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• ......... , _D_e_n_e_b_il_ir_· _,,,, 
Atina'lılar, yaşasın Yunanistan imparatorun çekilmesi vahim vaziyet uyandıracaktır. lngiliz se· 
ve TOrkiye diye bağrıştılar. tiri ile anlaşarak mı, yoksa birdenbire mi ayrıldı, belli değildir 

Dış Bakanımız Yunan lmpaı·ator Ve Ailesini Filistin'e Bir Ingiliz Gemisi 
Kralına, Büyük Şefimi- Götürecektir. Loadra'da Oturacağı, 
zin Seliimalarını Bildirdi Sosyete Toplantısında Bulunacağı:Da Söyleniyor . .. .. ... ~-
Her Hususta Komşularımızla Biriz. Paytahtta Yağmalar Başladı. Hadise Ingiltere'de Hayret Uyandırdı. 
Balkan Atantı 1"oplantısında 6 Mü· M. Eden IDairesinden Çıkmıyarak Vaziyeti 'fetkik Etti. 
him Mes'ele Müzakere Edilecektir. 

[ 

t:: llii) ı4k Şıf imiz Atatürl. Do t Yu11anİ~f<ln 'rn 1.-ralı 

ikinci ]orj e,.ıgrad, 2 (R.dyo ) - Ma· 

yı1'1n dördünde Balkan itil"• 
konferansı dıı bakınımız Tn· 

f lk RoodO Araııı'ın rlyaııetlode 
toplanacaktır. 

TOrldyc cumburf yetlni dok· 
tor Ted ik Raşdn ;Ar111 Uo 

meay .. 'yı M. TlttUeeko, Yona 
nteıan'ı da M. Metabae ve Yu 

1 - Balkan dnletleri .rı· 

~ıodan bir dnletln taerrozı uğrı 

yecak olurH Balkan devletlodeo 

diğer Balkan devletlerinin H 

krrj ve meclıuı 1 yardımı, 

2 - Bılkeo de•letlerlnden 

birisine l'alkendın hariç lılr 

de•let tarafınd ı o tccnüı vo 
goılavya'1• M. Stodyaoo•lç 
temeli edecekttr. kounda Y ıınıoletın •ıa ılıcağı 

Bu konferansın bosaılyet ve vaziyetin teebhl: 
ehemmiyeti bflyQktOr. Tedklk :l - Boğazların ıllAblHDm111•, 
rdllecek muzu ve mee' elelcr 4 - Habeş İtalyan dua 
ayul l'bemmlyl'tted•r. ııoın Avrupıda lbd111 ettiği •c 

Londre,;_2 (A A) - Royter 

•j;n-;;-;;dıo:], 
· Adle Abab1t'daU l oglltz elçlel 

N .. caşlnhı beubr.riode lmp•n· 

tttrlce ve velt.ıbd oldu@u halde 

Cthutl'yc ghmlş oldu~onu bil· 

ldlrmr ktf'df r. 
Adis Ababa•Ja tt\ft"nk eulul 

gelmekte .,,. Habt>O payltıbhoda 

yağmacılığa b11şlıodığı ıöylen · 
ınektrdlr. 

8 . E •ff'o bu ubıh bıırfclye 

nezaretinde ~azlyetl 

me11gul olınuıtur.f 
tetlı.t~le 

N ecati Adle Abıbı'dın har~· 

ketlndeo enel logtllz elçisiyle 
görüomDtlilr. El~t Adle · Aba 
ba'dau ghmek Ozere hlç bir 

bazırlılı.ta bulıınmamıotır . 

Uabetlr.ı'lo hazırlanmış ol· 

Bu muımeleler araıııode: - M>nıt 4 ıi111·ii sahifede - llabeş imparatorunun kızı 
............................................................. 4~• ............ ~ ........................................................................... ~ 

Ingiltere iki Mes'ele Karşısında Bulu
nuyor: Avusturya Ve Habeşistan!. -ltalyan Zaferi Kat'idir. Süveyşin Kapatılması DoşüuU
loyor \ ' e Zecri Tedbirlerin Artırılması isteniyor. 
Londra 2 ( Uaılyo ) - Havas 

ajan~ı bildiriyor: Adie·Ababa'ııın 

pek yakınındı, batta lıu akoaıu 

hılyao kuvvetleri tarafından iogal 
edilecrgi cihetle 1ıalyan zaferine 
ıiyasi mııbfellerde muhakkak na· 
ıarilc bakılıyor. Paytıht , Adi&• 
Abnba'dao Gore'yı> nakledilecektir. 

Burası t t':Bki llabeşiııan'ın merke· 
tiılir Ye fogiliztlerio Kenya nıüs· 

temlekeıinc yakındır. Habee kuv· 
Vetleri, bu bavalidc lıalyao kuv. 
\'ellari, bu bavalide ltalyan kuv· 
• etlerine muknemet edece~iz ve 
ına~lfibiyete uğrarlar11 Jogiliı ora· 
ziıine iltica edeceklerdir. Siyasi 
nıabfellerdc Gore•de 7apılıcık mu• 

--~~---------~~~ kauemctte ehemmiyetli görülem· 
mektedir. 

Qoıın için fogiliz ıiyast mah· 
fellcri, ltatyan . llabc~ uzlaoınıısının 
biran evel temini miltaleanndırlar. 

fngiliz dış bakanlığı, şimdiki halde 
A vuaturya'nın Almanya tarafından 
ilhakı mes'eleıile meşguldur. Al· 
manyıoııı, bu baroketi diğer hü· 
kilmetlere haber vermeden, gizlice 
yapacağına ilııimal verilmiyor. Dıo 
bakanlıkça , Uabeo · lıalyao oıeı•de· 
ııioiıı kat'i ~ek.ilde halli için Sü· 
veyo kanalının kapatılmuı bı.k· 

kında pazarıeıi günfi a14kadar hü· 
kQ .netler nezdinde teıebhilelerde 

buluou1ıcaktır! logiltere kifüeıi ve 

muarız kiliııeler, zecri tedbirlerin 
artırılmasını iııtemektcdirler. Fren· 
tanın, bu çok milbim ınee'clcde 
oynıyaceğı ıole ehemmiyet Ve· 
riliyor. 

Türkkuşu Bu· 
gnn açılacak •. 

Adlı·Abıbı'dakl eef lrler be · 
yeli vaz\ptl letklk elmf'k üzne 

bir ıoplaotı y•pınıelard ır. 

Londndıkl Hab f'ş ıe fereıl 

elmdtye kadar Iınpautorun hı 

reketinl teyit t-der mıılftmuı 

almımıetır. 

Londu, 2 ( A.A ) - BnH 
ajansından: 

Necaşl ile illeet ve earıy 

erkioı thılwal Flllıtln'e filde 
cıkJcrdtr. F lllııkf ka lJğceolldl · 
gine göre Nerı~I !Flltalln•de 

~Habeş imparaıoru,t zeııce~i uc ailesi efradı .• 

tkımet letmek nzue Londra 

hilk timetlodtn mGuıde IUe· 

mittir. lnglhere bOkumetl be 
men Fransa bnklimetlle tema&a 

duklnı mııkavtmet tntlbatıoın ı Elde edlleblleo malumata 
lmpınıor'on ulmeıhıdeo eoora göre Jmparaıor, loglllz elçlef ne 
uzun mOddet d~na. Pdecf"~\ ~0~ mektup bnakmış ve 
ıanoolnnmamakıedır. 

fülJeıln'e 

MUletlP.r ~f'mlyrtlolu h11 ayın 
on lklslnıfdıl içtf mı dc·vre~lndP. 

hazır boluornaaı l~ln lnglltnP. 
tarafından imparatora hlı_lı ! r 

<fnet •okuhulmamıotır. 

Ol~tır tınft•n lmpara'o run 
loglltere'ye gltmf'&l lbtlruall 

olduğuna dair çıkan oıyıadı 
teefYCld etmlo df'ğlldlr. 

imparatorun kıçmaeınıo I o 
glllz mt-baf lllnde neıir.e hlba 

ılle ~ahim ıddtdllmekıe~lr 

imparator; payıtablı lnglllz el 
çle'nlo rey ve mftıaleuıoı ıle 

rakıan ırrketmlş d,.~flıllr. ' -, 
Italya Notamıza 
Cevabını Verdi .. ___ .. __ _ 
Söz hakkını muhafaza 
şartı ile mOzakereye 

taraf tardır .. 

lsıanbul, 2 (Özel> - lıalya 
lıiikıimeti de Roma .~ef irimiz 
vasıta.ı;ile bogazlar lıalı·kmduı-i 

notamıza l 't!rap vermi~ıir. 

Bu cevapta lıalya lıııı·ıimeti 
bu luuıısta mıizukeraıa lıaş

lanmasmı kabul etmektedir. 
Yalnız noktai nazarım ileri 

'sarmek lıahkım mıılrafaza ey· 
lemeı·ıedir. 

\.._ 

(Yazısı iç sahi
felerimizde) 

Adis · Ababa' dan bir görtitı ü~ . 
~de gaybubeti eanaemdı mata ğltmek ftzere Ctbutl'den geç 

nssıteıfatlle hareket etmeel meılne munfıkat edip etml· 
için mumalleybe nkllet vbr yec.,ğlol eormuetur. 
memlıtfr. - Sonu 6 ınrı salıifeıle -

Fransa'da seçim 

M. Heryo, Sağ Cenaba 
Şiddetle Çatıyor! 

Onları Nankörlükle itham Ediyor, 
Sadakate Kurban Oldum, Diyor. 
Pırlı, 2 (Rıdyo) - Son lntlbabıtta lam bir ek8trlyeı k1Z1· 

namımıt olao M. Heryo, Eroovel gnoteeloe beyanatla buluna· 
rık demltllr ki: 

- Mlllt cebbe tarafıatlatıoıa beoı ren @ördOklerl bu moı· 
meleyl biç unutm•yacığım. s.~ cenahın hftcomlatlle mağhlblyete 

dOçar olduk. Çirkin muamelelere mııuz kaldım. Ben, eadakaıl · 
mlo korb1nı oldum. Franaa'dıe tam bir barışıklıkıan h.ıbactmek 

mümk.Qo deglldlt. Milli cebhe hrarnamelerlnt bto mOdafaa et· 

mletlm. Bunları lm11lımamıe oleaydım acaba benim hakkımda 

ne dftoftncceklerJI. V azlyet, harici elyaset lçlo de bir lekedir. 
Orıada ne prenelp kaldı, ne blreey .. . 

~laamaf lh 11ğ cenahla merkez beh\larıoı buldular. Memlektıtla 

beklediği lutbıdı mınl olmak için ea~ cenah tarıft1rlarının el · 

dea gelen herteyl yıpmılaranı beklemek lbımgelrcektlr. 



Alman Milletine 

Fihte'nin 
20 

Yeni e~ltlm, (Memotken) nln 

aleyhlode bulanmak ve Sokrat 
uaulft muhakeme ettirmek ile, 

bo ithamdan keodlol kurtara · 
maz. Çüoka çoktınberl bilini 

yor ki bu osu\ ile muhakeme 
ettirme, mlhanlld surette ezber 

hlreey oluyor ki bo da düefto 
mlyeo, sadece ezberllyen ço 
cuğu dOeftnfiyor gibi gösteren 

(Memotkeol) nlo aynidir. EH 
eeo baoka tOrlft olamaz da .. 

Zira kullanılan (Marleryel) bir. 
Oalbold ayra (Marteryel) kol· 

lıoılmalı. 

Jete eekl terbiye böyle idi. 

'Bo sistem içinde talebelerin 

niçin sevgi ile blroey ôğren· 

medlklerlLl istemeyerek, mdm 

kon olduğu kadar az öireo 
diklerini, ()ğretlmde tablf alaka 

olmayınca, mtiklfat ve mtıcnat 
gibi, ııun'f tahriklere baevurmak 

sorloAoodı kalındığını ve niçin 

bazı talebenin letlena tetkll d 

tlğlol hep gör«-ceğlz. 

Bafııa, eğer zekAnın bl. 

aleti gibi telı\kkl edilecek yerde, 

bir gıye gibi ağıre., faal ol· 

maktan ziyade (Paatll) blreeydfr. 

Ve çocuk, böyle (Pasif) blreeye 
mahkdm bıralulır111 1 bittabi canı 

Bakılıyor. E,yı, çocuğa, kendi 

kdaeınao faaliyetinden blreey 

llhe dmekelzln ve entereıl 

olmahızın öğretiliyordu: Ôğ 
ren dikleri biraz eey, çektikleri 

blo cefa bedeli idi. Bonon 
Jçlndlr ki talebeye, ha öğren · 

dikleri eeylerlo lııtlkbılde tıe 

yarayacağını omdorarak, den· 
lere kaıeı olan antipatileri yen 

meğ"' oğraşıhrdı . Ekmek ve 

hDnGrQn ancık ba sayede elde 

edllece~I anlaıılırdı . Bunlara 

bir de dalma bıe•oralmakıı 

olan mftklfıt ve macazatları da 

llhe ediniz. Talebe, ilmi, il•· 
dece mıddf rabahoı temin ede 

cek blrıey gözQ ile bd:ırd1. 

Beklkf ablı\k hlHlot tnkleaf 
ettirmekten çok azık olao bo 

terbly~, Y"lnız macazıt kor
koıu, mGUfat ftmldl gibi yak 

ıck hisleri b zoca olm111 do

lay•ıtle çocukta ahlAk bozuk 

luğo husule getlrlyordn. Eger 
eıkl mektebde, tuıdftf f olarak 

baza fıtrıaten çok zeki olanlar, 

ııe•gl He lime earıltyorlar ve bu 
Fevgl gfizeylnde okul mobilinin 

bozoklu'.darına galebe çalıyorlar 

ve hereeye rağmen kendi yftk· 
ıck yarıdılıtlarıoı muhafaza 
cdlyorlarea; o zekA, bu ilim 

lude ve derelerde pratik bir 
llgl buluyordu. Ve gene fıtri 

olan meı'od bir loelyık ııaye 

ılnde bo bllgllert, Gyle olan bir 

çocnk, (Pasif) bir ıureue ala· 
cak yerde, kendi faaliyeti ile 
meydana getiriyordu. 

Eekl terbiyenin, mftetesn. 

olarak, en iyi muuffık olduğu 

roevzolırı loceleyellm: Bu bil. 

h .. ıa faal Ye tıhei bir euretrc 

IJ~redllyordu. Buna, yazııına 

Ye eöyleme tarzına varıncaya 

kadar hereeyl ap ayrı yıpılmıı 
olan ilmi dil eahhtlr. 

Y azıııı ve srntaksı görent-ğe 

~öre öğretilmekte olan öteki 
dil he, Htht ve pek feoı bir 

ıurette öğretiliyordu: Ve çok ' 
kcrre, olguo yıea gelloce, onu 
ıolmoe oluyordu. 

Eekt terbtyenlo ııoooı;ları, eu 
no da gösteriyor ki, bilgi v11 

ıataııtle zihni faaliyeti hıkfeaf 

etı lrme, ıedrl1111 cazibeli kal 

m11Aa; ve k1rekıerl, 1abltiki kül 

llr ılma~• hızırlamığa blrJclk 

~- ... _ ..... ~...... ~~-- ............ .., .... _____ ,. ·--.. ---~- .. - -· - - ~ . 

Hitabeleri 
Çeviren: M. Rahmi Bafoban 

nsatadır. (PaeU) terbiye lee, 

bllakh, hefıza VHat11Ue bllglyl 

paralfze eder, ôldftrftr. Ve ayni 

Zlmaudı ahlak: hfealul de Ullt
lerlne kadar bozu. 

Şimdi biz gene yeni e~ltlmt 

ılmıt talebeye dônellm. 

Bu talebe, yüksek bir bilgi 

•ıkı Ue ileri alılarık, l111fyetlot 
her !abıyı uzatır ve elde ettiği 
bilgiyi derhal bir (lo) ile ta· 

hıkkuk ettirir. Hlçblreeyl onnt· 

mıkeızıo birçok ıeyler ôğrenlr. 
Bununla beraber bu, itin tıll 

kısmıdır. Aıal t'lnemll olan ıo · 

dor: Bo bllgl ıılu, onu yOk· 

ııeltlr, yepyeni bir Alemin içine 
btralur kf, bu tlem tfmdlye 

Filistin' de 
Arbedeler 
Devam Ediyor .. 

Kahire, 2 (Radyo) - Eleh 
ram gazeteılnlo verdlgt bir 

habere göre, Arab ittihadı, Fi 
lletln b4dlıielerlnden dolayı Loo 

dra'ya bir muhtıra •ermle ve 

Ioglttere'oln Yahodi'lerl himaye 

ettiğinden tlklyet edllmijıır. 
FJUstlo'den gelen ıoo bıbt'r 

ler, KodOs'te batan caddelerle 

camilerin, loglllz aııkerlerl tara 

fındın totoldoğuno ve bo ıı 

kerlerlo, oftmaylıçl Anp'tara 
hficum ederek ıopalarla döv· 

dOklerlol bildirmektedir. 

Parla, 2 ( Radyo ) - Yarın 

intihabatın ikinci toru yıpılı 
cak ve nihai olarak 4.33 Meb 

osun da seçimi blttcektlr. 

Parlı, 2 (Radyo) - Başba

kan Alber Saro, yarın (Bugdn) 
bitecek olan ııayln seçiminin 

lldocl torundan ıonra Comar 

baıkanı M. Lehroo nezdinde 
bir teklifte bolnnacık ve ktn 

bir toplantı yıpılmaeını ve Fran· 
HDID umumi vazlyell hakkındı 

mfizakelerde bolonm111uı latl· 

yecektlr.' 
Alber Sıro•oon bo teklif l 

kabul edlllrııe, Çareamba gOnil 
Müaya Lebrun'on Baekanlığı 

ıhanda Ellze &arayanda bir lop· 

lanta yapılacak ve Baebakenla 

beraber bGtOn nazırlar hazır kıdar ancık Tıorınıo birkaç 
ııevgltl kuluna naııib olmoıtor. 

