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Balkan 
Konseyi Ooıı:Sahah Belgrad 11da 

Toplandı. 

Soldan soga dolı:tor Mustafa Beyin biistı7, Valimiz ı·e Parti başı·anımız 7'ıirklmıımmı ı·iişad resminde, şarbay dohtor Relıçet Salih te doktor Mustafu'uın büstünde siiylevlerini t'erirlerken •.. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· Tflrk-Yunan dostluğu kuvvetlidir 
Balkan antanta konseyi toplaniyor 

Dış Bakanımız, Balkan Antantı Ve 
Dünya Vaziyeti Hak-

kında Mühim Beyanatta Bulundu. -

Pazar Günü Türk kuşu, lzmir Ufuk
larında Da KanatJaı·ını Açtı. 

Merasim Çok Parlak Oldu. Uçuş Tecrilheleri Yapıldı. 
lzmir Gençliğinin Alakası Artmaktadır. 

~~~--.... -~--~~~ 
·Vali ve Parti Başkanımızuı Söylevleri· 

Belgrad, Orta A \1 rupa Siyasasının Da Merkezi Olacak---
çok hayırlı bir mGeueıenlo ku· 
rulmaslle ıe•loç içindedir. Co. 
murlyet Halk parlialle Ta11are 
cemiyeti bize en gazel bir le · 
şek.kain hediye elliler. lzmlr'de 

Türkkoıu ıobeıl açıyorlar. 

tır. Boğazlar Hakkındaki Cevaplar,'TezimizeM.osaittir ~- ~•anM• ·--· 
Aıina, 4 ( A.A ) - Başba 'lnflk RaetQ 

kan Meıakuı Tuflk Raııa Aru ıa cnıbıo· 
Araı'ıo ıtrefine verdiği ô!le da ~•cümle töyle 
yemeğine Tdrk hariciye •eki demlıdr : 

Unla ılyaretlnden dolayı mem iki bGktlmeıl 

nonlyetlnl blldlrmlı 'e cıcGmle .,e iki milleti 

demlıtlr kf : blrleııfren ba~I•· 
ilk reami temaıımız Tlrk · rın ma bl ye ti ı-1 

Y nnaa kardetllk doıllqunnn borada bir kere 

m6mtn .. .r. olan Nmlmlyet 

lçlacle •ukubulmattor. Ba ayni 
Nmlmtyetln dolt H m6tteflk 
Yagoelnya'aıa glıel hlk6metl 
merkeslnde yapılaeak oiGzake·~ 

relerde hlkbm ılre~~lae eml 
ntm. Balkan antantının d3rt 
lıha aratıada me.cocl uAlem 

dnha hahrlatmı. 

ya lbtl1ıç yok· 

ıor. Bir•• ıotar• 
mltleflk Yugoı· 

Hariciye tekilim iz T.evf ik Rüşdü Aras Vf' lnya'nın merke· 
Romerı hariciye nazırı M , Tiıulesko zlue do~ra ben· 

beAlaran her hılde debı ziyade ıberce çıkaca~amıı eeyehıt baehba· 
ıak•lyeıloe hadim olacaktır. - Arkası 5ci sayfadu -

····~·~····· .. ·~·~·~ ................ ~ ......... ..,..... .................. ~ ..... ., ................ ~ .•.•.. 
Adis-Ababa Ateşler içindedir. Ecne
bilerden Telefat Çoktur. Sefaretha
nemizde Beş Kişi öldürülmüştür. 

~~~--~-----~~~ 
Asiler, Fransız Sefarethanesine De Saldırdılar. Fran· 

sa Asker Gönderdi. Necaşi'nin Sarayı Kül Oldu. 
Ermeni'ler, Yunan'Jılar Sokakta öldürüldo. 

Ecnebi telef atı : 

Parlı, 4 (Radyo)
C•bott'den bUdlrlll 

Jor: Adlı Ababadakı 
Çupıtmılar netice· 

•inde pekçok ecnebı 
ôlmaeıar. DllkUo 
larını yağmıcılıra 
karıı mldafaa etlen 

Ermeni "' Rom ta 

elrterl parçılanqı•otır 
Son gelen hıberlere 
gt'lre, pı1tabtda ıl· 

k-Ua udt!t etmek 
Gıeredlr. 

At/is . Ababa· 

Ya girmişler: 

Parlı, 4 (Radyo) 
ltnaı ejınıını göre, 
.\dtı Ababa'nın Iıılyanlar tın· 
fandan ablokaıı itmam edtlmlı 
lir, Romadr.n nrllen bir habere 
RGre de ilk ltalyao kıt'ıları 

.\dlı·Aba'bıyı glrrnlotlr. 
Fransız aıclrf'r seı•kİJalı: 

Parlı, 4 (Radyo) - Son ha · 
hertere göre, Babet lııllerl ta· 
'•fındaa }~raaııı tefaretbıaeelae 

Adiı Ababa'dan bir göriinüş .. 

yakılan bir ıaarroa laerlne iki Aıller gece ıababa kadar 
Senegal böllgGoGn Adlı Aba Franııı ıefareıhıneeloe alf'f 
ba'ya bırekeıl emri •erllmlttlr eımlılerdlr. Sefareıbanede yı · 

Fransız sı'farethanesine ateş: ralılar vardır. 

farlı 4 ( Radyo ) - Adlı· Her ıefaretbınede bulanan 
Abıba Franıız ıellrloln verdl~I Habeı mubafıılarda lmpınıo 

mahlmıtı göre, Habf'ı payıah run kararı Dıerlne Hllere itti 
&1a~a b~ıao ~ece lbıllAI deHm rak elmlılerdlr. Baulard.a elde 
eımlıtlr. - Sonu 6 ıncı sahifede -

Meraıimde plfuıiJr us;uşa kalkaTlten ve uçarlrnn 

tımlr Tlrk•aıa mektebi, caJtlltı H •1•• ile [dlaleaen 
pHar glnl b6ylk bir balk, lıdldtl ma'rıı ile meraalme bat· 
·gea~Uk, ıporca ~e mekıepll la a d ı. ,. Da 

khlenln lttlraldle Klhlr parkta ıarada karı 

Hat 10 da aoılmııtrr. Açalma n deniz tay 
meraılml, çok pırlık olmoe yarele rlnden 
•e ba ıarotle kıH bir 11man mi re kk eb 

içinde 360,000 metre morab· iki filomuz, 
bahk bir 11ba lıerlnde kural D fak la r da 
moe olan Kllt6r parkta gftraı. görlnda •e 
maoıır. Meraılmde Vail Fash K.tUUlrpark 
Glleç ile kamandanlanmıs, G&erlnde D· 

parıl baıkanı Yosgad ıaylnı çoelara baı 
ATDI DoAao, eehrimlıdekl Hy· ladı laılkltl 

lnlar, belediye relıl Bebctt marıını Va. 
Uz, relı maulnl Suat Y ard il FHh GI· 
koru, daJreler mldtlrlerl, mek · ltç' la na t · 

tepler mGdGr •e moalllmlerlle im taklbet· 
talebeler, lıcller, cemiyetler ti. VaUmlı 

•e teıekkftller menıabları ı... f u n at ko 
ıır bolanmuılarcLr. Meraalm •erdi : 
yerinde iki pltaOr uçotı hHır Valinin nutku: 

Merasimde 

bir halde balanayorda. Sayan Htındeelar1m; 
S.ıt 1 O da aekerl muılboıo Bagln lım!r'lmlz, çok gGıel, 

Vı&andeelarım; ln1anlar hiç 
ıapheılz dllny ayı ayak bHtak· 
ları gtlndenberl eneJA karalara, 
aonra tedrici ıarelte deolılere 

bogan de hanlara hAklm ol
mıktıdırler. Çok bGylk. •e çok 
değerU mllletlmlı da lounhk 
camlaıa içinde kendi yaklek 
klblllyetlnl göıtererek Yatını· 

mısın hnalaraada adeta yerde 
ya .. dıtımıı gibi yaııyıcakhr. 

Bana ıapbemlı yoktar. 
Medeniyet glndeo gine ller · 

Vali ve kumandanlar .. 
ledlkçe, lcıd ihtira edilen her 
vasılı, ya iktisadi, yabad aıkeri 

- Sonu S inci salıifede -

Fransız Tarihind~ ilk Hadi
se: Sol Cenah l(azandı. 

---------
Sosyalistlerin Şefi, Faaliyete Geçmek Zamanı Geldi, 

Diyor. Kabine Bugün Toplanacaktır. Sosyalistler 
Ve Komünistler Çok Kazandılar. 

,, __________ "\ Pırlı, 4 (Rıdyo) - intiha Sosyıllat partlBI yGıde 50 k•· 

f b • r. ) • • bıtın ıamamlanm•ıı O zerine 
Ç 88 lıe erimiz• umumi dkAr ılktlnet bolmoııor . 
deki Haberler. şımdt ınubab111n aeııceıerı 

berine tedklkat yapılmakııdır. 
Cibuti'de imparatorun :mai 

yeıi ile lıalyan 'lar arasırıda 
bir yumruklaıma ve Necaıi 

lıakkmdaki haberler, iç suhi· 
felerimiuledir. 

8orbon Hrayında yeni me· 
butlar hoınıt içtimalar yapmak 
ııdırlar. 

KomGolıtlerla mncudu 20 
meb'aılukıan 81 meb'oelugı 

çıkmıf&ar. 

zanmıı, meb'oı eayıııoı 97 den 
14.6 Y• çık1tmı1hr. 

Rıdlkıl ıoıyallıtler birinci 
Baftan ikinci ılfa dflımno 156 
meb'uaa mokıbll 115 meb'uı 
çakarmıotardır. 

Sol cenah Cumborlyetpener· 
teri 12 meb'uıluk ta11amıı 

ludır. 

- Arkası 6cı ~a)jada -. 



Alman Milletine 

Fihte'nin 
21 

Onu ileriye iten aek, Hlı 

(Onun fçtn hiçbir dıı:ğerl olmı 
yan) maddi hız detOoe dayın 

mıe değildir. Robun faaliyeti 
ve ha faaliyetin kanunu onun 
ıokını teşkil ederse yahod 6z-

gldlmlo (Cooult) moharrlldol 
aelı maddi bazlara bırakmamak 
eurettle, ah14keızlığın köklerini 
mahveder. 

Şimdiye kadar çocukta ilk 
lokltaf ettirilen bu maddi tah 
rlklerdl. Çankft çocuğu yetfo 
tlrmek n ftzerlnde bir etke 
lyeel olabllınek için baoka biç 
bir Hsııa blllnmeyordu. Bu, 
tona ııebeb oluyordu: Sonradan, 
ahlAkt tthrlkler inkişaf ettiril 
mek latcnloce, çocuğun kalbi 
baıka bir ee•gl •e aek Ue dol· 
moı olduğundan buna gtç ka· 
lanmış oluyordu. 

Yeni eğitim ise ilkönce lrı 
deyi kunetlendlrmeğe oğr• · 

tır ld sonradan hırld ve dahllf 
etkeler ahında tıgofzm doğmak 
latene, yerini iradenin kapla · 
mıı olduğunu g6reQn. 

Bu gayeyi t11mlo edebilmek 
için, talebenin, önden eonı ki· 
dar, biç araeıı, yeni eğilimin 
teefrl altındı kılmaııı n camlı 

dan ayrılarak onunla mftnaee · 
bette bolonmamaeı 14zımdır. 

Zira çocuğun, etraftıktleıden; 
11 BıyatJn ve okumanın gıy~el · 

nln kendi maddi rrlıbını te · 
mln., olduğunu Hlı lşltmtmeıl 
gerektir. Çocuğun rubu, yoka· 
rıda eöyledlğlmlz oekllde, ge· 
llıtlrllmelldlr. 

- Şftpheelz bu ılhnf kGltftr, 
egolımln doğmae1nı mınl olur. 
Ve bir ıhl4ki idare ıekll te · 
bellür eder. Bununla beraber 
bu benftz t•m bir ahllki ld1re 

demek de~lldir. Eger bizim öne 
ıGrdagomaz eğitim, daha lht 
ln11nler yaratımıyıcık olor11 
lol (Eıklıl glbt) derin bllgloler 
yealıtlrmekteo ibaret kahr ki 
blılm ulusumuzun ılmdl böy· 
lelerine çok lhtlyıca yoktur. 
Bu tGrlQ adımlar, bizim in11ni 
•e oluıal olıo ereglmlzl reallze 
edemezler. Bunlar maddi tıh 
rlldere muhtaçt1rlar. 

Ônce de dediğimiz ı.,.lbl, ru 
hun har faaliyetini lnkloaf et · 
tlrmek 14zımdır. Ancak bu ıu 
retledlr ki çocuk, hakiki ha 
yatta, hftr olarak ıhlAki bir 
bayıl ıaeanor ile bunu Glkft 
edlneblllr. Ve bu GlkOye bağ · 
lınabfllr. 

Şimdi kendimize ıunu sora. 
btllrlı: Yeni eğitim, talebede, 
bu yGkıelı: gayeyi elde ettiğini 
na11l anhyıcılı:? 

AolUrdır ki talebenin, e•· 
nice baıkı mevzular ftıtande 
mftmareıe gôrmGo olan, zihni 

faaliyeti; aklın kanonlar1nı da 
yanarak yaratılacak bir içtimai 
nizam tasanur ve bayıl fize · 
rinde tahrik hdllmlo olmalıdır . 

Talebenin eekllleodlrdlğl bu 
bayıl, doğru mudor? Buna ın· 
cak hakiki hayale malik olan 
eğitim, bir bOkftm verebilir. 

Ve gene yalnız o, e~er bu bal 
bizzat çocuğun faali yeti vasıta 

ılle yarıtılmıe ise, ve (Pasif) 
bir ıurette hariçten ·Etki mek· 
tebde diğer ôğretlJmlo ıeyler 
glbl • falınmamışea, doğrudur 
deyeblllr. Bu hayal, vuzuh vtı 

cınlılık ftlharlle olgun derf'ceyr: 
varıb varmadığını da o tayfa 
eder. UOllio bunlar hakkında 

yeni eğitim hOkfim verecektir. 
Ç6nkft bunların hepsi, dahu, 
(Bil ) .. h..,aa ılddlr 

Hitabeleri 
,_G_u_D _nı_lY_aa_rrıı_T_e_n _v_a_~_o _H_a_lb_ ~ ır O e ır ö] 

Çeviren: M. Rahmi Balttban 

Hundan çolı: öoemll meı'ele 

eudur: Talebe bu ftlkftye, derin 
bir aek. ile sarılıp kalacak mı? 
hayattı kendi kendine kalıncı 

bunu dalma benimseyip yOk· 
selrecek mi? Buna yalnız bA 
dleeler eenb verebilecektir. 

Bu mftlAb1Zalırın uyandır· 

dığı mee'eleler lı:aroıııoda benim 
dO~ftocelerim; BftyGmGı lnHD· 

ların ıoayeteeloden ayrılmış 

oJan, yeni eğitim almıı talebe · 

ler, kendi aralarında, teşkllAh 

eı11lyelerl tamamlle muayyen, 

akıl kanunlarına n tabiatı, 

eoyıya dayanan, otonom bir 

cemaat kurmalılar. Talebenin 
tahakkuk ettlrmeğl dGşQnecegl 

içtim af nizam OlkQaft, bu cemı . 

atan eftreceğl bayat tekli ola. 

caktır. Talebe llı:en t11anur et · 
tlğl bu ftlkftç bayata, bGydyftn· 
ce, nokta&• noktaeına reıllze 

etmelidir. Bu, herıeydeo ônce, 
bilgi mıhıulador. Böyle bir 
lçllmıi nizamda, herke1, y1ID11 
başına iken yapacağı ıeylerfn 

çoğunu, umumi menfaat namını, 
bir tarafa bırakmak mecburi· 
yetlndedlr. Bonnn içindir ki 
kanon ve buna bağlı olan 6ğ· 
retlm, her talebeye: Vıtındıo· 

ların bepılnln GlkGç lçtlçıf ol· 
Hma cıadıa aşalı: olduklarını 

•öıtermelldlr· Aelkl hepsi bu 
derece candan de,lldlr. Fakat 
olmaeı gerektir. Ceza elddetll 
olmıhdır. Her ihmal ağır ceza 
görmelidir. Cemaatıa ldımeılnl 

temin için bir ma"yylde IAzım 
olmakla dalma baeuçonda h1Zır 
olan bir ce11 korlı:oıo mevcud 
olmalıdır. ihmal ve hatalardan, 
bo müeyyide korkaıondan, çe· 

klollmlt olmaktır: Binaenaleyh 
ceza, ne bir lıtloı kabul etmeJI, 
ne de mftl&ylmleşmell. 

- Sonu var 

Almanya'ya 
Verilecek Nota •. 

