S6z, Bir Mıylı'ln Sov

yet&er gibi TGrkler için de kıy· 
meıU bir gdn olduğuna ınyll· 

yerek 1 Maylı baynmını kut· 
lalayor ve y11ııını Sovyet dolt· 
Iaıunan kıymetini teıdhe 

huredlyo. Diler bGtGn gazete· 
ler de 1 Maylı'I katlalayara k, 
TGrk • Sovyet doıtlaAanon kıy· 
metinden bahıedlyorlar. 

lspanya'da 
Ticaret vapurlarında 

grev ilan edildi. 
Madrld, l (Radyo) - BogGn 

dcaret vapurlarında umumi 
grn illa edllmlıtlr. 

8Gt6n limanlardı hareket 
dormaıtur. Grncller bGtGa 
meı'ullyetl aeflne uhlplerlne 
yGkletmekıedlrler. 

Bir bava faciası 
Berlln 1 (Radyo) - Bnu 

ajanıından: Bir tayyare Ortm 
yakınında dGımGı ve içinde 
bulunan birkaç kiti pllotll 
dakll olduğa balde OlmGıtOr. 

M111ıbaıt nezareti neıreyledlll 
bir ıebllAde ölenler aruıncla 
belU batlı klmaeler •nlaama· 
dağını bllcllrmlıtlr . 

M. Flanden 
Parlı,l(Radyo)-M. Flaadea, 

Bali hnsırda Pulı'de balaaaa 

Beril• Hf iri ile 
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Italyan kaynaklarına göre 
: ız n ıı ı a o 

Vehip Paşa Ric'ate Muvaffak Olmuş
tur. Dagabur'u Da Aldılar. -Veliahd Adis .. Ahaha'dadır. Belçika'Jı Zahitler Ne Söy· 

lemişler .. Habeş Telefatı 5 Bin imiş. ltalyan'ların 
.ise 50 Zabitle 1800 Asker Maktul Ve Mecruh!. 

Roma, 1 (Radyo) - Trlbü· 
pa geıeıesl Gorabayldan aldığı 
habere htloaden Saeabeoek bat· 

llD• hftcomden sonra, Froçl ve 
Agoatlol luı'aları Veblp P111Ja 

luı'alarnıı ttbdlde bıılamı1Jlar 
dır. Vehlp Pıea, vaziyetin ve· 
hımetlol bls~etmlı ve rlc'ata 
muvdfak olmn1JlDr. 

On iki saat ıQren mesaiden 
ıonra nehir Gzerlode aekeri b1r 
kOprft korolmov ve motörlft 
lut'aom geçmesine lmkAn h4i!ıl 

edllmlıtlr. Dıhı birçok köp· 
ıaler yıpılmı1Jtır. 

General Nazi askerleri bu 
kôprftlerden letlf11de ederek 
llerlemlştlr. Bu kuvvetler Dı· 

gabur'la Clclka yollara ilzerlll· 

de bolonmıktadırlar. 
ltılyan ~ezetelerl; Greçyanl 

ordusuna Mareeal Badogllo'oon 
bnyak bir yardım kuvveti gôn· 
derdiğini de yazmaktadırlar. 

Roma, 31 ( Radyo ) 
Obutl'den Stefınl ıjanıının 

aldığı haberlere göre, Habeo 
abıı111nı 11lıha memur Belçl· 
kıh zabhler de Ctbutl'ye v11ıl 

olmuılardır. 

Bunlardın blrlıl : 

Mareşal Badoglio 
devam ediyorlar. Dıgabur dtın 
sabah logal edllmfştlr. İtalyan 
kollara tabii mftşkll4t ve yığ · 

morlara rağmen Uerllemekte· 
dlrler. 

Habeş kuvvetleri harp saha· 
sındı beo bin ceaed btrakmıo· 

)ardır. Elde edilen ılllh ve 
mGblmmıt henüz ıeaplt edil· 
memlştlr. Şimdiye kadar beı 

top, 2500 ıllAh, 100 mllralyoz 

teıplt edllmletlr. 

14 Nl11ndan 30 nleauı ka 
dar devam eden bu harplerde 
ltalyan 'lan o zayiatı 50 zabit 

maktul ve mecrob, l 800 aaker 
maktul ve mecrobtor. Bunlar 

aresında 400 den fazlaaı yerli 
a1kerlerdf'ndlr. 

Yevmi emirde aakulerln 
kıhramaohklar1 takdir edil 
mlotlr. 

Tayyareler; 

masını bftyftk 
loomoşlırdır. 

harbıo kazını!· 

yardımlarda bu 

Şimal Cf'pheelndeo: Adlı Aba· 
ha tızrloe ilerlemekte olan 
kıt'alar, Debraılna mnkllol ve 
Debradeı tepeılol de zaptet· 
mlılerdlr. 

Diğer bir kıt'a ayni yol ftze. 

rinde ilerleyerek Gadola neh 

rlnl geçmlo ve Adlı Ababa'nın 

30 kilometre yaldnlne varmıştır. 
Tayyareler ileri hareketlerini 

teıhll etmektedir. 
Adlı Abıba'ya giden bir tıy· 

yare Adlı Abıba tayyare karar. 
glhı 6serlnde uçmuı fakat mit· 
ralyOz ve maner ateol ile kar· 
,.ııomıotır, Tayyare 11ğlam 