- Samı var 

Bir heyet; Emir Ab«ıollah'ı 

haberdar ıylemek ve Arabhtıo 
hakumetıerlnl harekete g"tlr dleloln baekanlı~ı altında özel bolunacaktar. 

mek Ozere Kudiis'teo hareket 
I 

eylemletlr. 

Alman'ların Elektrik 
Santralları için mOza· S . S . . . anayı ergısı 
kereler devam edıyor. 

Ankarı, 2 (Ôıel) _ Boku Don Ankara'da açıldı 
metin memleketimizin moh Ankara, 2 (Radyo) - Mo· 
telif yerlerinde kuracağı bO ftk dero Alman eanıyl serglııl, An 

elektrik aantralları için Al~ıo kara'nm Alman ıef iri önftnde 

grubu ile yıpmakta oldo1to aç•lmıe, tôreode vekiller, bO 
mftzekcreler iyi bir eaf hada yfik ve orta elçller, •ek Aletler 

dnkm etmektedir. Santralların Htrl gelenleri, matbuat mtlımeı 

nerelerde olacağı hakkındaki 

etQdler yakıoda bitecektir. Te· 
ıbat malzemesinin mGhtm bir 

kıımı, Almanyı'dao getlrlle
cektlr. 

Saro 

slllerl ve Almanlar bulunmot 
1 

tardır. Sergide, Alman 11o'ıt· 

k4rlırının eeerlerl teıhlr edil · 
mektedlr. Eski n yeni tıbı 

leleri için ayrı bir kllee nrder. 
Sergideki eserler; Ankara'dao 

ıoora lıtınbol'da gftzel 11n'atlar 

Yeni Tütün Şirketi. --Sermaye Bir Milyon Liradır. Yarı
sını inhisarlar idaresi Verecektir. 

Ankara, 2 (Özel) - TOtOo satteı ile meegol olmak Ozere, 
mlllf naokalırımızın ve lohfııar umum mftd6rlOğftnQo lttlraklle 

tetkll edilen llmltet elrket bir milyon lira ıermıyelldlr. Reımen 

teecll f'dllen Ye ite baılıyao tlrkııt ııermayeelnlo 550,000 llr11ını 

Iohfearlar umum mOdGrlftğQ koyacaktır. 