Ankara'daki Habeş elçiliğinin bir bildiriği 

imparator Cibuti'de Merasimle Kar
şılandı Ve Hayfa'ya Geç· 

ti. Cibuti'de Yumrukla Dövüş Oldu. 
~~~~~--... .-..·~·~·--.. ~--~~~~ 

Hadiseye Sebep, Bir Italyan'ın Fotograf Çekmek is-
temesidir. Uabeş'ler, Müdafaada Devam Edecekler. 

Necaşi, Cenevre'ye Bizzat Başvuracaktır. 
lıtanbol, 4 (özel) - Babeo 

imparatoru ve maiyeti dGo uat 
16 da Dlyına namındaki lngl· 
llz deıtroyerl ile Clbutl'den 
Bıyfı'yı hareket etmlıtlr. 

Parla, 3 (A.A) - Negfte ve 

ılleelolo Clbutlye moHsalAtın· 

da bir Senegalli bölQk reeml 
ııeliml ifa etmlıtlr. Otuz yak· 
ıek Bıbe"ı memuru da Negfte'e 
refakat etmektedir. Ona çok 
ur.ık oldoğundıo ıeylrcller 

pekbdı. Y alnıı birkaç gazeteci 
ile Adle Abıba'dakl ltalyan el· 

Tevfik Rüştü Aras 
Yarın Viyana'ya, Oradan da Paris'e 

Ve (~eoevre'ye Geçecektir. 
lıtanbul 4 (özel) - Balkan antantı konseyi toplantılarında 

bo~azlır mee'eleat roznıme bıulci olarak göraşalecektlr. 

Tevf lk ROota Araı çarşımba gGnQ Viyana oradan da Pırlı'e 

gidecek tem11lardı bulundok1an ıonra Cenevre'ye döntrek cemi 
yeti aksım 11amblealnln 11 may11tıkl hayır bulunacaktır. 

Araplar, Yahudileri iste
memekte Israr Ediyorlar 

Kahire 4 (Radyo) - Kudaı'ceo 1l1D1n haberlere göre Arap 
taran umumi grnl devam etmektedir. Gre•ln hali hazır tartlar 
altında duracağı Qmld edllmemektedlr. 

Araplar Y abadi m"Ae ~.:ı... ne kal'i ıureue nlbayet verllmeılol 
letemektedlrler. Telnl• şehri Ue harici mGoakale ve ticaret tı 
mımen lı:atedllmlttlr. Bazı Jf'rlerde bidlıeler olmaktadır. 

Londra 4 (Radyo) - Londra guetf'lerl, Yemen imamının 
Londra'ya gelerek Arap Aleminin Flllııin dua11odıkl ooktal 

~ n11arını izah edeceğini y11maktad1rlar. Yemen imamı, Beklılncl 
EdHrd tarafından dı kabol edilecektir. 

Frans1z'Jara Göre Vazi
yet Ne Olacak? 

Parla 4 (Radyo) - Negftı'fto f lrarındao babıeden gazeteler, 
Hılyetln mftıt•cel ioldıafı etrafında faraziyeler yftrfttmekte ve 

ltılya Bıbet lbılllfındı ıoo bAdlıelerio ıoa 11f hayı teşkil e1ıe. 
dl~al y11mıluadırlar. 

çlllğlnla kltlplerl bulunuyordu. 
Tren durunca eneli lmpa· 

ratorlçe Te arkHıodao da im 
parator inmiştir. imparator der· 
hal gazetecilerin uzaklıştml · 

m11ını rJcı rica etmtotlr. im· 
parator Babeı elçiliğine gider · 
keo bir Itılyan resmini çekmek 
leıemtı, fıkat Negftı'ün maiyeti 
buoı mani olm .. k lıtedl~loden 

iki taraf arıunda yumruklar 
teati oluomottor. 

Ankara, 3 (A.A) - Anka· 
ra'dıkl Bıbet elçtllğlaln bildir· 
dlğlne göre Babet bdkumetl 
merkezini resmen Gore "ye od•· 
letmtttlr. Ve imparatorun riya 
ıetlode Adle Abıba'dı ılı:dolo · 

nan eon bir toplıotıdı bakan 
lırıo ve Habeş rtleııeının eo 
nonı kadar mQcıdel.,ye devam 

boıuıuoda ıod içmişlerdir. 

Habeş mael&bıtgftzarı Marcoı 

ile elçUllı: milıteıın Petrldee 
Babeolsııo'ı dönere dıhı timdi 
bışlamakta olan ıon mftcıdeleye 
iştirak için bftkumetlerlndeo 
mennlyet lıtemlolerdlr. 

Parlı, ' (Radyo) - 81T11 

Ajansını göre, Bahtı lmpara· 
toru Halle Sel&ılye, memleke· 
tinin mukadderatını mftdafaa 
için Uluılar ıoıyeteıloe bizzat 
marecHt edecektir. 

Necıolnln loglllı topra°'.;larını 

geçecf'ğt hakkındaki haberler 
heoftz teyld etmemiştir. En 
ziyade ıerarla denm eden oayta, 
Necatloln Fillıtln'e gideceği 

bakkıodıld haberlerdir. 
Loodra, 4ı (Radyo) - •Habeş 

balumetlnln Loodra sefiri 
doktor Marteo: 

"Necarl'nln Londrı'ya gele 
ceğl haberi bıkkıaaı mılô.mı · 

{ -, 
Romanya 

Dileğimizi kabul etti.. 
ı~ıanbul, 4 (Özel) - Ro· 

manya hükumeti, boğazlar 

mes'elcsı hak/"ndaki cernbi 
notasını Bakreı bıi_vük elçi· 
mize tevdi etmiştir, 

Ceı•al.ıl. notada; RornanJa• 
nın, Türk talebini closıane bir 
lıisle ıedkik L'e miizokereye 
lıazır bulu11du1Ju bildirilmek· 
ıedir. 

'---·----------------
Tayyarelerimiz 
Geliyor .. 

İeıınbol, 4 (Ôıel) - Ingll· 
tere'den eahn aldıAımıı ftç yolcu 
tayyaresi bogfta Loadra'dan hı· 

reket etmlıdlr. Yarın 11bıb 

ıebrlmlze gelecektir. 

Yunan Siyasileri 
Arnavutluğun artık 

Mustakil sayılamıya
cağını söyli yorlar ••• 

letanbul, 4 (ôıeJ) - Atlna· 
dan haber nrlldlğlae gôre, 
Yunan paatl liderleri bir lop· 
lanb yıpmıelır ve Arnnudluk 
vazıyedal tedlı:lk eylemlılerdfr. 

Ltderler; hılya ile ıktettlğl 

ltllAf netlceelade lıtlkltllyetlnt 

kaybeden Arnnatlo~u mallı· 

kil bir devlet olarak tın•m•· 

ma~a karar vermlolerdlr. 

Dahiliye Vekili 
Şehrimize Gelecek .. 

l.tınbul, 4 (Özel) - Birkaç· 
gOndenberl ıebrlmlıe bolnnın 

Dahiliye •eklll Şakra Kıya'nın 
bugGnlerde lmlr'e gltmeel mub· 
temedlr. 

Göçmen Geldi 
lıtaobul, 4 (Ôzel) - BugOn 

Hlear vaporlle Romanyı'dan 

ilk defa olarak 1600 kişilik 

bir göçmen kaf lleet fehrlmlze 
gel dl. 
~~~~~--,~~~~---

tım yoktnr. Yılaıı Necaol'nln 
ılleılle blrllkte Kudftı'e ~ide · 
ceğinl biliyorum. Yalnız Dtık 

Dö Harar tıhell için Londra'yı 
gidecektir . ., demiştir. 

Loodra 4 ( Radyo ) - Al · 
mıoyıyı gôndertlecek ıftel Ilı· 

teıfnl tetkik için toplanın la· 
gllhı lı:ablne9l ba lıtea •asgeç· 
mt11 •e l..abet meı'eleılol mO· 
ukere etmlıtlr. NegQı'Qo emri· 
ne bir · torpido ~ •erllmeıl bu 

toplantıda kararlaotmlmııur. 

Ekıelılyor, Negftı'Gn Clbotl'de bir mleallr gibi karoılaoıcıgını 
Ye bo ıekllde muamele yapılacığıoı Negdı'Gn haklarından ferı 

gıt etmediğini ve bu hakkın, Uıbeo mllletl ile ltalyıo orduıu 
ıra11ndı huıule gelecek bir lbtllAf netlceılnde tayin olonacık 

yeni bftkftmdırın mevkii iktidara gelmeılndeo ıonra kaybolıbl 

leceğlnl yazmaktı ve: 

Mısır intihabatı --
Istaobul'da 
Mücevherat çalan 
Hırsız çetesi yakalandı 

"Arıık Haheşlııtıo'ın kendi mukadderatını kendl8lnlo bakim 
olımıyacığını ıolıyablllrlz. c.,nevre, ıly11i rftıtftne erlımemle bir 
mllletl kıbal etmekle batı etml,tlr. Bu devlet Uınene'nln TCH 

ite mubtıç olduğu meydana çılı:mıohr. Nttgftı'a Ceonre'ye dnet 
etmek bot ıeydlr11 dfyor. 

Vaf<I Partisi Bttynk Bir Ekseriyetle 
iktidar. Mevkiine (;eçecek. 

Ietıobul, 4ı ( Radyo ) -
Birçok eıya ve mücevherat 
hıraızhkları yapan bir kumpan 
r• zabıtaca yakalaomııtaıe . Boa· 
lar arasında eakldea Bunadı 

posta ve telgraf bıomemurlnğu 
yapın EyOb Sabri de vardır. 

On de: 

"Ştmdl lngtllz ely11etlnde hfıyok bir değlılkllk olıcaktır. in· 
glltere ltılyao zderfol iller lıtemez t11dlk edecektir. lngtllı eİ 
yasetlntn cephe değlştlrmeıl lbımdar. Şimdi meı'eleolo yeglne 
hal tekit 1906'da Frao11, İngiltere •e ltalyı araıında lmHlanaa 
moabedeuln deAlotlrllmeıl için btr konferanı ılı:dlml midir .. Diyor. 

Kahire, 4 (Radyo) - Bu 
gftn yıpalıo lottbatta muhtelif 

fırkaların retelerl . kazaomıetır. 

Battı nfd partisi reisi Na 
h11 pata, liberallerin relııl Mıh 
mut pııa •ardır. 

ilk neticeler göre vefd par 
tlılnln bGyftk bir ebrlyet ka · 
undığına göıtermlttır. Kaza· 

~LHAMRA Sönıemasonı<dla 
Hugfto matinelerden hlbacen ılnt:macılı~m fedttUrlık •e 11Qprtz bafıaeı, yepyeni n çok gftzel iki bftyOk f llm birden 

1 - Bel~lenmiyen Şahit 
MYRNA LOY VILLIAM POVVEL 

- Holivud Eğleniyor 
BING CROSBI - MARJ ON DA VIES 

PROGRAMA ILAJIE1'EN : Kediler ve Piliçler renkli komedi ve canlı reJimler 
eeelı programdıo berkelln letlfıde edebllmeııl için 11aat yr.dlden hlbarea birinci mevki 

Seanılar: 3,30-6,30-9,30 8f'kleomlyea ıabh 2-6 8 Elolhud eAleolyor 

oanların yOzde dokeanı vefd 
partisine meoıutur. Iotlbal bft · 

kumet dablode olmoı, yalaı• 

bacı Mıerdar b111 hAdlıer çık· 

mııtır. 

Kabine relıl Alt Mahir pat•• 
beyanattı bulunarak 7 mayııtı 
ayan intihabata yıpılacağını 

ıOylemlıtlr. Niyabet mecllıl 

bundan ıonra ıeçllecektlr. Btlt, 
bu huıuıta partiler ar11rndı 

bir uzlaşma vrrdır. 

Kahire, 4 ( Radyo ) - .M4· 
tndfa Kral Foad'ın batıra•• 

taziz için 10 bin talebe ırzı· 

hftrat yapmıştır. 
Kahire, 4ı (Radyo) - Mııır 

eayln ıeçlml bogftn sona er· 
mlştlr . Partiler, Ayan ıeçlcnl 
için de mutabık kılmıtlardır. 

Ayan ıeçlml bittikten ıoor• 
Mıyıııo onunca gOnft her iki 
mecllıı toplanacak •e niyabet 
heyetini eeçecektlr. 

Sıyln ıeçlml netlceetnde 
Vafd partisi, 192 11ndalyı k•· 
sanmak 11uretlle bOyGk bir ek· 
eerlyet .:ide etmlttlr. 
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Müstakbel Liman 
Nerede Olacak? 

-
_ŞE H 1 R HA e ·E R LE R İ 

Fen heyefi şehitler 
Seıntinf muvafık buldu 

İzmir llmamnda yapılacak 
yeni teıl1at ile vapurlara kömftr 

Doktor l\fustafa Enver'e Dört . Kişi Bekçiye 

Yerme ln911tı fçln İktisat Ve· 
klletl nımına bir bdtadınberl 

lzmir'in Şükranı Hücum Etmiş. 
ıebrlmlzde tedkJbt yapan ve 

k4let bıımnıavlrl F-0nder Porten 

ile İstanbul llmın itleri omam 

mndnra Rauf l ve Mahendle 

Fıbreddln tedktklerlnl bitire· 

rek dlln deniz yollırı lıletme 
idaresinin Karadeniz vapurlle 

latınbul'a gitmişlerdir. Bey'et; 

İzmir limanında yaptığı tedklk· 
Jere ve f btlyaca göre Umanın 

ne gibi tesisatı muhtevi olması 
IAzım geldiğine dılr hazırlaya· 
cığı rapora İktlHt Vek4letlne 

verecektir. AIAkadarlar, hey'e· 

tin ihracatı artın İzmir Uma 

nında ne gibi yenilikler yap · 

mağı muvafık gôrdOğft bıkkın· 

da çok ketam davrandığım 
a6yliyorlar. Bu te'@lsatın neler 

olacağı, tedklkatı yapan fen 

he'yetlnln vekıUete vereceği 
rapordan ıonra belli olacaktır. 
Fondtır Porten, cihanca meıhur 
bir mutahHsıa olmak itibarile 

İzmir limanının m6stakbel th. 

tlyacını JAyıldJe teebh etmlotlr. 

Limanımızda ecnebi ve Tark 

vapurlarına ucuzca komar vere· 

bilecek tesisat bulonmımHı 
mGhlm bir nolnın olarak gô· 

rGlmektedJr. Hey'et, bu nok· 

HDı da taporda blldlrerek ted· 

bir alınmasını, Yunanletan'ın 
Pire llmınmda olduğa gibi Jz. 
mir Umınında vapurları ucuzca 

k6mftr verllehllmealnln teminini 
nkAlerten latlyecektlı . 

Büst Bnynk Törenle Açıldı. 
Doktor Moetala Eover'lo 

hneıa ; bu değerli bllgln namı 

na şehrin imar sahasında açı · 

Jın gnzel caddenin deniz 

tarafındaki methıllne dlkllmlo 

ve açılma merasimi Pazar gilnfl 

eaat l l de yapılmııtır. Mera· 

ıılmde Vali Fazll Gfteleç ile 

Maetıhkem Mevki Kumandam 

Korgeneral Ktrameddln Koca· 

man, General RHlm, ParrJ 

haokam Yozgad saylavı Avni 

Doğan, Şarbay dokto: Bebçel 

Uz ve birçok doktorlarla gıze · 
t~cller ve halk holunmuolardır. 
Mektepler talebesi de kalabalık 

bir grup teşkil ediyordu. 

çoco~o, İstanbul tıbblyeı5'ndekl 
tahılllndeo sonra 93 harbinde 

doktor olarak vatani nzlfeelnl 

yaptıktan sonra lzmlr'e ilk 

defa gelmiı olan bir Türk dok· 
torudur. 

Bekçi Yaralandı, Fakat Attığı Ta
banca ile Bir Kişi Yaraladı. 

Bizim hususi surette öğren. 
dlğlmlae göre mutıbh.aııı Fon· 
der Porıeo, mOıtak el lzmlr 

llmınının Şehitler ve Halka· 

pın11 ııemılnde vftcodı getiril· 

meal monfık olecığı motılAa
ıında bulunmuıtur. 

Yelli neşriyat: 

Yeni Adam 
122 inci eayıeı çıktı. içinde· 

kiler (İımıll Bıkkı Yeniyi la· 

teriz, fıkat) n rGyamdakl mek· 

tep (Bıtlce Halim, mektep g•· 

zetelerl), (Camllle Zulllan, yat· 

l1r nHıl 61Gr), (Donjuın), (La· 
boratuvarda yeotlrUen ln81o), 

(Kerim Sadi · Laııaalee dair), 
(Zean MıXlnce Romanın letlk. 

baU), (Paul Meran, kıbrolsoo 
beJtgat), (Avni Çıkır . Ananevi 

not) kıea tetkikler ve tenkitler. 

Bunlardan bıolı:a kapitalin 8 
inci form1eını llıhe olırak lh· 

tlva etmektedir. Kırilerlmlıe 
tavsiye ederiz. 

Vilayet encftmeni 
Vlliyet Daimi encOmeni dan 

öğleden enel Vıll Fızh GO· 

lec'ln bıtkaulığında toplınmıe, 

mOhtellf leler Gıerlnde kararlar 

Memlekete bllghl ile bftyftk 
hizmetler etmiş olan bilgin nA 

mına dikilen bOst, bir kadir· 

şlnaslık ifadesidir. BOet. Tork 

bayrağı ile örtOlmıtor. Saat 

11 de lstJklAI marelle merasime 

baılendı. Bundan 8onn belediye 

reisi doktor Behcet Uz, bdsUlo 
öoilnde gOr bir sesle bir nutuk 

lrıd ederek doktor bilginin 

ıeref il mezlefnl, yıpb~ı blı· 
metleri bellrlli. 

Nutuk : 

Sayın hemşerllerf m; 

BogOn lzmlr'fn Ege mıota· 
k1eınm değerli bir Tark çoco· 
ğunun, çok değerli bir dokto· 
runun beykelfınlo açılma mera· 

si mini yapmak için toplanmıv 

bulunuyoruz. Dokıor Mustafa 
Enver, Ôdemlş'ln Birgi nahiye· 
alndendlr. 1846 aeneslnde do 

ğın bu Tark çocuğa Birgi gibi 

ktıçük bir yerden :tendi zekA 

elle, kend! verglelle, hiç kimse· 

den yardım görmeden ehrllmtı, 

ilk tıhstllnf, sonra da medrese 

ıaheUlni Blrgl'de yapıp tıp tah · 

sili için 1atınbol'11 gitmiştir. 

O zamanki hekimlik tabel · 

llnl ılmdlkl ile mnkayese ede· 
cek olur81k o zamanki tahsllln, 

haycı bir mana ifade ettiğini 

görftrftz. M1arll, bilgi ve bil. 

baua hekimlik hususunda o 

11man ne halde bulundoğomuzu 

tabii takdir edersiniz. Bo TOrk 

• 

• 

O zamanlar, f zmlr'de hiçbir 

Tiırk doktorunun bulunmadı 

ğıoı dOoOnQraek doktor Mustafa 

Eover'in nasıl cehalet kldeil 

fçiode ve garazkarlar karııeında 

gfiç bir mOcadeleye atıldı~an: 

gözleri mlzln önOnde tehat·üz 

ettiririz. Cehalet kitlesinin, Tilrk 

olmıyın doktorlara yardımı ile 

doktor Muatafa Enver'fn bu 

bayak: adamın nevmldiye ka · 
pıldığı anlar olmoıtur. Bo gibi 
meı'elelerde hırsların hodudo 
yoktur. 

Bo, bOyük doktora cephe 
alınmakla, bfttQn Tftrk'Hlk hı 

reketlf'rlne, kOhGr hareketlerine 

cepe alınmak: btenmlıtlr. Fakat 

Mustafa Enver, hiç ffttur getir· 

medeo meeılefne devam etmf v 
ve çok çılıearak movıflık ol· 
muotur. t,ıe, bognn heykelini 
ıçarbn takdis ettiğimiz adım, 

bayCe bir Tilrk çocuğudur. 