olarak geri döomftotur. 
~~~~~~~----ı~~~~~~~-

Bugflnlerde gene mflnakaşa var 

Avanı Kanıaras1nda Dış 
• 

Siyasa Konuşulacaktır. 

Moskova'daki 
Dünkü bayram 

Bftyftk bir Geçid 
Resmi de yapıldı •. 

Moekova, 1 ( Rudyo ) ·- 1 
May11 amele bayramı fevkalade 
menalm ve teıahftratle tea'ld 
edllmlıtlr. 

TuıbOratt" birçok ecnebi 
doat devletler murahbaal1rı da 
hazır bolonmutlardır. 

Aıkert muazzam geçld resim· 
ler yıpılmış tayyareler de bo 
nftmıyl,te&e letlnk etmlılerdlr. 

· Sovyet'ler 
Iogiltere ile iki taraflı 
bir deniz mukavelesi 

akdine hazırdırlar 
Loodre. 1 (Rıdyo) - Sov· 

yet elçlılnln Ioglllz hariciye 
nezardlne, Sovyet'lerln lngll· 
tere ile iki taraf la bir deniz 

mnkaveleal akdl için mftzake· 
relere glrfı:ımeğe hazır oldnkla· 
rını bildirdiği teyld olunmak· 

tadır. 

Askeri kıyafetler. 
lııanbol, 1 (Ô.Eel) - Geçen 

ıene çıkan ( Aıkeri kıyafetler ) 
kanononoo lıereıl,.re ıld mad 
deılnde bazı tadllAt yıpılmııtar. 

Zecri Tedbirlerin Teşdi· 
di, ·Harp Demektir 

M. Baldvin De, :ıngiltere'nin Silah· 
)anması Lazımdır, Dedi. 

Roma, 1 ( Radyo ) - Jur 
oale Dltalya Lordler kamarası· 
oın ıoo lc;thlmaıoda zecri ted 

birlerin teıdf dl talebine ılddetle 
btıcom etmektedir. 

« Size tekrar hatırlatlrız k.l 
zecı i tedbirlerin teedldf, harp 
demf'k.tlr ! » Dıımektedlr. 

Londra, 1 (Radyo) - M. 
Baldvlo Alberbal'de bir notok 

lrad etmlı ve hava k:ovvetlerlle 
blrltkte bıştao bışa ıllAhlao · 

mak lüzumunu ileri ıtırmtıı •eı 
••Bizim ıll4blanmamız gerek. 

lnglltere'oln ve gerek ıolhun 
meuaf il namına en 14zım ve 
fatdell bir harekettir . ., Demlıtlr. 

Loodre, l (Rıdvo) - Zecd 
tedbirler aleybtı.... korulm•ı11 

olan cemiyet, binlerce beyırn · 

name dığatmıı, zecd tetblrlerln 

lf lAıını iddia etmlt ve kaldı· 

rılmaeını lllemlıttr. 

ltalyan Tebliği 
Vehip Paşa Cephesinin Kahraman-

ca Çarpıştığını itiraf Ediyor. 
Roma 30 (A.A) - 199 ou· ln1J• edilen ve Dezyık Naalbu· 

maralı resmi tebliğ: 
Mareoıl Badogllo telgraf la 

bildiriyor: 
Belçika ve eski Ttırk ordusu 

zabitleri terdındao t11arlaoıp 

nnn kuvvetleri ıaraf1Dd1n kah· 
ramauca mtıdaf11 olunan fe•· 
kalAde mOetabkem Saeabaneh· 

Altay Aydın'a, Altınordu 
Nazilli'ye Gidiyor 

Bullale hattı general Graçyınl 
orduao tarafındın zıptolunmUIJ· 
tur. Sasabıneh ve Bollıleyl 
dftn ôğleden ıoora kıtaatamız 

legal etmhtlr. Anavatan n So· 
mali lutaatlmız ile krahn kıra· 
bloyerlerf, Tibre ılyab gômlek· 
Uler fırkası ve mtıateu.leke 

kılaahmız çok mtıatahkem bir 
mevzide ve her ttırlO levazımla 
mebzul miktardı malik olarak 
kat'i bir mftdafaaya ızmetmlo 

bir dtıomaoa karşı yapılan bu 
çetin harpta sebat ve kıymet 

boıoeooda blrblrlle rekabet el· 
mlşlerdir. Mağlup edilen dGt· 
mao motörlft konetlertmlz ta· 
rafından ~"kip olunmaktadır. 

- Habeolıtan ve Adla Aba 
bı'dı umumi bir karıeıklık 

haktlm ıftrmektedlr. Raelır 

ara .. nda bftyftk bir lbttlıif 

•ardır. Bir kıemı mukavemet, 
bir luımı da teslim olmak ta· 

raftırıdu. imparatoriçe ve Dük 
do Harar Abo'dı bulunmakta· 
dırlar. Vellıhd A4lla · Abıbı'· 
dadır. 

Son gftnlerde, a&kerlo balJID· 
da yığmagerllk yapanları ıid· 

detle takip ve tecziye ile melJ 
pi idi. 

Müdafaa Bndcesi Yo~seltiliyor. Zec- • 
ri Tedbirlerin Neticesi Ne Oldu? 

Şimal cepbeılnde kollarımı · 
zın Adlı Ababa Ozerlne ytıril· 

yiilJÜ devam etmektedir. 
Tıanı göla civarında hareket 

eden mtıfrezelerlmb: Bagemed•r 

Rıı Deıtıya gelince : Kor· 
kaaç bir adımdır ve çok za. 
Umdlr. Hu adım İtalyan eelr· 
terin behemehal kııledllmealnl 

emretmlı ve mıktul bir ltılyın 
getirene on taler mGkAfat ver· 
mekte idi. 

Bu kumandan dooı· domork 
tuDlırı da kollaumıotır. Demlotlr. 

Deule 1 (Radyo) - Mare· 
.. ı Badogllo ve erkAoıharblyeıl 

Denle'den ıyrılmıı ve De11le· 