KOçOk vak'alar sayılmazsa 

1 Mayıs: Bayramı Dünya· 
da Hadisesiz Geçti. 

~~~~~~-ı~~~~~~ 

mınyı n Avoıtarya'oın Avro· 

pı ıulhanO mıhtedecek ouuı· 

ıoı bir harekett6 buloomılıt• 

boklenmlyecegtnl yaaıyor. 
A11m Ue, Koron gazetesinde 

haftıl.k slyaei lcmıllnde dıf 

bakanım111n Belgrad'ı glderkeO 
Atloı'dın geçmeıluln ııebebl 
doıt Yonaolıtınıo yeni hnku· 

met rlcallle temaı etmek oldu· 

ğuoo kaydettikten ıonra doktor 
Araı'ao, Atloa yolu ile Bel .. 

grada gldlefnlo ıon gtıolerde 

Yunanlstan'ıo Balkan aotıntı 

içindeki mevkllnln zaafı uğra · 

dığı yolundaki ııylaları tekzip 

n Yanınlıtan 'ıo mevkllodekt 

kıymeti tebarftı etli rdlğlol yı· 
zıyor. 

Lindberg 
11ayyare ile bir devri 

alem seyahatine 
çıkıyor 

akademlelnde de te~blr edile · G ( G • w H • • '1 M 
1 

·~ v . . cektlr. enera .örıog, epımız 'atan Ü· 
stııa ~ıımıyecek S hl K t eyya ara o ay- dafaasıua Davetliyiz, Dedi. 

Loodrı, 2 (Radyo) - Mee· 

bor tayyare ile bir dnrlılem 

ıeyabatl tertip etmekle met· 
guldftr. Tayyareci, yakındı bo 
ıeyahıte çıbcak n deHmlı 

bir oçoı halinde dGnyıyı do· 
latacıktır. 

Mısır' da 
Saylav seçimine 

başlandı. 
Pırls, 2 (A.A) - Scl4blyetll 

mıhfeller Saro kabfoulnln, to Jık gösterilecek 
tlhabatın ikinci devresi arfe 

ılnde tıtlfa niyetinde olmadı. 

ğıoı ııöylewektedlrltr. İntJba· 

bat hlttlkten ıoora kabloe yeni 

mecllı açahnca me vcod sf y11i 
ve mali meaallte fetlgıle devam 
edecektir. 

Bavaı mnhablıt, Adla Ahı 

ba'nın pek yakında muhakkak 

ol~n ltf'all keyf !yetinin ıly•el 

mahfellerde ltılyın mozaf feri · 

yetinin arhk mGnakaoı götftr· 
mez bir hakikat oldoçu tntf . 

baı baıııl etmfttlr. İmparatorun 
paytehh Sodan hududa Qze· 

rinde Gore 
0

ye nakledlleceğl ıa · 
nıhyor. 

Konya vilayet işleri 
Ko .. ya, 2 laıel) - Konya 

vllA1etl umumi meclhı toplantı 

ııoa bltlrmlı, veni seoe bOdce 

ıılnl 190,000 lira olarak teııblt 

ctmletlr. Haetane, tak•lye edl · 
lecekttr Toprak randmınının 

artarılmııu için birçok yerlerde 

arteılyen koyuları açılıcakıar. 

• Ankara, 2 (özel) - Mem 
lekele gelecek ıeyyıhlara her 
torla kolaylık g01terllme1I için 

Dıhlllye Vektletlnce bir kanon 

IAylh .. a h111rlanmaktıdar. 

Bo boan ile memlekete 

gelecek ıeyyah miktarının ar· 
tıcığa Qmld ediliyor. 

Meslektaşlar 
Belgrad'a Gittiler .. 
letanbul, 2 (Ôıel) - Belgrad 

matbuat madorlftğft, Tarklye 
gazeteleri mftme1111lllerlnl Bel· 

grad'a davet etmle H gazetele· 

rlmlz mQmeeıılllerl bugOn lııtan 

bol'dın hareket etmltlerdlr. 
Balkan konferansı mftzakerele 

rinde bulanacaktır. 

Uarbiye'de 
yeni unsurlar. 

İetaobol, 2 (Ôael) - Aııkeı j 
llııelerden yetl,eo bin talebemiz, 

bogGn bftyDk meraıılmle H.-r 

biye mektebine teıllm edil 
mletlr. 

--::========~~=--~~~~~~ 

Berllo 2 (Radyo) - Hanı 

ajaoııı bildiriyor: l Msy11 mti 

n11ebetlle gece ordu bOyOk btr 

fener alıyı tertip etmle•lr. 

Prftıyı baebıkını M. Gôerlng, 
toplanan halkı bir nutuk Irat 

ederek d~mletlr ki: 

- Hepimiz Vltao mQdal11· 

ıına davetliyiz. Her millet, 

yıloıı kendi loe gihenmelldlr. 

Biz, bono yap•yoroz. BugOnkO 

ıly11ette menfeıtlere ihtiyaç 

yoktur. Nazi, mef kurt'slne mu 

nffık olmuştur. Noktal naza · 

rımızda ıoouna kadar ıebıt 

edeceğiz. 

Parlı, 2 (Rıdvo) ·- Parlı 
l 9 uncu belediye mmtakaıındı 

oQmıylt yapın komQnlıtler 

ndlkas partinin ' mGhlm ıabsl 
yetlerden eski naaar M. Mak 

ney Bukle'yl yomrokla döğ 

maeler, yara bere içinde berak
mıolardır. 

Vaolo;;ton, 2 (Radyo) - Sos 

yallıtlerle komftnletler ve lede 

ral parll meneupları, Amerl · 
ka'dı Nuyork, San Fraoelsko, 

Ştbgo •e FJAdelflya ı~hlrle · 

rinde l May11 gOoO fevkalAde 

nümayleler yapmıılar, bayramı 

kutlolamıelardır. Batan parti 

mensuplarının bir areda bay· 
ram yapmaları, bilyftk ıevlnçle 

karoılaomaetır. 

Parla, 2 (Radyo) - l Mıy11 

bayramı, borada ıGkun 1 çlnde 

geçmle, nakliyat ıenlslerl her 

zamanki 1 ntlzamanda cereyan 

etmletlr. Öğleden eonra iki ıtad 
yumda ylrmlbeo bin kl~tnln 

lttlrıklle lkf toplanta yapalmıe 
tır. Ndmayf~lerde mfthlm bir 

bAdlııe olmamıot1r. 

Varşon, 2 (Ra_dyo) - 1 
Mayn nOmayfelerl her zaman 

kinden Hkln geçmlotlr. Alaylar, 

geçit reıml yapmıelardır. Nae 

yonıllet ve ıoayalfst talebe 

ar11ındı bir meeledeo gftrilltQ 

çakmıo, aekcrlerln, kııleracdın 

çıkarılmalarına lQzum kılmadan 

hAdlse yıtııtırılrouıtır. Amele, 

slyaııi mahkilmlar için af lıte· 
mlelerdlr. 

le:LHAMRA Sönemasonda 
BogOa matinelerden ltJbaceo elneıoıcılığın fedıek&rhk ve ıOprlz haftası, yrpyenl ve çok gOzel iki bftyGk f Um birden 

1 
• 

Bel~lenıniyen Şahit -
MYRNA 1.0Y - VILLIAM POVVEL 

2 - Holivud Eğleriiyor 
BING CROSBI - MARION DA VIES 

PROGRAMA lLAVETEN: Kediler ve Piliçler renkli komedi ve canlı re!imler 
eşılz programdıo herkeeln fatlfad_, edebllmeıl için s11t yediden itibaren birinci mevki 

Seınıılır: 3,30-6,30-9,30 Beklenmlyen ıahlt 2-5 - S Holhud eAlenlyor 

Kıhlrf'1 2 (Radyo) - S.ylaY 
ıeçlmlne baolanmıtlır. Vaid 
partisi tlmatden bftyftk bir ek· 
ıerlyet ka1anmıktad1r. Nıb11 
pııanın reylerin yaıde yetmlt 

beelnl ılıcağı ıöylenfyor. Bo 

ltlb1rla ıeçlmden ıonra Nıhae 

paııoın iktidar mevkllne gel· 

meal, bir emrldkl hallol ılı . 

caktır. 

Graf Jepliıı 
Hir kazaya uğradı. 
Beril 0 1 2 ( Radyo ) - Graf 

Jepllo, dün hangarına girmek 

ilıtre iken bir kazayı oğramıt 

ve zarfı yırtılmıetır. Jepllnln 
tamirine derhıl baelaomıthr. 

Baltık Konferan~ı 

Toplanacak! 
Komşularile mftnase· 
betlerini tetkik edecek 

Varıova, 2 (Radyo) - 7 Ma· 
yıe'tı Bıluk devleterl bir kon · 

ferans aktederek Almanya, Roı· 

ya ve L~hletıo hakkında vul· 

yetlerlol tetkik edeceklerdir. 

Ha konferaoıan hedef I bey· 
nelmllel emofyettlr. Bu kon

feranı l l Mayııı'tıkl konııey 

ifçtlmaaodan evvel kararını ve· 
recek ve Baltık dnletlerlol 

oluelar ıosyetcıtodtı temsil et· 

mek Qzere tek morıbh11 gön• 

derllecekılr. 

Kaybolan tayyare 
Trabloegarb, 2 ( RRdyo ) -

Jtılyıo harp tayyareleri, kay· 

bolan Belçika tıyyareelol Gad 
çölGode bulmuelardır . Belçika 

tayyareslle pilotu ve içinde bu· 
lonan kadm hiçbir tehltkrı g~ · 

çlrmemlelrrdlr. 
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Fikr~~-~: ... J 
Tnrkkuşu açıhrken inkılabımızı 

,0:.:.c:;.1;:~~~~:;~::0ç:::!: Kum tepe Köyü Türk kuşu, Bugün Parlak Maliye~en Nasıl Görüyorlar? 
havadan, ıodın movzoları hıra· Cinayeti Davası. T·· ı A ı . k ' Oevredılecek fnk.ılAbımıı h.-~k-Qd~ y~b~n~ 
kıuk, havacalık lolnde ciddi • • •• • oren e çı aca d

0

ll rde y 1 l . • M em 
0 

rJ ar.. ı e aıı an yaıı ~rı ••rnoıa,~m 
tekilde çalıl}malaraoı dilerim. Şahidler ne diyorlar? takip ederim. 
Bu, bir ahım• mea'elesldfr. -------•------- ---• ... ••+-e--- Zaman zaman ve~rimiıe QAr\' 

Menemen kazasaoın Komtepe Z d B 
Evvel! korkular, tereddftt edl· köyftnde Glrldli Mebmed Emini Ayni aman a l\f ustafa ey Hey keli Bina T" arazi Yergileri, hazl· yan yükaek ve ll'llulu814l tanll\ı:Qı. 
lir, gôz kararmasa, bao dônmeel baçaLla ve mavzer Lurı:ıonlle T randan itibaren Mohaaebel hu· oa~silyetler ıd·ıe gölrüdşmet .fı.---.tı.Q\ • • " A } •• • D 8 Ü d ya .. a •y•nca a, on ar an lnkıll\b~, 
gibi bir takam edlıeler uyanır, onseklz yerinden yaralıyap öl· Çl W3 OreUJ e ug 0 Ür soalye mGdftrlGğft larafıotfın mız hakkındaki düounceJerini 8QI 

fekıt ıooradın alıııhr .. Vıktlle dftrcn Bela Mostafa'nın moha· -----••------ idare edllmr.te baolaoacık.tar. ranm, Böylece birçok ecnebilR 
aıa binmekte meharell olanı, kemesloe dGo ağırceaada devam İzmir, çoktınberl özlediği mı tecrQbeal yapılacaktır. İlk pır Bu vergilerle beraber maliyeden ile bilhassa birçok defalar Fran ... 

P
armakla oöaterlrlerdi. Şlmdl dilediği Tftrkkoşu ıobeslnl bu tl<te TOrkkoıuoa lklel Bayan mu· 150 memurun da MahHebel da baoveUleue buludmoı olan bil• 

" edllml1Jtlr. Bell Moetafa'oın insan ıekAeı ve blleğl otomobil, gOn açacaktır. alllm olmak Ozere, elli iki kişi hoıoalye idaresine verUectğiol yült mütefekkir Edvard Heriy~ 
kardeşi ile diğer iki maznun da mlisteoarlardan Jules Julien, Gan• 

motoaıklet ve tayyareye bile mahkemede ve maanon aandal· Hava korumu, bu huaoetı kıydedllmlıtlr. ve gene bina ve arazi vergile· zac, eski maarif bakanı Roaatan 
hAklm olmoıtor. Onları oyun· yeslnde ldller. çok gOzel bir proğrım hazırla· Dr. Mustafabey bulvarının rlnlo tahakkuk ve tıbılllnde ile ve bu defa da hük.Omr.timiai.Q 
cık gibi kullanıyor. leıioabe aor~tlle alınmı' olın mıştır. PJAnörltr ve TOrklrnlJO deniz tarafındaki medhalloe çalııtmlaoıklaranı yazmıotık. misafiri olarak oehrimiae gelen 

Benim merakım, bllbasea iki !Jahldlo Uadtsl, dDnkd cel moalllmlerl !Jthrlmlze gelmiş dlkllmlı olan ve h~ykeltraıı Bo memurlardan haeka belJ Fransa'nın uluelar cemiyeti dyeleo 
pırıııdttedlr, Kendi payıma, sede okonmoıtur. Bu eıbtdler, lerdlr. Tayyareci Veclhl'nln de Ratib larafıodao leıanbol'dı lmemoroo daha devri kararlae· rinden Bayan 5ellier ile uzun uaa• 
bu t Ob d ğl Y"L bu sabah tayyare fü, lzmir'e yapılarak ı:ıehrlmlze oetirtlen

1 
tınlmııtır. Böylece, Mah11ebel dıya görüomek bahtiyarlığını elde 

DO ecr e e ece m. u•· Sala mevkii civarında bolun ... "" ettim. 
ıekten bir balon gibi süzüle d Ll d M · d gelmt>sl muhtemeldir. kaide Ozeırloe otortulıo Mua· hoıoılyeye devredilecek me· ı U• arı sıra a enemeo Jan ar Herkeain bir maniıi oldnta 
ıClıGle aıığı inmek, her halde ma komındaoını gördüklerini Merasim parlak olacak, Vali tafı beyin heykeli bogiln saat morların miktarı 155 e çık· gibi, benim de manim, yabancıla· 
keyif U bir ıey olacaktır. ve komandınrn kendilerine : ve Parti Baıboımız nutuk ll,30 da törenle açılacaktır. mı!Jtır. nn, devrimimiz hakkındaki düoün-

Aeığıda caddeler birer boznk - Şorada bir Cf'Daze nr· verecek, rileea, sporcular, Tören miın11ebetlle Şarbıy Dr. Boolardao bir kasmı kaza· celerini öğrenmektir. Çüok.6, Türk 
tirit, insanlar renkli birer ka 1 idi D mektııplller, halk bolooacaktır. Hehçd Uz ıarlfıodın bir sôylev lardadır. Kırkar lira maaeh Gç uluıu, Atatürlı..'ün yaptığı tarihi 

mıı, ooo a mağa g yoroz. e· h ya~amaktadar. Tarihi ya•11yaolar, 
Lf ı IILI L dl 

1 
b T ı L Jl il L D M ~ b 1 memur, mu 11ebef hososlyede v-ranca, • rem t • er a.ırmızı ğ nl, aşka blrşeydeo mıhl · ayyare er uçue yapara ... gua ver ece• ve '· uıtaıı ey n içinde bulundukları devrin büytlk• 

L L 
11 

h il d b ı ki d B h 11 1 L hl 1 varidat, tıhsll ve tahakkuk fe•er •4 a ı gibi g6r6necek. matları olmadığını söylemekte ter er e o anaca ar ır. o ayatı e mem e.eıe ımet eri lüğünü kavrayamazlar. Onu tetkik 

d l d bl d il l 1 1 1 L m11ıları Amirliklerinde, ikisi d ki 
Bu arzunun, rtiyasını btle 1 t er. Bıoka dfnlenecell şahld meyan ı r e ·parıe l e at a· an ıh ıca.tır. e ece er, ancak yabancılar ile 

de tef tlı hizmetlerinde kolla· ı k ·ıd· 
tattım hem de dfto akşam. Fa· kalmadığından muhakeme, ld ge ece oeıı ır. 
kat aksilik olacak, •ı•ğ•yı in· dlaoan serdi için başka bir gG cı· nayeıı· n Sebebı· Bı· r nılacaklardır. Gerek sayın devlet adıamı He· o~vredllecek memurların riyo, gerek diğerleri, inkılabımızıo 
dlğlm zaman bir ağıcı tıkıldım. ne barakalmı!Jhr. azametine ceırili~ine hayrandırlar maaşları, omomt mGvazeoedeo " 
Dallardan biri, ;paotolonumdan c. B. P. Asansör oca- Kan Davası lmı· Q verilecektir. ve Atatürk'ün prestiokirlandırlar. 
tunu. Baıııağa, koyroğundan "ı{ Bayan SelJier bana bll1'8da 
totolmuı kurbağa gibi epeyce ğında faaliyet _______ ,______ Bisikletle Akhisar'a söylediği gibi, fııtanbul'da ıerefiııo 
eallaodım ve aca acı bağırdım, c. e. P. Aeans6r ocığıuda verilen bir ıölende de: 
ıoora hatırladım ki mideyi fazla açılmıe olıo dlepanaere her Büyük Bir Taşla Başını Ezmiş Ve Muvaffakıyetli - Bir milletin kıymeti külttl• 8 • • d • rü ile öl<;illdilğtlne göre, Türk bil· 
doldurmuıum.. haltı bu civarda ctorao halk· Emin'i öldürmüş. ır gı ış, geliş.. kdmeti memleketin kültfir eeviye· 

leln moılpllk ciheti de var.. tan 15 · 20 klol mftracaatle İzmir bisiklet birincisi iz aini yükeeltmek için hiçbir feda· 
Mesel!, doetum Kôae Oemıoı moayeoe ve tedavi edilmek· Menemto kazasının TOrkelll köyGnde Haııa.o adında birinin mlrspor'lo KAzım, olfmplyad kirhktan kaçınmamıotır. Yeni Tür· 

paraefttle uçurmak bir baylı tedlr. A98na6r ocağı idare he· la!Jla baoıoı ezerek ayni köyden Emlo'I öldOrdOğftnft yazmııtık. biıiklet mO.aıbakalarıoa hazır· kiyede gördüğilm hastaneler •• 
eoterellaodır. Onun bulat baba yetl

1 
hakikaten çok iyi çalı•· Menemen adllyeelnce yıpalao tahkikata göre cinayetin ıebebl ı kt d B d il fabrikalar Avrupa'daki beazerle-v anma 8 ar. 0 eğer ıpor· rindeo tamamile farksızdır. Etki 

gibi, mGheykel, müşkdl bir makta ve muhitine faydalı ol· kan davasadır. Bundan bir mQddet enel Emin, kail Haaan'ın comoz, düo yalnız olarak hl · Türkiye hakkında aaraylardan, yeni 

h ld b"l" d il K ı mıktıdar kalopederlnl öldilrmftştft. Hıİean, intikam alm1161 kırar verO\I• lLI 1 ALhl , L a e, u uD en ama e O . • " v 8 • et e .. 11r a .adar gidip Türkiye hakkında mekteplerdt:n 
tGrpark'a lnl1Jlol tasavvur edl· ( ve geçen gftn Emin'e r11tlayınca hücum ederek onu yere dG· gelmiştir. Kbım, lzmlr'Je Ak· bir fikir edinilebilir. 

yorum, gGlmektea kendimi alı· 316-327 )j Gayri 1J6rmft1, eoora bGyGk bir taşla başını ezmlıtlr, Totolao katli blear arasındaki meeafeyl gt. Diyor. 
mıyorum. hık.kında kanuni takibata devam ediliyor. dlete Gç ıaat bir çe,rd:, dô· Hatıramı yokluyorum; aayıa 

MQ 1 
• EC. d A ~·ran11z diplomat bayanın beyanatı 

Keza, korkusu cesaretinden s ı m ıra S· Bayındır'da bir cinayet nftıte de dört IHUe almaıtır. ile, bu yazıda ilimleri geçen büyClk 
fazla olan Kemal Kamil de Hareket yeri Al1aocak ıpor adamlano düoilncelerinin ayni ol• 

zorla parıeGtle •tılırken; kere Alınacaktır. Menderes Ovasında Bı· r. eahaeı idi. doğunu görüyorum. 
- Aman kardeoler, etmeyin, •, • 

1 
• _ o· d't• .1 • Bu birbirleriııe uygun beyan· 

V
.
1

,,_ L in 1 IDJ yonerJD lar, baricin İnkılibımıııa Ve ODU 

eylemeyin. biraz kolonya ılı · 1 uyet ma .. amından aldığı· idare edenlere olan ioaoçlannın .... 

b 1 6 ! mız malt1mata göre, şimdiye ka· c d B ı d Ingiliz karısı davacı ..... yım, ayı acaeım d 1 h ese u un u beliğ bir ifadesi ve teZlhüriidOr. 
ar çağrı mamı!J veya ut çağnldıt;ı Kolkftte'de Blndlıtan'ıo mil· 

Diye hağmrkeo görüyor halde gelnıiyerek bakayada kal· İnkılib, ıınıf farkını kaldır· 