O vakit Gureb11 hastanesi 
adile anılan bugOnkft Memle· 

ket haetıof'81nln Uerlemeelnde, 

modern bir hule gelmesinde 

btiyOk Amil olan bu TOrk dok· 

toru, nOfuz ve htihil etmesini 
iyi blllrdl. 

Onun için o zımınkl lı ha· 
ıındıkllere yaphğı tesirlerle 
bugftn mevcudfyetlle lltlhır et. 

tlğlmlz modern hıııetahıneyl lh· 

zara muvaffak olmuı, bo bas 
taneyi yalmz lzmlr'fo ve Ege 

mıntekaamın değil. batta Kon· 

ya ve charının hlle ıstırapla · 

rını dindiren, onlara şifa ~e· 

ren bir mfteaaese haline sok· 
mu otur. 

Burada doktor Moıtafı En· 

veı'ln çalıemı tarzından bıhee· 

den belediye reisi, onun 88· 

hahları erkenden vazifesi bııı· 

nı geldiğini, 15 · 16 ımellyat 

yapmak aoretlle en tehllkell 

Evelkl gec" NımazgAh mı 
hılleelnde iki mezar ar1eında 

bir vak'a olmue ve gece bek· 

çisi, iki klılyl yarılımııtır. 

V ık'ı eôyle olmoştnr . Gazlan· 
tep'll Abdollıh oğlu Mehmed'ie 

arkadıeları İbrahim· oğlu Meh 

med ve Mustafa oğlu Üdmın 

sarhoe oldukları hılde . Hat 
23,30 da iki mezarlık mraaından 

geçerken narı atmıolardır. Bun· 

lıra gören gece bekçisi Ômer; 

eaemalarıoı ihtar etmlı ve din 

lemedlklerlol görerek yftkalı· 

mak letemlotlr. 

Bunun ftzerlne dört klıl bek 

çinin Gzerlne hUcum etmlıler 
ve Abdollıh oğlu Mehmed çakı 

hastalarının vaziyetlerini kurtı· 
rıh mobltloln teveccahana ka 

zandığını söylemle •e demlt· 
tir ki: 

Onon bo kadar çok çalı11 

maaı, memleketine ve mllletlne 

br91 duydugo heyecandan ileri 
gelmiıtlr. Bıı heyecan her tene 

artmıı, muntazam tıkib eniği 

Fransızcı eserlerle bllglelol 

utırmıı ve kendisine memle 

kette unutulmaz bir muhit yap 
mı ıtır. 

O, Birgi gibi bir k~yden 

çıkıp kendi kendisini yetlıtlr · 

mittir. Bonon mlna81 eudor : 
Memleketin her köıeılnde 

böyle açılmağa mGateld TOrk 
çocuğu zeUu Hrdır. 

Hatip, bundan aonra dok· 

tor Moıtıfa Enver'fn yalnız 

böbrek ve meune tıılırı dze· 

rinde ( 12) bin bdar ameliyat 

yıpmıe olduğunu, yaptığı hftUlo 

amellyıtlırın yekt\no 50 bin· 

den fazla bolonduğono, bôbrek 

ve meaınelerde çıkardığı taılar 

ile h11tanede knçak bir mftıe 

vftcoda getirdiğini, A uopa'Jı. 
l11ın takdlrlerlle kar9ılandığın1, 

Kızılay ve tef kat mfteaıelerlnde 

mGhlm vaslfeler alarak mem· 

lekele mnhtellf eeklllerde yır· 

damlarda bolundoğono ve nl 

Bugün her seansta 

l\.ADIN NE YAPSIN? 
Bir kaza neticesinde f1rkekllğlnl kıybeden bir adamın genç ve gOzel karısı hem kocasını eniyor, hem de 

bek.kim kanuolırlle mftcıdele ediyor. Fırhoıla bir denizin mflthle dalgaları kadar kovvttll sarıuntılar geçiren 
göz 6n0ne getiriniz ve hftkmünflzfi veriniz: 

KADON NE: VAPSDN? 
Batan bu ııoallerln 
cevaplarını bugtın TAYYARE SINEMASI nda Bulacaksını 

tabiatın mftte· 

kadın ruhunu 

Ayrıca Ttirkçe sözlü FOKS dii.nya haberleri llavetetı Meki dıvarcı (Canlı karikatür) 
aaetlerl: Her gfto 15-17-19-21,15. Coma, cumartesi ve pıt11r günleri 13 de llhe aeanaı nrdır 

ile bekçi Ômer'I sol koltuğa 
altındın iki yerlnddn yaralı· 

mıetır. Bekçi Ômer, kendisini 
yaralıyank kıçmığı bıılayın 

Mehmed'f arkaamdan attığı bir 
.-1 tıbınca kurınnlle 11~ kıh•· 
eından yaralımıotır. 

Yarılılar, İzmir memleket 
baetıneslne kaldırıluak tedavi 

ahına alınmıılar ve btdfıe tıh · 
klkatına mftddelumomt muavini 
MGmtaz tarafından elkonmoıtor. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu ak~ım K.emnaltı'oda ŞI· 

fa, Kırantlua'da Eoref, Kemer· 

de Kamer, Alaaocak'tı Ahmet 

Lfttft, Eerefpıtı'da Eırelpaıı 

eczaneleri açıktır. 

bayet 9!{2 ıeneslode hayata 

gözlerini kapadığını, ona ya· 

plan cenaze alayının, muhitin· 

de keadlalnt ne kadar aevdlrmlo 

olduğuna en bftyllk bir delil 

letkll ettiğini anlıtmıe ve be· 

ledJyenlo bu TOrk doktorunun 
memlt-kete yıphğı iyilikleri 

gözônGne alarak aAmına İz 

mlr'Jn imar Hh11ındı, en gflzel 

bir yerde bir cadde açtırdığını, 

bir de heykel diktirdiğini 167· 
lemlş ve demlıtlr ki: 

- Aramızdan ebediyen ay· 

ulıp giden bu zıt için bu kti· 

çfik bGıt, belki bftyük bir kıy· 
met Jlade etmeı. Fakat mede· 

nl lnean aıfatlle bono yıpmık 
boynomuıun borcudur. Yarım 

Hırdan ziyade Tark 11Rlığıaa 

yıptağı hizmet pek bGyftktar. 

Medeni memleketlerde onun 

yaptığının dt'\rtte birini yapan· 

laı için heykel dikiliyor. 

Bastan yapılmHında yardım· 
tarı görGlen' Sıhhiye Vekili dok· 

tor Refik Saydam'a Izmlr mu· 
h11ebel hoıoılyealne ve p11tl· 

mlze tOkranımııı ıonmayı bir 

borç bilirim. BaıtGn dikilme 

sinde ıınlnllecek ikinci bir 

nokta da bo e"erfn, parti mlzln 

teevlk ve blmayealle yetlıen 

genç bir TGrk ean'atkArı t1ra· 

fından movalf•kıyetle yapılmıe 
olmaııdır. 

Atatftrk, iki ıene en"I bir 
nutuklerında millete verdl~I dl· 

rektlf ler arHındı gftzel Bin 'ıt · 

lar için de mahlm sözler aöy· 

lemliler ve bizlere güzel aan'ıt· 

lara t>hemmlyet vermemizi bil 

dlrmlşlerdl. BugOnkft nzlyetl, 

bu •e bunun gibi yer yer 
yftkaelen heykeller aziz önderi· 

mfz AtatDrk'Dn ve onun kur· 

doğu comurlyetla eserleridir. 

Y aoııın bnyak önderimiz ve 
onun kurduğu comorlyet! 

Alkıelarlı karoılanan bo DO· 

tnuktın sonra etlbbı odaıı na· 

mını doktor A il Agah bir no 

tok Irat etmlı ve belediye relıl 

tarafındın bDıt 6nlndekl kur 

delının keallmeal lçla kendisine 
verilen makası alan memleket 

hıataneal baıheldml Qatıt dok 
tor HıHn Yoeof, merasimde 

bulonaulara teıekkftr ~tmle, 

kurdelAyı keımlttlr. Dondan 

ııonra bftıtft arıeo bayrak açı 1 · 

mıe ve degerll doktorun batı· 

raıı alkıelar içinde yadedllmle, 

mer11lme ıon nrllmlıtlr. 

1 Fikrimce 
s z_ a ı 

Y1ldönümleri 
Ecnebi g~zetelerini, <ıergile~m 

okııduğQm vıa~it yqreğiıµ,de lli~ Y!~ 
ranıo kıq:ıııdıAıoı ıeıerim. 

Bunlarda ~keeriyıt bq f •q\ dQlı 
yadıan göçmfio vaııaneeverlerin, yılk~ 
ıek ilim ve fen ?.damlarınııı, ~~ 
edib ve şlirletjn bıtytttl•nndıaq 

bahsedilir. 8alafliyetli kıalem 684i~ 
teri kıymetli veıikalarıt dayanflraJi 
yazılar yaıarlar. ÔlQoı ve dQAaPı 
yıldöoümlerinde ul"ı~ yıpılaq İ~! 
tifalle;rdo söylenen nut"klftr ve 
bnolarıo neori gene ayıı .. 

Bütün buolın okuyanlar, bq 
büyftk ölülere karoı otan hürmet, 
lerini artırırlr.r ve onların yürüclQ, 
iü yollırdan yürümege çahıara~ 
yurdlımna faydalı olmağ• hevealo~ 

nirler ve bu hcveale durmadaq 
dinlenmeden çalııırlar. 

Son zamanlarda ltiaim gazete. 
lerde de böyle yaaılar görülmeAo 
baıladt. Fıbt ne yezık ki devede 
kulak kabilinden!. 

Muhtelif çağllrda Avropa'oın, 

Aıya'nıo muhtelif bucaklannda ye
tiomiı, ün almıı bfiyfik Türk cenk• 
çileri, bftyfit Tfirk bilginleri Ye 

büyük Türk yazıcıları yok mu? 
Yok demek tarihi ioki.r olur. 

Ôyleyae muharrirlerimizden buna 
iıtemek halkımızdır. 

Büyüklerini taoımıyıolar, on• 
ları lbım olan hürmeti beıliye
mezler. 

Büyüklere hürmetıizliğio, mi· 
naeebetıizliklerin en bftyOğil oldu· 
ğuou hatırdan çıkarmıyabm. 

Nuri S. Erboy 
ANADOLU - Arkadaıtmız Na• 

rioin pazar günü çıkın cİokılAbı· 
mıu bıılıklı yaz111oıo imaaeı ıaeh• 
ven unutalmuotur. Ôzilr dileriz. 

Emlak Bankası 
Daha mfU it bir 

şekle sokulacak .• 
Hillu1metimia tarafından emlik 

ve eytam bank11ıoıo inkioafı ve 
memlekete daha faydalı hizmetler 
ifanoın temini için celbedilmiı 

bulunan Fransa Kredi Fooeiyeai 
müdfirlerinclen ve ayni zamanda 
banka müdür ve ıeflerioi hızarla· 
mak gayeaile açılmıı olan "Malt 
Tedrisat yüksek mektebi,, nin uma• 
mi katibi olan M. Haori Gotrao 
oehrimizde tetkiklerine dt:vam et• 
mektedir. 

Mamaileyhin pek eualı ve şft• 

mullii görftıleri ve çabımıları ne• 
ticeıinde bankının memlekete daha 
müfit bir oekilde hizmet edebile
ceği kuvvetle umulmaktıClır. 

Tetkikleri hakkında kendilinden 
maltlmıt almak ilzere müracaat 
eden bir muharririmi&e mumaileyh 
Adana ve Meraüı'deki tetkikatım 
bitirerek fzmir'e geldiAini ve pn• 
mızlı bankanın İııtanbul ve BurM 
oobeleriode icabeden etüdleri ik· 
mal ettikten sonra Aokara'da izhar 
edeceği raporunu Maliye Vekaleti• 
ne vereceğini raporun ikmalile Fi· 
nana Bakanlıgıoa ,·erilmeıüıdea 

evel hu hususta beyanatta bulno• 
makta mazur olcluğunu aöylemiıtir. 

General K. Dirik 
Telgrafla cevap verdi 

Doktor Moatlla Ea•er bey 
bftıtGaGn •çdmı meraılmt 

bir relgral la Trakya umumi 

mafenlel ve eıkl lırnir nllll 

Ktıım Dlrlk'e blldlrflmlıtl. 

DDn belediye reisine aoığıda· 
•t Cflnp gelmlıtlr: 

Doktor Behcet Uı 

Şu bay lzmlr 

Dayak doktor bilginin bu· 
gGo tôrenle açılan anıtı iz. 
mlr'ln yGkııek varlıAını ıOıll· 
yen bir kıymeltlr. Değer bl· 

len umumi mecllı ile eehlr 

meclisini ve bıearınları eaygı 

ile anarım. 

Trakyı umumi mlfeıtl" 
K. Dirik 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

Fakat, prens :rıpolyon bu 

makul bıyınata ehemmiyet ver· 

medl .. Mütecavlıane bir sesle: 
- BOyOk bir memleketin 

Haresini üzerine alanlar; siya· 

ıetl ile cthıoa nQmone olmak 

•" h&klr.o olmak letlyeoler, ne 
babıya olarsa olsan sözlerinin 

eri olmıhdır. Dedi , Amcamırda, 

Oaterllç ve Yena'da bftytık 

zahmetler çekti, bdyftk ızh · 

rablar geçirdi, askerlerinden 

pek ço~onun OlOmClnü gördfi. 

lnkıllp namını hatladığı itten 

geri dönmedi! 

- Biraz mOBBıde et! lmpı· 
r.tor bf r çok barblerl idare, 

bir çok harblere mukabele za. 

raretlode idi. O, Iogllfı siya· 

ıetl ile mtıcadele ediyordu. Ben 
dıhlli emniyet ve BBaylşl do

tflnmek mecborlyetlndeylm Or 

dod'da hlısetllğlm hal, bizi 

fellkete ıQrtikllyeblllrdl, ayni 

&amandı harbe deHm etsey· 
dlm, Rem hudotlarıodı'dı bir 

taarraza oğrıyıcaktım. Bu mo· 
hık.kaktı. 

Plonplon'on dudaklarında 

mGıtc:hzl bir rebeesftm belirdi. 

İmparator sôzQne devam etti. 

- ÇOokl... Dedi. Kazandı 

Aamız zaferler Almaolar'an kt1 

kaoçhk ve kinini tahrik etli, 

beni bitaraf hk vadetmiş olma· 

ıına rağmen, Prusya hilkumetl 

Mogenra zaferinden eonra ae 

ferberllk lllnından geri dur· 
madı. Solforlno zaferinden son· 
ra dı, Prusya h0k1imetl diyet 

mecltslnden Ren'de bir kolordu 

boloodurmak mftoaadealol aldak. 

Evet, hudutlarımıza 250,000 

18 .. 

Vlktor Emaooelln damadı, 

çok sevdiği kayın pederini Oçftn· 

cQ Napolyon'un lthımanı karıı 

şiddetle mQdafaa mecburiyetini 

hluedlyordo ltılyan'Jarın his 
slyıstına da yakandan vakıftı. 

Şimdiye kadar sftkut etmlt 
olan Ruker artık mOdabale za. 
manı geldtğlne hOkmeld. İri ve 

şlvman eli ile uzun eaçlarıoa 

karıetırdıktao eonra, gölerlnl 

prens Blımark'a dikerek : 

- Kavor hükumetinin Ro· 

ma'da btedlğl gibi hareket et· 
meeloe tahammftl edemeyiz. Biz, 

Kavor'uo ne d610odOğftoQ de 
biliyoruz. Vlktor Emanoel; Ro· 

ma'ya da b4klm ofmık istiyor. 
Bonon lçla de, hırlstlysolığın 

teeesQeil anlarandan beri Ro 
manıu b4~lml olan kuvveti, 
papalığı yıkmak, tardetmek la 

ıtyorlır. Hılbold bOyük lmpR· 
ralor Napolyon'o menfaya sevk 

edildiği zaman, acıyan tek hft 

kOmdarlık, papalık makamı ol· 

muştur. 

Uzan kumral favorllerlol ka 

rıetarmak ve arkadaşlarını ıo · 

ğok bir tavırla tedklk etmek 

ile meıgol olan Druyn dö Lflyo 
l~Z aldı : 

- Mea•eıeyl molıyahm. Dedi. 

Yaran, Prusya \'e İtalya bir ta· 

raf ra, A •uaturya da bir taraf ta 

olmak Gııere müıellAh bir lhtl· 
ıat çıkacaktır. Böyle bir lhtl· 

'Af klremnda biz Franıızlar, 

Pruıya kralı VUbelmln mi, 

vokea A •ollorya hükamdarı 

Franeova Jozefln mi t•rafını 

lldzam edeceğiz? 

Belediye 
Memurları Kursu --·-····----Don şarhay 
tarafından açıldı, 

Belediye ıabıta memorlın 

ile diğer beledf ye memurları 

için ıçalan kon tı dftn saat 

18,SO da denlere bıtlınmıttır. 
Belediye evlenme dılreıılnde 

açılın konta ilk deni dan ık 

ı•m belediye rehl doktor Beh· 

çet Uz vermlı ve (Şehirde oto· 
ranlır ve belediyenin vaılfe 

lerl)nl anlıtmııtar. Derelere dl· 

Aer bele diye ıef lerl tanfındıan 

dnam edilecektir. 

Yerindedir 
Manifaturacılar yaz 
mesaisi tatbik edecek. 

Toptan ve perakend11 BBht 
yapın maolfıtoracılar, geçen 

sene olduğa ~lbl busene de yas 

tatili yapmağı kararlaştırmış · 

lardır. Geçen ıene 111t 12 den 

15 e kadar yaz tatili yapan 
manlfatoracılar, boeene şlmen. 

dlfer ve otoraylarla civar kıza 

ve vllAyetlerden gelip dôomek 

mecburiyetinde bulunanların 

vaziyetini gôzônaode tutarık 

öğle tatili yapmadın fasılaaaz 

Hat 17 ye kadar çılıtmayı ve 

bo aaatte dftkkAo ve mağaza· 

tarını kapatmayı kararlaıtır

dı. BiltGn ticarethane sahipleri 
eaat 17 den eonr• talil yap 
maya muvafık bulduklara halde 

bir iki ticarethane ıaat 18 de 
yapmak mdtalAaaında bulun· 

motlarclır. Ekseriyet kmr11111nda 
bu iki ticarethanenin de kendi 

arzolarındau fedak&rhk yapa· 
caklarını Omld ediyoruz. 