ala 100 kilometre cenubunda 
bir yere gltmlotlr. 

Roma, 1 ( Radyo ) - Rae 
Nulbu'aun Sıeabıae · Bolale 
uttandı mıAhiblyetlndeu ıonra, 

halyaa ileri kollerı llerllemekte 

M. Baldvin 

Londre, 1 (Radyo) - MGdı· 

f11 proğramının tıtblkt için 
mftdaf11 bGdçeıf oe on milyon 
loglllı liralık munzam tahıleat 

KATYA· 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-56-
Alekeaodr eeılnl alçalttı, Kıt· 

ym'aın kulağını: 

- Senin ve onundur. Baoı 
ltahtedeceğln çocuğun dı ola· 
eak. Oedl. 

Katyı, daldı ve: 

- Oğlumuzundur: De~ll mi? 
Diye mmldındı, 

- Kııımııın. 

- Hayır. Oğlan dogurac11· 
.. m. Tıpkı ıenlo gibi. Ben bir 

lan dogurmak lıtlyorum. 

- Bayır. Tıpkı eenln gibi 

Wr kıs do&acak, kıı doğma· 

1101 inde ediyorum! 

- Haydi, bıhea glrloellm. 
Katya, bir yabani yaaemlo 

dah kopardı, Gzerlne beyaz 

bir çiçek koydu ve: 
- E~er çiçek çemenler ftze· 

rlne dtıoerae ıen kazandın, top · 
ra~a dOoeree. Ben kazandım, 

demektir. Dedi. 
Katya, çiçek azerlne 6f le dl 

ve çtc;eğln beyaz yıpraklımn· 

dan birisi havalandı, havada 
biraz dôndG ve ıoora yıprak 

bir ıu blrlldntlal berine dQfll. 

Katyı, çocuk gibi tıbklha 

ile gtıldG ve: 

- N6 11rar nr? Dedi. Co· 
cak zaten ıeoln ile benim. 
Daha dogruıu bir biblo meh· 
11010!. 

Bahçe klnıpelerlnden biri· 
elnln Osedne oturdular. Artık 
blrşey ıôylemlyorlardı. Yaban 
yıııemlnlerlnden gazel, tath n 
ballı bir koku geliyordu. 

Corç 
Kıtya, yoza balmomu kadar 

111r11rmıo, bııı yııtığı gell1JI g6· 
zel dıyaomıı, uyuyor gibiydi. 

Karyolanın OnGode dizleri 
yerde, batı karyolanın kenı· 

rtndı, imparator hıçknıklırlı 

ağlıyor. Katya'yı kaybetmek 
Clzere olduğu kanaatinde!. 

Kıtlık 1111yda bu glıll çocuk 

do&arma çok mlthlt Ye kork1111ç 

imparator, doktorun yerdımı 
ile Katya'yı karyolaaanı yatır· 

mılJll. Nabızları adeta durmuı 

gibi idi. 

Alekaaodr doktora: 
- Znallıyı kortaru~ızl De· 

dl, icap ederse çocuğa feda 
edebilirsiniz. Kurtarmak lc;lo 
ne mOmkOoee yapınız!. 

imparator, derin bir azıp 

ve 11hrap içinde Kıtya'nın 

çekmekte oldoğn tokencenln 
blrae enel bitmesini bekli · 
yordu, ve Bezred Meryem'lo 
tasviri önande diz çOkmftı dua 

ediyordu. 

Bo hkencelt vaziyet aaat· 

lerce ıilrdtl . Ebe gelmemlatl. 
Halbuki ebe gelmlo, fıkart 111 

ray kap111nda kendlılni içeri 
alacak bir klmee bulamamıe, 

bekllye, bekllye bıkmıı n geri 

ayaletlnln ve Raa Kaaeı'nın 
eekl hükumet merkezi olan 
Dıbraıaboru işgal etml1Jlerdlr. 

Adlı Ababa 30 (A.A) - Ha· 
beıler, İtalyanların Adlıt·Abıba 
ilzerlne yaroyo,ıerlnl durdur· 
mak için ıon bir gayrette bu· 
Junmık ilzere dığlara ellerinde 
mevcut bütün kunetlerl gön· 
dermektedlr. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bo akıam başturnk'ta Sıhhat, 

Karantlna'dı Eoref, Kemer'de 
Kemer, EorefpalJa'da Eıref pıoa 
eczaneleri açık.lir. 

Davalar m6ealttlr. Tabiat en 
zengin bir zamanında bulunu· 
yor. Bu itibarla gezinti ve maç· 
ların b6.y0k: bir rağbet gôre· 

ceğl muhakkakttr. 

döomOotd. Ebe olmadıAı için, 
imparator doktora yardım mec· 

burlyetlnde kalmıotı. 

Nihayet, aabahıo dôrdtıoe 

doğru Kateıln kendine gele· 
bllmlı, ve dOoyaya bir oğlan 

çocuğu getlrmlatl. 

Alekeandr, Kıtya'nıa artık 

kurtuldoğono eanmılJ, çocuk 
ile biç alAkadar olmayarak:, 
lobuaanın donmuo ellerini Op· 

meğe bıolımıotı. Yeni doğan 

çocoğan feryatları Aıerlne Kat· 
ya gOzlerlol açta, Alekıaadr'ı 

hazin bir eekilde gCUdo ve an· 
cak duyulabilecek kıdar haf lf 
bir eeele: 

- Bıhe• kim kazandı? Diye 

ıordo . 
imparator: 

Corç ... Çocuğun tımlnl 

Sona Var -

• • 
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Son Daköka: Rihentrop davet edilecek balyan sevkiyatı 

aheş Impa t S 
11 Mayısa Kadar Alman· 

ra oru onuna .. . . d Ç ... ' S .. l d• ya Cevap Verehılecek Mı? 