gibiyim.. mıı veyahut hastalandığından veya yooerlerJodeo Mltter, eski bir mak, müsevatı temin etmek, zalim 

Fakat ah ne olordo, pıra· başka sebeplerle icabet edenıemi~, Başı Sopa ile Ezilen Ve Bıçak So- danı yıldızı olan Mles Marloa ve müıtebit tacıdarlann demir b· 
yani hiç askerlik etmemiş 316· ile evleomlıtl. Mfsı Marlon 29 pılı uraylannı okul eelrlinde olue 

eGtle haHnın muayyen bir lr· 
2 

dd l çocoklanna açmak. knltilr eeviwı· 
i

l 3 7 (Bu tevcllü e dahildir) do· k ı M ktu o· D .d. Y•IJaodadar. 8u kadın, ı,lmdl ı-
t ıaanda leteodl~I kadar dur· ~ ı . " 1. f d k U a ll a ) r e V eCI l r. sini ydk1eltmek, hayır evleri kar· 

bum u gayrı mus ım e ra , ae er· mahkemeye mGracaıt ederek 
malt lmkaoaoı da bulsalar! lik "ubesince mürettep bulun· B d (B e) B lll 1 1 1 b mak, eanayide baıka ulualara mah• .,. ayın ır, oeoeı - •yın· er o o araotm masına •IJ· tılAk lstemletlr. 1 k . . k ik . 

Bakmaeıınaz ki, canınız eğ· duklan mahallere sevkedilecek· dar kazasında Meoderee onsındı lanmıı, ve ayol köyden BaUm taç o mama . ıçın te n ve yenı• 
leomek lıteyor. Hemen ıazları Ierdir. Bu hizmetlerine mukabil Madam ıebek olarak koca· lik ile çalıoarak ulusu aaadet Te 

bir cesed bulonmuşıor. o6 lo Mebmed totolmo11 ve el· 11010 daha enel Blod'll bı'r fi b L t L ld a ö k bedel vermek ietiyenler, salı günü " .,. re a a .. avuo ormaa. o u.,una g r., 
oltoğı, 11ndalyt1ları altınıza Çıplak L""y" cenobr·odı ve ti ı 1 ı d L il l L d il 1 ı ld 6 ı·nLıl"bımızla muvaffak olmuıa• 
1 

b akşamına kadnı istidaları ile şu• •u u "' nıye a e enmee n e •O ana ın •a ıo e ev eom f o u"oou • " 
1 a buyurun paraşClt kulesine.. Leye baovurmahduJar. Aksi tak· köye bir kilometre uzaktaki sopanın kendisine ald olduğu gizlediğini gösteriyor. Mlıter demektir. 

Kırk metre lrtlfaında, dar, dirdc ltedclleri kabul edilmi· çayarlıkta bulunan cesedin hı· anlıeılmı!Jhr. Cinayette Tnlaz Mltter ise buau lokAr etmek· Bunu ben söylemiyorum. Bi· 
kumandası ve arkıaandıa hep· yecektir i ıedlr. Yalnız daha e••el bir diaat ve yabancılar eöylüyor. 

· oma sopa le tlddetle vurulmuş oğlu Veli ile Arap Ser~er kaza .... -------1------
be:aber; \... __________ __) •e bae ezllmittl. Katil, bnnuola Eamı'oın da ılAkalıra bu· hlod kızı ile altkadar olduğuna Belçika'da 

N d hl d d Ç h.nkt\ ve bu kıııo çok yak1ek bir 
- e en Ç urma an sev· eşme u u• kanmamıe olacak ki sop• ile londoıı.u meydana çıkaralmı• ve 

1 ılb c .,. Hind alleılo,. meoıob bolun· E k• b b k J 1 
m ... t d k 1 ğ ezilen kıfı tasanın ezik yerle· d ,s 1 aş a an, ta ya B me O tor U U Gça de tevkif e llmlotlr, tıh· doğunu ıöylemektedlr. Moha· 
erkeı 1lze bayrao hayran bN· rloe keskin b'r bıçağı sıpla· klkala devam edilmektedir. al h • d h ı d 

kar, göklerde meleklerden ku· Çeşme Belediye Doktoru Saki mattır. keme bu aylD beşinde olacıktır. ey ID e U un O. 
r ı bl L 61 1 

40 lira maaıla Çeome huku· Cloıyetlo hakiki ıebebl be· A k I Brf\k1el, 2 (Rrdyo) - Sabık 
u muı r IH tı .. amı ee CD yor, Adliyece yapılın tahkikattı t oşu arı 

zanneder .. Yerdekiler bile ıem· met doktorluğuna tayin edil· naz tamımlle anlaoalımamaotır. ıoıyaUıt partlıl bıekaoı MO.yl 
ml1Jtlr. her!Jeyden evel ceeedlo hilvlyetl T d VllAyet MuhHebel hueoslye· Vaado Re•old, areautu11l da. 

po totmığı baelarlar.. teshil edilmiş -ve Çıplak köytı • o ası toplantısı eloln İlkbahar Atyarııları, bu· rom hakkında OIUD bir ıGylH 
Bu meyındı birçok zevat l~uallim tayini halkından 60 yaşlarında deveci Ticaret odası idare hey'etl, giln Kaıalçullu alanında yapı· vermle n ıolhon kortaralmuı 

Yardar ki, meydanı bot bolunca,. lzmtr Erkek Muallim Mek· Ahmed'e aid olduğu anlaşıl· dtln oda'da toplanma!J ve odaya lıcaktır. (Bu haftaki koealırlı için Almanya ile doğrudan dol· 
eplyce atıp tutarlar. Kahraman· tehi tabliye ıltajyerllğloe Afife maetır. • ıid bazı lıler tlzerlode karar.tar İzmir İlkbahar atkoeuları ıona rnya mtızakereye glrlellmeal IA· 
lık ve cesareti, bir tftrUı elden TüzGn tayin edilmiştir. Hundan sonra cinayetin fa · zım olduğuna beyan ettlkıea 
barakm1Zlar. Ayık ayak üıtüne ıoolll, halya'ya kareı tatbik 
ıtıılaranda, yilrGyGolerlnde, gO· olunan zecri tedbirlerin flddet· 

~Gılerlol gerlşlerlode hep bu Bugftn her seansta leodlrllmeel fikrinde olduğuna 

;:!ı·::~ı:OteveJllt hususi bir ı-zADIN NE YAPSIN? il~~=~;:·;;·~ maliyesi 
TOrkkoeo açılırken, onların ~ • Cenevre, 2 (Radyo) - Mil· 

da bıloaları deliniyor.. Çünkü letler cemiyeti f inanı komlled 

ıtıp tatma~• baelay.ınca, he· Bir kaza oetlceelode tırkekllğlnl kaybeden bir adaman genç ve gnzel karısı heru kocaıaoı ıevlyor, hem de tıblatan mGte· toplınmıı n ATuıturya mali 
inan, hıkklm kanonlarlle mGcıdele ediyor. Fntanılı bir denizin mtlthlt dalgaları kıdmr knnetll earııuotalar geçiren kadın ruhuna naiyetlol tedklk etmledr. A· 

- Gel ôyleyıe, TDrkkoeuna göz ônO.oe getiriniz ve hftkmftnflzO veriniz: Toıturya' aın mali vaziyetinde 

gir ! K/A (1 )) o N N rea VA PS o N ? eıklelne nlıbetle bGyGk ıallh 
CeHbı yetleecektlr ... Uçanlara l5=ı D a gGrGlmGeUlr. 

ile mutlu ki, bıkıp ueandığımız Bfll(lu bu soallerlo TAYYARE Si NEMASI oda Bulacaksını . Dr. Egner'e nişan 
ta topraktan, kartallar gibi cevaplarını bugftn Londra, 2 (Radyo) - la· 
ıyıklartuı keımeğ_e muvaffak Ayrıca Tii.rkçe sözlü FOKS dünya haberleri 1Uiveıen Meki dıvarcı (Canlı karikatür) . glltere huacılık bGyQk madal· 

o\oyorlar. Gençlerin kaskan· Seans 11atlerl: Her ~On 15-17 - 19 - 21,15. Comı, comarteel ve pazar ~Galeri 13 de llAve ıeaoıı nrdar yaıı, Biadeobarg jepllntal J•· 
IDalaraaı clJledm. Çimdik paa doktor Egaer'o •eıllmlfdr. 

> 
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Atina'da '-
Siyaset Ve Aşk ---.. ···---- . s ·o N" ... 1-1.A J3 E :R.,. 

::TEl.'Ef~" .. ·:.':.. .~ · · TEJ,GRAI' ve TELSiZJ.E Yaşasın Yunanistan, 

Edebi, tarihi macera romanı yaşasın Tilrkiye O. Çemberlayn dilu M. Eden'e tet· 
diye bağırdılar. k"k h · fı d · h d. 

lmparaıor, birer, birer hazır· 
o1ınlara baktı; ve Sopa ile 

Prtnı Napolyoo'un göz kırp· 

hklarını fark.etti, eözftne devam 
ederekı 

- Her ıeyden evvP-1, size 
ılyıet vaziyeti izah etmeliyim: 
4 Ağostoıı 1865 Goeteyo uzlaş 
m111 ile Dokalıklar mee'leel 
hıtledllml~tlr. Pruıyalı'lar A vue· 
ıorya'ya 15 milyonluk tazml· 
nıt ile LOkeembarg Qzerlnde 
hık elde ettiler, Şlzvlg ve Hole· 
leyn A.astorya ile Prueya'nın 
mDeterek bildmlyetl altına kon· 
dolar; elmdl, Prusya hıarlclye 

bakanı M. Bfsmark 'an elde edl 
len bu neticelerden hoşnut kal· 
mıdığını haber alıyorum. M. 
Bl•mark Alman dokahk ve 
prenıllklerf Qzerlode bir Beke 
moaya tesis etmek htemektedlr. 
Geçen Teşriolnvelde Blyarfç· 
de ki mftlAkatta bnnu hisseder 
gibi oldum. Proıya kralı ile 
M. Blemark Alman ittihadını 

lıtemektedlr! Vlktor Emanoel 
ile Kavos'on 1ralya ittlhıdını 
lıtedlğl gibi, bonon için bo iki 
dnlet lfl!ında bir ittifak ha· 
beri beni biç hayrete dGşftr· 

mes. Hedef her iki devlet 

için de IJDldlr! YılDJı hayret 
ettiğim nokta, İtalya Bıevekl· 
linin bo mukueleyl hanı babtr 

•ermeden lmZ1lamıe olmHıdn! 

Plonplon ( Prenı Nıpolyon) 
tee11ftrle içini çekti. Yeğeni ile 
Alplır'ın berisinde takip edile 
cek alyHetl Qzerlnde arasın 

d .. :.I lhtlJAfı bilen OçOncü Nı · 

polyon bono farketmemlı gibi 
h1reket etti. Faket, SOyo gibi 
kabineye İtalya harbinden ıonr1 

glrmlı olınlanları daha ziyade 
bığlımık için ıôzftne devam 
etti. Ve, 

- Navır'dın sonra Vfktor 
Emınoel'ln imdadını kim koı 
ta; ben de~ll mi?. Dedi. Piye· 
moate'nln masuniyeti mOlkl · 
yeatne tecavaz edHdlğl takdirde 
F11nıı• ordularını Alplardan 
geçirmek tehdidini ileri eQren 
ben değil miyim? Ltyon'da, 
Marmovı'ya lcabıodı kralının 

yardımını hazır oldoğomo te· 
mla ıetmedlm mi? Kavor'a, ilk 
defa olarak Parie kongresinde 
Fr1n11'nın, loglltere, Roııya, 
AToıtoryı Te Prosya'oın mn· 

nhhaalarıoın başındı yer aldır · 

IDJ~ olan yine ben de~ll miyim? 
it.Hor, 1858 de 10 Kanona· 
enel ittifakını moclbolan Plom 
bler mtUAkatını damı unuttu? 
Deayeıı n Cenevre dağlarından 
Alpları kim geçti? Montebello, 
TOrblyo, Mogenta n Solferlnıı 

ANADOLU ____ , __ _ 
Gfiı:llük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 

Baydar Rfiodft ÔKTEM 
Umumi neıriyat Te yazı iıleri 

mndnrft: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

İsmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Partisi bioaaı içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıJlıAı 1200, Alb aylığı 100, Oç 

ayhğı 500 kuruıtur. 
Y ahıncı memleketlez için eenelik 

abone ıflcretl 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotm. -ini geçmit niWıalar 25 kuruıtw. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTm 

17 
.. ı seya atı etra ın a ıza al ver ı. 

· Baştorofı 1 inci sahifede -

edecPğl vaziyet karemnda Bal· o l A 'd • d • ı • ı Tehlike Yok-laimlert birer zafer Teyı mağ· 

h1blyel lef mlerl midir?. 

Napolyon eOz söylerken kal· 
kıp olaroyorP bazı yomroğlle 

yeşil masa ftzerlne dorayorda. 
Mecli te ekseriyet lmpara· 

tor'a hak veriyordu. Yalnız 

Prens Napolyon başını eallayor, 

ademi memnuniyet C?ÖBterlyordo. 
İmparator eöıOnn bltlrlnc~, 

ilk olarah Prens Napolyon eoz 
istedi. Ne, 

- l\fQe11de er, Napolycm! 

Diye adeta bağırdı. GörOyo 
rum ki sen yaptıklarına fazla 
kıymet veriyorsun. Harbe işti · 

rak ettiğin zaman, Moyenta'dan 
evvel halyınlara Alplardan Ad· 
rıyatlğe kadar olan yerleri n· 

detmlş idin. Bo vadini tatma· 
dın ve zaferden ıonra, ltalyın· 

lar'a, Avueturya İmparatora 
Franson Jozef 'den Vlllofronka 
mQtarekeetle almış olduğun 

Lom hardlyo'ya nrmedln, bo 
suretle halyanlar'ı sukuta ha · 

yale uğratmış idin. İtalyanlar 
eeol bo sebepten bir tGcJQ 

affedemiyorlar! 

İmparator omuzlarmı ılJktf: 
- Bazl haller ve vaziyetler, 

insanı tHavvor ettiği hedefe 
kadar llerllemekteo menederler. 
Dedi. Jerom, aaklamığa IQzum 
gôrmiyorom: Solferloo zaferin · 

dan eonra yaralıların lnlhllerlol, 
maktullerin leci vazıyetl gôr· 
dftğtlm zaman, bazı hırıltı ve 
mırıltılarda fıtrk ettiğim için, 
kalbimin sızlıdığını hlııeettlm. 

Dışkılarına hftrrlyet Te eaadet 

bahtetmek için Fransııla11 ıztı · 

rap vermezdim, tabllt! 

- Sonu var -
--~-~------~--

Çekoslavakya 
Dışişleri Bakanı 

Belgrad'a gidecek! 
Athen, 2 (A.A) - VarıoH 

gazetelerinin yazdığına göre 

Polonya Oıelelerl bakanı M. Bek 

Mayııı ayının eon 15 gQnft zar. 
fında Belgrad'a resmi hlr ziya · 
ret yıpıcaktır. 

M. Bek 11 Mıyııtı ıoııla· 

nacak olan MUletler cemiyeti 

koneeyloln fnkalAde lçtlmaını 

mftteıklp Belgrad'a hareket 
edecektir. 

Bu zlyiret vaktiyle 
lavya Dıeleleel bakanı 

rlnkovlç'ln Varoon'ya 
ziyaretin iadesidir. 

Amerika'da 

Yogoa· 
M. Mı· 
yaptığı 

Hava kuvvetlerine 
Tahsis edilen para .. 

Vaşington, 2 ( B. R ) -
Saylulır korolu toplanmıt, bir 

milyon dolarlık havı m11rafını 
kabul etmfotlr. ( 7:3 ) reye 
kareı 213 reyle yeni dretnotlar 
lnş111 kabul edllmletlr. 

Italyanlar 
Y ftrüyftşlerini 
Dnrdn.ımuşlar. 

Londra, 2 ( A.A ) - Adlı · 

Abıbı'ya doğra llerlleD1ekte 
olan baehca hılyı kolu, mft· 
bendlıler ·tarafından yapılmakta 
olan bazı tamiratın neticesine 
lntlzaren yftrtıya,aua dardor· 

mootor. Do, yftrftyftetln bagdn 
tekrar bıtlımuı bekleniyor. 

kan deTletlerfnln hatta hareketi, . r a v r u pa a ş 1 m ı 1 { 
5 - Arnavutluk'taki aeked 

faaliyet ve hareketler, 

5 - Balkao'!arın muhtelif 
cephelerden vaziyetin tetkiki 
Tardır. 

Bogazlır meı'elesl eeaa ftlba 
rlle balledllmfe vaziyettedir. 
Romanya'mn da bu hususta 
movafekah bir emlrlvıkidlr. 

Alloa, 2 ( Radyo ) - Me . 
eıjer Deten guetesl, TOrklye 
cumurlyetl Dıo lolerl hakanı 
Ur. Tevfik RilttO Aras'ın Ati· 
nadan geçmesi münasebetiyle 
yazdığı bf r mokavel~de : 

" Tllrklye dıe leleri bık.anı 
bu defa bıtka vaziyette ve 
altlar altında kalmıotır. Fakat 
Tork.lye ve Yunan bftkuınetleri 
noktal nazarlarında mntıbıkat 
mivcot bulunmaktadır. 

'" Boğazların tahkimi mese· 
leelne gelince : Her iki dev· 
letln selAmetlol alAkadar et· 
mf'ktedlr. Dr. Levf lk. Rlietft 
Aras'ın bu defa Atlna'da yeni 
bir rt'jlm Te yeni bir hükumet 

bolmotor, demektedir. 
Atfna. 2 (A.A) - Tılrklye 

dıe leleri bıkana Dr. Tevf lk 
Rılşta Araıt 11at 1 ı de kral 
ikinci Jorj tarafından kıbol 

olonmoıtor. 

lıtanbol, 2 (Özel) -Atlna'dın 
blldJrlltyor: Tftrklye DıelşlerJ 
bakını dı,ktor 'l'ed fk Rftşdft 

Arae, Yunan kralı Jorj tara· 
inadın kabul edllmlt ve Ata· 
ttırk'ftn aelAmlarını btldlrmlştlr. 
Doktor T. ROşdü ArH, Yuuan 

Baobakını M. Metıkeae ile bir· 
ilkte Belgrıd'a hareket ederken 
halk: 

- Y ıe11ın Yananlstan, yaıı· 
ıın Jtırklye! 

Diye ba~ırmışlardır. İki mem· 
leket rlcall Hasında tam glJrtıe 
ve f lklr blrll~I olduğu anla· 
eıldı, TOrklye · Yunanistan doıt· 
loğo çok eağlımdır. Yunan 

gazeteleri, boğazların tahkimi 
mes'eleılnde haklı oldnğomozo 

yazıyorlar. 

htaobol, 2 ( Ôzel ) 
Atlnı'dın Belgrıd'a hareketin· 
den evvel Dıe Bakınımız Dr. 
Tevllk Raouı Ar11 Anadolu 
AjHsının Atlnı muhabirine 
beyanıtandı. kt>meo bakumetln 
Baıbakaoı ile gôrGomelerlode 
iki hdkt!met noktal nazarı 

ar11ındakl mutabakatın tam bir 
şekilde tebarflz ettiğini, kralın 

iyi kabullerinden çok mfiteh11· 
ıle kıldığını. Kralın yftkeek 
ldarr.elolo, Yooanlstın'a eaadet 
getireceğini, Y ogoılavya n 
diğer mftllef ikimiz Romanya 
ile görnı:ı birliği me•cat oldu· 
ğonu elSylemfetlr. 

Gazeteler, Ttırklye. Yonanlıtın 
doıtloğonı dair hararetli mı· 

kaleler yazarak Tftrk . Y onan 

doıtlağonun Balkın antanhn· 
dan daha evvel baoİamış oldu· 

ğono işaretle bu doetlo~on; 

hiçbir kimse aleyhine olmadığını, 
Balkan antaotanıo TOrk - Yo· 
nın dostluğunun ehemmlyeten 
dOotırmeylp bllAkls takviye et· 
tlğlol, Tarklye'oln, ltoğızları 

tıhklm hosoıundakl noktılnı 

zarının doğra ve haklı olduğa· 
nu, bono Yonanfaıan'ın d• lele· 
dlğlnl yazıyorlar. 

. Aylaklar 

tur, Fakat Dikkat Etmek L3Zım! ______________________ .. ____________________ __ 

Almanya, Avusturyaya Taarruz Etmiyecektir, Teminat 
Verdi. Avusturya Ricali Arasında Da ihtilaf Yoktur. 

Londra, 2 ( Radyo ) - Orta 
A vropa ıeyabatlndeo . dönen 
Oeten Çemberlayo, bogfto dıı 

loleri bakim Lord Eden tara 

tından kabul edllmletlr. Çem· 

berlıyo, Orta Avrupa eeyıha· 

tinde h•eıl eyledl~I kanaat 
eırafındı Lord Eden 'e izahat 

Almanya'ya Sorgular. 
~~~~~~~~---~~~~~~~--