Hancılar ve şoförler 
Sıra usuln istiyorlar. 

Şehrimizdeki hancılarla mftl· klıl tıbtid etmlttl. ltılyanlar'ın 
Bo sual, yerinde bfr ıoıldl. 

- Sann var -

1 

hakatı ve y•kın vlllyetlere leli· 
keyfine hizmet benim için 1 B d 
çok babalı ya mal olmak lııtl· orsa a yen otomobil ve k•myon 88· 

d•dını almıştı. bibi ve toförlerlnden bir he· 

- Prenı, hal• maıtehzl tav· -0-:·ü-.m-s·a-ıı•ş•la·r-ı: _____ _. yet, dan belediyede şırbay Dr. 
rını bırakmımışh, bmuzlarını Behçet Uz'a ziyaret ederek 

L Ç. Alıcı K. S. K. S. 
ıll .. tl, ve: hınlarde belediye nımına birer 

hALmAn.ıt 170 Alyotl bira. . 8 75 9 25 
- Bu hoıoıta u• u u ııH memurunun bolundorol · 

•atlLbıl verecektir. Ben bo 96 M. j. Tıranto 10 50 11 
• • 11 M 8 L maaını lltemlılerdlr. 150 hıncı hoıoeta mQnaka•• etmek IBte· · · .. oope.11 50 11 50 " 

v ve ıoför namın• nareket eden mlyorooı, yalanız dımarluım· 277 Bogftnkü Htat 
507686 U L bo heyet; ıırm memurluğu lh· 

dakl Korılkı bor benJ rabıt an .. ft sataı 
507963 Umum yekun d•ı edllmedl~I t•ktlrde mah•o· 

bınkmlyor; Bu bo, bizi ne 

b•h•ya olurH oleon hedefe 

d•gru koıtorlan bir kandır. 
Solforlno, bize çok pıhıhyı 

mıl olmot bir Hfer midir? Dl· 

Zahire satışları: lacaklarını, aralmrındakl mAn•· 
ııs rekabetin kendilerini mft· Ç. Cinai .K. S. K. S. 

957 Buğday 5 25 6 hlm zararlan nğrattağını bil· 

180 Ton bakla 4 25 4 25 dlrmlılerdlr. Belediye reisi Dr. 

•erlerin de bandın azı mal 115 B. pamuk 
oldoğuno bize kim temin ede· 3529 K. yapak 

37 40 Behçet Uz, bu mes'ele Gzerlnde 

62 50 63 7ô tetklkatla meegol olmaktadı. 

bilir. Ordada hotnudsozlnk mo 358 K. mazı 25 30 
blıeeulk? Ayni hoıaodıozloğo 

Fraoıo•a Jojef in kendi asker· 

lerl araaında hlesetmedlğlne 

emin misin? Harpta zafer dal· 

ma en cesur olana teveccftb 

edermlt. KAf i derecede ceıor 

olamadın. ...................... 
ANADOLU 
--~----

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip •e Baıyazganı 

Haydar Rüıdü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı iıleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıok.ağı 
C. Dallı: Partisi binan içinde 
Telgraf: İzmir - Aı."'llADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aybgı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerdo 5 Koroıtur. -Gııtl geçmiı niiahalar 25 k.oruetor. 

- ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 

~--------ı~-----

Kadıköy haberleri 
Kadık~y. (Ôzel) - Kaman· 

da gizli ilftlrGkcOIOk yaptığı 

zabıtaca haber alıaan K11baa · 
ğaç'h Zabda hoca, geçen gan 

Gandoğdo mıhalleılnde SOley· 

mın kaza Zdhdiye'ye bir dua 

yazdığı ıaradı yakalaomaıtar. 

§ Iotaeı kararlaştıralıo mek· 

tep binasının temelleri mera · 
elmle ıtalmııtar. KadıköylO'ler 

yakınd• mekteplerine kavuşa· 

caklardır. 

Sarayköy ht1&yononon ya 

kininde kah•elerln yanından 

Kadıköye §iden yolan eağ kıs · 

mındakl topraklar dereye ak · 

mıkta ve otomobiller büyftk 
mtıtkdlltla geçmektedir. Bele· 

diye hona kartı tedbir ılma· 

hdır. 

Sanayi müşavirlikleri 
Ankara, 4. (Ôzel) - lktaBBt 

VekAletlnde fıhd sanayi mfiıa· 

•lrllklerl lhd111 karırlııtarıl· 

mı ıtır. 

Konferanslar 
Pazar gtınft hakem Hikmet 

ıardından Karoıyaka'dı Boa· 

tanlı ocağanda " lnkıJAp ve 
letlklll .. mnıou ftzerlnde bir 

konferans verilmlttlr. Konferanı 

•ilk• ile dlnlenmle ve Bayan 

Hatip, hararetle ılkışl.umıetır. 

Yine Pazar •kıımı K1artıya · 
ka Soğokkuyo ocağında mual· 

Um Mebmed ıarafand•n mBBke 

azerlnde tatbikat yıprlmak 

eoretlle « Zehirli gazlardan 

koronmıe > mevzuu etrafında 

bir konferans verilmiştir. 

Evlenme 
Resmi llAnlar ılrketl f zmlr 

Şubesi mQdClrü arkadaşımıı 

Naci Tokay'ın kızı Gftzlo ile 

Yedinci işletme mftfeulollğl 

memurlınnden Şanl Bendel'ln 
nlkiblıırı, dün belediye evltnme 

dılreılode iki tarafın dostları 

movaceheıtnde kıyılmııtır. 

Genç çıftlo ebedi saadetini 

diler, anı ve babal nıoı da 

k.utlularıı. 

Sonı Oalkölka: 

Balkan Konseyi, Dün Sabah Saat 11 
• de Belgrad'da Toplandı . 

--~-,.--~.....----.~-,-~~--.--.. ı~~~~~~~.----.~--~ 

Metaksas; Yunanistan, ltalya'ya Karşı Bitaraf Kalmak 
Şartile Balkan Paktına Riayetkardır. Diyor. 

İstanbul, 4 (Ôzel) - Belgrad'dan gelen haberlere göre; bugün toplanan Balkao konseyinde 

Yonanlıtan'an Balkan paktına sadık olup olmadığı, a!!kerl ittifakı taraftar bulunup bolonmadığ, 
İtalya tarafından Yugoslavya'ya bir tecavOz taktlrlode (vazlyl!tln ne olacağını, Balkan de•letlerl 

İngiltere ve Fnn1a ile birlikte barba girerse Yunınlıtan'an ne eoretltı hareket edeceği doıtane 

bir ıeldlde ıorulmot ve Yunan Batvekfll general Metak11s cevab vererek halya'ya karşı bite raf 
kalmak ıartlle Balkan pakhnan bOtan hftkamlerlne 11dık kaldığanı ıliylemlş, Franaa ve lngllı f're 
ile birlikte harb• girmek mes'eleelne gelince bunu tetkik edeceğini blldlrmlıtlr. Yanın gaıı:te· 

lerl, TGrk. Yunan noktal nazarında birlik mevcod oldoğono yazmaktadırlar . 

Italyan kaynaklarına göre 

ölen imparator LijiM Yassu'nun Oğlu 
Habeş Hükümdarı Olacakmış. 

Adis-Ababa işgal Edildi. Evvela Karabinyerler Ve Mn
teakiben Badoglio ile Erkaoıharbiyesi Şehre Girdiler. 

Parlıı, 4 (Radyo) - HavH 

ıjaoıı Cibotl'deo bildiriyor: Bu 

sabah Adls·Ababa ftzerlnde uçan 

tayyareler Babet balkın• hha 

ben yazalmıt beyannameler at 
mıılardır. Bo beyannamelerde 

bayak menellğln torunu ve 

Halle ıelA111 ıarafındmo Olddrd· 

len eski imparator Ltjl Ya1so· 
non imparator illa edlleceğl 

ve kendlılnl o tim dl Fransız 

ıomallılne Tıkora'dı bulunduğu 

bildir il mektedlr. 

Roma, 4 (Radyo) - ltlyan 
aaherlerlnla Adlı·Ababa'yı gir· 

meılnl teıhboıa ihtiyari ol· 

moetor. 
Maretal Bıdogllo, İtılyao 

ErkAnı harblyeslle Hıbee mo· 
rahbaalara UHındakl mazakere· 

lerln netlceılnl beklemitlr. Fa 

kat bu mazıkerelerln ozam1&1 

azerlne ordu harekete geçmlt, 

Adlı Abıbı'ya girmiştir. 

Mll&no, ~(Radyo) - ltalyın 

gmzetelerl Negas'On firarını !tal· 

ya 8abeılıtın eono tel4kkl edi· 
yorlu. 

• Popolo D'ltaly•: 
116Harb bltmlıtlr. Dftnya bo 

keyfiyeti kavdedecektlr. Mohı· 

ı•m•tın tekrar bıtlımaaı ise 
lmUoıazdır. Çankiı Hıbeş'ler 

ıllAhıao !"crld edilecek ve kom· 

tn devletlerden kaçıkçılık ya· 
pılmamaeı için yollar taraBSod 

altında bolon.&orolıcaktır. 

Denlye, 4 ( Radyo ) -
Mareşal Badogllo Erklna hır· 

biyel omomlyeelnl Debraetlya· 

d•n ileri n•kletmlstlr. 
Adlı·Ababa clvarındnld Hı· 

bee h•lkı • ltalyaoları hOınft 

ıoretle kabul ektmektedlrler. 

Romı, 4 (Radyo) - Italyan 

kıt'ıluı Adle Ababa ftzerlne 

ilerlerken Dermıder'den geçe 

rek Debr. Dreım kasabııanı da 

ltgıl etmltlerdlr. 
ltaly•n kıt'Hı Debr• Dreım· 

dan kırk kilometre cenuba in 

mlşlerdlr. 

Cenup cephesinde, mCldhlıJ 

yağmurlu yığmasını rağmen 

Itılyın kat'ıluı 80 kilometre 
daha ilerlemişler ve tesadüf 

enikleri Habeş kıt'ılaranı mag 

lup etmlılerdlr. , 
Bir Bıbeı kumandanı mec. 

ruh ve kumandanın oğlu da 
maktul olarak buluomn,ıur. 30 
kadar maiyeti efradı da ~atr 

edilmiştir. 

Parlı, 4ı (Radyo) - Bauı 

ajansının verdiği habere gôre, 

ltıly•n •ık.erleri, bo aabah Adlı 

Ababa ıehrl charında Dakayl 

mevkllndt tcpla::mıı boluna· 

yorlardı. Bo askerler, şehri 

abluka ettikten sonra aç nok

tadan yftrüyerek içeri girecek· 

!erdir. legal kunetlerl, Badog· 

lle'oon komıod•sında olarak 

oehre gireceklerdir, Bavaa ajan 
sına göre, bo haber verildiği 

dakikadan dç dört eaat sonra 

Adle Ababa'nan ltgıll mokar· 

rerdlr. 

• 

Berlln. !i (Radyo) - Bıdog· 

llonon kırargAhında bulunmakta 

olan Almao'cı ( Volklıer Beo· 

bahter) gazetesi muhabiri, gaze· 

teslne çektiği bir telsizde, 

Adls·Ababa'oıo lıgal edildiğini, 

evvel& kırabloyerlerln l)ebre 

gJrdf ğlnl vo maıeaklben de, 

baştı Mareıal Badogllo ile Er· 

kAnı lıarblyeel oldoğo halde 

İtalyan piyadelerinin dahil d· 
duklarıoı blldlrmekttdlr. 

Avam kamarası ve logiliz kabioesi 

Habeş lşiı.i Konuştular 

Ve Münakaşalar Oldu 
M. Eden, Hükümdarın Ne Suretle 

Çekildiğini izah Etti. 
Londn, 4 (Radyo) - Avam 

kamaraeındı bugftn Babf'ş mes· 

elesl ftzerlne mGnboalar ve 

naza kereler yıpılmııtar. 

Major Etli M. Eden'den 

hat lstemlıtlr. 

M. Eden: 

lza· 

- V azlyet ılzlo bildiğiniz 

gibidir. 1 Mıyıs geceıl Necaşl, 
huıoıi kltiblni Adla Abıba ee· 

f lrlmlze göndermle ve 11ha· 
nallan çekildiğini blldlrmlttlr. 

116 Sefirimiz bo haberi bize 

bildirmeden evvel Necati 88· 

bahleyln ailesi efradlle birlikte 

Clbotl'ye gitmiştir. Necııl'ye 

Habee hariciye bakanı ile bir 

iki bakan da refakat etmiştir,,. 
116 Necaıt, Adis Ababı'dın ay· 

rılmazdan evv6l Fl!lstln'e git· 
mek arzoıonu izhar etmltrlr. 

"loglltere hOkumetl, Parlı 

kabloeelle mtızakereden ıonra, 

Necaıl'yl almak ftzere bir va· 
por gônd~rmlıtlr. 

« Bo "pur Necaıl'yl Hay· 
fı'ya götarecektlr. 

Aldığam ikinci telgrafta, Ne· 

cael Habeş hakftmdarlığındın 

çekilmiş olduğundan hiç bir 

taahhad ve ely11i bir mana 

ifade etmemek üzere Fllletln'e 

yerleemeılne mQaaade edllml,tlr. 

Londrı, 4 (Rado) - M. 
Haldvln ve Lr>rd Eden hafta 

tatilini geçirmek glulklPrt say 

f lyelerlnden derhal döomOıler 

ve Babeı mea'deılnl tetkike 

b .. lamıtlardır. 

Londr11 4 (Radyo) - Ba 

"fln toplanmış olan lnglllı k•· 

blnealnln yarın da bir içtim• 
yapacağı henQz mılum değil· 

dlr. Kabinenin çareamba gftnft 

toplanmaeı muhtemeldir. 

Parlı, 4 (Radyo) - Havas 

ıjınıa Londrm'dın bildiriyor: 

Bıldvln kabinesi bogan top · 

lanmıotır, Bn içtimada Alman· 

yı'ya gönderilecek sualler meı· 

eleeloden batk•, Babeşlslın ve· 

kayll etrafında da muzakereler 

yıpılmıotar. 

Bu içtima lklboçok eaat sar· 

mOıtGr. 

Londr• 4 ( Radyo ) - Ba 

Baldvln'Jn batkanlığı ahanda 

toplanan nazarlar mecllal, Al· 

manyayı gönderilecek olan no· 

tayı bir kerre daha tetkik ve 

tasdik eylemiştir. 

İngiliz kablneıl, mfltealdbeD 

Adlı Abıbı loglllz sef irinden 

gelen nporları uzan uzadıya 

tdklk eylemlttlr. 

İıtanbol 4 (Radyo) - lngl· 

liz ılyaal çevenlerl; lktld~r me•· 

kllae gelecek olan ) eni Fransı• 

hllkumetlnln, Babeo lıfnde tı· 

kibedeceğl ely•s•yı ıah•reızlakl• 

bekliyorlar. 

Ayni çevenler; seçim netice· 

sinde ekeerlyetl kazanan Fran· 

sız soıyallıtlerlnlo, (Reo) meı· 

elealnde dıha mOsalt bir aly•ı• 

gfttmek ve Alm•ny• ile oılııı· 

mık buıaıonda pek te mGtem•· 

yll olm•d•ğ• k•nHtlndedlr. 
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tevazin OlarakijÇıkardı ····-- '{Jaşı J inci sahifede -
tını arımızdıkl J'ordlyal aoıın 
tın veclı bir ifadesi ve memleket· 

lerlml~ln Balkan antantına ve 
binaenaleyh Balkanlar kardet· 
llğf ne, Balkanlar duaeıoa, sulh 
dınıına olan merbutlyetlerlnln 
bir remzidir. 

Tedlk Rlıtll Araa'ın kral 
tırafından kaboJG azamf bir 
ıamlmlyet içinde vakobulmuıtur. 
IJışbakanımızı n Gazetecilere 

beyanatı: 

Tevf tk RnıtO Aras, Çıldırle, 
MıkAlmoı ve Sofulle'I de zlyıret 
etmlıtlr. 

Tarklye Harir.iye vekili bir 
gazetecinin Boğ11ların tekrar 
eıkerlleıtlrllmeal mea'elesl hak· 
kındakl ıuallne ıu cevaba ver· 
llllıtlr: 

- "'BGtlln devletlerin ce· 
•ıplırı lıtlınamı TGrk tezine 
lbft .. lttlr. Tıklb olunacak D8ule 
ğellnce; Milletler cemiyeti kon· 
ıeylnde görGtCUecek ve mee'ele 
ihtimal y11ın tetkik olooıcıktır. 
'l'tırk hdkılmetl ve milleti Yu· 
llanlstın'ıa TGrk· Yanan kordl· 
Jıllne olduğu gibi Balkan an· 
tıntını da eadıkatını gôıteren 

Yunan hftk6metlnln beyanatına 
•e parlamentodaki tezahllrıttan 
fetkalAde mGteh111lıtlr. . 

Gazetecilerin raznıme hık· 

kandaki sualine: 
- "' Ruzname, dört devlet 

tırafındın teeblt ve tertip edil· 
"lıtlr. Bu dört devlet ırasında 
Kôrtıı birliği öyle tee111le etmiş· 
lir ki, biç bir noktada akla· 
lllımıktıdı. "' 

Trlanon moıhedeal hakkın· 
il. dı: 

- " Bu meı'ele Ue balkın 
tııtıntı ılAkadar değildir. Ancak 
Cemiyet lzaıa olmımız dolayı· 

•ile ıllkamız nrdır. Knçftk 
lıt111f bu meeeleyl tedklk et· 
Qaektedlr. ,, 

/Jaş.tarafı 1 in,::i sahife<Je -
ve diğer eabalarda lnklıaf et· 
mekte ve bunlu birbirine mft 
zahir olmaktadır. 

Hauacıhkta eneli askeri ıa · 

hada lakişlf etmiş olmakla be· 
raber lkta8adi ve içtimai sabada 
ve diğer eabılarda dı Hrlık 

yıratacıktsr. 