a ar arpışacagını oy e 1 ltalya'nıo Da o Tarihe Kadar Sulh 

Nihai Zafere lnanıyorum~Oedi. Veliahd Oa Moka- Şartlarını Bildireceği Umuluyor. 
mek için yeniden mOhlet leli 

vemet Ve Müdafaada Bulunacaktır. 
l.t.nbal, 1 ( Ozel )-Habeı 
Ptıratora Adlı Ababa'ya ıel

te e ... , ajanım• ukl be· 
Gtttnda: 

- Ordumun Koni külliyesi 
upasağlam duruyor. Ben nihai 
zafere lnaoıyorom. Adls Ababa 
ltalyan orduları tarafındın 

ransa, Şarki Avrupa 'ya 
Ehemmiyet Veriyor. 

----------------~-----------tan sa 'nın Londra elçisi lngiltere hariciye 
~ezaretine hnktlmetinin tikrini bildirdi. 
'raı°nd11, 1 ( Radyo ) - Övr gayeteelalo yazd•ğıoı göre, Kra 

Q Londra bayak elçiıl M. Kırben bir gftn hariciye nez11e 
ttQ giderek; K.rııe'oln; Şarki Anupı emniyeti işine, Garbi 

P• emniyeti dereceılnde etaeh bir ehemmiyet atfettiğini ve 
keıl Anapa'dı çıkacak bir harbin umumi bir konuomayla 
dil olıeağı kanaatinde bolandnğano reımea blldfrmlotlı. 
Jet bGyGk elçlel de baaı benzer bir teıebbGıte bulonmuıtur. 

~merika'da Fırtınrlar. 
loo den Fazla ölO ve Yaralı 

Maddi Zarar Boyoktür. 
Ne,york, 1 (Rıdyo) - Şimali garbi 'e cenubi garbi 
Qde mGthlı fırtınalar olmoı 'e 100 den fHla ola 

Ce yarıla nrdır. 

var. 

ayalet 
Ye yaı 

~•ddi urarl11 pekçoktur. Birçok 
':•r. Köyler n ka•bılar ıraııoda 

köprCUer Ye blnalar yakıl 

telefon n telgraf mGnı· 
h keıllmlttlr. 

Faydalı Yağmurlar 
er Tarafta Yağış Var. Çiftçimizin 

Yozo Golmektedir. 
'1og11, (Özel) - Son gGnlerde .,uayetln her tarafındı faldell 

1 
arlar yı~maktadır. Yıgmarlar bllba11a kar GıGmler2 Ye Ul 

ter için çok faldell olmaıtar. 

._0nya, 1 (Öıel) - BagGn tehrlmlıe bol yığmurlu yığmığı 
it lllı1t1r .• KGyUUer ıe.lnç içindedir. 

) ola, 1 (Ösel) - Yirmi nl1andanberl l'lllyetln her tarafında 
~-laaarlar yağmıı, ekinleri bGyGtmftttGr. Bu yal mıheul çok bol 
.. ~lnır. 

<'\iman San!lyii Bir Teh
like Karşısında Mı? 

~lidai Maddeler Diktatörü (~öring· 
le Doktor Şaht Bozuştular .. 

•,ı~.rlln, 1. (Radyo) - Gene· 
dı, Corıngln iptidai mıddeleı 
~ ••tôrlGIClne tayini Gıe . 

ile 
~ Çd1:an heyecan henGz hl 

~I balmım111tar. 
ı~t 'llın fıbrlkatOrlerlnden mQ· 
.,~ 

ı~ ep bir heyet toplanmıı n 
''c "1 il me~le1I Gzerlnde nok 
~•ıarlarını tt.Pph etmtılerdf r. 

·~ Ok.tor Şahi rerek bu me1rle 
~ tttllde, gerekse lbrarat hoıu 

"d )G' • lıabal nrmlt •e lhracalı 
~il •dtınek g•yeelntn gôr61dft 

dl 
11tııı ''lllttlr. Gf'çen ıene bir 
)I~ ht ınarklık kredi He ~ana 
~ hrdam edllmlotlr. Fakat ba 

t ... 
~"ıb ın ancık 720 milyona 
'~ı 0 ree edllmlttlr. Bo eene de 

' Yırdım yapılacaktır. Bu 
t..ı" bir kıemı zGrnı 'terlle 
~tir 

\~.içtimada birçok fabrika 

\ıtt, hilkftmetin ha projele 

~l IDUHfık balmıdıklarını 
e'lllılerdlr. 

\ ft.a lebeple heyecan artmıktı 

General Göring 

lenmektedlr. 
Bu tedbirden fabrlkalırın 

lıtllıdl' edemlycce~i iddia edil 
mektedlr. 

Bu 'lçll~ada bir netice ılı· 

namıt •e yeni bir içti mı dıhı 
yıpılma11nı karar nrllmltth-. 

legal edilse bile harbe dnam 
edeceğim, 

Demlatir. 
Cibaıı: 1 (Radyo)- Belçika 

askeri beyell erk.Anandan birisi, 
Adlı Aheba'da akdedilen bir 
mecllne Vellabdin lıalyımlar'a 
mukavem~t gôetermeelofn ka 
rarlaotmldığını söylemiştir. 

Loodu, 1 (Rıdyo) - Deyll 
Tt" lgraf gazetesi: 

"Necaşl h41i Adlı Abıba'oıo 
garbmdcı bir tr:p~de karargAh 
kurmoo •e mukavemete eonuna 
kadar dev.m edeceğini bildir· 
mittir. 

11Habeş kıbloeıd dtı Necati· 
ola bolondogo yerde toplını · 
cıktır.u 

11 fı'ıkıt Raı NHlbu'non mu· 
kınmetl, ozoo m4ddet devım 
edemlyecektfr. 11 Demektedir. 

Romı, 1 (Rıdyo) ~ Ecnebi 
ıjınıların nrdlklerl bıberlere 
göre hılyın 11kerlerlnln Adlı · 
Abıbı'yı girdiği ıOylenmekte · 

dlr, Diğer haberlere gôre Adlı· 
Abıbı mahaeır1 edllmlıtlr. 

Ayni menable gôre Hıbeı 