Liste, Yarın, Olmazsa Sah Günil 

Almanya'va Verilecektir. 
Loodra, 2 (Radyo) - Almıoya'ya verilecek suallerin, mutedil 

bir dllle yezılm111 lçlo Dıe bakanlıktaki cklsperler çalıtmıkta· 

dırlar. Kabine pazarteel gOnQ toplanıp ıuallerl tetkik edecek ve 
ıoallere kat'f ftkllnt verecek, ondan ıonra bunlar Almınyı'ya 
reemen bildirilecek.tir. 

Londn, 2 (A.A) - Gazetelerin verdikleri haberlere göre Al 
mınye'ya vtrllecek ıual listesi kabine tarafındın pazartesi gftnft 
ıon bir defa daha gözden geçlrlldlkten eonrı en geç ealı gftnft 
Berlln htlluimeılno tevdi edlltcektlr. 

ispanya' da Dün 3 Hatip 
Daha öldürüldü 
~~~-~~---,~-~~---

Bundan Başka Merkezde de Kanlı 
Bazı Hadiseler Oldu .. 

Madrld, 2 ( Radyo ) - Oiln 
1 may11 mG01&ebetlle Madrid 
bavallaiodo kınlı arbedeler ol-

muş ve iki parıl arasında bu· 

eoı., gelen lhtllAf, mde11lf ha 
dleeleae sebebiyet nrmlıtlr. 

Her iki taraftan ölQ Te yaralı 

vardır. ( Sedll ) de, ıôylev 

vermek lıtlyen Qç hatip ölda 

rGlmGotDr. 
Mıdrld, 2 ( .R.dyo ) - Uı1n 

1 mıyıı olmak mftnHehetlyle 
amele partisi, bflyftk bir oD • 
mıyle yıpmıı n Baıbakanbk 

blnaeının önüne gelerek bir 

heyet nııtasUe Bıebıkan M. 
Azana'ya bir muhtarı vermlotlr. 

Bu muhtırada ; lıelzllkle mtl· 

cadele etmek için bir komite· 
nin teşkili ve bir muavenet 
eandığının tP.slel istenmekte n 
1934 de ôldftrftlen amelenin 
katillerini bulmak ve tecziye 
etmek ftzere teeebbOeata glrlıll· 

meal, orduda tensikat yapılması 
n bfttıio Faşist ıeşkllAtının 

IAğvlle mallarımn mOeadereet 
ve slyaHl mahkumlar için 
genel af ilin edllmtıl letemeğl 
ileri sftrftlmektedlr. 

Italyan kaynaklarına göre 

Italya:u Kuvvetleri Şim· 
di Cicika Ve Harar üze
rine Yürümektedi rJer 
Roma, 2 (Radyo) - Şimal 

•e cenob cephelerinde faaliyette 
bulunan kıtalarlardan baıka, 

reamlğ tebliğlerde biç zlkredll· 

memlş ftç yeni kıta, legal H · 

balarını çetelerden tathlr tle 

metgoldftr. 
Yerli halk elinde en kOçtık 

bir silah bile bırakmamaktadır. 
General Graoyaol, Raı Destı 

ordoııonu mığh1b ettikten ıonra 
Rae N11lbo'ya hftcom etmiştir. 

General Graçyınl Negell'den 
Te goller mıntık11ına kadar 
motörUl kttılar toplamışlar, Bu 
kıtalar dı bn c~pheden ilerle · 
yeıek A4Je Abıbı önftne var· 
mışlardır. 

Stdrmor Balede balkın ııllAh · 

lan toplanmaktadır. 

Adls·Ababı'nın legılloden son 
ra, bu kıtalar Sudan n G,.nyı 

hududlarına kadar llerl hare· 

lietlerlne devam edeceklerdir. 

ılade Clclka ve Harar Qaerlne 
ilerlemektedirler. 

Vehlp Paea mftdafaa teıkl· 

lAtı fenni usullerle (Zehirli gn 

demek olaa gerektir!) Kırıldık· 
tın sonra Itılyan'Jar 250 kilo · 

metre elmale llerlemielerdlr. 

Mıkfod, 2 (Radyo) - Blrçol 
yerli kıblleler teslim olmoıtor. 
Bunlar arasındı ftç R11 da 
Tardır. Banlar Necaal tarafın· 

dan yolları tahribe ye moka· 

nme memur edildikleri halde 
dehalet etml~lerdlr. 

Asmıra, 2 (A.A) - Son 
haberlere göre Italyan plotır 

mQfrezelerl, Ad!ı Abıba'nın 80 
~llomeıre elmallnde bulunmak· 
tadırlar. 

Fransa· Amerika 

vermfet~r. Mumaileyh, şlmdllllt 

Orta Avropa'dan korkulmn •lı· 

ğını ve fakat bununla beraber 
Iogtltere'nln dikkatli olmak. 
14zım geldl~lnl eöylemletlr. 

Lord Eden, seçim dafreılne. 

gidecek v~ orada bir söylev 
verdikten sonra Loıidra'fı dö· 
necek n · oHırlar mtcllılnd& 

Almanya'ya verilecek olan nota 

etrafındıkl mtıZ1kerelere letlrak. 

edecektir. 
Herlln, 2 (Radyo) - Viya .. 

na'dın bildiriliyor: 
Almanya'nın Viyana ıef lrl 

Von Pıpen, Şaenlg ile ıon 

mtılAkında Almanya'nın taarroı . 

için hazırlıklarda bolondoğonnı 

tekzip ettikten bııka, 

" Bhler'io emrlle Ahnnyı ı 

hükumeti Avoıtorya'nın haUt 
hazır hudodlarına htırmet ecJa..· 
cekıir. Ayni zamanda Avoıtuıt•· 

ya'nın dahllt lelerloe mftdıhalG 
edilmemesi de emredllmlotlr . ., 
Dem tetir. 

Viyana mıhaftll, bo beyanatı, 
Almanya ile A Tost orya araıında 
bir anlaşma bıelıngıcı addet· 

mektedlr. 
Viyana 2 {Radyo) Mıllye 

bakanı M. Braker, bir beyı· 
natıodı: 

- Starhemberg ile bıevekU 
Şoonlng arasında lhtllAf çıktığı 
hakkındaki haberler tamamen 
yalındır. Kıblnımln iki rQknO 
ırasında tam bir f lklr ittifakı 
vardır. AToetorya ordoıonon 

ııheldl hık.kında çıkarılın hı· 

berlerde tımımen aeıleızdır. 

Demiştir. 

Londra, 2 (Radyo) - Avnı· 
torJ ı 'nın LÖndra ıef iri, ·. dıt 
bıkanlığma giderek, A voetor·· 
yı'nın mecburi "11kerllk osulil· .. 
nü tbdH ettiğinden İngiltere 
hükumetini reemen haberdar 
etmiştir. 

Liberal sistemi 
Dirilecekler 
Ne güzel emeller ? ! 

Londra, 2 ( H. R. ) - in· 
glltere'pe LtberaUzmin tekrar 
c•nlındırılmaıı için Liberal 
parti taraftarları bir toplıntı 

yaparak kararlar almıılardır. 

Hazırlanın yeni proğramda 

Milletler cemiyetine mftzaheret, 
cihanın 11ervet membalarının 

blltGn milletlere ıçılm111, mıh· 

reçlerden her mllletln istifade 

etmesi, beynelmilel lktıeadi 

birlik y•pılmaııı n ıpekftl4ı1· 

yonlara meydın verllmeme"i 
gibi mfthlm maddeler vardır. 

Kttçnk itilaf 
Balkan konferausı 
akabinde toplanacak .. 

Belgrad, 2 (Radyo) - Bal· 
kan hllAfı konfer1nıındın sonra 
Çareambı gftn4 KOçClk ltllU 
dıe ielerl bıkanlırı lçtlm11 yı· 
pılacaktır. 

mumf mQvezeoeden m111 
alan memurlarla belediye me· 
morları dı1o mayıe ve oleılD 

maaılarını ılmıeludır. 

Roma, 2 (Radyo) - ltalyan 
koneıl.,rl Rae Naelbu cephe· 

Parfı, 2 (Radyo) - FranH 
ile Amt!rlka hflkumetlerl ara 

ıında aktolonan ticaret itilaf 

namesi Vaılngton'da imza edil · 
mlotlr. 

Bu içtimada, Balkan ltlltfı 

konfer1nsı mftsıker1tı •e mo· 
karreraıa etrafında mftzakereler 

yapılıcıktır • 

•• '·z 
in 



bir mektopı Bayrak ve yurd hasreti çekenler 

ltalyanlar Habeşistanda Antakya' da Kardeşleri
aince Davranıyormuş" mizin Ve Liselilerin 23 

"Zavallı Milleti Eziyorlar. Sebep, 
lngiltere Siyasasının Yanlışl~ğıdır,, 
~inıeı. gazeteıi, ~ord Lyttoo, Gerçi, slyual gGçlGlderln far. 
.&...... Cecil, Lord Davıı, Normaoı )undayız. (ı'ranH, herşeyden 

'

."""gell, Vyvyao Adamı, Pbilip Neli - L dl ad I d· a 
V A Co al 

• 
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once aea m a aaıuaı uf . 
ı.... , • • ı et ımza anoı l 
.,.,,0 00 

mektubu nctrediyoruz : anyor ve Almanya ile talya 
lagUtHe'nln, İtalya'nın e.. ve Macarlıtın araıundı bit UZ· 

~tın'dakl ıecuaznae bir laşmadao korkuyor. Oouo için 
'-il •ermek için yeni bir gay· İtalya ile el birliğini feda et· 
~ 7•pmık mınnf meı'ollyetl mekten çekiniyor, hosuıll~ ki, 
lltallda bulunduğa kan1atlnde bir tecnGz halinde lngllterealn 
"-.. yurddaılırımıza hitap el· ıalunıcığı dorum hakkında on· 
'-e~ ve umumiyetle ihmal edl· dın Hrıbaı ılmamııhr. Bu 
~ b111 dellllerl ortıyı ıGrmek vAdl, ıeıtrll bir bıle koymak 
lıqJoroz. tçlo teknik nııtıluı pllolao 

·-·-

llıbewlıtının ltılyaalır tara· hrmak buıuııondakl basil f tklr 
dın lıtlltyı utrımHı birçok bile İogllfı kımoyooda gOrOI 
nların Gltl~Goe ıebep ol· Uıta ltlrazlula karşılandı . Ta· 
ktadır. Bu herb, tek gaye· blidlr ki Fraaıızlar bandın, 

tnemleketlerlol mtldafH et· valdlerlmlzl ıonnaa kıdar tal· 

Nisan Bayramı. 
. -------

Suriye Meclis Reisi Maarif Nazır-
lığınca Nasıl Karşılandı? 

k olın çıplak •y•kh kayla. blk etmlyeceğlmlz hlHlnl ıh· Antakya'dan bir manzara .. 
LJl.r •den •e diri diri ho· yorlar. Biz, muayyen ı:ıudır ıl· 2'> N ha l dd .. a.u "' Aotıkyı, - .:ı lıan • · o ınlaran ti etle cezılıodmlı·~ 

tında muayyen hareketlerde ha· Ye açık şehirlerde onların 

data11ıı kadınlarını ve ÇO· 

larını lokence eden zthlrll 
lır gibi en haince harb el· 
hnıo knllımhDllllDl lcıb 

ltnektedlr. 811 aniden ıl · 

klmlyet ve çocuk bayramının cıkları bildirilmiştir. 
luomak taahhadaoe glrlı:ımlo az görGlmtlıJ btr şekilde ve "Yeni Gan" gazeteel ha me· 
lııe, bu valdl tatbik edlltr hıle 

içten gelen bir heyecanla ha· ıele hakkında şuaları yızmık· 
koymak için yapılacak g6rG•· 

v radı aaeıl kutlandığı .n bn tıdır: 
melerln neden proteıtoları ıo· 

bftyGk gGnftn ıereflne ıehrln Milli bir bayramını katlı· 
beblyeı nrdlğl ınlıeılımıyor. 

bıı:ıtıa bıeı kıpıadığı mılılm mık için bir gGa mektebi ter· 
Bu hAdl~e, kollektlf uaolaa 

dur. Fakat her oedenıe bu keden talebeden naeıl meıru 
miıtekıbllllğlnl meydanı çık1t· 

ff'ltlelin böyle bir bayram yıp · bir m11ereı leıenebUecr""nl ye 
mıkııdır : Bıbeşlııan'a karşı fi" 

maııoı hoı g6remlyen ve bil· mektebe deHm etmemek için 
nılfelerlmlıi ıım bir ıurette 

.-._y, --. -=----=- .. . - . . ~ . 

lzmir Lisesi, Mektepler 
Şampiyonluğunu Aldı 

Oyunda Hadiseler «;)ldu. Buca, Ti· 
caret Lisesini 2-1 Yendi; 

--------------DCln Halk 11h11ında 935 936 meelne iki dakika kalı Hilmi· 
eeneal mektepliler llktnln en nln ayıAından bir ,oı k111nclı 
hararetli hıftıl1rından birini ve dnre~I 1-O kı11ndı, 
geçirdik. Erkek llaeıl tıkımı lklacl dene ı 
Karıbt ortımektebl tıkımlle Tım bir ıar'ıtle bıolıdı , 

kerıılıth. 

Oyunun hakemliğini K.S. it.. 
la füad y•ptı ve gGsel ld1te· 
ılle ııkdlr edildi. Karatıt tı· 

kamının en kanetll kıdroıano 
mubafnı ettiği gGrGIClyordo. 
Ltıe yınlaı tertip . edllmlt blı 
kadro ile çıkaıııta. Oyan llee · 

alo ıbnlle bııladı. Kıratıı 

mftdaf1111ndı kırılın bu ıkın· 
dın ıonra makıbll hDcuma 
geçen Kıratııhlar 10 dıklka 

kadtr Uıenln nmf 11h11ındın 
ıyrılmıdılH. Elde ettikleri fır 
eatları knllınımıdılar ve gol 
çıbramadılar. Da dakikadan 
sonra llııe nhbl bir hAklmlyet 
leılı etti •e Kantıı kaleıl ol· 
dqkça tebllkell bir nılyete 

dlttG. Dnre nlhıyetlne kadar 
elde ettlll mdteıddld flnıtları 

kaçırdıktan aonra dnrenln bit· 

Fabl Karatıı takıma yu•H· 
lık metinin pttlne dGıeoeAl 

yerde h11ım oyoncolarlle n&r•· 
tıyor .., bu ıaretle moHffalk 
olımıyordu. Hakem yıpılın 

kıadi hareketlerin GnGnG almak 
lolo K.arıtıı'rın N11lf'I oyan· 
dın çıkarm•k mecburiyetinde 
kıldı. Seyirci ol1rık ~elen Kı· 
raıaı okula ıılebeılnden biri de 
mbııebetılı barekltıadan do· 
lıyı karakola ınkedlldl. Ba· 
onalı da hldleealn Gotl alına· 

mıdı. Karatıı tıkımı oyna nl· 
11mab harlctade hareketler yap· 
maktı budnımdı. Hıkem oya· 
na Erkek lleealnln lehine olank 
ııtUe mecbur kaldı. 

h knllıumıyıcağını reıımen 
lıbcıd eımlı olan laılya, gene 
ho tekilde hareket etmekte 
l•yrl meıra ılllhlarlı yar1· 
llııt olınltrın ıstıraplarını 

ıan şehrin klpaamHıoı da de böyle bir m11eret bulunup ' 
görmek fıtlyorııak, bunları Frın· • .. •-•••••••••• kendi iddialarına uygun balı· boluna1111yacağını mClıtakll TClrk ı• 

Ba oynadın nel yıpllın 

Boca Orıımekteb Ticaret llaeıl 
mGt•bık111 da •ynl tlerecede 
heyecanlı geçti. Birinci dnre 
Buca'aın hlklmlyed altınd, O O 
berabere bitti. · 

rmeye çab11n ıeyy1r h11 
elet( ılıtemıtlk bir ıarette 
bılamıktadır. 

ıı'yı ve milletler cemiyetinin 
diğer azalarıoı kart' da lam 
bit surette gOrmemla ltzımdır. 

mıyan bazı klmıeler, Adetleri h1r11ınıc lnklılfını ıaahhat eden 
vechlle ha işte de yabancı per devlet mtlmeııelll,,rlyle TGrk 
maklar olduğuna 1111 ve ld· kGltClr baokınl1rını ıormak ve 

BugQn K. S. K • Demir· IUncl dnrenln dıha ilk on 
deklkuaada Ticaret llMıl bir 

spor, G6ztepe. (zmİr· gol kuaadı. Fakat dıha iyi 

e 

&ôyte 11ıırıplar ıltıadı kıY · 
il kllçllk millet, İtalya Ue 

Hıbeşlııın için mGmtan ı d dlı etmekten ger urmımıı:ı · öğrenmek istiyoruz. 
olan her şeyi yıpmak vazifemiz d 

lar ır. Tftrk llıelllerlnln bir Tark 

spor karşılaşacaklar. oynayın Baca bu gole iki 1ayı 
ile mukabele etti n oyuna 1·2 • 

Bnp,tln Alaaacak sah11ındı kısandı. 
ınlıımulıgını bir bıkeme 

•le etmek için birçok defa· 
lblracaıtta balanda. Ken· 
in de ızuı bnlnnduğu mil· 
r cemiyetinin Dlzamlırını 

llıı hareht etti; ve eter ıl · 
ı bulunuyorsa, bu, millet· 
cemiyetine Ye ainaml bir 
•ılınmaya itimadı oldngo 

dl, Da harbın hıtlangıcındı, 
gl bir ıınar hldlıeıılne 

dua vermemek için kıt'alı· 
35 kilometre geriye çek· . 

8-aunla beraber, hiç klmae 
biçblr ıey, Bıbeolıtan'ı lı · 
•e tecaYbı Ye eıkl Hmın 

larındı hiçbir 11mın ııal· 
1 olan lıkeace n nhtel· 

e karıı korumadı Ye ona 
ibda bulanmadı ... 

il, ıcıkb Yulyetten bir de· 
)e kıdlr blı de meı'ulGı. 

re, ıecrl tedbirleri tal· 
etmeyi kabul etmlıtl, fakat 

ten tedrll olabilecek ıed· 

' dalma geriye bırıkıl· 

olduğunu aanın fıkat Franıız'. Eıc"'mle, teeuAf le haber b u u ayr1mını iştirakleri affedile· 
lırın f lklrlerlne tamımlyle işti· aldıRımısa gGre, bir ıımındın· meı ve ceıusı bırakılames bir 
rak etmlyenler, Fru111 meae· beri ae~rlmlıde bulnnmıkıa 

L 8 v _ cdrdm gibi 111blyetle hıykı· 
leılnl •trıılımamakla ıbeı olan meıcllı relıl Saphl Bere· ranlar ar18ındı, milli heyecanın 

lklnct devre ilkinin mdlıbaka· 1--~-~-~~~-~-~-..... ı larına denm eallecektlr. Flklı· 

tire gOre ilk oyma 1aıt 14 le 
ve Raca - BarnHı ıakımlan 

1rı11ndadır. ikinci mtllabaka meeeleılaln halline engel olu· k&t, bayram •GoQ Turtam ole .., ve milli heyecının n milli 
nacağını takdir etmelidirler. llnde raııgeldl"I Fransız daire· h L poanl•J'ın b11111ndı balanın K. e aalırın ne demek oldagunu, v-

Denlleblllr ki Hıbetlıtın'ın lerlnden blrlolo memarunı ısa TClrk liselilerin de bir TGrk S. K. tıkımı ile Demlr1por 
mlldıf11 11nırı Rtın'dedlr. MU· L 1• ve sert bir llıınlı: ırııındıdır. Demlrıpor tıkımı " bayramlnı lıtlrakıen geri kı· 
letler cemiyetinin Afrlkı'dı ' B h lk l k d L " - u a a ıu a nr lamıyıcıklarına merdce sOyll· en ıon yıptığı mlltabıaal1rda 
lf IAı etmesi Ren vasiyetini yüz veren ve bugan çarşıların yenin de bir Fr1nııı maılllml bGyGk mevcudiyet gaıtererek 
tehlikeye ıoktuıa dı doğradar. kapanmasını emreden bizzat oldugana öğrenerek eaıkınbklır lımlr'ln en kanetll takımla· 

Do ftrtlar içinde, Itılyı'yı delege ve isıihbaraı zabitleri- içinde kılıyor, bir tanfıın ıl· rına kırıı ber1ber Teyıbat bir 
durdurmak için her çareye bat dir. Biz bunu biliyoruz.,, de· y11t Franllz milletine hll Te gol f1rkla yenildiğine nıuran 
varmak nzUemlz olduğu ka· mişıir. geniş hftrrlyetpenerllğlnl tık· bagAn &. S· it.. ile J•pacal• 
naatlnde bulananlırın, memle· Antakya, - Haber ıldığı · dlrle dtltllnerek diğer tırtflın mtleıbıkıyı ehemmiyet .eril· 
ketlmlzln Fransa ve Belçlkının mızı 0 xr ... , cuma oGnCl k6hGr 1 bl F 1 d mektecUr. "u ., " y ne r raneıııa nezuet D e 
mtldıf111ını teılr1k etmeye hı· relıl ve eıpekterlnln. bqkanh· bulunan bir ktlltQr mlleeeeeeıl GGndn ~• mllhlm mllaba· 
zır olduğunu hftkö.mete bildir· ğındı kGIUlr dllreslnde yıpılıa içinde cereyın eden bu hldlıe k111 K. S. K.. Demlnpor mı. 
melerlnl lıtlyoruz, ta ki bu bir ıoplıntıdı 23 nisan gaoa kırı11Jnda hayretlerimizi giz· çını takip edecek olan GGs· 
memleketlerin h4kllmet ve mektebe ghmlyerek bıyramı llyemlyoraz. tepe- lsmlrlpor karıılaımuadar. 
hallldırmın ılhnlude bu hnenlla lttlrak eden Tark llaelllerln ---- Altay ilklerden çekildikten 
hiçbir ştlpheye yer kılmHın. cezılaadırılmaları meeeleııl ko Altay gitmiyor ıonra GGıtepe takımı eamplyon· 

1 Nfibetçi Eczaneler 1 nuıulmot n dlln sabah da DaokCl nGıhımııdı, Altay luğı Gmltnr bir 'fulyete geo· 

Ü11ılm ·~lan: 
Ç. Abca K. S. 
69 j. Taran. mıh. 7 75 
50 M. 8. koope. 8 
24 Şıalak ı. blra.11 
21 B. Alyotl 10 
18 P. Klark 9 

K. S· 
7 75 

12 76 
12 50 
10 
10 

10 S. Emla 12 50 12 50 
4 T. Dddu 12 50 13 

196 BagllnkG •tıı 
507 490 DClakd ıatıı 

507606 Umum yek6n 

Zahire şatııları: 
Ç. Qad K.. S. K. S. 

2• Arpm 
50 Ton bakla 

3 50 

' 26 
35 8. pımak 38 

1278 Kilo k. nevla 14 
670 " masa 24 50 

8 50 

' 26 
40 
ıs 

24 50 
_ _ Uıeye 111110 bir illada, bıyram takımının bir maç için Aydına mlıtlr. Blnıealeyh bngOn h· 

Bu akıım Keme~ıl11nda Bl· gGnil mektebe gelmeyip meşru gldeceAI haber 'erllmlttl. Doy· mlrıporla yıpıoqı mlllıbıkıyı Japon 
iti, Ktrıtışta Santo, Keçeci· bir mızeret göıtermlyenlerln duğumn11 görtı, Altıy, Aydan k11ınmık için nr kanetle 
lerde Yeni lsmlr ve JrgatpHı· yıpılıcak tıhklkıt netlcealnde ve N111lll'ye yıpılın ıeyıhııe çılışacığındtn bu oyan da çok p I 
rındı Aarf eczaneleri açıktır. Gnayık oldukları ınlııılacak lı,ıtlrak etmemektedir. heyecanh ve ıllkah olıcaktlr. ar 8We0l080 

~-------·K-A·o·ı·N·-------~."ıee·clt~s-ıg·ı·r.lll!llo~tl~ğl!llD!'I ·m·ü~d~Cl~rllo~~~M~.d~a·m~b~lr~de·n~da!"r'!da.; ... ge~n~ç:~·.·G~e~D~ç·k~ı~ı:______ yarın Açılı yor. 
görmeııl iyi olmıyıcaktar. - Fakat .. Danı hereeyl ıôy· - Zıten borada tanıda&ım 

- Olur, mekttbde ılgara lemellelnlı, bok.tar ki.·. Diye cenb Hrdl. Tokyo' 2 (Radyo) - Yeni V E M A H RACA içmem. Dedi. -Evet .• F1ıkıt birçok kim· jıpon parlımentoao, yuın ıça· 
lacakhr. Açılma menalml, p· 

Kozmopolit asrı Roman 

tey dinlemeden itlr11 edl· 

' İaıktnı yok. lztartp içinde 
ktıa11, bektr ve yalnız 

~· kalmağı tercih ederim. 
~: olın bir klmae, kirı 

olsa, geçinmek kolayını 

; kendi derdine kendlıl 
d arar. Fakat etllllkte 
lbldlr? Fıklr kılmak, 

't'l11 hayahaı bıyıt oydur· 
llleebarlyetlnden çok dıha 

' 
· 8-brederlml 
lıtadem ki bôyledlr, be· 
~k faıla btroey .Oyle· 

l•mmgelmnl l'akıt 

J. L. Mortendea 
ne için ve neye sabredecekıln, 
anlayamadım! 

- Ben de bllmeyornm. Fa· 
kat ben bir lrlındı'hyım; o, 
lngtllz'dlr! Irlanda'hltr ekseriya 
sarih dGıClnGrler, ben de çok 
11mın bayleylm, fıkıı bazı 

vakitler, ne lııedlAlml, ne yı· 
pıcıAımı ben de bllmeyorum, 
ııkıbyornm, uıun mıceraltrın 

kıhranı olmak, bGyllk aeyıhll· 

ler yıpmık arınl1rına hbdl 
yorum! 

- Pekıl~ .. Artık bu bahtı 
berinde darmıyayım n bu 

· babal toknrlama717ım! Fakat, 

_ Ayal umanda •halk arı· - Pekıll .. Borada Ingllte· aelerle çok çabuk taa11mak 1 L 1 L 1 yet par •• o aca-. Te mpantor, 
ıundı da ılgara lçmemellıla; ıere'de. olmadığımıı maltlmdar. mGmklladDr! Ve tıbH tını ... 

auayıadan alayla parlamentoya 
edebiyat ô"retmenl Mıdım Le. • Oıada bir kısın hayatı dıbı cakıın dl... L 1 e gelerek ulr 16y H •Hece. ktlr. 
roı bir ılnımadı ılgara içti"" ıerbeıttlr. Orndı tabii gGrDlen - Zınnetmeyornm .. Madam ~· Ba .Oylne blylk ehemmiyet 
için tevbih gGrdtl. haller burada çok gayri ııblldlr. TGrpen, beni iyi tanımıyor· nrllmekıedlr. 

Mlı Ondrn: lnglltere'de bir kıı, kendi ilk· ıunns .. Bana anlayoram! Va· 
_ Lramın llaeıl kızları her rlne gGre ıerbeıt hareket eder, kıa birçok kaıarlarım ırar; fı· Zecri Tedbirler 

halde sıkı bir terbiyeye tabi· fakat bar1da herkeı, .. Acaba kıt bu kllçllk kuara bende V f ·ı· 1 
bldlrler sanıyorum! fO veya bu hınketlm için ne gôrmiyeceblalı. Eger kalb •• e ngı iZ ame e say· 

Dedi. derler., endlıealle hareket mec· !erile ıllkım, ve hnealm ol· lavfarımo mftracaatı, 
_ Evet. Kızların aileleri barlyeılndedlr. 1aydı, biç darmıyıcık n dok· Roma, 2 (Radyo) - Londra· 

ekseriyet ile ııkı kıı ıııırblyeıl Blr11 ıasan Mıdım TGrpen, tor Erbeat ile evlenecektim. dın alanın bıberlere gGre, çar· 
tıraftırı klmıelerdlr. Mekteb· tektar sGze bıılayarak: Erkeklere kırı• faalı mıırat .. mbı glnG toplaaıoık olıa 
deki lnılbat ve sıkı terbiye it . - Darada genç dellkınhlH· ve kibirliyim. İngiltere nuırlar mecUalnde 
lerlne btlyGk bir allkı gaıter · lı blras aesmenln, nine hiçbir · - Allıh ... Allıhl amele partlılne memap buı 
mektedlrler. Mektebin mabltl kimaeyl kıbal etmem~k mec· - Da ıuretle ba yolda bôyle •ylular tarafındın ıecrl ted· 
dırdır; bir nevi kllçGk tehir barlyetlndealnlı.. bir hatayı dlımeyece&lme eml· birler aleyblae yıpalaa mln· 
demektir. BaaaD lçlD.. Dedi. - Şonu Yar - wılar teülk olwoakttı. 
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Avrupa ve lngiltere ne yapacak? 

Japonya Pasifikte En 
Büyük l)evlet Olmuştur. 
''Habeşistan'ı, Hitler'i Bırakınız. Ja
ponya'ya Dikkat Etmelidir." Bunu 

Bir lngiliz Gazetesi Yazıyor. 

Japon başvekili M: lli:ota lwlkı selumlıyor .. 

Dally Ekııpree're Frank. Oven Japon balkının yarısı bAIA 
yazıyor: toprak verimiyle geçinmektedir. 

Gözlerinizi Habeşletın'dan japoo')ar nasıl yaşarlar, lete 
ç~vlrlnlz: yabancıların hayret ve takdirine 

Orada herşey bltmlıllr ve mevzu olan bodur. Bu, yak.sek 
Htık perde lndlrlleblllr. bir medeniyete 111blb ve vakur 

Bitlerle de meşgul olmıya milletin eadellğlol gorftuce insan 
lam, biç olmazsa elmdlllk, hayrete dOşer ve japon devle· 
Krupp'un fmal4tına fasılasız ça· tinin tızerloe lıtlnad elliği aile 
lışmaııına ra~men, Almanya'nın hayatı ve daraellük hakkındaki 
k4fl derecede topu yoktur. makemmel japon telAkklılol 

Jıponya'ya dikkat edelim. tıkdlrle karoılar. 

Japonya, borca gömGlmGı ve Japonya, mlnftııkQl çiftlikle· 
her ne bahasına olursa olsun rlle toprağından a!ıblleceğlnln 

para edinmek lftzumunu hlHe· azamlelol almıotn·. Bataklıkları, 
den bir adam nzlyetlodedlr. boş toprakları yoktur. Mahsu· 
jıponyı, yı memleketler ve pa· lQnQo yarıaını pirinç teşkil 

zarlar fethedecek veya öle· eder U ekimi buğdaydan faz . 
tektir. laya mal olur ve ondan daha 

Jıponya'oın nftfoea 64: mil· gıdahdır. Japon pirinç ma!ıeulQ, 
yondur. Ve senede 800 bin ayol toprak üzerinde Bindi! 
kiti 1rtmaktadır. Zıman za. tanda ahnın mahııolün Oç 
man jıponya'yı harab eden mislidir. 

· dehşetli zelzeleler bile ( 1923 Japon toprakları bundad faz · 
zelzelesi 99 bin kurban ver· laıını vertımez. Bununla bera. 
mfıtl) nOfoeon hızlı artııını her nQfuı artııı ayol nzlyelte 
dordunmamıktadır. kalmaktadır. Japonya ·ölmemek 

jıpoo adaları dftnyaoın en için ltalya ve Almınyı gibi 
kesif nClfuııunı maliktir. Ek.ile· değil hakikaten genişlemek 

bilir toprağın bir mil murab lbtf yacındıdtr. 
baı ftzerlnde 2774 ldel oıor Bu mesele kar1111nda Avrupa 
maktadır. Bu miktar logllte· ne yakacak.tar? Ve loglltere ne 
re'de 2170 ve Birleşik devlet· yapacaktar? Çankft onu biz 
lerde 229 dur. kendimiz yetlotlrdik. japönya, 

Bütün baoka meınleketlerde asırlardaoberl oyuyordu. BGtilo 
bot bırakılan topraklar hile tarihi zarfında yalnız iki defa 
jıponyı'dı ekilmektedir. yabıncı topraklarını letll4 etti. 

Bunlar, dığ eırtlarına ta · 1853 den 1863 e kadar, 
raaa eekllnd,, saralaomıo ve birdenbire, " Barbarların kıra 

Jakon kOylOlerlnln asırlaca eO· gemileri ., japonya'da baktım 

ren gayretlerlle bereketli yap siiren sQkuoo botdo. japooya 
mıya muvaffak oldukları kOçQk lulldedl. Yabancı aııkerler ja· 

Habeş imparatoru 
Memleketini Terketti. 

Adis-Ahaha'da 
40 Bin ecnebi, logiliz 
Himayesindedir .. 

l Numaralı 
Halk dilşmanı .. 

Ne,york:, 2 (Radyo) -
kago~da şehir haydutlarıP 

1 numaralı Balk dQşmaaı 

edilen Ayda Karpl uzo o 
tırmalardan ıonra ele ge 
mlştlr. 

------......·---- Leodra, 2 { H. R. ) - Adle· 
Ababa'dakl loglllz bayük elçi 
lfğl 40 blo ecnebiyi himayesine 
almıştır. 

Başı / itıci sahifede - şlnlo Adiıı Ababa'yı ıoi olarak 
A tınan haberlere göre, Fran· terkettlgl haberi ıon mukne 

81 hOkumetl Necaşl'nln Clbo· met bekleyen Loodra ef kirı 
Italyan 'ların 

gelmelerinden 
hiçbir tehlike 
tedlr. 

Adle Ababa'ya 
ecnebiler için 
beklenmemek· 

tl'den geçmealne hrşı hiçbir umnmlyeslode derin bir hayret lzmir fuvarı 
lığından : 

itirazı olmadığıoı, ancak bo uyandırrnışht. 

şehirden mOmkOo ol~uğu ka Bu b4dleeyi Londra'da hek· 
dar sftr'atle ayrılmasına arzu leyen ve uman yoktu. Bekle· KQltQrpark içindeki 

meydanında yapılacak haf 
au fıııkıyılarlle zfya rerd 
açık eksiltmeye konPIU 
Muhammen keşif bedeli 4i 
liradır. Eksiltme 5 5.936 

etmekte bulunduğunu bildir· nen eadece payltahtan sukutu, lzmir belediyesinden: 
miatlştlr. Zira kendisinin em· fakst muk:ayemetlo devamı idi. 

Karşıyaka Yamanlar soyon· 
dan teeleatı olmıyan e\lerle, 
lzmlrde buloao lokanta, gazino 
ve mQmull yerlerle halkındı 

bu nef le sodan istifade edebil 
meal için Karşıyaka Kemalpaea 
caddulndeki eo fdareılode feo-

niyet ve eeliimetlol temin için Bu bidleeoln ne neticeler 
hiçbir hazırlık yapılmış değlldlr. vereceği hokkında Londra el· 

Gene öğrenlldlğloe göre, in· yeei mehaf ili hiçbir mfttalea şamba glinü eaıt 16 da 8' 
dl'e dairesinde yıpılac•~ 
Proje ve şartnameleri gör 
lstlyenledo Belediye dılrt 

glltere hükumeti bir loglllz ve f lktr dermeyan elmemek-
harp gemisine Necaşl'yl Fllle tedir. 
tine gôttlrmek üzere hemen fnglllz t~b,.asınıo emolydl 
Clbutl'ye hareket elmed lçio temin edlldlkten sonra Mileytı 

Barroo Loadra'ya hareket ede ni eo doldurma te&leıııtl yapıl· 
deki Fuar Bflrosuoa m6r•c' 

emir vtrınlştlr. 

Par:e, 2 ( Radyo ) - Ha· 
be~lstao'dao alınan son haber· 
lere göre Iıaly11n kuvvetleri 
Habeş baytıbh önünde bulun 
makıadır. 

Bo vaziyet büyOk devletler 
kabloelerf oln bllbısea loglltere 
Hariciye bakaoeığıom nazarı 

dikkatini ehemmiyetle celbet· 
mittir. 

loglltere'nln Habee sefiri 
Slr Barton, vaziyet hakkında 

Lllndra'ya mufaeeal bir rapor 
gôndermlıtlr. 

Hu raporda, Necaşi ile alleıl 

efradının bu gece Adie Ababı' · 
dan Ctbatl'ye hareket ettikleri 
bl!dlrllmektedlr. 

" Necatloln hareketini mü· 
tealdb pıytabta birçok çirkin 
hadiseler olmoı, bir takım çe· 
teler yağmayı bışlımıo, etraf. 
tao mOtemadlyen alllb aeelerl 
gelmektedir. 

"Ecnebi de•letler tebeaları 

ıefarethaoelere iltica etmişlerdir 
ve balen emniyet altınded•rlar. 

"Şu saate kadar kanla bir 
h4ıllse kaydedllmeml~tlr. Neca· 
şlnln alleel efradı ile hareketi 
gayet Ani olmoelor, Necaşl, ha· 
reketlnl benimle aolaohktan 

ıonra kararlaetırmışhr ,, denil
mektedir. 

Londrı, 2 (Radyo) - Neca· _ ................ . 
ve okla ıilihlı japon aıkerle · 

rlle karşılaştılar. İşte olmdi Ha 
betlıtan'da böyle medenileşti· 

rll mektedlr. 
Jıponya bn def inin ıltında 

kalmadı. Medeni oldu. Seksen 
sene lçlnee, beyaz milletlere 
yeşlıtlğl, lnglllz modellade bir 
donanma, Proıya uıuldnde bir 
orda, ve Amerikan sistemi Gze· 
rtoden kopye eellmlş bir eko· 
nomlk ılıtem yarattı. loeanlığın 
tarJhl een1&ında hona benzer 
blreey aala ~örftlmemtştlr. 

Bagan Japonya paalf lkde en 
bdyQk devlettir. 

Ya yarım? 
1ıte bfttQo mes'ele horada . 

cekt lr. mış ve 28 4· 936 giloftod"o tıi 
tarı. ( ııs 
~~~~~---~~---

