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Ask ve Siyaset 

Yeni Tefrikamızı Herhalde Oku-
yunuz, Bugün Başlandı. 

Loliarnocular Aralarında U zlastı1ar. 
Onilçler komitesi, gayri insani harp usu
IDniln kaldırılmasıııı iki tarata bildirdi: 

lngiltere, Habeş işinde Olduğu Gibi 
Fransa'ya Tecavüz Takdirin

Macaristan 
Muahedeyi Yırttyor. 

fıtaobol, 10 (Özel) - Bu· 
dapeşte'deo bebe~ verildiğine 

g~ro, Macarlar da Trlaooo 

muabedeılnl yırtmağı ve yeni· 

de 16 ıncı Maddeyi Tatbik Edecektir (::m;;.~;d:;•kll ••m•ğ• k=~ 
•• F. El .. 

M. Eden bunu söylerken, ltalyan murabbası da M. Madaryaga ile ko· ramı: ..E 
nuştu. Yalnız Lokarnocular içtimaı için geldiğini, evvelce Avenol'on Boğazlar Hak· 

M. Mussolini'nin davetini kabul etmediğini söyledi. kında Ne Dedi? 
Ceoevr~. ıo (Radyo) - Ra· ·y isinin buyük mOtkilllerlr. kartı· 

ne ajaaaanın dipıomııtt mo ' 4 ıae•c•ğ•n• ıakdtr eamiv bulun Bu mes'ele akid devlet· 
hıhlri blldlriyor: mıkrıdır. ler arasında halledilirse 

OoOçlfırln dOnkO loplaotıBı, Baron Alolıl don •"\l•m Lozan muahedesi 
çarşarııba gan&ı.ü gerglollğl ııalt C oevre'ye gı-Jlr gelm,.z, M. 
mııur. Huuun sebebi: Flıodl'!o· .. mOIAkl olmoo n bir bozulmaz. 

1 - loglltere'nlo, muharib l!aat görü~mO~tür. /sıanlml. JO (Özel) - Frrm· 
lere müracHtlı gayri ln•ani Kendlııtne Bab .. ıl•taa 11~ eulb a'nrn Türkiye Hüyiih elçi~i 

harh uaullednt t~rkermelr.rl müuknulo" bıtlayıp bati• ılf. Kamerer başlm lıir yere 
bakkıodakf teklifi 13 IP-r komi· ruıyaca@ı eorulduğu Hkh: ta)İn eflildiği11den yakında bu· 

teehıce kabol edtlmlo ve derhal _ Ben boraya onüçler ko radu,, aynlacnkıır. M. Kamcr·c 
iki tarafa bltdtrllmlştlr. mltul ml"l'lalıl dolıyıetle dr.ğll, gazetelere lu•yanatı<J butuarak 

2 - Delegasyon mabfellul, Lokaroo'colır lçdmaı baeebtle memleketimizden ayrı/maki<~ 
bllbaua Frıoeıı delegasyonu, gel mit btlunuyorum. Maamaf lh, duyduğu teessürü ızlıar eyle 
Lord Eden 'tn 13 ler komhr.ıl M. Madaryaga, bu busottıld miş ve boğazlar mes'cfosine 
buıarandakl beyanatını mOeald meealslne devam r.deblllr. yal · temas ederek; 
tarıılamıııır. 

M. Eden bu beyaoataoda, 

Ha~t meı'eleılode olduğu gibi, 

bir tecavOE •ukuunda loglhf'l· 
re'nlo Milletler cemlyeat pak 
tını tatbikte lt!reddOd t:tmlye 

ce~lnl ı6ylemlıtlr. 

Cenene, 10 (Rad10) - Oau 
toplanmıı olao onGçler komi 

test, tahkik ;comlteelne mubolk 
gezlarıa kollınıhb kollıotlmı · 

dığını tetkik ealllilyetlnl •er 

mittir. Dörı azadan mGrekkeb 

olan bu komite, kendisine tndi 
edilen •tzlftyl bltlrmte Ye rapo 
ruou ooftçler komitesine •er 

rnledr. 

Bu cenbı repor, 11rlb t;ö· 

tülmemlı n mftbbe..a addedil 
1nlıtlr. MHmaftb, beriki mo 
bııım dnlete baodao ıonra 

1925 makneleel ile memnu 

olan hılltrdeo eakınmalın tav 
tiye edllmlıtlr. 