hGk.ômetl pıytahtını terke karar 
nrmlıtlr. Bo ıkıamdan hlba 
ren telıls merkezi de tattll faa 
llyet etmletlr. 

Necıol mGddaayı k1rar ver. 
mlıtlr. 

Romı'da reımlğ mehd il 
AdJı ·Ababı'nın logıllnln birkaç 
gtın ıonra olacağını bildirmek· 
tedlr. Bunun dı ıebebl general 
Craçyani harekibnın lnkloıfını 
beklemek zaruridir. 

General Graçyanl Clclkı ve 
Bar1r'ı aldıktın ı~nra, Adlı 
Abıbı ltg•I edilecektir. 

Roma, 1 (Radyo) Bir 
İtılyın kola Debercloa'yı legal 
etmtotlr. Diğer bir kol da Adlı 
Ababı'y• yaz kilometre meıa 
fedekl Deblrhın ırmığını pa 
çal11ını nrayarak geçmlttlr. 

Loodra, 1 (Radyo) - Ba 
radakl Habeı ıelaretl, Adlı Ahı. 
ba'oın İtılyın'lar eline geçtl!I 
hakkındı hiçbir hıber alma. 
11111tır. Adlı Abıbı'dan gelen 
en ıon hıberlere gôre, ltalyao 
lar paylrbta 60 mil mesafede 
bulanmak.tadarlar ki, ftç gfln· 
den enet bo ıehlre gelmek 
kabil değildir. halya'nın Lon· 
dra ıefaretl de bu haberin 
mevelmılı olduğunu ıöylemek 
tedfr. 

dft ıftrftameıloe t11dı1r değil. 

dlr. Bu lerırı kaublle mevkii de 
ıarıılmıt addedilmektedir Ge· 
Gôerlng ile doktor Şıht'ın ara 
ıı da açılmıotır. Doktor Al· 
manya uoayllol bu tedblrlule 
ıebllkede ıddeımektedlr. 

Von Ribentrop 

Londra, 1 ( Ladyo ) - iyi 
hıber alan mehıf ile gôrt M. 
Ruhendrop, sualler meeele1l 
için Londra'yı duet edllf!cektlr. 

Londra, l (Radyı )- Pazar· 
reıl güoO Almany•'yı verilecek 
ıoaller tamamen hasırlınacak 

ve Salı gana Berllne gönderi· 

lecektlr. 

yeceğiol ve bo ınretle 11 Ma 
ylste konseyin ıadece Habf't 
mes'eleelle meegol olmak mf'C 
burlyetlode kalacatı kaoaahn-
dadır, 

Bu tarlht! kadar llalya'nın 
sulh ~artlarlle konıeyP. mihacaat 
eıme 1 de ihtimal dıhlllode 

görülmektedir. 

Lo11dra, l (Radyo) - JosllJz 
hariciye bakanl ı ğı sualler liste 
ıslof hazırlamakla meşgul bulun 
du~o sırade, lnglllrre'oln Ber 
ltn ııef irini Alman ılyusi mr. 

baf lllol lekaodll etmeğe memur 
eylemiştir. 

lnglliz ılyaai mehaf 111 1 Al 
manya'oın 11 Mayıetın eve\ 

cevabıD1 vereceği kın11tlndedlr. 

Londra, 1 (Radyo) - lngi· 
lfz ILablneel azalarından b11ılırı, 
Almanya'ya tevdi edllecek sual 
lleteılnln çok 11tlh oldoğono 

llecl ıftrmekte •e bu listenin 
16 Mayıe tarihinden eonra mG 
blm bir muhtıra balloe kon•· 

Fraoıız mıhafUl, Almın· rak verilmesini taHty" etmek· 
ya'nın bu ıuallere cevap ver tedlrler. 

••• 
Voo Papen; Avusturya'ya le· 
cavftz haberlerini tekzip etti 

Macar Hükftmeti Askeri 
Müsavat istiyor. 

Avusturya Başvekili De Haziranda 
Yeni Asker Toplanacağını Söyledi. 

btınbul, l ( Özel ) - Mı 
car bGkt1meti, Trlyaoon muıhe· 
desinin tadili için Peote•de 

millete hitaben bir beyanname 
neoretmlotlr. Bo beyannamede 
aaked maıavat lıtenmektedlr. 

Viyana 1 (Radyo) - 1 Mı· 
yıı bayramı mGnıısebetlle bış 

•ekil Şooolug bir nutuk Irat 
etmlt hftkômedn lktıeadi boh 
rını izale için ıarfettlğl meıal · 
den bıheetmlt n ha1lrandı 
1915 ıınıfının ıllAb altını ah· 

n•ç•Aını da sOylemlotlr. Bu ıo· 
retle 50,000 genç ıllAh ahını 
ıhnmıo olıcıktır. 

A Hıturyı ıleyhlne yıpılın 

hareketler hakkında M. Şuıolng: 

"Bunlar bot şeylerdir. 86· 
kumetln mevkii saSlımdar. Me· 
rak edecek Jablli bir nılytt 
yoktur .. Demiştir. 

Viyana 1 ( Radyo ) - Al 
manyının Viyana sefiri Von 
Pepen bugün A •ueıurya baş· 
vcklllol ziyaret ederek Alman 
yenın Avoeturya'ya bir teca· 

viize hazırlandığı hakkındaki 

eaylalsrt hükümetl namına re1. 
mi surette ıekzlp etmiştir. 

Berlio l ( Rıdyo ) - Yeni 
bir Alman reeDJi tebliği A vus 

turya taarruz edcıctğl hakkın· 

dakl haberleri bir dıbı tekzip 
etmlı ve bu ıaylılarda çirkin 

bir elyaeet mınevraaı olduğonu 
ılkretmfetlr. 

Müzayede ile 
Fevkalade 
Büyük satış .. 

Acele yolculuk d0Jay111le !1 
may11 9:~6 Pa111 gGnG ıabah 
leyin eaat 10 da gOztepe vali 