Li>ndra 2 ( Radyo ) _ .M. haren ıu tevzlloe başlıomışhr. Müzayede j le 
Ede.J Adls Ababa'da vaziyetin Kap,arı ve nakliyeleri sahiple· F k J d 
aldığı ye ol eaf ha O zerine bugün ıloe ait olmak Ozere : eV a a e 

Jr ı h ı ı d 1·2 Litrelik kaplardan 20 P. 
a eam Ozer arcye alreılo B"yük satış .. 
den hiç ayrılmamış bu boeueta 20 · 25 " " 60 " U 

geled habnlert almış ve tetkik 2n · 50 " " 3 kş. Acele yolculuk dolayıeil' 
ile mPşgul olmoştor. Ahaacaktır. ı~tlyeolerln eôzil mayıs 9:rn Pazar ganG eı 

Adle Ababa ile telılı telgraf geçen adrese müracaatla eu leyin 11at 10 da göztepe 
muvaealası keellmlttlr. Yalnız almaları. konağını geçince aabll tarıfı 1 

ı 3 10 (1125) 868 No, in hanede marof 
oglllz sefarethanesi telsizi İD· 

--- - - -----·- aileye alt fevkalade Ulkıı glltereyl alikadar eden haber· dığı da ıöyleomektedtr. belyaları mGzayede sure 
leri vermektedir. İngiliz ııefı · Habeş hilktlmetl murahhae· aahlacaktır. 
rethınesfolo son verdiği haber· larını İtalyan ordusuna gönder· 12 parça kftblk kadife 
lere göre vaziyet naziktir. meden enci btıtiln gece Ne· takımı, çevlzden mamul b4 

Habeş hftkumetlolo Loodrı cıolnln başında m11sakerede iki adet dört köıe yemek 
ılyaei mümeHtJl Necaşlolo Ha buloomoş ve bu mGrakerelere eası, ve birçok avropa lı~ 
beolsıaoı ve pıytabta terkettlği büttln rical, rtıhban ve ayan leleri, yeni bir halde u 
hakkında heoQz hiçbir haber iştirak etmlotlr. Bir kııım mil· markalı 3 Petıllı almıo pi 
almamıoter. dafaa teklif inde bulunmuşsa da noeo ve taboreıl, Deri bir 

Habeş sefiri Dr. Marteo: bunlar alı:alllyette kalmıohr. nepe iki koltuk, KfttOpb• 
- Habeş Impıratorloı7unoo yeni bir halde ideal mırt. " Eluerlyetla kararı veçhlle mil· 

ol7ramıo oldoğu bayftk fel4kete ttırkçe yası mıklnaeı, Br e zakereler baolamıo fakat Necıoi 
rağmen uluılar sosyetesi aza birer buçuk klştllk 2 • 

Babeolıtan'ı terketmlştlr. L ı f 
sıodan olmak hakkı bakidir •aryo a ma eomya, Şl Gaye 

Parla, 2 (Radyo) - Necıol· ayn l dol p t • 1 ti ve devam edecektir. Demiştir. a 1 1 ve u .. a e , 
nin Adlı·Ababa'yı terkederek Komodlnosu, ceviz şemotyell 

Diğer bazı haberlere göre, Clbotl'ye olttll71 haberini Fraa 
Necaol ailesi efradlle birlikte " Fı sigara sehpaları, Emaye ball, 

ea'nın Adlı Ababa ıef lrl bil· ve termosifon, tek tapula ' 
Iogllterenln Adle·Ababa ıef iri 
ile aolııarak KudOı'e ghmeğe dlrmlştlr. nah dolap, Slnger dikiş el 

Loadra, 2 (Radyo) - Dıo klnaıı, gayet lake ve nıdl 
karar vermlttir. 

işler bakını Lord Eden, bugftn Sıblblaln a•el Salon oradlo 
İnglltere'oln Habeş sefaret· "' " 

haneıl gayet iyi muhafaza edil· öğleden eonrı Habeşletaa'dın ao 48 plA~lle, 9 parça kılıflar! 
mekte ve aefarethıne birçok aldığı son haberler Ozerlne mft· beraber koltuk takımı, b 
dlkenll tel örglllerl Ue ihata temadlyen meşgul olmuş ve kıoıpe takımları, doYBr ı•'r 
edilmiş ve bin kişiyi letlab ıon vaziyeti tetkik eylemiştir. kadife oezlong, nikel iki k 

etmektedir. Londra 2 (Radyo) - Adle· ilk keıme karyola mı ıortJ1 
Sefaretbanede kafi derecede Ababa'da bir anarel bışlıdığı telLrar 105 ve 135 aautloıü 

su ve yiyecek mevcuttur. aöylenlyor. Ecoebllerden zarau iki direkli karyolalar, 1' 
Londra 2~(Radyo) - Radyo ağrıyan veya ölen · olup olma· boya levhalar, şam işi 

ajanHnın ıoo eaaue aldığı ha· dığı anlaeılımamaktadır. Sefa· ltlemeli btlytik etejer m• 
bere, göre 40,000 ltalyan ae rethaoelere iltica edenler, tam kitaplığı, . ork, komodln°1" 
kert dan .akoımdanberl Adle bir emniyet altındadırlar. Sefa· etejer, aynalı bıyG ve ayo-' 
Ababa'nın dışında toplanmıo retbıoeler, kendi askerlerinin ıemuer, mermerli orta JIJ,ıl 
ve şehlre girmek için Mareşal muhafazasında boluauyorlar. eı, bahçe kanapeel, poker "'' 
Badogllo'nun emrini bekle· Sef lrler, eo, erkzak vesaire 8111, avizeler, birçok porııele' 
mektedtrler. ' zaruri lhtlyaçluı dıba eni bol çay ve yemek tabakları ve lı" 

80 48 saatlik teebhOr, Ha· bol temin etmiş bnlundukların· kırlar, balı, kilim ve seceıd' 
beş hilkumetlala gizliden mu · dan ecnebilerin sıkıntı çek mi· ler vesaire . birçok mobll1•1" 
rahhaa göndererek bir mQtare 'ecelderl bildiriliyor. mGzayede ıuretlle 11tılıcık11' 
ke akdini tekltf elmle bolun· Negftı'Qn nereye gideceği ve Fıreah lı:arırmayınız. 