Gençliğimiz sporun bdUla ıo · 

belerlnde ilerlerken bir ıpor 

olan bu lıte de geri kalamazdı. 
Sporcolarımız, lnldadları olıbe · 

tinde bundan da mOetef it ola· 
cık ve letldadlarını bunda dı 
gG8tereceklerdtr. işte parti ve 

tıyyare cemiyeti t.rafandın bu 
gnn buradı ıçılmıkta olın Tftrk 
kuou ıube81, lımlr gençliğine, 

bııka yerlerde açılanlar da ora· 
lardakl vatandıılıra bu zemini 
hazırlıyıcıklırdır. Çok ıayını 

tDkrHdır ki hava korumu ko· 
rulduktan ıonra ntının her 
tarafında mıddt ve mıoevf yar· 
dımlarlı karıılıımıı, milletimiz, 
yilk8ek hıwlyetlol gô8termlıtlr. 
Bundan ıonra bu yardımlar 

daha da artacak ve ayol zaman· 
da mllletimlzln filen haVlcı· 

laktaki kudreti de dl~er millet· 
Jer için bir nGmaae olıcaktır. 

Onacıhk ıporunun lok.lşaf 

edtceğlae, memleketimizde her 
8pordan ileri gideceğine eml· 
nim. ÇankO en kablllyetli mil· 
letla, Tilrk mllletlaln . eline 
geçmlıtlr. Biç ıOpheelz T6rk 
mUletl banda da baıka millet· 
lere tefevvuk edecektir. 

Alkıılırlı karıılanaa bo 
nutku, Parti başkana Yozgad 
aayluı Aval Doğın'ıo, KDHil 

Oıerlnden heyecanla bir ıeele 
verdiği nutuk taklb etti. 
Parti başkanımı::ın nutku: 

Sayın yorttaılarım, 

En felıketll gOnJerde bayok 
J.rkımızı 8onıoz zannedtlt>n bir 
çGkGlUlden kurtarmıı olan Bil· 
ytlk Şef Atatftrk, orduya bir 
hedef vermlıtl: 

- Tftrk ordaıo ilk hedefi· 

Demlıtlr. Gazeteciler beynel· 
Qallel vaziyet hakkındaki dCl· 
tlacelerlnl ıormaılar, Rftttü 
• nlz Akdenlı! car11 da : 

Tarihin ııhlfelerlal ıınlı, ıe - Vaziyet ciddidir. Fakat 
Cea1ret lbamdır. Nikbinlik göı· ref le doldurmuı olan btlytlk Tftrk 
lttlDemellylz. Devletlerimizin bı· orda8n bn hedefe varda ve onu 
••tada bulunan bllyftklerlmllln •fb. Bu tarihten on yal sonra 
JııL Y Gce Önderimiz Atat6tk uluıı 

ııı.met vlcotları, mDtkftllerl 
lı.ııetmektlr. Balkln antantı. ikinci bir !ıedef goıterdl. Bo 
btuın meeelelerln halline ve hedef, btıyGk TGrk ırkına el· 
1talban ldamealne elinden gel· hındıkl medeni mUletlerln ıe· 
4•aı L d d vlyeıloe olıetırmık ve ono 

l!I aı ar yar ım edecektCr. ,. 
Cevıbanı vermlıtlr. arııtırmaktı. Necip TOrk ırkı, 
C il b ordoıuoun gôıterllen bGyftk 

b azetec er . andan ıonra 
Q'1lgırlııın~ın Nöyyl muahede· hedefe nrdığı ve ııtığı gibi 
~lal yırtacağını inanıp inanma· BGyük Şefin gösterdiği ikinci 
"'tını sormoıl1r, Tevf lk RGttil hedefede •arıcak ve ona aıı· 
4r b cıktır. Bu ırk, kendisine veri· 

•ı una meni 1 cevabı vermlı 'e : len btlytlk vazifeyi batıracak 

lt - " Balgırlıtın 'ın verdiği 
Qılıııtı ltlmıd etmeliyiz " 
llemlıtir. 

ı._ 8eıgrad 4 (A.A) - Yanın 
, tbıkını ile Tftrklye hariciye 
ekuı saat 16,30 da borayı 
tel"ııttr. 
ı.._ ketgrıd, 3 (A.A) - Yanın 
, bıkana ile Tftrklye hırlcJye 
tekuı bagftn sHİ 16,80 da bo· 

~ aelmlıler 'fe lıtııyondı 
llt.a •kın H dıı b•kana Stoya· 
'r 0 •1c; dıı bıkan manini 
~ ''thı111 ılyaei ıabe dlrekt~rll 
~dtrıç, Çekoslot1kyı elçisi 
~,' .. •iç, dıı bıkınhk erkanı 
ıı~ tkıye ve Yanıalııın elçi· 
.-:;rı memurlua n blrço._ 
~ leeUer tar1fındın k1r1ılin-

tı.rdar. 
'9 l(etabu n RfttUl Aras 
\ lsr.d'a gelmeden H ıel yol· 

'11.doanııa lıtu7oaaada 

bir ırk1ır. 

trenden inerek otomobille Op· 
lenıtı'ı gltmlıler H Kral Alekl· 
aandr'an mezarına bir çelenk 
koymoelardır. 

Belgrad, 4 (Rrdyo) - Ga· 
zeteler, Belgrad'ın yalnız Bal 
tan de~U, Orta A uopı ılyıea· 

ıınan da merkezi olaca~ına kıy· 
chtmekte Yunan heyetinin 
Balkan konıeylne lttlrakloden 
babıile bu heyette M. Polltlı 

vrı Melar gibi iki diplomatın dı 
bolonmHanan ehemmiyetini Işı· 
ret etmektedirler. 

Yooanlstan'da Balkın antantı 
bıkkındı mıtboıtan müaabıa· 

larıoa hatırlatın g11eteler, Y o 
nan parti bııkan•rıodın tam 
eelihlyet ılarak gelen M. Me· 
trk8~ı'ın bfttOn Yonın18tan 
için söz ıôyleyece~lnl yızmık· 

tadırlar. 

-Bo bOyftk ulu8u, 14ylk ol· 
doğn mevkle lııl için devlete 
ve meı'ullyetlnl omuzlarına al· 
mıı olan iktidar partlılne Ta · 

zile dOttftğft kadar TGrk ço. 
c,,ğona, memleket çocuğuna da 

teveccfth etmlı hl~met ve vazifeler 
nrdır. 

Bu vaılfeler, BOyOk önderin 
çlzdl~I programda birer, birer 
gGeterllmlı bulunuyor. 

Tork çocoğu! TGrk ulusunu, 
Tftrk Ailesini mOreffeh kılmak, ' 
onu muasır medeniyetlerin 8e· 
vlyesine yllkeeltmek, moaeır 

medeniyet eserlerini bu gazel 
zel yurda getl rmek vrı yaııtmak 
ıeoln Vlzlfendlr. 
Arkad.-ıwlarım, Tdrk çocukları! 

Bayak Bııwbakac, bundan bir. 
kaç ay önce: 

- Yurdda tehlike vır, hın 
tehltk:esl var! 

Diye bağırdı. Bu; bot bir 
iddia değildir. Hepiniz bllir
ılnlz ki ordumuz kendisine 
verilen vazifeyi, karıııında en 
mnkemmel medeni harp vaaı· 

ta81le mftcebhez bir mlıll fazla 
bir hamı yenmeyi baıarmııtır 

ve bıoarır. Yeter ki ona llzım 
olan cihazı, medeniyetin lcıp 

ettirdiği lenzımı verelim. 
Aziz lzmlrlller ! Clhındı ne 

kadar nutuk ıGylenlrıe ıôylen· 

ala, ne kadar konferanılar lop 
lanaraa ıoplan8ın, ne kadar 
insani hisler neıredlllrae edfl. 
ıln. Bir milleti ayaktı tutacak 
tek bir vasıta, tek bir temel 
vardır. Ve, o, kendi mllletln 
kendi azmi, milletin kendi 
gftcft ve yaııma kudretidir. 

DGnyada iyi yaıamak, her· 
keıten rahaı ve hor yaıamık, 
tarihin kaydettiği g6ndenberl 
beoerln dalma arzu ettiği bir 
hedeftir. la8ant blılerle ve 

konferanelarlı b-ıı,erln ha iete· 
ğlnl zaptetmek, insanı kıskıv 

rak bağlayın lkta11di tesir ve 
zarureti eri unutmak gaf lettlr. 

Bftyak Gaderln çlzdlil yolda 
yGrtlyebllmek için hftkılmet ve 
Parti, TGrk çocuğuna, mağmr 
bııına ytlkleheceğl nfoklara 
açmııtır. Açımını, yaptığımız 

Tftrkkoıo bu yllbelme. ırıo· 

8nnun, bu yftkıelme '8teylılnln 

bir tatbik yeridir. 

ırkınan glheneceğl ıey kendi 
azmi, kendi gtlcfl ve ıönmlyen 
ıteıldlr. Ba azim, bo 8Önml 
yen ateı vardır ba ırkta. Bft. 
yak Önderin söylediği gibi 
ıerılt ne kadar mOıkll ve •ğır 

olurH oleon onun aell damar· 
larındıkl kanda IAzım olan 
kudret nrdır. Ba kudreti, bo 
ateol tanzim etmek, muasır 

medeniyet vaeıtalarlle uloıo 

techlz etmek IAıımdır. Yokluk 
içinde de olu, herıey senin 
için hHırlanmııtır Türk genç· 
ltğl!. 

Bu mllbırek toprakları ko 
ramak için eenden önce can 
veren kahrımın ecdadının rub· 
ları, borada Hna bıkıyor, ıen 

den alaka bekliyor. Onu gGı· 

termellıln!. Arkadaılarım; ıon 

eôz olarak bir defa daha tek· 
rarlımak isterim: 

Tam bo ınrada meraılm md· 
nHebetlle uçoılır yapın iki 
btlyOk f llodan biri, gayet alçak· 
ıan uçarak merasim yerinde 
toptaomıı olanlara ıelAmhıdılar. 
Bftyftk f llonon verdl~l yftksek 
heyeçın içinde notkona devam 
eden değerll hatip dedlkl: 

- Eğer ıeref ll yaıamak, 
tısıan kılmak, Atatllrk'an gôı 
terdlğl ikinci hedefe V1rmak 
lrtlyoreanıı tek çare, timdi 
başlarımız ftzerlnden geçen kıh 
ramanların yarattığı ve yaıattığa 
havaya yııatmıktır: 

Arkadıılar, ırkımıı OıtOndGr, 

yııamak, ıeref le 7aıımak onun 
hıkkıdır. Şimdi hep birlikte ve 
haılıramız yukartdı, göğftılerl· 

mlz heyecanla ıltkln bağıralım: 
Yaıasan Tlrk milleti, yııu.n 

onan baycık ve ytıkeek ônderl 
AtatGrk! 

Çok alkıılınaa bu natoktıa 
ıonra Ankara TGrkkaıon'dan 

gelen nıualllm Moıtafa tarafın· 

dan meydanda pl4nörle hın· 

lanma tecrabelerl yıpılmış ve 
çok kolıy bir tekilde mu'flffa 
kıyetle yapılın bu tecrtıbe, genç 
lerlmlze planörle açmanın ko· 
laylığı bıkkındı :bir f lklr ver· 
mlştlr. Bo ıoretle meraılme ıon 
vertlmlıtlr. 

PHar gGnkG merallmden son· 
ra TGrkkaıa mektehlne aza 
yazılmak için gençlerimiz ara· 
ıanda daha blyllk ve genle btr 
alAka baıladığını duyduk. lsmlr 
gençliğinin, kendisin• dGıen VI· 

zlfeyl yapacağı ıllpbealzdlr. 

Arkadaılarım ; yaıımık isti· 
yoraak, Yace öaderln gneter· 
dlğl yolda llerlle1J1ek letlyoreak 
hepimize birçok v111fe dllıer. 

Hele TOrk gençltğl ! Bu nzl· 
feoln en bftyGğll 11na dftıer. 

------------------------

Menıob oldo~on blylk mil· 
letf; yalnız harb eahıeındı, 

yalnız 11vaı meydanında değil, 

lkııııdi Alem rekıbetlerlnde de 
üıtftn gitmek için, Sfloln için 
ortıya konan, bu nimetlerden 
lıtlfıde etmeltefn. 

Eger yapılın bGyllk eaer, 
onun mebdei tıafandın sana 
emanet edllmlııe bunun bir 
tek mAaA11 nrdır: V aılfenl yı 
pacağıaa emniyet edllmlıtlr. 

Tark gençliği; Hnı daıen 

vazifeyi nokHnııı yapıcığına 

inancımız vır, ıea bn emniyete 
IAyıkııa. BGyGk hedefe varmak 
için dormıdan, dinlenmeden 
lrnıacak ve çalışıcakeın. 

Mubakemeılz car'et, tedbir· 
9lz bOr'et ne kadar faydleıua, 

cftr'etılz bir mantıkla inaanlyete 
ve bıtk• milletlerin loeafını 

gllvenmek te bodılalıktın baıka 
blrıey değildir. 

Y aıamak, ıeref le yapmak 
ve tarihteki emeılılz yerini 
tatmak lıtlyen bD7Dk TOrk 

Çekoslovak 
konsolosu gitti. 

ÇekoıloVlkya Ankara ıefı· 

retbaneel baıkltlpllğlne tayin 
olanan ıehrlmls Çekoılonk 

konıoloıa dfta sabah Ankara'ya 
hareket etmlı, lıtaıyonda nll 
ve belediye relıl tarafındın 

teıyl edllmlıtlr. 

At koşuları 
lzmlr huıuıi ldareılnln yal 

lak ilkbahar • at yarııları pazar 
gftnG kıımen yağmurlu geçen 
bir havadı yapılmııtır. llkb•· 
haran son koıulırını gôrmeğe 

gelenler epey çoktur. BllhHıa 

ikinci koıo çok heytcınlı ve 
ılAkılı olmoıtu~. 

Avkat 
Mustafa· Monir 

Tayyar Ş. Çullu 
Y aaahanelerlnl Gazi bol Hra 

21 numaralı binanın Gıt katına, 
( Yeni tuhafiyeciler çarıııı ) 
aakletmltlerdlr, 

.. 

Aydm'dan bir manzara .. 
Aydın, (Boınıl) - Bir yıla 

yıkın bir aamındanberl ıôotlk 

bir halde bulunan Aydınıpor 

kolObft Oç gftndOr tekrar fH· 
llyete geçmlo bulunuyor. 

Evelld gan Bılkevl Hlo· 
nanda toplanan kongrede bir 
çok yeni ftyeler ve bu arada 
Aydın"an en aydın Bayanlara 
da görGlüyordu. Gelmlııt ve geç· 
mit tızerlnde epeyce hararetli 
konoımılar oldu. Yeni yönetim 
korolu ıu ıar~tle ıeçlldl. 

Baıkan defterdar Nafiz Ton· 
cer, genel ıekreter Mazbu, 
sekretn TAhlr, Sıyıımın Nuri, 
aye Ramlbe Emin, CelAI, kap· 
tan Sıtkı. 

Baıkan Nıf iz Tuncer, yıl· 

lırca Muğla ve Aydın ıpor bGI· 
gekrloln bııkınlaklarında, Balk· 
evi ıpor ıabeısl batında bulan·. 
maı spor alınanda değerli hlz 
metleri gôrtılmGı bir arkıdaı· 

tır. Diğer arkıdaıları dı ayni 
karakterde tanınmıı klm1elerdh. 

Çocuk balosu: 

7 Eylıll ilk okula çocuk haf· 
tasının ıon gGnl Bılkevl ıalo 
aundı bir çocuk baloıo verdi. 
Balo çok eğlenceli 'f8 neı'ell 

geçti. Saat 20,30 da çocuk.lıran 
danı ve numaral1rı bitti, on
l1ran yerlerini anı, babıları 

ıldı, fakat ondan ıonra kft· 
çllkler meydanı btıylklere boı 

bırakmadılar. 

- Bu blılm gftn ve bılo · 
muzdur? 

Dediler. Gece yıraıını kadar 
daneettller, eğlendiler. 

Şehir meclisi : 
Aydan ıehlr mecllıl enelkl 

glnkll toplaabıında 936 flnan· 
sel tehir bildceılal çıkardı. BGd· 
ce 113,700 llrı nrldat ve mıı· 

raf la olarak mCUnaılodlr. 
Maıraf bGdceılnde 25,000 

lira belediyeler ve emllk ban
kılırı yıllık tık.ahlerlle beledi· 
yeler ve cumurlyet merkez bın· 
kaları lıtlrak hl11elerlne 20 
bin lira ıo teıl11tını· 4ı600 llr1 
elektlrlk yedek motörtlne, 7000 
lira yeniden dikilecek elektlrlk 
direk ve çekilecek hatlara, 10 
bin Ura memleket belediye his· 
metlerine, 2500 lira halkevlae 

·ve hayır kuramlarına 700 lira 

" ~on Mektub " 
Ve 

" Genç Rus kızı 
Aryan ,, çıkıyor .. 

Blrlnclıl, Feridun Oıman'ın 
çok gilzel bir hikaye deqıetldlr. 
Diğeri de nef Is ve tercftme bir 
romandır. BagClulerde ply11ıya 
çıkacaktır. K.arllerlmlze ta~etye 
ederiz. 

Torkepor korumana ayralmııtar. 
Şar knrulo teklif olanan 

bGtçeden 35,000 llr1 indirerek 
bütçenin hafif olm11ını temin 
etmiştir. Bu 35 bin liranın 25 
bin Uraıa Bayındarlık babalı· 

~ından ~u için ılanacak parı 
10 bin liradan ilgenel kora · 
landan ıo için konulan 20 bla 
liranın Ugenel kurulunca 10 
bfn liraya fodlrllmlştlr . 

Menşe şanlı ııdetoamesi 
Memleketimizden yabanca tll· 

kelere ıevkedilmekte olan mal· 
ların ihracından enel Tlceret 
odalırındandan meoıe ıahadet· 

nımeıl ılıama11 14zımgeldlğl 

hakkında lkıı1ad VekAletlnden 
ıehrlmlzdekl alikadarlara bir 
emir gelmiştir. 

Vekaletin 25 ·3· 936 tarlhll 
olan bu emrinden sonra ihraç 
edllmlı, fakat menıe t•hadel· 
nımeel alınmamıı olan mallar 
hakkında dOo Ticaret odııına 
yeni bir emir gelmlıtlr. Bunda 
bu tarihten itibaren menıe t•· 
hıdetnımeelz ihraç edllmlı olan 
malların 'flılyetlnln tf'tklklne 
devam olunduğu ve bu huıuıtı 
tarılıcak neticeye intizar edil· 
meal lbımgeldlğl blldlrllmlıtlr. 