konağ1D1 geçince 11hll tarafındı 
868 No, in hanede maruf iki 

aileye ait fed;alAde lake mo 
belyaları mazayede ıaretlle 

111tılacakt11. 

12 parça kGblk kadife oda 
takımı, çnlzden mamul bale 

' 
iki adet dOrt kOoe yemek ma· 

· 8a b~y.,can•n markın kıy· 
•e de ıeılr edeeeıı tay· Doktor Ş.bı, markı• I laalata 

11eı, "" birçok avropı lıkem · 

leleri, yeni bir halde Lepzlg 

markalı 3 Petalh ılmın plya· 
noıo ve taburesi, Deri bir ka· 
Df'pe iki koltuk, KfttOphıne 

yeni bir halde 1 deıl markalı 

tftrkçe yası maklnHa, Bronz 
blrtr buçuk kişilik 2 ıdtt 
karyola ma ıomya, Ştfftnyuılı 

eynalı dolep ve tuvaleti n 
Komodtnoıo, ceviz ıemolyell';, 

ılgara ıebpalart, Emaye banyo 
•e ıermoılfon, tek kepolo ay· 
nalı dolap, Slng~r dikit el ma 
kloaeı, gayet lOke ve nıdldc 

Sahibinin ee&I Salon gramofo 
na 48 plaldle, 9 parça lulıfl1rlle 
beraber koltuk tıkamı, basar 
kanıpe takımları, dunr 11111, 

kadife ıezlong, nikel l~l klol · 

ilk keeme karyol• mı eomya, 
teber l 05 •a l 35 nndmllk. 
iki direkli karyolalar, yığlı 

boya levhıl11, ıam iti ıedef 

telemeli btıytık etejer ma111ı 

kltaphğt, ork, komodloolar, 
eıejer, aynılı bıyG n ıyDMı, _______________________________ ..... 

ıpo11 l (Radyo) - Ctvınl 

npuru diln akeım Somıll'ye 

hareket etmlotir. içinde 28 za· 
bir, 500 nefer, 900 ımele 

vardır. 

Açık artırma ile fev. 
kalede hnynk satş. 
3 Mıylı Pazar giinft eabah· 

Jeyfo saat onda Birinci kordon· 
da 218 numarada Çekoelavakya 
Vtı Konsolosunun ve konsolos · 
haneye alt bllcOmle eıyılarınıo 
açık arhrma eoretlle eatılacakt1r. 
Satılacak ~oyalar meyanında, 

avropı mamulitandao gayet za. 
rlf •e nadide 9 parçah ipekli 
kanepa takımı perdelerile btra· 
her, maondan m~mul bafe, 
lrontra bftfe, kare yemek ma· 
1181 ınahıarh •e Oç tıbraeile, 

12 !lndılyası, cevizden mamol 
yatak od111 takımı, aynalı dolap, 
tualet, lauman ve komedlooao • 
lnglll2 m11molatınd•rn 2 adet 
bronz ktame birer buçuk kişilik 
iki dlrekll karyolalar ma bezli 
ııomyelerl, gıyet modern ve tık 
elektrik avizeleri, elektrik gece 
JAmbal11•, poker mıaaları, dl· 
vın, betondan mamul 7 par· 
çıb kanepe takımı, oemılyellk, 
heykellf Hat n iki şamdanlık, 
uropa mamol4t1Ddaa btiyGk. ve 
kOçftk fevkel4de madeni sobılır 
ma baroları, Röıler markala 
Alman plyanoıo, hazeran un· 
dalyalar, ılfonyerell krl1tıl ay· 
nah dolap, madeni ma1ılar, 

bronz mangal, mıoa yazıhane, 
yGkıek 11ebpal11, auopa mama· 
JAtındın iki klıfllk mHlf eniz 
karyola, iki kapılı kristal ay· 
nıh dolap ve komodlnoau, ilke 
ftç kapıla krlatal aynalı dolap, 
toalet, komldono ve peıkirlik, 
uropı boz dolabı, , moh· 
telif hHır ıakımlır1, 11hlblufn 
ıeel yarım uton gramofon 
~O plAklle beraber, lnglllz mı· 
molAtından iki kltlllk kesme ni· 
kel karyola ve !omye@I, mıon 
cımh kGtOpbane, perakende 
nropı eandılyelerl, dınr IHtl, 
iki adet çiçekli kolona, orta mHa· 

lıra, muhtelli lake "" eniz lu11 
karyolalar, muhtelif orta ma11ları 
yağlı boya tıblol11, şömine ay· 
0111; heykeller, Demirci, J•par· 
tı halı ve ıeccadeler ~·ada mar 
kıh Amerikan 10 limbah bir 
radyo veHire birçok eşyalar 

açık 11tırma eoretlle eatalacak· 
tır. F1111tı kaçırmıyınıı. Para 
peşindir. 

Tftrk m011yede 111000 
mGdGrlyetl D. 3 

Salihli icra memurluğundan: 
Uoak'•o ıybey mıballeılnden 

Numan oğlu All beye ipotekli 
iki bin lirayı borçla Sıllhliofn 
general Mltat mahallesinden 
hıe1 Oamıo oğla K.emal'to 
eıbet hOvlyetl meçhul kalma · 
eıoı mebni lkametgAbıodın 

tegayyup etmeılne mebni tan· 
ılm kılının ödeme emri meı 
ıohatındın ınlıoılmıe olduğun· 

dan oo gGo zarfında lıiraı 

hakkı ve bir ıy zarfında le! 
•lyel deyin ve itirazının der· 
meyın etmeel aksi taktirde 
hukuk usul mohL kemeleri ka· 

nuouoon 141 ncl maddeel mu 
clblnce tebliğ makamına kaim 