1 
masandan nee'et etmiştir. Maa· ne yapacağı hakkında henüz Fıreat arıırmı 111°11 

maflh bu mcızakerenln şehrin kat'i ve doğru bir haber mev· Azlı ~ıaık f 
ltg•ll şarlarıoı teeblt için yapıl· cod değildir. Telefon 206 

...................................................... ----....................................................... ~~ ~ 
kendi dalreelne geçti. Uyku· Aklanı gelen hu iki hectden ceyl evde uykuııuz geçlrmlttlr. teveccGhtlotı ifade eden . ~G 

çlftllklerdlr. poo tokraklarına - iodll;;:-Yayl 

YA 
Çar'ın Mavi Şeytan~ 

- 57 -
Corç koyacağız! 

Dedi. 
• • • 

Bu, herlklslnln kararı idi. 
Sen Corç, imparatorun ilk defa 
olarak Katerln'l Mazorka'ya 
kaldırdığı salonun ismi idi. 

Hanedan arasında 
vaziyet. 

Bir Romanof ve bir Dolgo 
rukl'den doğan bu çocuğa nasıl 
ye içtimai bir sıfat verilecekti?. 

Ba çocuk damarlarında Rus 

ya'nın en yQkerk iki alleelnio 
kanına malik olduğu halde, 
teamül veçhlle ne babasının 

elle IAkabını, ne de annesinin 
asalet fiovamm alamazdı. 

Aleksandr kendi kendisine: 
" - Adını Corç, ıopfakoıı 

Corç!,, 
Diyordu. 
Patıpov dı imparatorun emir· 

lerlol bekleylb, duruyordu. 
Bu çok heyecanlı ve ıstıraplı, 

uykusuz geçen, imparator Alek· 
eandr 11bıhın eaıt eeldzlade 

ıuzluğuna nğmen gözGne biran mQrekk"b kelime, imparatorun Y aloız bu kadarla lı:alu, gene hareketti! Gizli, haeuıi bir I~ 
uyku girmezdi. ÇOokQ oğluna zlbolnt işgal eden bilyftk moam· iyi. Araba bulamamak, ebenin denin muhafaHll kendisine tef at 
ne lelm, ne Oovao vereceğini mayı halle kifayet etti. IHr gellb geri gltm ıl... ~lbl bir edilmişti. t,t 
bir tiirlil keııtlremf yor ve ha Uk1Z (Fetman) çıkaracak ve sO.rü de muvaflakıyetslzllklcr Aleksındr ıordo: - ı~, 
muamma, zihnini şiddetle lıgal Yurlyevekl ilnıanıaı ve preaı · baelt ıdamcı~ı de.rln endleeler - imparatoriçe bu hadletdl ~ 
ediyordu. ilk verecekti. içinde kıvtandmyordu. haber aldı mı?. 

J.o· 
Corç'ı, ınneıloln lemini, preoe Hemen şunları yazdı: imparator taraf,ndan davet - Hışmetm11b.. 1mpar1tf 

Dolgorukl ünvaaını vermek hiç cAli şuraya Ukaz! edUlnce, btıycık bir kıyamet, rlçe henQz letlrahat halinde ~ 
doğru olmıyacık •e bu Katya "Yeni doğan Corç Alekaan· bir fırtına kopacağını Hndı. ler; çftnkil dılreıloln perdel' l~ • 
için halk araıııoda dedi kodu· drovlç Yurlyevskl'ye asalet ftn · lfıkat tahmini hllifına olarak hllA kaldarılmamı,tır. 1 .. ,. ~ 
lara ıebep oliicıktı. nnıoı ve hukuk.unu bıhşe· gftzel yGzle karşılandı. - Ali. Ben, oimdl, bo ., ~ _,. 1 

Birden, gilzel metresinin eol derim. Aleksaodr" İmpuator: berin oayua Gerine aUel 1 - &a 
gon dodaklınndan çıkın bir imparator ellerini birbirine - General! Dedi. İtte oğ· paratorl erkAnıoan her blrtol ~~ 
kelimeyi ıabattilr etti, .. Yurt,,! vurdo; bu, yaveri çağ1tm~k lumuo içtimai mevklldl tayin ne dGşftndOğGnCl bilmek tııd~ ~ı 

Yurl, halk. ve köylerde Cor· demekti, ve hemen içeri giren eden iradem. Son emirlerime rom. Bunun için ılı, ajıol• ~' 
cun kOçük çocuklara maheoe yaverine: kadar bu çocuk sizin himaye nııı şimdiden tahrik edt11I•· 

muhaffef şPkll idi. İmparator, - General Potopov'o boraya ve nezaretlnlıde kalacaktır. Fer· :. .,ıl· 
Katya'yı, çocuğu sever ve gök getiriniz! mao da ıılzde gizli kalacak.tir. lmpıntorlçeye bu oıy1•11 I· 
ıftoe baeark,.n: Dedi. General, korku ve ııaygı ile dlreu Konteı Btıblrlnıkl 0 

- Benim gazel Yori'clğlml Pollıı mQdftrO de, imparator e~lldl, iradeyi aldı. Bn, laıpa muttur. 
Dediğini doymueto. gibi çakır keyifti; hGIGn ge· ratoraa kendlılae hueoei bir - Soao Vır -
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Taşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lımlr eckercller çarJ11ıadı 20 nnm111dakl lmılAthıneml iz 

mir Eski BllpHarı Suluhın charındı 1 numaraya nıkleuı . 
~imden Hyın mGeterllerlmln ılpırlılerlnl yeni ıdreılme nr· 
melerlnl 11ygalarımla bildiririm. 

Güzel /::mir bisküviı fabrikası sahibi lsıanbullu 

lsmail Hakkı 

lzmir Liman ve şehir hakteroloji 
mftessesi mftdOrlOğOnden: 

MGe11eeemlı için Ernelt Leltz fıbrlk111 mımnlAtındın ilAt •e 
edent p11aıhkla lıtlra olunacaktır. Talipler AIAtan clnııl ve ıart 
nam1ı1lnl anlımık için 9 mıy11 936 tırlhlne kıdar bergdn mG· 
eHeaemlze mGrac11tları ve 11 mayıı 936 pazartesi ıcına ıHt 

15 te meskt\r mtleueeemlzdekl komleyon mırlfetlle lhılesl icra 
olunacaktır. ~9 1 3 5 1096 

Akhisar Urbaylığından: 
Bedeli keıfl 890 Ura 48 karnı olan belediye parkında 8 X 21 

metre çnılhnlılndekl uhıdı Marmara denlıl biçiminde beton· 
arme bir hnuı yıptmlm111 lıl 21 gdn maddetle n kıpah 11rf 
nıollle ekalltmeye konulmuştur. ihale 11 mıyıs 936 p11arteel 
gGnG 1111 15 te Akhlur araylağında yıpılıcıktır. lıteklUerln 

ltrtnameyl atmık ve pey ıGrmek Gzere nrbayhga bıı•urmıları 
ilAn olaaar. 21 25 29 3 1035 

İsmlr Milli EmlAk MGdClrlagaaden: 
Sıtıı Sıra 

Lira No. 
209 'Üçaac6 karataı dokaı eyldl 10kık 95 kapı 1011103 80 

212 
tıj No. it dakkAn. 

Tepecik ıGrmell eokık 42 •e 44 tıj No. h iki dGk· 350 
kin. 

213 Birinci tdleymanlye tok aydın s. 21 kıpı n taj 120 
No. h 2 odı hayıt ve nluyu mGıtemll n. 

214 ikinci karantina ırap b111ın Çt>fmesi yol Gzerlnde 200 
1750 adanın ~3 panelinde mokıyyet 9975 metre 
murabbaı meıahalı tırlı. 

216 Balçova kGyGnde ılıca dereıl mukllnde eagı ılıca 400 
deremi, arkaıı dere te ıu yolu, ıola atınııalıdın 

metruk mahal önG yol ile mıhdot mamGıtemllAt 

eo de~rmeal. 
216 K.rııyaka dedebqı ıbdGlkadfr ıokağında 26 No. h 45 

ISI adanın 7 panelinden mGfrea 55 pareelde mu· 
kıyyet 874 metre mnrabbıı bıg n içinde tlç ıdet 
zeytini. 

217 Paratlleo kııılçaUa cıddeılnde ıarkan Lok11 bı~ı 150 
ve k11men tarla gar ben yagbaoe sok.ığı Ue para. 
dlıo caddeılnln blrlettlğl mıbıl ıtmılen yol cenn· 
ben paradllO k1ıdçullu caddeelle mahdut 2660 met· 
re tarlı. 

219 Alaybey g6adoAda 3 eıkl 8 tıj No. h 1 odıh e• 100 
208 İkinci karantina eakl tuğla yeni yol ıobAındı 6 55 

eıkl 4 tıj No. h 1 oda bir bıyıta mGıtemll n. 
Yukarıda yHılı emHllD mGlklyetlerl peıla para veya ikinci 

terup talflye veılk111le ödenmek tııere onbeı gCln mClddetle H· 
1''11Jayı konalmnıtar. lbaleal 14,5,936 perşembe gGnft 111t 17 

,r ~lr. Alıcıların Mtui emllk mGdClrlyetlne mftrac11tlara 1103 

lzmir ithalat f~Omroğo Modür· 
' ltığonden : 

1 
hbıl•t gClmraga ambarının çah ondele saçlarının tamiratı 4637 

1
t• •e. 48 kuruı bedeli keılfltdlr. 
8u tımlr lıl 2~90 ıayıh kanon hftkGmlerlne göre açık eklllt· 

~eye konmuıtor. lhaleel 11 5 936 pazartesi gtlnil saat 16 dı 
1:lıaııt gamrOAQ blnaeındı yapılıcık.~ar. Bu lıe lıılrak edecek 

llplerln matlık ıurette 936 yılındı Ticaret elclUnde kayıtlı 
l'ıl 
"-•ıı •e bu lılerl yaptıklarını dılr Nafıı mGdftrlGğGnden almıı 

tıldııktarı veılka ile birlikte ihale gflnftnde komlıyonı ibraz 
~."' '- eleıl mecburidir. Bu it hakkında laahıt almık proje Ye fenol 
--ttaııme11I doıyaeında olup len11m n ayniyat senle eef llğlne 

: Gtıcaat ederek gôreblleceklerdlr. 
a '1aaayedeye lıtlrak edecek erbabı 11n'ıt 
~·~ Ura 85 koraı pey ıkçeslaln lthılAt 
''tı d ı~ r ıklınnı dılr aldıkları makbuzu lhıle 

O '' etmeleri IAzımdır. 

yilzde 7 ,5 huıblyle 
gtımrı1ğ4 nzoeıloe 

gOoQode komlıyondı 

t,bıbı eao'aıın malumu olmak Qzı-rt- keyfiyet ilin olunur. 

'---- ( 1085) 

~-----------------------------' 
1 

lzmir liman işleri umum ınodor-
~~Qnden: 
lQ~lbıptıkl ıartnameat mucibince 1936 yıla Bazlranı baş1ndan 

' ~t 7 yala Mıyıı ıonona kıdar lzmlr llmınını gelecek npor· 
· \~il yıpılıcak hoııltmı H rftkleme feloden ambarlı •loç arası 
ı· ,._etUe ııttı yıpılıcak lılere ayrı ayrı f lıt Yerilmek Gzere bu 

~t!tler ton be11blle ıçık f'kslltm~ye konmusıor. 
~--tık ekslltmı Mıy11'ıa yirminci çıreımba gaocı 11ıt 15 te 

>,~'' itleri umum mldGrlGğCl bfnaıında mCldClrler encDmenlnde 
' 1•c.ktır. ~kılltmeye girmek için ambarlı vinç ar11a hizmeti 
\, ıooo Ye ııt itleri için 2000 lira depozito veya bu miktardı 

t • lrımloat mektuba nrmek prttır. Şartaımeyl görmek: lı 
'
1
et yaaı itleri tef llllae mlnctııt eylemelldtıler. (1139) a 5 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mı. Mv. 11. ıl. komisyonu rly•ıetladeo: 

Cumorl.ret kara •e deniz ordosuodı kullanılmak ftzne 1455 
11yılı 1&keri memurlar kanonuna ve bnoı alt tıslfmatı hukClmle· 
rfne uygun olarak aıığıdıkt oartlarlı yedinci 11nıf ( Aııkerl bıre 
me göre 30 lira maaeı 1111) 11kerl ıdll hlklm ahnacakllr. 

l - Hukuk mektebini en ııığa iyi derecede bltlrmlo olmak. 
2 .btlyat zabiti olmak. 
3 33 yıeındın ynkıra olmamak. 
4 Beıkaeını g~çer baatılsğı ve nılfeelnl gereği gibi yıp· 

mağı mani olıbHe~ek vucot •e akılca bir arıı111 bolun· 

mımı. 

Tım ıeıekkftllth bir askeri hastanede moa} ene ettlrl 
lecekdr. 

5 Yıbıncı ile e•ll olmamak· 
6 Şeref ve hıyılyetl muhil bir ıuçtın mutlak ıurl'ltl' bir 

cftrftmden dolayı ftç ay nyı dıbı ılyade hapse mıh 
kum •ey• bnyte bir ıuçıın takip ahında bolon.iJlamık. 

7 - Sarhoıluk kumarbazlığı adet etmlı komar oynıroıı ıh 

ilk ve 11lrece BAkfmll~e yaramıyıcık bir hAl ile dile 
geçmfı olmamak ve bunları polis tabklkatlle tenlk etmek. 

8 Nufoı klğdı sureti ihtiyat zabit terhis tezkereıl. 
9 Diplomanın tıedlkll sureti mobtaear h•l tuctımesl. 

10 Bu oartlar dahilinde leteklll~rln veelkalarlle dörder adet de 
fotoğraf larlle birlikte bir istida ile en geç 15 Mıyıs 936 
gnnGae kıdır en yakın 11kerl komutanlıklara nyı 

Hkerllk ıGbelerlne mGrıcaat etmeleri. 
28 30 3 5 6 8 10 12 14 

Met. M•. sat. al. komisyonundan: 
l - Ankara'dakl askeri mektepler talebelerlle Cebeci 11keti 

b11tınesl haeıı eratının 936 mali ıeneel lhtlyıçlaranı 

11rfedllmek Gzere 185000 kilo koyun eti kıpıh sari la 
mftaık:ı11yı konulmuıtor. 

2 mtlnak11111 20 ·5· 936 tarihine mGsıdlf çarıamba gftnG 
111t on beote Ankara lev11ım Amirliği satın ılma ko
mtsyoanndı yıpılacıkhr. 

3 - M6Dakaeayı konulan 185000 kilo koyun etinin tatarı 
68t50 Ura olup teminata mnnkbteel 4672 lira 60 
kuroı mukabilinde lsteklHere komlıyonamusdı nrlllr. 

4 - MGnak11ıya lıtlrak edeceklerin belli gGn ve e11tten en 
as bir saıt enel teminatı mankkate mıkbuı veyı hın· 

ka mek:tuplarlle tekltf mektuplarını hnl kapıla ıarf la· 
rını komisyonumuza vererek saat on beıte meık6r ko· 

mlıyondı bulanıbllmelerl. 1127 3 7 13 17 

Met. M•. sat. ıl. komisyonundan: 
1 - Ankara garolzonnndıkl kıı'ı .e mDessese eratanın 936 

f lnıaı yıla zarfındaki lhtlyıçlarıaa 11rfedllmek Gzere 

350000 kilo ıığır eti klpıh zarflı mGnakınyı konul 

mnıtur. 

2 - MGnıkaa Ankara levazım Amirliği 11tın ılma komlıyo· 

nuada 21 •5· 936 tarihine mlsıdlf perıembe glnCl 1111 
ıaat oa bette yıpılıcıktır. 

3 MClaıkaeıya konulan 350000 kilo eığır e~lnln tatarı 

84000 lira olup teminıh muvakkateıf 5j50 llradtr. 
4 Şartnameıl 4:20 kuruı mukabilinde komlıyonumuıdao 

lıteklllere nrllecektlr. 
5 Eblltmeye lıtlrak edeceklerin temloıh muvakkıte mık 

boı n~• hınk mektoplarlle teklif mektuplarına hnl 
zarfları kanonf ıekllde tan•lm ederek s11t on dlSrtte 
komlsyonua10H vererek zarf lırı ıçma Halinde komlı· 

yoaamozda h11ır bnlunmalerı. 
1128 3 7 13 17 

lzmir harici askeri kıtaall ilanları 
Deniz lenzım 11tın almı komlıyonnndın: 

Mlktıra Clnıl Tahmin bedeli M. teminat Eksiltme gftn 
Lira K. Lira K. 

50 Ton kalen benzin 17750 00 1331 25 

75 Ton ince benıln 29250 00 2193 75 

•e sııh 
4,mıyıı,936 pa· 
zarteıl ıaat 14 
4,mayıı,936 pı · 

zarteıl Hat 14,30 

Yukarıda yazıla iki kalem benzin yazıla gtln te 111tlerde ka
pıla zarf suretlle ıhnıcakhr. Şarınımeelnt görmek btlyenler her 
gCla ve eksiltme için mGrıc11t edeceklerin yazıla muvakkit te · 

mlnat makbuz veyı mektuplarlle kanuni belgeleri •e teklif 1 
mnhte•I m11rnf ları belli s11ttın bir saat enel Kasımpııadıkl 
komisyon bı1kanlığ1D1 veraıelul. ince benzinin ıarıaameel 146 
knroo mnkablltnde alınabilir. 18 23 28 :l 1977 992 

Devlet demiryollarından: 
İdaremiz Eskleehİr ıtclyeet için 0111 tornıcıya ihtiyaç nrdır. 

Taliplerin imtihanları yapılmak Gzere tlmdlye bdar çılıetaklın 
yerlerden aldıkları bontıenlılertle do~roluk kağıtlarını MUleı 

mektebi şıhıdetoımelerlnl, nGfas ve aekerllk veılkalınnı ılırak 

lstıabul'dı Haydarpıa lıletme mufeUlellğlne, lzmtr'de A191ncık 

atelyeıl ıef ligine mftrıcaatları. 