D6ok0 lçtlmıd11, M. Eden: 

- Bundan sonra böyle şl 

hyetler ••ki olur ve muhnlk 
gular nealre kullenılmıa in 

ıtlhue bakumed 16 ıncı medde 

Baron Aloizı 

abkimını hemen tatbik ede· 
cektlr. Demlıtlr. 

Onlçleı komlteıl, ıolh meeı 

oız M. Madaryagı ilfl M. A•e· 
n61'fto M. MoHollnfnln dne 

tine icabet etmemle olduklarını 

tee880rle t67lerim M. Mu11otlol 
b6yle bir fır1ah ılikadarlıra 

•ermlyecektlr, demlıtlr. 

Bundan ıoora Baroa Alotzl 

- Sonu 6 ıncı Jalıifede -

Flaude,n Dedi ki, Fransa'nın Sar'ı 

l'ekrar işgal Edeceği Yalandır .. 
Cenevre 9 (A.A) - M. Flanden, eğer Almanya Ren'de tahkimata 

baolarea Franaa'nın Sar havzasına yeniden iogal edeceğine dair Daily 
Telgraf gazete8inin Jr.eodiıine atfettiği beyanatı tekzip eylemiı ve İtalya 
B11beş ibtilAfında da İngiltere ile Fransa noktai uu:arları araeıodaki 
büyük aynhğın devam ettigini eöylemit ve •·ranea'oın kanaatı, koneey 
rolOuüo bir müoahit olmaktan ibaret kalması merkezindedir, demiotir. 

Ren Ve Habeşistan Me
selelerinde V !lziyet? 

13 ler komitesi ayın 2 l ine kaldı. Almanya 
tahkimat yaparsa teklif soya dOşecek 

Cenene 10 (A .A) - ıs ter 

komitesi don Hat 16 dan 18 e 

'\ kadar gizil bir toplaotl yap 

ltalya 
llnrbı Ourdurmıyacak 

Rom•, 9 (A A) - Dans 

• jınıı bildiri yor : 

Siya i mft~abhler, lıalya'nrn 
••keı i harek Atı J :~ lu komi· 

'"•lnlo 11r1osu veçhtlr. 14 ol 
B"odan r. • .d ıatll etml'eloln 

P~k muhteoıel olmadı~ı f lk · 
rlodedlrler. 

Ceoene, 1 O (Hıdyo) -
ltıtyı'oın mub11ematıo dur 

trıııı için zecri lf!dblrlerln 
kaldırılmasını lstemeel, •ad 

Yett gene ,gOçleotlrmlttlr. Çan 
ktı lnglltere, bilf fll sulh tees 

•Gı etmeden zecri tedblrlerla 
Atıldırılmaeıua olddetle aleyh· 

ltrdır. Bu sebeple mOzakerata 

btıtltuuıadao bir lbtllAf takou 

\::,bteıael görGlmekredlr. J 

i 

mııtır. Komltf' M. Eden'fo 
tf"kllf lerl ilurlnf" bn lldMI de 

19'!5 anta,muıoın mumzlıııl 

olan lfalya ile H11beoletaoı Xfl 

birli gu istimaline derhal ol 

bayl!t verml"ğfl dnt.t c:tmeğl 

kararlaetırrnıotu . 

Do tıabab aut l l .ı,, l 1 lflr 

bir töplantı yapacaklardır. K.o 

mlrcnlo :l l nl@aua kadar top 

laohları trblr r.tmeııl ihtimali 

vardır. J ıalya eotb mOzaktre 

lcrloe lotlrake karn verdiği 

tıkdtrde M. De Mıdarlıka bu 
OD bir günltık mGbleı f!"Snııın . 

dr mftHkeratı takip edecektir. 

Franıa'oın Almanya Ue az 

laşma muımeletlnln fiile.o ıklm 

kaldığı n blneeualeyh Lond 

radakl Lokarno aolaşmııu mo· 

clbloce tHylk tedblrlerl11ID tat· 

ki IAlım geldlgl fikrinde bu· 

londugu haber nrllmektedtr. 

Af. Eden 
MaamaUb ıöyleodlğlne gô· 

r~, Fransa alakadar hOkumet· 

ler tarafındın ıuylk tedbirleri 

hakkında bir karar •erllloceye 
kadar bu tedbirlerin tehirine 

monfakıt etmekte Ye bu ka· 
rarların dı ıQr'ıtle •erllmealo· 

de ıerar eylemektedir. 

- Şonu 6 ıncı ıahifedo -

- Bu mes'ele ukid devlet 
ler arasinda haledilirse, Lo:an 
mualıedesi bozulmaz. Demi,ıir. 