olmak ftzere keyf lyet ilan olu· 
nur. 

eems ver, mermerli orta mH•· 
ıı, bıhçe kanapeel, poker ma· 

&Hı, avizeler, birçok poreelen 
çay ve yemek tabakları ve ba· 
kırlar, bala, klllm ve seccede· 
ler veHlre birçok moblly•lar 
mazayede ıoreılle aatılacaktır. 

f'ıreatı kar.ırmayınız. 

Fır11t artırma ealono 
Aziz Şıoık 

Telefon 2056 
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:I~"~ L;~~~L~N~E Alişe hi~. !Janlias ı : 
" ANGORA .. nporo balen = ( Z M f R Ş TJ B E S 1 = 

limanımızda olup Aovere, Rot· = ikinci Kordon Borea Civarındaki Kendi Binasında -
terdam, Hamborg ve Bremen § TELEFON: !2363 = 
Direkt mal yftkllyecektlr. § 

.. SAMOS .. uporu 6 mayııta § 
bekleniyor, Anver, Hamborg =: 
ve Bremenden yük çıkaracaktır. ~ 

"ANOROS,, vapuru 12 ma· = 
. ··---

HertOrlü (Banka ve Komisyon) LHuameleleri 
Vadcsizlere % 

Mevduat Şaı·tları: A!t• ,ay vadeliy~ o/o 

Yapılar . 
4 
5 

-
yısta heklenfyor, 

16 mayısa ~ Zahire, azam, incir, pamuk. yapak, afyon vesaire komlsyonculoiio yapılır . Mallar C'ııreldl = kadat Anvere, Rotterdam, Hım· - b = ıtlnde eahlplerlne ~n mfteald şeraltle nane verilir. - - - -

Bır sene vadeh ıe % 6 faiz verilir. = 

~:~g· .. :.:~~;~ .. Oi rek lçlo iiı 11111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•;; ~ 1111 1 p ki A ı ı p sata n 1 a r a 111 \.. 

AMERiKAN ExPORT LINES ~ 

"ExB1BlTOR,, Hporo 20 ~ Nnllll Madran rakı fabrlkaııı bir ıene evvel ıon ılsıedl A
1 mayısa doğru bekleniyor, Nev· § özerloe ıesleatıoı yentlemlş bu suretle içicilere de 11hbi r' ..._ 

york için yok alacak. = kı •ermekte bulonmuttur. Valı.tlle lma14hn Ufl gelmelll11 

SPANSKELINJE OSLO =: ıloden ıuıl nrllnıtyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Repd11'' 

.. BOSPDORUS" motöril 9 ES Söke, Mll4e, Moğlı, Bodrum gibi yerlere de mıl .erllece* 
mayasta bekleniyor, Yafa ve ES tir. lakonıolar aıığıdıdır. 

Jskenderlye için alacıkıır. := 96, 49 190 kuroılok ılıeİude yOıde 20 Iskonto nrtllr 
Vapurların lalmlerl gelıqp =: 29, 21 c c c 15 c c 

ıarlblerf ve navlun terlfelerl JI 
1 

r 5 i 2. 38 c « c 20 « c 

bıkkındı bir ıaabbOde glrltl· :5 2~ c c « 14 « « 

lemez. telefon No. 2007 2008 

Fratelli Spere.o 
\t apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

uULY~SES •apara 1 mayıı · 
ıa gelip ayal gün BURGAS, 

VARNA ve KÔSTENCE liman · 
lara için yfik aııcıktır. 

"CERES,. vapuru 4 mayaııta 
gelip 9 mayısla ANVERS, ROT· 
TEROAM, AMSTERDAM "" 
HAMBURG llmınJarına hare · 
ket edecektir. 

SV ENSKA ORIENT LINIEN 
"VINCALAND.. motörG 30 

oleandı gelip ROTTERDAM, 
DAMBURG, ( Doğru Bremen ) 

COPENBAGE DANZIG, GDY· 
NIA, ve ISKANDaNAVYA il· 
manları lçlo yak 1ılacıktır. 
ERVICE MARITIM ROUMAIN 

... ~ ..... ~ .. 
..... Jı, 
~?" , ~-

j // 
•N~A 

o 11 ıu ıı·· 
' 1 

11

PELEŞ,, vıporo 12 mayıs · !•--------------------------------• ıa gelip 13 mavıaıı PiRE, 
MALTA ve BARSELONE lf. 
manlarına hareket edecektir. 

Yolcu •e yük kabul eder. 
llAndakt hareket tarlblerUe 

navlonlardakl değlelkllklerden 

ıcentı meı'ullyet kıbol tıtmez. 

İH.S~N 
KLİSE.~E MÜHl)R 

Fulı tafelllt için ikinci 
ATOLYESI 

BELEDiYE CİVARİ - L İ MONCULAR ÇARŞISI Nç2 ~b'j 
Kordon'da TahmU •e Tabliye 
hlnHı arkasında Fratelll Sperco 

Hpnr acentahğıoı mflracaıı 

edllmeel rica olunur. 
Telf!. 2004 · 2005 · 2663 

Olivieı- vEŞilrekası 
Umlted 

Vapur Acentası 
Ceodell Hıo, Birinci Kordon 

Tel. 24,S 
THE ELLERMAN LINES LTD 

',THURSO.. vapura olsan 

1 ptldıBında LI verpol ve Svao· 
eeıdan gr.llp lahliy,.de bulu 
nacak. 

NOT : Vürut tarlblcrt, n · r ÖKSÜRENLER 
purlaran isimleri Te navlon ftc Mollaka (OKAMENTOL) öks6riik 
rcalerloln değişikliklerinden mee· eekerlerioi tecrilb~ •iliniz .. 

ullyet kabul edilmez. ll"""!'J-1-ııı ... 1.................... = 
Foça 