Torkiye Milli 
Sigorta Şirketi 

Fena vaziyette mi? 
lıtıabol, 4 (Ôıel) - Tir· 

kiye milli ılgorta ılrkeılnla de 
lf Ilı eden Fönlke ılrketl gibi 
fena vaziyete dOttDğll haber 
alaodığıadın lkta11d Vekiletl 
ııbklkat• baılamııtır. 

laıanbul, 4 (Özel) - lkt111t 
Vekiletl ılgortı tlrketlerlnln 
son v11lyetlerlnl tedklk için, 
bakanhk tef ttt hıyetl relıloln 
rly11ettnde bir hey'etl ıehrlmlze 
göndermlıtlr. 

Istaubul'da 
1,0rkkuşu açıldı .. 

İıtanbol , 4 ( Özel ) 
TGrkkaıo İıtınbal ıubesl dCln 
Ünlverelte'de yapılın blyGk 
törenle ıçıldı. 5aylevler verildi. 
lttanbol ıabeel için ayrılan iç 
plAaGrle oçoılar yapıldı. Kadı• 
erbk TClıkkuıu'aı kaydolanlar 
pek çoktm. -----
llabeş IJDpara-

' . . tor u ınzJvaya mı 
Çekilecekmiş?. 

Londra, 4 ( Radyo ) - İyi 
mıhl.mat ılın mıhaf il, Neca· 
ılnla Flllıtlae gideceğini ve 
K.adftt ıehılne yıkın bir K.ıbtl 
aul7e1lnde lnslHy• çeldlece• 
1181 1Gyllyorl1r, 
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Adis-Ababa Ateşler içindedir. Ecne- FransızTaribindellk H3- Halk Opereti 
b · ı d f: . Ve Halk Seansla 

ı er eo Tele at Çoktur. Sefaretha- dıse: Sol Cenah Kazandı. Birkaç gnu. kad•r Elh•'"" 
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- Başı 1 inci sahifede - raher mecllılo yeni hattı hare Operet hey'etl, halk için bılk 
Leoo Blom, Populer'de neı· keılnl anlamaktır. . ıeıneları yapacak, ayni oyoııl" 

- Başı l inci sahijede -
adllenler hıılyao'lar tarafından 

korıua11 dtzlleceklerdlr. 
Londra, 4 (Rıd10) - Adle· 

Ababa'dıo İnglllııı ıef iri Slr 
Bartun'dan hariciye dalreıfoe 

yeni haberler gelmlitlr. 
Asiler, A vrupılıları aefıret · 

hanelere getirmekte olan sefa · 
rethıne kuvvet vasıtalarına alet 
etmlılerdir. Vaziyetin vehametl 
haaablle İnhlllz sefarethaoeein· 
den gönderilen • kamyonlar. 
Amerika ıefırethaoeelnde balo· 
nenlar da lnglllz ıefaretbane· 
ılne getirmişlerdir. 

Amerika sefarcthanesine hü· 
cum: 

Londra, 4 (Radyo) - Ame 
rlka'nın Adla Ababa eefaretha· 
nealne taarruz etmiş olan hey· 
dutlar, ıefarethaneyl tahliye 
edllmto aaomıoladır 

Haydutlar, tlddetll bir mil· 
dafaa Ue kartılaolıkları için 
ric'at etmlolerdlı. Haydutlar· 
dan birisi ôlftm dereceıludt 
yaralınmıthr. 

Amerika hGkumetl, Adlı· 

Ababa sel lrJne vaziyeti t~hll· 
keli gördGğft anda Habeılnenı 

terketmeelni telgraf la hildlr· 
mittir. 
Ermeni ı·e Yunanlılar öldürüldü 

lataobul, 4 (Özel) - Impa 
rator paytahtan ayuldıktın ıon
ra, aıller aıker ve pollııler ta· 
rafından ıerkedllen ellAhları 

Hptetmlıler ve ıehirde. haydod 
lağa balamıılardır. Birçok Av· 
rapıhların mağazaları yağma 

edllmlı, kendileri ve bllbee11 
Ermeni, Yanın ve Ruslar dftk· 
kAnlarında ve sokaklardı ôldd· 
rGlmClıtar. Ba aradı çıkan bir 

1 
yangın genlılemlı ve ıehrln 

dörtle Clçft yeomıttlr, Belediye 
poııane ve ealr bGyük blnalarlı 
n11arlar mecllıl ve Necaıi'nln 

ıtatayı k41 olmaıtur. 
Yabancı servet kalmamış gibi: 

Londra, 4 (Radyo) - · Royter 
Ajansı, Adlı AbıbMda olan vak'a· 
ları l111h etmektedir. 

Amerika ıefırethıneeln iltica 
etmlı olanlar da otokarlarla 
İnglllı ıefaretbaneslne aevkedll· 
mlıtfr. 

Adlı·Ababı'nın merkeıl ha· 
rab olmu~tor. Yollardı birçok 
maktuller vardıJ:· 

Y ıbıncılırın servetleri tımı· 
men mabvolmottor. 
Sef arethanemizde ölenler: 

Loodra 4 (Radyo) - Royter 
ajaaııua göre, Adlı Ababa'dakl 
kanh ve çirkin hıldlselerl, el · 
urdaki Gala kabileleri yapmıt· 

lardır. Sefareıbaoelerne bile bir 

-zamao için korku ve teliı hl· 
ııl almuttur. Tftrtfye cumurl· 
yeti ıefarelbaneei çok zarar 
görmOı ve ıefarethanede bola· 
nanlardao beı klıl öhnfttUir. 
A vrupa'lılardao 20 maktftl ve 

400 mecruh olduğa 'söylen· 
mektedlr. 

Adla Ababa 4 ( Radyo ) -
Yağmanın sonu geJmlı.ı gibidir. 
Sokaklarda mllsellıb haydut 
çeteleri dola,m19ktadır. Mitral· 
yüzlerle mftcebhez bir çete, 
Törk eefereıbıoealoe taarruz 
etml,ılr .. Fakat görd0ğ4 moka· 
vemet flzerloe blrıey yıpılıma· 

mıı.ıtır. f nglllz ıefarethıoeıluden 
gelen imdat kuvveti, hıydutlı · 

rao kaçmaeıodan ııoora yetl,miı 

ve sefaret erkllolDı İngiltere 
elçlllğloe oakletmlıtlr. 

Parle, 4 (Radyo )-Clbutl'den 
gelen haberlere göre, Adlı· Aba· 
badada yeniden yaogınlır çık· 

mıttır. Habeş milli bank:111 n 

gGmrQkler de yanmıtllr. Mer· 
kez kısmı tamamen kal olmoı· 

tur. Yağmacılar •tırdıklara eı· 

yalarla birlikte dağlara kaç· 
maktadırlar. 

ltalyın ordoıu henaz Adle· 
Abıba'nın 40 kllometro uza· 
ğındıdır. Şiddetli yıımurlır 

ileri harekatına mani olmak· 
tadır. BGUln yollar bozuk oldo· 
ğundau llerllemek kabil ola· 
mamaktıdır. 

Parla, 4 (Radyo) Frau. 
ea'nın Adlı- Ababa elçlıl M. Be· 
geı'tea gelen bir telgrafta, pay· 
tahtında lhtllAl çıktığı eı.ırayın 

ve tfcareıbaneJerln ateie veril 
dlğl, ııller arHındı arbedeler 

olduğu, ıokakların cesetle dola 
bulunduğu bildirilmekte n ltıl· 

yın'ların ıehre girdikleri .za. 
mın ınkazıudan bıtka blrıey 

bulımıyıcaklarını haber ver· 
mektedlr. 

Elçi lklblnden fazla olan 

aıllerl tard için ltalyıolar tı· 
rafına iltizam edenlerin harb 

açtıklarını ve pekçok ecnebinin 
lUdôğftaCl de blldlrmlıtlr. 

Pırlı, 4 ( Radyo ) - Clba· 
tl'den bildiriliyor ki : Adlı·A· 
baba lıtaıyoa blouıoı mohalasa 
etmek 6zere 2 bölf\k Stagalll 
aeker payıtahta gönderllmlotlr. 

Beırllo, 4 (Radyo) - Bu 
eabıh Adle Abaha'dıkl Alman 
ıtaıamlUterl bir Alman mftfre· 
ztılolo baıına geçerek bir pan 
elyona ghmlt ve borada mahsur 
kalmıt olan 15 A vrupa'hyı el· 
çlllğe getlrmlttlr. 

Ayal mftfreze bundau ıonra 
taharrlyat yaıımıı ve bazı kim 

KATYA· 
Çar'ın Mavi Şeytanı 
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Katerln Dol~orokl'ye hane· 

dllmit olan kııhk 11r1yın bQ&DIİ 
dalreıl, eeaeen imparatoriçenin 
cıeuılarının göz hapsinde idi. 
Boalar, daireye bir ebenin 
glılb çıktıgını, bir de ıftt nine· 
nln geldlAlnl görmftılerdl! 

Ve ... Tabii bu haberler, haeta 
imparatoriçeye hemen haber 
verildi. 

ffıeta kadın telaı ve heye
canlı: 

- Dogın bir oğlan mıdır, 

JOUa ka• au?. 

Olye ıordu. 
V.e ıonra, laıavroz çıkardı, 

hıçkırıklarla ığlamağı baıladı. 

Konıee Babrlnskl, bUAbare, 
imparatoriçenin mırıldaoar gibi: 

- Bu, birinci Kıterln'ln, 

Petro'nun nltanhıınıo lntlka 
mıdır! 

Demlı olduğuna ıôylemlıtlr. 

Çareviç ıe eıdece: 
- Haşımızdı bir bu eksikti! 
Demlotlr. 
Bıokumındın Grandak NI· 

kola, ba baberl kendtılao nren 

ıelerl kurtarmııtır. Birkaç İs · rettlğl bir makalede: Parl Suvar: bu eeıuılardı tenıllith flall•'" 
veç'JI, Fransız, Rom ve Erm"'nl " Emniyet ile ıöylfyebillrlz kl Soıyallet ve komaolıtlerln oyoıyacaktır. Operet lçfo f ı•t 
ölm0tl6r. ı\ıtler Alman mdf. intihabat partlmlztn tam zaferi bo zafer, memlekette amele lar da azami ucuzluk yıpıl 
rezesloe taarruz etmemltlerdlr. ile netlcelenmlıtlr. bıkkıDln hayok 11tırabından mııtır. 8o9oıi koluklar bir 

" Franeı• milleti, arıo ve L 11 Lf bl ı· b J"o' 
ElçlUk te mftdafaa tertibatı ahn· doğmuıtur. çu.. re, mev.. r ıra, a • 

temayftlftnft 11rabatlı göster- 75 kuroıtur. 
mııtır. 

Londr1, 4 (Radyo) - En 
eoo gelen haberlere göre, Adls 
Ababa'da vaziyet 11lAha doğru 
gitmektedir. loglliz aefaretha· 
nesinde lklblo ve Franıız ıe · 

farethaoeılne 1500 ecnebi hl· 
maye edilmektedir. 

Roma, 4 ( A. A ) - Bilttln 
Italya ileri kuvvetlerin Adla· 
Ahaba'ya girdiği haberini he· 
yecanla beklemektedir. Dün 
aktım Termarher boğnının 

bftyQk mCltk61Atlı gecllmlt ol· 
doğu haberi zafer heyecanını 
artarmııtır. Otomobil kolu 
3700 metre lrtlfaındakl bu bo· 
ğ11zdan geçmlt ve diğer bir 
yoldan yaya olarak llerllyen 
kuvvet ile iltisak peyda etmlt· 
tir. Bu koevet Hıbeı htıkdmet 
merkezinin pek yakınlarında 

holanmıktıdır. 

Vıtfngton, 3 (A.A) - Ame 
rlka'nın Adlı-Abıba elçisi kadın 
kadın ve çocuk 30 rom ile 
Rueun da Amerikan elçiliğine 

eığandıklaranı, Çankcı asilerin 
eline daımeden diğer bet hangi 
bir elçflf ğe gide mi yecek bir 
vaziyette kılmıı olduklarını 
blldlrmekledlr. 

Amerikan elçisi lıyandan 

evvel İmparatorun yanında zev. 
ceel, kızı ve 12 yaıındıkl prenı 
Makonnen ile Bırrar prenıl 

oldo~o halde trenle Clbotl'ye 
hareket ettiğini ve imparatorun 
Kudftee gitmekte olduğu Hn· 
nedlldlAlnl blldlrmlotl. Ayni 
telgrafta fD tafellAttı mevcuttur: 

Y aagın, yı~ma ve tClfek ateı · 

lerl geceleyin Habeı bClkdmetl 
Adlı Abıba'dın ayrıldıktan ıon· 

ra bıılamııtır. Şehrin belediye 
daireleri de yanmakta olan hl· 

nalar anııodadır. Şehir içindeki 
bGtClo telefon mubaberatı kesil· 
mittir. Diğer elçlllklerle mek· 
tublar vaııtaelle temasa gelin· 
meye çıhtıleyor. Polfı ve ıe· 

iterler tarsfındın ıehlrde bara· 
kılan m6hlm mlkdardı Ulfek 
ve cephanenin 111lerln eline 
geçtl~I 11nnedlllyor. Şehrin 

b6yGk postane blnaıı da aletler 
içindedir. 

Deniz lisemizde yeti· 
şenler gemiye geçtiler 

latanbul, 4 (Ôıel) - Hey
beli ada deniz Heeelnl bitiren 
gençlerimiz bugan merasimle 
harp gemlelne teeltm edildiler. 

GrandGıee'e: 

- Siz kendi lılolze bakınız! 
Demle, Granddk Serj de bla 

elyatanı: 

Bu kııın luılak earayını yer 
leıllrllmealoe her zaman itiraz 
ettim, fakat Mırl Feodorovnı, 

bana kendlılnl nedimeleri ara· 
sına almakla mukabele etti. 

Şeklinde lıhar etmleıir. 

imparatorun kızı, dGıee d'E 
donborg da kardeıl çarevlç'ten 
aldığı mektupla uzlyettcn hı· 

berdar oldu. 
Bu mektob oöyle baılamıeh: 
"Kıılık aaray ahmndakl H · 

gın kısrak ..... 
lrılca nıehaf lll telaı ve 111 

blytt içinde kalmıştı. lmpara· 
tf\run bu çocok baeebite Kate 
rlo Dolgorokl'nlo mallk4oele· 
:dol kendisine yeniden temin 
edeceAloe bOkmedillyordu. 

1 1 B b 
Entraoııijao: 

m et r. o oeueta artık mGza· İlk temıtl (Halime) dlr. Sı 
L A L d i d "Soıyallatler 72 meb'uslok .. ere ve muaı .. ııa a cı ı e· ile Florya, Çardaş, Telli Tofll 
&ildir. Artık faaJlyete geçmek dahı kaz11odılar. Buna değil, L 
fi ilk haftanın programını teP 
zamanı gelmlttlr. ne ııuretle hareket edeceklerine etmektedir. 

"Partimi•, hOk:umet ve idare ehemmiyet vermek IAzımdır. 
mee'olfyetl Qıerloe ılmığa hı· Sollar, hakdmeti ellerloe al· 
zardır. mıkla kldaelerlnl de tatbik et. 

Mecliste ıoıyılletler artık ek· mek . cihetine gidecek mldlrle? 
aerlyete maliktir. Bunun lçlo, Bono da zaman Söaterecektlr.,, 
halk cephealolo hftkumet teı 
kiline meclis heyeti omomlyeal 
itiraz etmlyecektfr. Ve Fransız 
ıiyaeetlnl idare artık bize tevcih 
etmlıtlr.,, llemlıtlr. 

Pırlı, 4 ( Radyo ) - Son 
ve meveuk haberlere g6re M. 
Sıro kabtoeel yerinde kalacak· 
tır. Salı gOod ık:tedllecek ka· 
bloe lçtlmaauda kat'i vaziyet 
kararlaıtarılacaktır. Belki kabl 
neye dahil olup da bu lntl · 
hapta kazıomamıt olan bakan· 
lırın yerine başkalın seçile 
cektlr. 

Parlı, 4 (Radyo) - Çartam 
ba gana Comar relıl M. Leh· 
roo'un rlyaeellnde Ellze Hra· 
yında mGblm bir kıbioe içtimaı 
yapılacaktır. 

Parla, 4 (A.A) - Sol cena· 
hın muzafferiyeti her türltı lh· 
tlmallerlo fevkine çıkmııtır. 

Sabahleyin ııaat 16,30 da 618 
meb'oeluktan 614 anao neli· 
ceal 6ğrenllmlıtl. Sol cenah 
Franeıı cumurlyetl tarihinde 
ilk ve en konetlt fırkleı olı 

cıklardır. 

Parlı, 4: (Radyo) - Gazete· 
ler henGz intihabat üzerine 
mtıtılea yClrfttme~e vakit bula· 
mamıılardır. 

Pötl Parlılen gazeteıl: 

"lt'ranea'da bClkClm ıClren lk· 
tıeadi buhranı, lıelıllğl kıldır· 

mığa ve beynelmilel elyaei mee 
elelerl halle çalaımık l&ıımdır . ., 

Noveltıt dö Ltyon: 
"Yeni vaziyet dzerlne parti· 

nln ılyaıetl ne olacaktır? Yeni 
ekıerlyetlo ıanll naeıl olacak· 
tır? Tam bir ekeerlyet mecllıte 
gene teeufta etmemlıtlr. Bonon 
için beklemek IAlımdır.,, 

• Proyre Jö Ltyon: 
Yeni v11lyet, her partiyi ne 

daıondGğQaft oeıre icbar et 
mektlr. 

Burada intihabatın lhtllllcı · 
lar veya façletlere hak verdlil 
henilz belli değildir. Bize IA 
zımgelen, yeni ekeerlyetle be· 

Kat erin 'in kardeşleri etra 
fındı toplınmıı olan muhale· 
fet grubu da, genç Kıtyı'nın 
bandın böyle c prenaea Dola· 
ponk,, lemini kullınmamııını 
lıtemekte idiler. Fakat bu ta · 
lep hiçbir o~tlco vermemiştir. 

ÇGnkft, imparator, Ruıyı'dı 

11alet unvınlar1n1n mutlak il· 

hlb ve blklml idi, istediğine 

ıııalet hık ve 6avanı bahıeder, 
istediğini de . isterse 1Bırlarca 

devam etmlı bir Qnvın olsun · 

üonomdan n 11ılet haldarıa· 

dan mahrum )ulardı. " 

KGçftk Corc'on doğumu, 

Roaya'da yeni enlkaetlar lhtl 
mallerinl artırdı: Iwparaıor 

Alekeaodr'ıo bu . kızLn nafuzu 

altında Meırotlytt 1140 edece· ı 
ğlne inanmış olanlar, nkıt 

geçmeden nllıbtın imparator· 

Enformasyon: 

"İntlhabıtta kazanmak belki 
kolaydır, fakat Fransa'nıo idare· 

sinde mahlm derlerlnde toto· 
lacak yolu ıeçmek pek gtıçtür. 