Amerika'nın 

lran'daki tebeası 
TOrk hflkt\meti tara· 
tından himaye edilecek 

M. Ru;ı-elı 

1ıtanbol 1 O (Ôzel) - Ame· 

rlkt hükumeti, lrao'dakl tebe. 

881010 koosoloılarımız tarafın· 

dan bhnaye!lni bük umet imiz 
tir.o rica eımtıtfr. Amertkı·nıo 
tıo lıt .. gl kahol rdilmfttfr. 

Venizelos'un ölO
mO Dedikodusu. 
Gnya Titillesko ile 
atışmış ondan ölmnı;. 

htaobol, 10 (Ôz~I) - Yo· 
nan ıaıetelerl, gcçrolerde fa· 
rle'te 61en Vtnlzelos'an, Ro· 

nıınya hırlclye oazm M. Ti· 

UUesko ile aralarında geçen 
tlddetlf bir mftoıkata Delice• 

ılnde beynine kin bftcom ede·I 

rek •efat ettl~lol yazıyorlar.~ ... 

Parti K. grubu 
Ankar•, 10 (Radyo) - Co· 

martyet Balk pırtlıl :kamoııy 

grubu basan ıoplınmııtır. 

' Taymis'in bir haberine göre 

Japon'lar Almaıı'larla 
Birlikte Rusya

~ya Saidıracaklarmış ! . 
Uzak Şark'a Gelince, lzvestiya 

Çin'e Cevap Veriyor!. 

ı.ll. Sıalin ı·e 

MoskoH 10 (Radyo) - So• · 
Jt'l·Mongol karııhkla yardım 

paktının Çln btıkümetl tarafın 

dın proteato etmesinden bahlıle 

lneıılyı gazetrrlnde yHılao 

bir makalede droJ111or ki: 
- Mançurl'dekl Japon mi · 

U. Voroşilof 

lttarlBlerl Sovyet Moogol kartı· 

lakl• yardım paktını ılddetle 

teokh ediyorlar. japoo rulllta 

rlstlerlnln bo tenldtlerl genel 

emelleri açığa vormd.ta •e ba 

paktan ehemmiyetini tebırl& 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede -

ltalyan Orduları Yakınfla Bnyok 
H~zimete Uğı·ıyacaklar. ------------

Londra, 10 (A.A) - Son Hmaolarda bir l..abeo kızılbaç ır-y. 

yar lıt11yonono idare etmlt bulunan ve halen Londra'ya gelmlı 
olan Dr. M. Roblp Royter muhabirine demlttir ki: 

- Bence halyaolar kat'lyyeo Adlı Ababa'ya varamıyıcaklar· 
dtr. İlılyınlar için yaAmurlar ile beraber bClyftk bir lmtlhaa 

denesi batlı~acaktır. O zaman İtalyanların ktodi ileri kollaunı 
laee edebilmeleri çok gtıç belki de tamamen gayri kabil olacak· 
ttr. Ben yağmorluın hılyınları mftthlt b1r hrılmete ugrataea. 
ğını eminim. 

Yunanistan Almaıiya'ya 
4 Torpido Ismarladı. 

Yunan 

Epirde 
Ordusu, Çarşamba GünQ 
Manevralara~Başlıyacaktır 

Yunan donanması 

fatanbul 10 (ôıel) - Yonao orduıu öaftmGıdekt Çaroımba 
hftkftmetl danınmaıını tak•lye· gftoft Eplrde bftyftk mannralar 

ye karar •ermlıtlr. Almıo ter· yapacaktır. Bir hafta denm 
ıınelerloe dOrt ıoıpldo ılpırtı edtcek olan manevraları kr11l 

Ptmlıtlr. ikinci Yorgl ve harbiye DHm 

htınbnl 10 (ösel) - Atlaa · general Metak111 da takibe· 

dan bıb.r urlll7or: Yaaıa cl•lderdlr. 



-(Günün TeDya~o H©ıbeırDeırö) 
,_F_i_h_ıe_'n_i_n_Hitabeleri - Lokarnocuların Dünkü Top- ~::::·daki ııa· ..... , •• i , 

2 Çeviren: M. Rahmi Balaban 

FHhıkl ka bergQo art n gDç 
lftk, karakterinin enerjisini 
·Determinizmin ne Jz h ettiği, 

ue de eilptırob athğ• eabsi bGr· 
rlyet vooro ile beraber artı · 

yordıı . Felsefe inin ilk çlzgllerl 
olan: .. Her realite, hayatt• ve 
ııhet fııallyettedir.. kaoaıaıi ya 

vaş yavaş onda blllurlae1yordu; 
felsefe 1 karakterlndr-n· doğu· 

yordo. 