Yolcularına 

Kolaylık 
A pılık, Dikili, Altınova, 

Edremid, Tire, Kola, Konyı, 

Sallbll; bo hatlara yolcu yok 
sevklyaıı. 

Zinet 
garajından her gQn muntazam 
we emin bir surette otomobil. 

kamyon ve tenr.zzühlerle temin 

edllfr. 

,... 
~ 

=' ..Q 

~ 
~ 

= = ~ = ~ -~ )~ 
~ ve l'ürjer.ı ~aDab'ıo en ılıılün 

-C hir müelıil tekeri olduğunu 
• onolmayıoız. Kuvvelli müs· 
el) hil istiyenler (Şahab Sıbhal 
~ Sürgün Haplan)nı maruf eo-

';.I) zanelerdcn arasınlar. 

1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Hal~apınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıellc yeni çıkardığı lmmaılar: 

Sağ Dam 
; Zaıröif 

Ve UClYl~cdllYlr 
Satış yerleri 

Btrloci kordonda J 86 numarada ŞARK HALI T . A. Ş . 

'Mimar K~mal~ddln caddeıılodc FABRI KANDEMiR OCLU 

=-- 16 c c; c 16 c « 

E§ 80~ ,ı~cıler Nnllll ıeııllınl ~5 eanıllhre 3 kuruşa ıluur = « c 15 c 2,5 c c = c c 10 c ı.75 c « = Nazilli'de ~hdrıo mağaz11ıodı kahte 100 korooı boO' = miımaııll bakkaliye eıyıeı da çok ucuz vnlllr. 
~ Aydın depomuz ıçılmııtar. Aydın hnıllııl bu yerden lb = tlyacıoı temin edebilir. Aydınpılaa karıııında No. 64 = Madran mıgaıaıı ve raJu imalathaneai salıilıİ 
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• 111111111111111111111111111111 il lll lll D O K T O R 11111111111111111111 llf lll il fll lfl 

: Operatör · Arif Y urcu 
~ Merkez Hastanesi OperatörO = Haetalarına her gan 15·18 e kadar lldocl Beyler eokll1 

;;;;; TOrk mDzayede ıalonu karıında 78 N.lo muayenehaoe· = ılnde kabul eder. Telefon 8393 

iiııııuuııııııııııııu11111111ııt1111111111111111111tıııııııı1111w11111111111111111111111111m111 
lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilial 

Met. M •. 11t. al. komtnonundan: 
1 - Her bir metreıf ne biçilen ederi yetmlı bet 

40000 llA 50000 metre yerli malı çad11 

2 

3 

zarf Jı alınacakhr. 

tartnamealnl yftz ıekeeıi yedi buçuk kurut« almak 
örneği görmek lıtlyeoler hu gtln komlıyona gelmeıeıt 
Ekllltmealne gireceklerin kanonun iki n QçQncCl 111 

delerlnde y11ıh veaikalarlle 2812 Ura 50 koroıluk 
mlaıtlırıaa teklif mektoplarlle beraber ihale gOnQ o 
f> · Mıyıı· 936 ııla gflnQ ıaat 15 ten en u bir 

enel M. M. Vek4letl ıatın alma komlsyoaaaı vermel 
1024 19 25 30 2 

lzmir harici askeri kıtaatı ilinları 
Borana aıkerl sa. ıl. komlsyoauodan: 

Claal Mıhalll .. ... .. -... . 
• .! .. a o ~ 

J:J -

Lira 

a 
i .a .. . .. -. a; ., .. 
a 

t:J 
Lira 

:a i 
ı: a 
~o 
~ 

..! .a ·.a .. -· -
Kamyon yıkıma yeri 

Ue sa dopoıuoun in· G11lemlr 
flatJ. 

60 800 ,,5,936 puar· J 
teıl. 

Kamyon yıkama yeri 
lle eu depoıuoa lftıumu 
olen demir malzeme. " 90 1200 M ı 
Piyade olayı için ıu 

depoeıı lneaatı. .. 5 l 670 .. a. 

1 - Gaziemirdecl katanın ihtiyacı olıo yokarada cloat 
miktarı yazıla malzeme ve lntaahn hlsalarındı gGıterll 
gfto ve aatlardı pazarlık ıureılle mdnak111ları yıp111 

• cıklar. 

2 - Umum tıbmlo tutarlar. ile muvakkat teminat mtk•'' 
ları biıal1rıoda yuılad•r. 

3 - Şartnameleri komlıyoada görQleblllr. 

4 - İ•teklllerlo 2490 11yılı kanonun 2, 3 öocQ madde1' 

rlode yHıla veıikalarlı temlnalı munkkıte mıkboı "' 
ya bauka mektublırlle muayyen vaktinden enel eff 
nnadakt aakerl aatan ılmı komlıyonuna gelmeleri. 11 

•111111111nı1111111111111ı.. Doktor •11m1111111111111111111ı 

- A. Kemal Tonay 
~ 8<Jteriyolog ve br1l~ık, salgın hmtalıklar müıahassuı 
§ Uaamahane iıta.,.onu karıuındaki dibek eokak bapnda 30 ı•f1' 
:::: b ev ve muayeıaebaneainde ubab 1Ut 8 dan akfam nal 6 a kah' 
5 baetalannı kabul eder. · 
S MOracaat eden butalara yapılmaaı lbımgelen u.lr tabliUI !:. 
§§ mikroıkopik muayeneleri ile veremli hatalara yapılmuma oeftl e= r41en Pnomotoraka maayenebaneliııde muntuaman yapılır. 
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