"Yeni vaziyet dahil ve harice 
emniyet telklc etmek mecburi · 
yetlodedlr.,, 

Demektedir. 

Parla, 4 (Radyo) - Mesacero 
gazetesi, Franıa saylav ıeçlmln· 

den bahisle yazdığı bir mıka· 
lede, mllll blokun, hazırhkıuz 

bir halde ıeçlme lttlrak ettiğini 
ve eoayıllıtlerlo bundan lıtlfade 

ederek galebe çaldıklarmı ve 
ılmdlye kadar Franea'dı bu 

tekilde aaylav ıeçlml görtUme· 
dlğlul yazmıotır. 

Ayni gezetere, komlloletlerln, 
soıyalletlerl de kendl cereyan· 

larıoa earaklemeslndeo ve Fran· 
aa'da bir anar11l vdcoda gelme· 

ılnden endlıe edildiğini kayde· 

diyor. 

Parla, 4 ( Radyo ) - Saro 
kıbln-ıi bir hazirana kadar 

iktidar mevkllnde kalacaktır. 

Eıkl meb'uean mecllılnln içti-
maının eon g6oCl olan 31 mı· 

y11ta letlla edecek ve o zaman 
relelcumur M. Lebrun, kabl· 

nede en ku netli parıl olan 

eoeyalletlerln lideri M. Leoo 

Blomu c;tığırarak kendisini kı· 
blneyl ıeoklle memur edecektir. 

M. Leon Blomo'n kabine 
teıklllnl kabul edip etmlyeceğl 

belli değildir. Soeyalleıler Umu· 
mi harpıeaberl kabine ıeıkl· 

llnden dalma içtinap etmlt 

Jerdlr. 
Parlı, 4 ( Radyo ) - Frau 

aa'nm Karpl ely1&etlnde es11lı 

de~ltlkllk olmıyıcaktır. Ancak 
ekaerlyet k1111nao kom6olst 
pırtlalnln Moekova ile Parlı 

ırasında eıkı bir birlik yapıl · 

maeında Amtl olacağı anlatıl· 

maktadır. 

lok makamını lıgallnt fıtemekte 

idiler. 
• • • 

Çar Alekeındr'a verilen rı· 

porda bu cihetler btltftn tafal · 
IAtlle zlkredllmlt bulunuyordu. 
imparator raporu sonuna ka · 
dar okudu, omuzlarını allktl, 
haf lfçe gOldG Te aonra gene 
eıki 111ldt halini aldı. Kağı

0

dı 
aldı ve yanmakta olan sobayı 

attı. 

Sonra. Koltuğa adım akıllı 

dayandı, ayaklarını uzattı ve 
gözlerini biran için kapattı. 

Saat dokuzu vurdu. Bu aaat 
imparatorun " ceheon~mdrn 
cennete " geçmesi zamanı idi 
ve kalktı. 

GdmOt mabmozlır1010 1Jıkır· 

tısını bile menedecr.k derrcede 
- ~)onu Var -

Çocuklara yardı T1 

Nf1Bn ayı içinde çocuk e•lt 
geme dlıpanıerlode (320) H 

çocuk muayene ve tedavi "' 
mlş, tllçları da paraeız veri~ 
mletlr. 

23 Ntearı çocuk bayramı 111 

oaeebeılle ilk okullardaki f• 
tatebeye ( 300 ) merre öol 
kumıt dağıtılmıı, 57 fakir ç' 
cuk glydlrllmlşrlr. İlk mekl 
khaplarına konulmak oıe 

500 kitap hediye edllml1J, 
annenin doğurduğa ikiz çoc 
laran gıdosı da temin edllmhdt 

Hakem Esad son 
maçı nasıl anlatıyor? 

Lise ve Karatat orta mekte 
maçını f dare eden hake 
K S. K. h Eead'dao dan, 
maçın hldlıtelerlnl ve umo 
icaplarını anlatan bir mekl 
aldık. Yazı fazlalı~ı dolayı.ı 
netrlol yarını bıraktık. Ô• 
dileriz. 

Sıhhat meclisi 
VllAyet Umumi Sıhhat IJJ 

Uel, yarın eaat 10 d• vilAye 
Vail Fazlı G6leç'ln b~şklO 

ğıntlı toplanacak ve bu ı 

lıntıyı lzmlr'd.,kt batan H• 
Cemiyet ve TetekkGllerl bef 
lerl lttlrak edeceklerdir. fo 

lantıdı ıehrlo ve vll&ye 
Umumi eıhhıt itlerinden b• 
dllımeğe m6steld ve dfttlO 
kadınların korunmaluı ve k 
tarılmaları, bunlara it bal 
maıı hakkında da görtloülec" 
tedbirler alınacaktır. 

Jimnastik şenliği 
19 Mayısta yapılacalı 

Maarif Vekılletlnden şebrldt 
Maarif mDdGrlOğftne gelen 
telgrafta ortımektepler jhuO 
tik şenlfğlnlo 19 Mayısta y•f' 

' maaı blldlrllmtıtlr. Torklye 
kurtaran Aıauırk, 19 Mıy• 
ilk defa Sımaun'a ayak baım•f 

Musiki dersi 
Haber aldığımıza göre, 

ııyıka C. O. partisi teıkl1Al1 

bağlı Soğok:koyo ve Bahırl 
ocağı musiki kolu tarafın 

15 Mayıs 1936 tarfhlodeo ı' 
haren pazarteıl ve perşeOJ 

gaalerl akıamlau aaat yirmi 
yirmi iki buçuğa kadar mece' 
muıtkl dereltrl nrllecertlr. 
ccaklardı kayıd muameleel 1>-" 
l•mııtır. 

Nazilli'de kooteraJJe 
Nlıanın 30 oacu perteO'., 

günCl aktamı eaat 20,30 
So'yel profeı6rlerlnden Abl 
tardından Nazilli B~lkevl I~ 
taama Hlonundı genel 

konferans verildi. r! 
Mevıu (Toprak, temel, be1 ~ 

ve ln .. at gibi) çok geoit İ 
çok önemli idi. Sıloo b•f1 

bıea dinleyicilerle doldu, t•~ 
Yer bulamayıp dönenler, ~ 
dandan dı bu fıreattan tıd fi 
deye koıanlar •ardır. K.oll 
rana iki aaat ııtırdCl ve 

ılkıalaadı . 
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; Lik Maçları 
.. 

lzmirspor 6 · Göztepe 2 · K.S.K 3
1 

· 

Demirspor Da 2. 

Okullar satın alma komisyonu baş-
kanlığından: 

Kız Uscsiade y•ptmlacık olao 77"}, lira 71 kuroe Keşif be· 
delil clmn11tlk ıoloou loşHllnıo 4,5,936 tarlhlndo yapılın açık 
tkılJtmeılade lateklt çıkmadığından bu tarihten itibaren bir ay 
içinde pızarhkla ftılerllecektlr. 

1~aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
İzmir şekerciler çerııııoda 20 uomıradakl lmalAthıoeml iz 

mir E9kl Bltp11111 Suluhan civarında 1 numınya nıkletll· 
~imden sayın mGeterUerimln elparlelerlnl yeni ıdreatme ver· 
melerlnl Hygılırımlı bildiririm. 

Gıizel lzmir bisküviı fabrikası sahibi lstanbullu 

Ismail Hakkı 

PHar glntl Llk mGlıbıkuı 
ten ııkıcı bir hava içinde 
l•çlrdlk. Seyirci çok Hdı. 

IUrtacl oyan Buca · Bornon 
takımları arHında idi. 

leteklller keolf ve şartnameyi görmek 6zere hcrgGo kız Hee 
ılae n Oetcrme gtınlerl olan her çaroımba gGoO Hat ooaltıda 

KGltGr dlrektôrlftğtıde toplanacak komisyona yftıde 7 ,5 teminat 
ahtlırı ile bu le için Nafıa dlrektôrlüğftndco ihale gtıoftoden ıe 

klz giln evelkl ttılble ahn16ı~ ehliyet nılkalın ile birlikte mfl 
nefeıle bıolıdıkları gibi oyna . rac11tları. lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilanları 
mıolardır. Göztepe'lller lıe oyu· ------------------------

BarnoH ilk dakikalarda 
birbiri Clıerlne iki Myı kaHndı. 
l'ıkıt faik oyana idame etti· 
teraedl. deTreyl ıacak 2 - 1 
Olarak bitirdi. 

Wnal dnrenba daha ilk 
claklkalannda 6c;Clnc6 golCl 
k.unmakla benber Baca arka 
•rkayı iki golle mabbele etti. 

Denenin bltmeılne 1 O da· 

kit. kala Baraota ' Clncl Ye 

g.ilblyet Hy11ını çıka ;eh. Haca 
.. •Jıya ltlraı etti, te Mh•· 
dan çekildi. Hakemin baıı 
IGrflt batala11 nrcb. Faht 
OJUnan lallcamım bo.aa, ha· 

[)f! tlel mldabaleler olmaııar. 
Yıpdan ber iç mtlMbabda 

a.t1 .. 1111111ak Hrdı. Me1elt uat 
13 de ba1lam111 lhımtelen 
l .S.K. · Demlnpor maça tam 
~ ı .. t, hmlnpor·G6stepe maçı 
.. J>lr bir ıHt yirmi dakika 
loan ltaıladı. Ve ikinci maç, 
hakemlikte tecrlbeals bir lda· 
teclnla eline nrlldl. 

K.S. K · Demirıpor: 
Maç, takımluın mltekabll 

•kınlarlle baıladı. Demlnpor 
ilk daklblarda flllk bir oyan 
oYaacb, t.•at 6natlardaa lld· 
lede edemlyorda. 26 cı dakl· 
kıda K S. K eoldaa lakl .. f et· 
11rdtAI bir akındı bir gol b· 
"11cb Ye deneyi 1 O lehine 
l.itlrdl. ikinci dnrealn 4 el 
._lkuında Dıımlnpor peaal· 
hdan makabele etti. 

K.S.K. ıs inci dakikada Hlk· 
lllet'ln ayaıne benberllll boı 
da. Demlnpor 30 unca cbıkl 
k1t1a ml•••tı temin etti, fakat 
as inci dakl~ada K..S.K. 8 ClncCl 

alı .. JlllDI da çıkanı, oyana 3 2 
~ndı, 
~pe-lzmir1por: 

Ba oyana idare edecek ha· 
ke111 gelmemlfll. Yerine hakem 
lllı:ten aalamıyan fakat çok te · 
llllı bir ıporcu olan Demir· 
'l»or'la LCltf Cl Cemal hakemlik 
hpıı. Oyan lımlr1por'on 5 da· 
~ika kadar dnam eden eeri 
•kınlarlle bıoladı. Do dakika· 
.... ıonn GGztepe'lller oyono 

~--A• manffak oldular n 
•acı dakikada oyaıua11 ilk ıa 

he.aı yapblar. 14 inci Dakl · 
....... mltekabll akınlar ıra 
"-da Jımlrlpor penaltula11 mCl 
"••ta temin etti. 

CGıtepe'lller daha teknik oy· 
~)orlardı. 20 inci dakikada 
'-'i'ın •1aıından ikinci ve 

.... ••J•la11aı kHandılar. De• 
te d G t~ e 2 l 6stepe •ehlne bltıl. 
ıt. ilci denenin dıha on birinci 
ı kikuanda mllınaı temin eden 
::•rıporla'lar 20, 33, 38 ye 

• 
inci daklkal11da daha dGrt ,, 
•tarak oyunu 2 6 gibi bO· 

bl ~bir farkla kHandılar. G6ı· 

llt ~ ~ birinci [d.,.,rede fetkaJtde 
ttfl •,'-dı, fakat bHı fırHlları 
,,,1 Olrdı. 

• jf ~ GGatepe•lllerln bıtHıı bir iki 

~ --:•nın hakem tarafından 14 
,.-,,,,,_ '41.t•a. yere keıllmlı ve kale· 
~ ._. lota bataen yaralanmıı ol · 

'- a da mabakkakbr. Fakat 
dı •ar ki, Jımlnpor'lular 
.. allaı7eılae •aclu tim 

nan 20 ince daldkl11ndın ıonra: 
ıamımlle yorolmuolardı . 

Ayni kullplerln B takımlar 
maçlartndı&n yalnız Demlrepor· 
K. S. K. maubakaaı yapıldı 

n oyuna K.. S. K.. takımı 2·0 
kuandı. Ôtekl öyaalarda Boca 
n lamlr1por takımları ıahıya 
gelmedt3lnden Barnava Uue1ya 
G6ıtepe'de lsmlrepor'ı eere· 
mont ile galip geldiler. 

Mektepliler 
Maçı Hadisesi. 

••••• 
Karataş orta mektebi

nin iddiası başkadır 
Camarteel gGaQ K.arataı orta 

mektebi ile hmlr lleeıl takım 

tarı arunada y•pılan maçta bası 
btcllleler olmoı Te hakem K. 
S. K. la E•t, Karal•f takımın· 
dan iki oyaacoyo çıkarmıe, 

neticede oyana, lımlr ltaeıl le· 
hine bltlımlott. K111taı orta 
mektebinden eeltblyettar bir 
Hl, gasetemllde ba huıaııa 

çıkaa ıpor hıberl hakkında 

ooaları ı~ylemlotlr: 

Oyunda blılm çocuk · 
hırın kaıdl hareketler yap 
tıklan do~ra değildir. Bunlar 
kaqahkla bir tahrikten dotmaı 
Te maaleeef hakem, tanfglrll~I 
ve ldıreılzllAI ile bu bıtdleele 
re eobeblyeı •ermlıtlr. Blı hı 
kemden, her iki taraftı bo 
ıekllde h11ekeı edealerln tec· 
ılyeılnl lıterdlk.. Stıhıya nkl 
olan ıehacClmde bir tılebemt· 
sin aabıtıdın karakola ee•kl de 

dotro dejlldlr. 
Oyanan bosolmaıı Clserlne 

her iki taraf ıeylrcllerl ıahaya 
gtrmlılerdlr. Bu meyanda, mn· 
aaobalu talebe de girmek itte· 
mlı, zabıtaca mOmıaHI gör· 
mGotClr. O da: 

- Y alaıı beni değil, dlter· 
lerlnl de çıkarmılııaı! . 

Cnabıaı nrmlotlr. Bıoka 

blçblrıey yoktur, bo talebe 
kapıda ıerbeıı bırakılmıohr. 

Oyana idare eden ve haber· 
lerl nrea 11kadaolarımız, iki 
mektep gençliği aratıadakl 

ıamlmi mClD11ebetlcrl de n• · 
zarı lılbıra ılmıl• ve ba· 
non fena bir tekle glrmeel· 
ne mı\al olmığa mecburdur· 
lar. Lleenln t•mplyonla~ana 
gellaee; bu, beni• ıahakknk 

etmlı değildir. ÔnCl..;azdekl 
haha Buca ile karıılaıacaktır. 

K.aldıkl, biz, bu hoıaııa fe· 

dereyon• baı•ararak gördClğft 
maı hakııahğı arayae1&11. ogiio 
11hada llıe mualllmlerlnde Gazi 
Kemıl ile dlğflr beden terbiyesi 
mualllml Kemal, yard mddftrl 
Şerif, lamtr Halknladen Ah· 
med, Altay'dan Vahap, Ahı· 

aordndan Maıtda da nrdı. 

Onlar da bu buıoıtıkl m6oa· 
hede ve kan11tlarını ııöleyebl · 

lirler. . Blı iddia edlyoros ki, 
hakemin karanızh~ı, tdareıılı · 

UAI n bltard lığı bu btdlııe · 
lere eebeblyet •ermlotlr. Suç, 
bizim talebemlse tevcih olu· 

namH 
'ralebemlsden yara, bere 

içindedir, lılmlerlnl de 11yı· 

blllrb: 
850 Mebmed, 93 Abdi, l88 

Met. Mv. ııat. al. komlıyooondan: 
1 ~ 4.24 ten 73 oktanlık benzin kıpılı zufla ekılhmeye 

2 
3 

konmuotur. Hcpelne biçilen ederi yaz otuz dokuz bin 
dokuz yla yirmi Ura ve ilk temlnıta 8246 liradır. 
ihalesi 16 ·5· 936 cumartesi gGnl 1111 11 dedir. 
Şutnameııl 700 koru~ı ko. dan ahnır. 

1eteklller kanuni ıemlnatlarlle birlikte kınuoun 2 n 
Dçlncn maddelerinde y111ıh belgelerle birlikte tekllf 
mektupların ihale saatinden bir &Hl enel M. M. V. 
Htın ılma komisyonuna vermeleri. 

1106 . 30 6 10 15 

Mıı. M •· ut. al. komlıyonondan: 
1 - Mat. Mv. in göetereceğl yerde 1770 lira '3 kô:ruo bedel 

keelf 11 loo11t açık eksiltme ııoretlle mtınakauya kon· 

moeıor . 
2 ihalesi 16 ·Mıyıa · 936 cumarteel gtıotı ıa1t 10 da iz. 

mlr'de kıelıda Mıt. M•. ııat . ıl. komlıyonuada yapıl•· 

3 - Teminatı movakkate akçesi 138 liradır. 

4 - Ş11tname Ye kefifaameel her gGn komlıyonda gôrClle· 

5 

6 -

btllr. • 
lateklller Tlc11et odt11nda kayıtlı olduklarına dair nıl· 
kılarlle lbıleden en az ıeklı gCln enel hmlr Nafıı fen 
heyetinden alaetlları ehliyet n1Uul1rıaı komlıyona 

Aöıtermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye lotlrak edecekler 2490 Hyıh kanunun 2 n 
açancCl maddelerinde .e oırtaameılnde y11ıh veılkaları 
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~ Merkez Hastanesi OperatörD ~ 1 - Bir metresine biçilen ederi 33,93 korao olın ıoo bin 

~ Hutalarını ber gln 15·18 e •adar ikinci Beyler eokağı ~ metre kılıfhk bes Ue bir klloauna biçilen ederi 74 ika· 
- T L - roo olın 30 hin kilo kondura boyaıı mOteahhlı nam 
§ Clra mluyecle Hlonu karşında 78 N.lo moıyenehaae · § 
5 dnde klbal eder. Telefon SSYS := n heaabına açık ekllltme ile alınacaktır. 
•llUUUlllllllllllmHlllUllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 2 ôrneklerlnt görmek n kılıf lık be• ıartaameelnl ı 70 

F 
r koraoı Ye boya o•rtnameelnl paruıı almak lıtlyenlerln oça ÖKSÜRENLER hergCln Gğleılen ıonra komlıyon• gelmeleri. 