Bereey, bo enerjiyi tokfeıf 

•ettirecek eorette gidiyordu; 
h4ml lnfn o sırada ölftetı, onu 
kendi nefsine dayanmak zaro 
retlle kareılaermyordtı; çizdiği 

pl4oı bozmadan tıhslllnl bitir· 
mek 1 tlyordo. Uzun seneler, 
ahval ve lcıbıt ile mtlcadele 
elif; ntb yet bir pHtörlftk 
istedi . Demokrat f tktrll ve pek 
meebor maetakll f lklrll oldu 
ğondan vermediler . 

Kendi de itiraf ettiği nebile 
lete o eırada yelle dnemek 
Qzere idi. Vefsa ona Zftrib'te 
bir ille aeıdlode bat.ad moal· 
llmllk buldu. Fihte 1788 yıh 
eyl(ilftnde y yan, ZOrlh'e gitti. 
ZGrib'te Lnater ile doııt olda. 
Bu, onu, Klopetok'oa kaiobl· 
raderl Rabo'a takdim etti. Bu 

adam. Zftrlb'lo zengin bir tile 

carı idi, ve Flhte gibi yaeça 
llerlemlo blr kızı dı nrdı: 

lıaolaadı lar. 
Flbte, 1790 ilkbaharı.ada, 

kendine bir mevki ,apmak 
için Almanya'vıİ dôodO. Şehir · 
den eehlre dola t•; bo ıeyabıtl 
eenıt11ndı nfeaohaına pek gtııeJ 

mektoblar da yazıyordu ve bu 
mektoblarda onuo, insanları 

t nımak hakkında ne kldar mı 
bir olduğa gördlCiyordu. Gene 
hu mektoblardı; mflcadele et · 
tlğl ıhnl ve lcabata mutlaka 
hAklm olmak zihniyeti görftl 
mtluedlr. Nloaalısı . onun mıli 

11ıkınuda oldu~unu bildiğinden 

eç1kça yardım arzetmtşae de, 

Flbıe kabul etmedi. O kader 
oğl'ıemas1aı rağmen blre~y 

elde edemedi; muvakbten LA 
ylpdg'te mnhtellf edebi leler 
için yerleıetl . 

Borada geaÇ bir talebeye 
dere vermek için ı:ant'ı tetkl 
ke fırsat baldo. 

lımln en gOç aokt•larlyle 
kareılıetığı ve ahval •e icabet 
ile mtlcadele ettiği bir zaman 
da, Kant'ın felıefeel, onun 

f lkfrlerlode baklkf bir revolnıyon 
yaptt; onan zeka ve iradesine 
yeni bir dlem tecelli f'IUI: 

"0 v:am na kııdar bCUfto proje· 
lertmln eoy dtıetftğQnQ gör · 
dOkten, eeyayı ve gldişl değiş · 

tlrmckten vaz geçtikten ve 

dıha ziyade kendimi de~letlr · 

meğe karar verdikten eonra 

nihayet ıu fclee{eyl keefeltf m 
ki, içinde yaeadığımız ahval Y~ 

lcabatı biçe eayarak, ve berveye 

ratmen eabei bOrrlyetlmlıt, 

(ben) lmfzl lnklı,af eulrmellyls. 
Bu keef in heyecanı içinde 

eu Hhtları yazdı: .. Ben efendi 
değilim, amm kimsenin de 
kalesi dl'~illm . Bn latiklAll, 
mdmkOn oldogo kadar uzan 
r.amao mobaf11u edeceğim. " 

Kolaylık içinde, mücadelesiz 

ıı;eçt•n htr gençltk, çok kt.rt1 

karakteri zayıf l tır. F kut gftc· 
lüklerle çerpıearok geçerse ka 

rakter kunetlenlr ve hereeye 
rağmen bOr olur. f~te bonon 
içindir ki Fihte, herke ten daha 

tyt, Kant f,.I efı•aJol 

::!:~~ ::~:;:.: ·0;;~; ••• :.: lantısında Neler l\.onuşuldu? 
hayalin felsefeef birbirine bığ· · • · 

Kamarasında · 

Münakaşalar. 