Bıydırpıeı'dı lzmlr'de imtihan olanların gnndellklerl, Eski· 
ıehlr'e geldikleri zaman ikinci bir defı yıpılıcak lmtlhıodao 

ıonra takdir olnnıcakhr. 933 - 1131 3 7 1 l 

lzmir Vakıflar OirektörlOğOnden: 
Emıneteo ldareel karırlıttmlın baycık 11lr.pçl oğlu hını için 

deki dftkk4olır n cepheeindekl kah•e ile diğer bir dGkkAnın 
kiraları aylak ıoretile kirayı •erllmek Gzere ıçık artırmaya 

konmoıtur. 

ltbu hın toptan bir kiracıyı Yerlllnceye kadar klrılırı daire 
taraf1Ddan •e kirayı nrlldlkteo ıopra akit boıularak han kira· 
cısı ıuıfındıo ınlııılmak kıydlle lhalr.sl 12 5 9~l6 ıala gani uıt 

15 tecUr. lıtekHlerla mlrı.,..lluı Ha. oluu 3 7 

lstanhul Gedikpaşa jandarma sa-
tın alma komisyonundan: 

Jandarma dikim e•iode yapılıcık fanll4 ve çonp için kulla · 
nılmak: Gzere beşbln kilo yüo fıolla ve ılh bin ktlo ytın çorap 
ipliği ile dört bla beıyaz kilo pamuk çorap ipliği .kıpıh ıarf 

ekelltmeeine korımuı ve ekelltmtınln l 9,mıyıe,936 gOolemeç sah 
gtınG s11t 15 te yıpılm1&1 mukarrer bulunmoıtur. Bunların ta · 
earlıoan bedellerlle ilk gthenmelerl ııa~ıdı yaaılıdır. Br.pslnln 
bir leıekllye lhıleal cılz olduğu gibi fanll4 ve çorap yftn iplik· 
ferinin bir ve pamuk çorap ipliğinin bir istekliye ihalesi dahi 
caizdir. Eksiltme Gedlkpaııdı jandarma dikim e'fl bln1&1 için· 
deki komfsyonnmuıdı yapılı1caktır. Şart Uğıdı onıltı knruı he· 
del mukabilinde komisyondan hergftn ılınabUlr. lateklllerlu letl· 
yeceklerl kaleme ılt ilk gChenme mal Slndığı makbuzunu veyı 
muteber banka kefalet mektubunu ve arhrmı ve eksiltme klnu· 
oondı ve şart k&ıdında yazala sair belgelerlle bsvl teklif mek· 
tnblaranı eksiltme saatinden bir eaat evveline kadar komlıyonda 
bulunmaları. 

İlk gtl•enme 
Lira k. 
900 00 

Tırıarlaoan bedel 
Ltrı k. 

12000 00 

Alınacak m:ktar 
Kilo gr. 

bOOO 00 fanlll yan ip· 
llğl. 

990 00. 13000 00 6000 00 çorap yon ip · 
llğl. 

421 88 5625 00 4500 00 çorap pımok 

2311 88 30825 00 ipliği. 

3 8 12 16 2284-J 104. 

Emlak ve Eytam bankasından: 

Eı11 No. 
578 

Yeri 
Burnuı bayraklı sahl 

cıddeel. 

No. ıı 

10 

Nev'i 
Kahnhıne 

Depoıltoıo 

T.L. 
100 

Mnlll •e numarııı yukarıda yazılı mGlkan bedeli peıln veyı 
eekfı tık:eltte Odenmek Clıere eıtışı 9,51936 comarteıl gftnil saıt 
onda ihale edilmek Clyere açık artırmayı konulmuştur. 

istekli olınlar.n hizasında yazıla depozitoyu veznemize yatırı· 
rak artırmayı girmeleri n yınlırmda Gçer fotoğraf getirmeleri 
tlAn olunur. 26 3 

lımlr 1 inci icra M. dan: buçuk teminat ıkçeıl veya mil· 
il bir bınka itibar mektubu ve 
33· 18091 dosya namaraılyle l 
inci icra memurloğonı mDraca. 
ıtları UAn olunur. 1105 

H. le. No. 131 

Badiyenin emlak •e eytam 
bınkaısınden ödilaç aldığı pı 

rayı mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmlrde Göztepe tram 

vay caddesinde 7 ôO eekl 7 58 
tıj numarala haneye kıpıdın 

gtrmnce soo metre murabba· Akhisar icra memur· 
ındı bir bıhçe Ye bahçede bir loğondan : 
tulumbı •e evin methallnden 

Eımıyı m1&raf lırlı 66 lira 
içeriye ğlrlllnce bir eılon H~dı 87 knru11 borçla İımıll'Jn lıbu 
sıra ile bir oda bir banyo ve borcondın dolayı çıoarh kalpı 
yanında diğer bh oda, ıolda mnkllnde Hğ• KAmll eolo Ah· 
gene bir odaj banyo kar1111nda met Zeki kar111 öna yol ark.111 

mutbak 'ffl yanında diğer bir Beelm ile çecrlk 39 LO M. M. 
odı motbıkta.n merdl•enle •ı• · içinde bahçe ve kırk koHyı 
gıyı enlllnce bir koridor 11&da bul 78 lira 20 kurue kıyme· 
iki odı bir mutbık ıoldı iki tinde bıhçe ve ıynl mnklde 
oda bir kömGrlClk heli mutbık eağı mGezzln oğlu Ahmet solu 
te banyo te genle bir tıılık torpıaoğln Ahmet ve StUeymıan 
•ardır. Tıehktın yılı babçeıhae önG eabıncı Ahmet ve yol ve 
çıkılancı deniz tarafından bir arkası Beelm ile çnrlk 3910 

bahçe n dealı bınyosa Ye M. M. 78 Ura 20 kuroı kıy · 
bahçede blımetçl odaeı ve m"tlnde bahçenin ıçak: artırma 
mo' bak Vlfla dı tamamen ha ile HllflDI karar verllmlttlr. 
rıp bir haldedir. Blımetçl odı · lhıleıl 4.6 936 perıembe Hat 

sının ırkaıındı taıtan yapıl 15 de Akbl11r icra dairesinde 
mıı bir kGmes de •ardır. Bıb 

yapılacaktır. O gln muhammen 
çede portıkıl, limon ve lsGm 

kıymetin yazde 75 ılnl boluna 
ağaçları nrdır. 8000 lira kıyme· 

ihale bulmazsa artırma on bee 
tinde olın bn eda mGlklyetl açık 
artırma suretlle ve 844 numa· gilo uıattlırak 16 6-936 cumı 

gftnG ayni saatte kıçı çıkar11 
rıh EmlAk n Eytam hın 
kıeı kaonoo mucibince bir de ihalesi kaıiyeel icra kıhaıcıktar. 
fayı mıhını olmık ıartlle lf· lıbu gayri menkul Ozerlnde 

bir hık lddlı eden nnı veıl · hrm111 8 · 6 · 1936 p11arteel 
gftnG Hat 11 de icra dairemiz kalarlle birlikte 20 gGn zarfın · 

da dairemize milracaatlan aksi içinde yapılmak Ozere 30 g6n 
mGddetle uhh~ı konuldu. Bu takdirde hakları tapu elclllnde 
arhrmı neticesinde sataı bedeli 11blt olmadıkça pıyla11mıdan 
tahmin olunan kıymetin ytlıde herlç bırakılacaktır. Del141iyeal 
yetmlı beşini bolnr11 en çok •e harcı alana alt 11110 peıln 
artıran• lhıleıl .yapılacaktır. dlr. Artarmı 22 5 936 tarihin· 
Akıl taktirde 2280 nomarıh den itibaren açıkt1r. 
kanonı gôre sattı geri bırakıla Dıhı fazlı mılumıt lıstlyen· 
cıktar.Satıe peıln parı ile olup terin 932 571 No. lu dosya ile 
mtlşterlden yılınıı yGzde iki marac11ıları llAn olunur. 
buçuk dellAllye m11arlf l ıhau. ( 1132) 
lebu gayri menkul Gıerlnde !•••••••••••••• 
herhangi bir ıekllde hık tıle· Kolık, boğ11, burun 

h11talıkları binde bulunanlar ellerindeki 
resmt ve11lk ile birlikte yirmi Birinci sınıf mütehassısı 
gftn zarfında tımlr lcraeını Doktor 
mflrıcaıtları luımdır. Akel Sami Nazif 
balde hakları tıpa elcllioce 

mıhlm olmadıkçı pay••ımadın Baytork 
hariç kalırlar 26 5·S36 tarihin · 
tllbaren prtaıme b'!rkeee ıçık 
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;; Al(.sehir Banliası; W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. -DEUTSCBE LEV ANTE LlN IE § ---"ANGORA'" vıpuru bıleo 

limanımızda olup Anvers, Rot· 

ıerdam, Hambarg ve Bremen = 
DJrekt mal yfikllyecektlr. 

»SAMOS» vapuru 6 mayısta -
bekleniyor, Aover, Hamborg = 
ve Bremenden yok çıkaracaktır. -

" ANDROS" vapuru 12 ma· --yıeta bekleniyor, 16 mayısa 

'~---~----·~·.--.-~------~--- == 1 Z M 1 R Ş lJ B E S 1 ~ 
ikinci Kordon Borsa Civarındaki Kendi Btoaeında 

TELEFON: 2363 --___ .... .._ __ 
HcrUlrlil (Banka ve Komisyon) Muanıelclt~ri Yapılır. -

Vadesizlere •ıo 4 

Mevduat Sarıları: A!h ay vadt:liy~ % 5 = 
' Bır sene vadelı1e % 6 faiz ,·erilir. 

KASE 

NEDKALMiNA 
kadat Auvere, Roueıdam, Bam 
burg, Bremeo ve Direk tçlo 
yok alacaktır. 

AMERiKAN ExPORT LİNES 
"ExHIBlTOR" vapura 20 

mayısa doğru bekleniyor, Nev· 

york için yllk alacak. 

= Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır. Mallar geldi· -= ~inde sahiplerine en mtlsald şeraltle avanı verlllr. = 
•ııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•--~\\l,-ııı-1-k-.-A-l--S-1--1 --ıı-ıı,.,,, - ~ ç ı ıp a an ara ~ 

SPANSKELINJE OSLO 
"80SPBORUS" motôril 9 

mayıstı bekleniyor, Yafa ve 

1ekeoderlye için alıcakhr. 
Vapurlaran isimleri gelme 

ıarlblerl ve oavloo tarifeleri 

hakkaoda bir taabhftde glrl~I · 

lemez. ıele(oo No. 200i 2008 

Fratelli Sperco 
\t apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

11ULY~SES vapuru 1 mayıs 

ta gelip ayni gün BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE llmao 

ları için yok alacaktır. 
11CER ES,, vapuru 4. mayısta 

gelip 9 mayısta ANVERS, ROT· 

TERDAM, AMSTEROAM ve 
BAM8URG llmaolanna hare 

ket edecek.lir. 
SVENSKA ORIENT L1NIEN 

11 VINCALAND11 motora 30 
nfHoda geltp ROTTERDAM, 

I 
HAMBURGt ( Do~ro Bremen ) 
COPENBAGE DANZIG, GDY· 
NIA, ve ISKANDaNAVYA ll · 
mınları için yftk Hlacaktır. 

ERVICE MARITIM ROUMAlN 
11PELEŞ11 vapura 12 mayıs · 

ta gelip 13 mayısta PiRE, 
MALTA •e BARSELONE il · 
mınlarıoo hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
lılndakt b11reket tarlblerlle 

oevlonlardakl değlşlklf klerden 

acenla mea'oltyet kabul l"lmez. 
Fazlı tafalllt tçlo tktnct 

Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
blnaeı arkasında Fratelll Sperco 
vapur acentahğaoa milraca1t 

edtlmeel rica olunur. 
Trlf', 2004 2005 2t1fi3 

............................ 
Olivier vEŞürekası . 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24~3 
THE ELLERMAN LINES LTO 

"0POTO,, vapuı u 20 mayıs 
Loodra, IJul, ve Aoversıen ge 
llp yftk çıkaracaktır. 

Jlır 

İHS~N 
KLiŞE.~E MÜHl)R 

ATOLYESI 

I 

1 . 

•.N~A 
( 

1 o JI ıu ıı·· 

5 ~ S Nnllll l\tadran rakı fabrikası bir ıeae enel ıon ılllem ~ 
:= üzerine teeleahm yf'nfürnlı bu ıuretle içicilere de 11bbi ra ~ = ~ = lu •ermekte bulunmuııtor. Vak tile lma16hn Uf l gelmeme· ~ 
:= eloden mal •erllmlyen Aydın, Umorlo, Karapınar, Reıııdlye, ~ - ~ = Söke, Milas, M u~Jı, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek ~ 
~ tir. iskontolar aıağıdadır. ~ 
~ 96, 49 190 kuruılok ılıelf'rde yOıde 20 Iskonto verilir ~ = 29 21 c. c c 15 c c ~ = . ~ 
;; i 2. 38 c « c 20 « « ~ = 22 c « « 14 « c ~ = 16 c « « 16 « « ~ = ~ _ Bo~ floelrr Nnllll teslimi 25 aaoılllıre 3 koruıa alınır ~ = c. c 15 o; 2,5 « c. ~ 
- • « 10 « 1 ~.. ~ - ' ,,., c: c ~ - ~ _ Nazllli'de l\hdrao mağazaa1ndı kahve 100 koruıı booa ~ 
=: mumaall bakkaliye eıyası da çok ncoı verilir. ~ 
= Aydın depomuz açılmııhr. Aydın havallıl bu yerden lb ~ 
E tlfacını temin edebilir. Aydınpalaa karıııunda No. 6<i ~ = .Madran mığaza11 ve rakı imalatbıoeıi eahibi ~ 

i111111mmm111111mmmmmmmmmmn111 Loıf i ımımmımmımıl 
• 11111111111111111111111111111111111 111 O O K T O R lfl 1111111111llllllfll11111111111111 lf ~ 

; Operatör Arif Y urcu : 
- ~1erkez Hastanesi Operatörft 

::::;j = Haatalarıoı her gtln 15· lS e kader ikinci Beyler sokağı = Tllrk mftzayede ealoou kartında 78 N.lu muayenebaoe· = elnde kabul eder. Telefon 389:J 
iin ı ı u 111111111111111111111111111111111111111111nn1111111n1111111n1111111n11111111111111 nm ı n 

BELEDiYE CIVARİ - LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 ~~~ 

_,~t~ı •11111111mı11111111111111~ Doktor ~11111111111111111111111111 

A. Kemal Tonay 
Bateriyolog ı•e bulu.~ık, salgın hmıalıklar mütahassrsı 

~~-.;.; ~~~~~:iiii&;iİ := B11mabane iıtaıyonu karııundaki dibek ıokak baıında 30 aayı• 
~~§1~~ = b ev ve muayenehanesinde aabıb Hal 8 dan akıam ıaat 6 a kadar 
k;';' - baatalannı kabul eder. 

- Mftracaat eden hastalara yapılmuı ll11mgelen ealr tahliUt ye 
~::::=:I = mikroıkopik muayeneleri ile veremli baıtalara yapılmanna cevas g6-= rGlen Pnomotorake muayenehaneıinde mont11aman yapıhr. 

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Telefon: <i 115 11111111111 

• 111111111111ııııııını111111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111 mınıın 
Türk Hava Kurumu 

"FLAMI ~1AN11 vapuru 22 

mayıs Uverpol ve s~aneeadan r 
gelip yok çıkaracaktır. ÖKSÜRENLER 
DEUTSCIJE LEVANTE LINIE Mutlakn (OKAMENTOL) öksürük 

Büyük Piyangosu 
"HEH A KLEA.. va puro S ıı--ackcrlerini tecrühP. •ı\ioiı .. 

mayıı Bamborg •e Bremen'den 

gelip yftk çıkuacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va 

porlarm isimleri ve navlun Qc 

retlerloln değişikliklerinden mee· 

ullyet kabul edilmez. 

Taze · Temiz · Ucıız ilaç 
lfor tiirlii ıuwlet çeşıtleri 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 
Ba~durek Bayftk Salrptl 

o~ln hanı karşısında 

ve Pürjeı, ~41>ab' ıo tn üstün 
bir müshil şekeri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli müe· 
bil ietiyenler (Şahab Sıhhat 
Silrgiln Haplorı)nı maruf ec
zanelerden arasınlar. 

• 
1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Hal~apınar Kumaş Fabrikası 
Tarafındın me vılm dolayıslle y~n 1 çıkardığı k uroıolar: 

Sağ Dam 
Zarröif 

Ve U<eu~<dluır.' 
Satış yerleri 

Birinci kordonda 186 nomarada Ş RK DALI T . A. Ş. 

Mimar Kemaleddin caddesinde FABIH KANOEMIR OCLU 

21 el tertip biletleri aaulıyor 

linci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 
_ Boynk ikramiye 25,000 Ura ve mOk4fat 20,000 Ucadıt· 
=: Ayrıcıı 15.000, 12.000 ve 10,000 llrahk b~yiik ikramiye· 
5 ler de vardır. Bu tertibin bllttlerfol takip etmtık lı;lo bl 
5 rloct keolde blletlot tlmdldcn alınız . 

~ Biletler hnkOmet öoOodeki direktörl01' 
~ gişesinde ve hilOmum bayilerde satıhr· 
iifl 1111111111111111111111111ti11111111111111111llllit1111111111111111111llUU11111111111111111111111 

Bayındır belediyesinden: 
llarita ilanı 

Kapalı zarf oııulHe 1 l ·4· 936 tarihinde ihıle olunacı~ı il~ ,,, 
olooın Bayındır'ın ballbuar 'fe mnstıkbel harita "fC plAO ~ 

mftnıkaaaeı netlcelenmedlğloden ayni oeraltle kapılı zarf aıol~ 
20 ·4 · 936 d1n itibaren 12 ·5 · 936 11lı gGoO saat 16 yı k• -
devam cım ,.. k Oıt.re yeniden mOoakaaıya cıbrılmıııır. lııetlll0~ 
Bıyıodtr beledly,.sloe ba1vnrmal1rı. 981 19 2:J 30 

.. 