Mutlaka (OK.AMENTOL) ökeGrGk 3 Birincinin ilk teminatı 2544 llr1 75 karuo ve lklnclel · 

Yolcularına 
Kolaylık 

AyHhk, Dikili, AltınoH, 

Edremid, Tire, Kulı, Konyı, 
Sallhll; bu ballan yolca yak 
ınklyatı. 

Zinet 
gar1jından her gGn monıısam 
ve emin bir aorette otomobil, 
kamyon ve tene11ahlerle temin 
edilir. 

Halid!. 
Oyunda ilk fnola liseden 

Faruk yıpm1otır, Bizim talebe· 
nla, naııl ukatlınıp yaralan· 
dıldarını da mantlkaa dfte6o. 
mek gerektir. Hakem, açnncft 
oyoncumoıo çıkaraaık leteylnce 
blttıbl itiraz edUmlotlr. Fakat 
b.,rhangl bir ıeelr yıpılmımıtllf 
n hakem, oıalen beo dakikalık 
bir m6ddet vererek bu oyuncu 
çıkmadığı takdirde oyunu tatil 
edeceğini blldlrlDek lt11mlen, 
ııaba kenuında oyunla ancak 
ldartıten alAkadar zevatın f lklr· 
terini mtıoıkaoıya koyolmuet•ır 
vebllAbare kararını tebliğ etme· 
den dtıdak çahp çıkmıo, git· 
mlotlr. Yukanda lılmlerlnl 11y· 
dağımız zevat, •lcdanen ıöyle· 
ılnler, bakeız11k aes çakarmı 
yız. Meı'ele, aynen dedl~lmlz 

eekUde gemlttlr. 

Galatasaray mağlub 
Ankara 4 (Özel) - Galatı 

@ıtflJ tıkımı dfta ikinci maçını 
Ankaragtıcft ile yıptı. Daha 
birinci denede ftıt Gıte aç gol 
yapan AokargflcCl, biri birinci 
ve diğeri ikinci dnrede olmak 
ftıere 1 .. 1 gol yldl n mıçı 3 2 

plib bitirdi. 

tekerlerini tecrO~ 111ılinh:.. alo 1665 liradır. 

ve Pılrje~ ~•Dab'ıo en 6ıtfln 
hir milıbil tekeri olduğunu 
waatmayınıı. Kunetli müı· 

bil iıtiyenler (Şahab Sıhhat 

Silrgtlo Baplan)m maruf eco 
zaoelerden ara11nlar. 

Izmir belediyeMinden: 
Senelik klraaı yetmlşbeo lira 

bedclt mabammeall kareıy•kada 
Soğu ·•uya me•kllnde Değlr
meadığındekl gazino yerinin 

baoıekreterllkteki oartname vec· 
hile ve iki ıene m6d detir. ki· 

r111 12,5, 986 ııah gana aaaı 

16 dı açık artırma ile ihale edl· 
lecektlr. 

iştirak için onlkl llr1hk mo· 
nkkat ıemlnıı mıkbuzullc eôy 

lenengla ve 11ıtte 

g llnlr. 28 5 

encilmene 
I07ô 

Kolık, boğ111, burun 
haıtıhkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Baytork 

Birinci br.yler eo .. 11k No. 36 
Telefon 2310. Hl a668 

4 

5 

Kıhf lak beıln lhıleıl 18,5,936 paurteal g6na 11at 11 
de ve boyının ihaleli ayni gan uat 14 tedlr. 
Ekelhmelere Rlr·~ceklcrln kanonun 2 n GçGncG mıdde· 
terinde y1aıh nılka ve yukarıda y111ıh ıamlDltl~rlle 
blrllktf' ıım lhıle ıHtlerlnde M. M. •· H. al. komi•· 
yoaanda balaamılırı . 1 5 10 14 1107 

Mı. MT. u. al. komlııyoaa rlynetlndeo: 
Comorl,Yet kara n deniz ordaıondı kallanılmık tlıere 1455 

eayıh aakerl memurlar kanaaona ve bnaa alı tallmah huktımle· 
rlne oygan olar1k •o•ğıdakl oartlarla yedinci ıınıf (Aııkerl bare· 
me ıöre ŞO lira m1101 aıll) 11kerl adli hAklm ahaacakhr. 

1 Hukuk mektebini ea •t•ğı iyi derecede bltlrmlo olmak. 
2 1.btlyat zabiti olmak. 
3 33 yaoından yukarı olmımık. 
4 8atkaı•DI geçer b11talığı Te v11lfeelnl gereği gibi yap· 

mağa mani olıbller.ek vocot Ye ılulcı bir 1111111 balon· 
mama. 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

Tam teoe&kGIAtlı bir aıkerl haetınede mn•)ene ettlrl· 
lecektlr. 

Yıbancı ile e•ll olmamak· 
Şeref ve hıyıtyetl muhil bir ıoçtan mutlak ıorellf' bir 

· carımden dolıyı aç ay nya dıba ziyade bıp9e mah · 
kum veya bl\yle bir ıuçtaa tıkfp ıhında bulunmamak. 
Sarhoolok kumarbazlığı adet etmlo komar oynımıı ah 
ltk ve 11lrece Dı\klmll~e yaramayacak bir htl ile dile 
geçmlo olmamak ve bunları pollıı ıahklkatlle ıevılk etmek. 

Nufoı kiAdı ıuretl ihtiyat zıblt ıerhlı teskereel . 
Diplomanın taıdlkll ıuretl mobtaı.r hıl ıercGmeıl. 

Bu ,artlar dıhlllnde leteklll~rlo veelkalarlle dörder adet de 
fotoğraf larlle birlikte bir lıtlda ile en g,.ç 15 Mayıı 936 
gunGne kıdar en yakın Hkerl komotıahklara nya 
ııkerllk etıbelerlne mftracaıt etmeleri. 

28 30 s s 6 a ıo 12 14 

!llllllllllllllllllllllllll~ Doktor ~111111111111111111111111111 

1 A. Kemal Tonay 1 
~ Baıeriyolog ve bulalık, salgın hastalıklar ınaıah.auııı ı= 
=: Dumahane ieueyono kar11e1nd•ki dibek ıobk bapnd• SO UJ'l• 
=: lı e• ve maayenehaneeinde ııabah eaat 8 dan ıkıam 11at 6 ı kadar 
§5 lıutalanm bbal eder. _ 
§5 Mlrıcaat eden hutalara yıptlmın lbımgelen eair tahliUı Te E 
=: mikroekopik maayeaeleri ile Teremli butaları yapılmanaa oevH g6- 5 = rGlen Pnomotorake maıyenehane.uulo mantuaman yıpalıT. == 
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TRAŞ BIÇA 

'l'ürk halkıı1ın malıdır 
Henfiz bir yaşında olan Halk traş bıçağı 

yurdumuzda lıer snuf halkın en çok tercih 
ettiği yegane öz Türk malıdır. 

Onu bir kerre tecrübe ediniz. 
Her yerde tanesi 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

• 

Traş Bı.;akları 
., Bozkurt" ve "Halk" 

~·]arkalarına dikkat ediniz 

SAHiP ,·c DEPOLAHI : 
l ~tanhul Mı.rpııççular Yarım ~tşecl hım Ardıılı Frbnıi vt 

Ml' bmet. İzmir Sulu ban clvannda 6 Ardalı Fr hını ve Mebmr t 

TOPTAN SATIŞ YEHLEHbtlZ: 
Mı· n emen\l e: Ucuzluk bakkallyrel eahtbt Mrhmrı 

Manls" : Huh1al MPbmet • 

Aydan : Ômn Kıiıını Aydlnel 
Denizli : Ahmet Balı.I ve şeriki Salih 

Ödemiş : ~mPn o~olları 
Tlre'de : Şen Yılmaz bakkalfy,.ııl Salih çavuş 

Akhisar : TütüocO ve mü11klratçı Hilmi 

1ZM1 R "ANGORAıı. vapuru balen --llmanamı21da olup Anvere, Rot· -

terdım, Hamburg ve Bremen _ 
Direkt mıl yfikllyecektlr, 
.,SAMOs~ vapuru 6 mayııta = 

bekleniyor, Anver, llamborg --ve Bremenden yilk çakaracıktır. '= 

ikinci Kordon Borsa Clvarmdakl Kendi Bloaaaodıı 

TELEFON: !2363 ___ ... __ _ 
HertnrUi (Banka ve Komisyon) Muameleleri 

Vadeeizlere % 

Yapılar. 
4 
5 

----

------
"ANDROS,, vıpuru 12 mı· -

Mevduat Şartları: A!tı ay vadt:liy~ % 
Bır eeoe vadeh te % 6 faiz verilir. _ 

Bozkurt hıçeğı vt1 ff'lıllllderl: 

-yıeta bekleniyor, 16 mayıea :: Zahire, asam, incir, pamuk, yapak, afyon ve&1lre komlayoncologo yapılar. Mallar geldl · - _ -:. l 
kadat Anvere, Rotterdam, Hım· := ~inde Blhlplerlne en mQsald eeraltle avanıı urlllr. = 
~=~· ... ~:~7.;~ •• rn .. ı. , çın iiı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 11111 1 ç ki Alıp Sa 1 an 1 a r a 1111, 

AMERiKAN ExPORT LINES -
S Nnllll Madran rakı fabrlkleı bir ıene enel son efetem "ExBlBITOR" vapura 20 -:= Qıerlne teel11tını yenllemlo bu suretle içicilere de eıhht ra· mayısa doğro bekleniyor, Nev· = 
:= lu nrmekte bolonmuetor. Vaktlle lmılAtan Ufl gelmeme· 

york için yok alacak. =: sinden mal verllruiyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Retıdlye, 
SPANSKELINJE OSLO ~ Söke, MUAı, Muğlı, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek· 

.. BOSPBORUS" moınra 9 EC tir. Iekontolar aeığıdadır. 
mayısta bekleniyor, Yafa ve S 96, 49 190 koru9luk tleelerde yftıde 20 tıkonto verlllr 
Jekenderlye için alacaktır. = 29, 21 c « c 15 c c 

Vıpurlaun isimleri gelme Jll P. ~ 5 72, 38 c c c: 20 « « 

tarlhlerl ve navlun tarifeleri - 1 r 1 .,~.AJJ.IJfJ. l!!J'f!.:=!'!! li'ı..:!a!:..!.!m!.!!b~· c~~;:;;' ES 22 c c « 14 « c 
hakkında bir taahhGde gtrlel· woıt;- ..-... c:;,.: 11,.ll "- § 16 c « ~ 16 c c 

lemez. telefon No. 2007 2008 =: Boo elaeler N111Ul teslimi 25 11otitltre 3 korueı ılınır 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDA İS 
KUMPANYASI 

"Lil,Y~SES vapuro l mıJıS · 
ta gelip ayni gün BURGAS, 

VARNA ve KÔSTENCE llmıo · 
ları için yilk alacaktır. 

°CERES., vapuru 4 mayııtı 
gelip 9 mayısta ANVERS, ROT· 

TERDAM, AMSTERDAM ve 

llAMBURG llmınlarını hart" 

ket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
0 VINCALAND,. motöra 30 

nl81nda gelip ROTTERDAM, 
BAMBURG, ( Doğra Bremen ) 

COPENHAGE DANZIG, GDY· 

NIA, n ISKANDaNAVYA il· 
manlmrı için yak 11lıcaktar. 

.... 
"' ... 

N~A 
~ , 

r K ~ rLJ / .. O jl ıu 11•' 
1 \ 

ERVICE MARITIM ROUMAIN ------------------------------•! .. "~~.~:ş;· 3 "::; .. ! 2 ;;~~. O li vi er v EŞ o re kas 1 !_ı11111111111111111111Tııı110111ırııık11111Hıı111a111ıvıııaııı11Kıı1110ıııır111u1111m1111110ııııııııııııH111ııııın~ MALTA ve BARSELONE il 
mınlarını hareket edecektir. 

Yolcu ve yOk kabul eder. 
lıtmdakt hareket tarlhlerlle 

nnlunlardald değişikliklerden 

acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazlı tafeUAt için lklnct 

Kordon'da Tahmil ve Tahliye 
hlnHı arkasında Fratelll Sperco 
vapur ıcentılığını mftracaat 
edllmesl rica olunur. 

T.-le. 2004 2005 '2t163 

Teze · Temiz . Ucuz ilaç 
llcr türlü turnlet çeşııleri 

Hamdi Nüzhet 
IHUAT 

ECZANESi 
Baadurok Bnyok Salepçi 

Limited = = 
Vapur Acentası ! Büyük Piyangosu ; 

Cendcll Oaın, Blrlocl Kordon 

Tel. 2443 
TUE ELLERMAN LlNES LTD 

- . -- -§ 21 el tertip bllf'tlerl 11tılıyor := - -~ 1 inci keşide 11 l\layıs 936 dadır. = 
~ BOyOk ikramiye 25,000 lira ve mQUfat 20,000 lh'adır. ~ 

110POT011 npo'o 20 mıyıı ~ Ayrıc• 15.POO, 12.000 ve 10,000 llralık bayük ikramiye· ~ 

Londra, Bul, ve Anveuteo ge i§ ler de vardır. Bu tertibin bllttlerloi takip etmek itin hl ~ 
Up yilk çıkıracıkrır. ~ rlncl keolde btleth•I olmdlden ılın1z. = 

"FLAMINIAN., nporu 22 = Biletler lıiikOmel önftodeki direktörlük = 
mayıs Lherpol ve Suoeeadın 

gelip yak çıkaracıktıt. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

~ gişesinde ve bihimum bayilerde satılır- ~ 
•nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııırııııııııııııııııı• 

lzmir Liman ve şehir hakteroloji 
11HERAKLEA 11 npuru 8 

mayıs Hamburg ve Bremen'den IDÜeSSeSİ müdür)Qğftnden: 
, 

gelip yok çıkuacıktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va 

purlarJD isimleri ve onlon Oc 

retlerin in değlolkliklerfnden mes· 

ullyet kabul edllmeı. 

MOeesesemlz için Ernest Lehz fabrikası mımulAtıodan ıllAt vtı 
edevıt paıarhklı lotlra olunacaktır. Talipler AIAtın cJo&I ve tart 

nımt-alnl aolamık için 9 mayıs 936 ı1rlblne kadar bergiln mfl· 
eBeesemlze mQracaatları ve l 1 mayıı 936 pnarteıl "iınft 11at 

15 te mezkdr mQeneeemtzdekl komhyon m1rlfetlle ihalesi icra 

olunıcıktar. :lO 1 3 5 1096 

= c c: 15 « 2,5 « c 
§ c < 10 -c 1,75 c: c -= Aydın depomuz açılmıotır. Aydın bavıllsl bo yerden lh· = tlyıcını temin edebilir. Aydınpıl11 karouıındı No. 64 
:= Madran mığaaaııı ve rakı imalitbaneıi sahibi == iin 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L 0 ı r i 111m1111111111111m11 

lzmir liman işleri umum modor 
lüğünden: 

Olbaptıkl 11rtoameet mucibince 1936 yılı 811lranı bıtındıll 
1937 yıla Mayıı ıonuna kad1r lımlt llmınıoı gelecek npor· 
tardın yıpılıcık botıltma ve yOldeme lılnden ımbırla vinç ırtl' 
hlımeılle oıtta yapılacık lılere ayrı ayrı f lıt nrllmek Gzere bll 

hizmetler ton beeablle ıçık ekelltmeye koomostur. 
Açık ekelltmı Mayıı'ın yirminci çartımbı gftoft 111t 15 ıe 

llmın itleri umum mftdftrlftğft blnaeındı mOdClrler encftmenlnd' 
yıp lıcaktır. E.kstltmeye girmek için ambarlı vJnç ırası blzmed 

için 2000 Ye oıt işleri için 2000 1111 depozito veya bo miktard• 
banka teminat mektubu vermek ıarttır. Şartnameyi görmek I• 
tlyenler yası lolerl oef lfğloe mftracaaı eylemelldlrler. (1139) S ~ 

Gümrük muhafaza satın alma ko-
misyonundan: 

İzmir gQmrilk muhafaza alıyana alt ııalbıne mevki bır1kasfle 
Izmlr palaıı lttleılinde kereetele mevki bırık11a ve karıntlnad• 

köprO lekeleıl karoıaında köprü muhafıza b11ıkaeı artırma nsollle 
eatılaca.kt•r. Artır mı gftoil 15,5,936 cuma gana 111t 14 te pıı•· 

portla Hhn alma komisyonunda yıp1lıe1ktır. 

Baraka•arın tahmin edilen f latl 37 llradar. Şeraiti komlıyond• 
hergftn görOleblltr. 

leteklller 2490 ııavılı kanun· hflkümlerlne gôre letenlleo veel· 
kalarla yOıde 7 ,5 teminatı munkkltelerlnl Izmlr hhılAt gftOI' 

rilğQ vezneelne tediye edip alacakları mıkbaso komlıyona artıf' 

ma gftnü vumlo bolonacıklardar. 1 5 9 13 1115 ,,,,,,,/ 

lstanbul üniversitesi artırma ek· 
siltme ve pazarlık komisyonuQdaıı: 

1 - Bedtll keof t 35696,25 lira olan hayvanat ve nebat•' 

ensrltftlerloe yapalıcak mobllyeler kapalı zarf uıullle eksiltmeye 

koomuetur. ihale 14,5,936 perşembe 11&t J 5 te rektôrlftkte yap•· 

lıcıktır. Bo işe ah oartoıme ve11lre 178 korooa rektnrlflktel 

alımr. 

2 - Ekllhmeye glreblJmek için 2678 liralık ilk teminat 1'' 
tarmaları ve 5000 liralık mobUye lot yapmıı ve bizzat fııbrllı' 
11hlbl olduklaraoa dair Ietanbul bayındırlık dlrektôr1Gğftnde0 

Ugıt almalara IAzımdır. hteklller o gftn saat 14 te teldlflerl01 

rektôrlOğe vermtı olmıhdırlar. 25 30 5 10 2135·1058 