ıan:;1: 1°1;1t~:h0~rında zarth'e Fransız Oış Bakanı M. Flanden'in, ltalyan Murahhası lngiltere 
evlenmeğe donda. Kalapederl· 
nlo, btıUlo ıenetiot nudlne 
bıraktı~• adımın lf ltıı evlen· 
meılol mdmktıo kılmadı. Ken· 
dlslne buıu f bir moallimllk 

teklif edilen Varıon'ya bir 
kontun nudla" gitmek mecbo. 
dyetl blınl oldu. Geçerken, 
anaeını, babı ıaı görmek Gaere 

kôyOne uğradı. 
Vartova'ya nrıocı, Kontes 

bonon telAf fozonu daha doğra· 
ıo lıtlkltlklr hareketini be~ea· 

medl ve dönfta parasını ılmakt• 
çok ıorlok eekerek geri dönda. 
Do defa Kıat'ın ders vermek· 
te oldo~u Könlsberg şehrinden 
geçti. Ostad, f.4'1bte'yl pek eo~ok 
kabol etti. Diğer tarafta• Flh· 
te de Kant'ın tedrleıtını pek 
yekna81k •e bıtl boldu. Ba· 
nanla beraber bir tllmlsllk: 
yapmak letedl; bet gftnde "fı. 
bam bıkkındı tenkidi bir in· 
Cllleme,, eıerlul y11dı; bu, 
Kant'ın f lklrlerlDID bir neti 
ıçılmaeı idi. Üıtad, bono oka· 
do n mftelllf 1 ıofraeını dnet 
etti Çok sıkıntıda olan Fibte, 

biraz ôdftuç para fıtedl, Kant · 
•ermedi. Fakat ona eaerlnl 
bHtırmığı tuelye etti. Bir de 
Danzlog clnrında oturan kont 
Krako• nezdinde hususi mual. 
llmll e delllet et meal ol bir 

dostundan rJca etti. 

Zaruri ihtiyaçtan kortulmoe 

olın Flhte, eserini buıcak bir 
bıaımnl ar•dı. Hiçbir kitabçl 
sablb çıkmadı, DJ~er taraftan 
teoloji duvayınl 'flze etmiyor, 
bat:ı yerlerinin daıeltllmeılnl 

lıtlyordu. Flbte lıe buna yanıt· 
mıyordu. Kendi maeraflle Ye 
dam~aeız Df'fr~tmek mecburiye· 
tinde kaldı . 

Bo cesur f tklrler, Kaot'ın 

Hnıldı ve Kant göklere çıka· 

rıldı. Fakat Kant ise lhtlyıth 

buloDmak IGıumoou bieeeul ve 
mtlelllfln lemini bildirdi. Bu 
kere de ter ine oldu: 

Berkea aanlhyı bGcoma 

bıel•dı. 

Tulnln 11~lımlığ1Da gO,enen 
Ffhte, bunların hepsine cevıb 

verdi. 
Nihayet Ztırlh'e döuda. 1793 

tr-erinlenellnde dtığftnft oldu. 
Flbte o saman otuz yıemda 

idi. Kant'ın felıefeBlnden kendi 
felsefeelnl ıyırmı~a bafJlıdı. 

Bunları blraa sonra tedrisatında 
formtılleotlrectkti. 

Balayı ıtyıhatlode, bUAbare 
bitabelerloln metoduna aldığı, 

Pestalojlye teeadlf etti. Bu 
köylü kıyafetli adamdı ne ceY· 
her olduğunu anladı ve bono 
meydana çıkarmağı uğraetı. 

Ameli meı'elelerle n~r•tmık 

IAzımgeldlğlndeo, Alman mo· 
barrlrlerlnl heyecanı garketmlı 
Q)ım, Fransız lhtllAll Qzerlne 

Baron Aloizi'ye Verdiği 19 l\laddelik Nota .. 
Cenene, 10 (Radyo) - Bu· 

gfln ıaat 15,30 da ıoıyeteoln 

yeni sarayında Aryan ealooon· 

da Lokardo morabb11ları top 
lanmııhr. 

Bu toplınhya M. V anzellnd 

-----~~----
rl yHet eımlttlr. M. Flbden 

dtın Baron Alolıl'ye •erdiği 

19 maddelik notHIDID bir 90• 

rellnl M. Vınzellnd'ı dı ver-
1 

mletlr. 

Franııı noktıl nızart, Al· 

Koca_Sioan Günü Her 
Tarafta Tes'it Edildi. 

Ankara, 10 (A.A) - Ttırk mimarı Koca Slaao'ın ölOmOoOn 
348 inci yıldöoOmG mGoaeebetlle Balkevlerl tarafından don 
memleketin birçok yerlerinde ihtifaller tertip edilmleıtr. 1oplın 

talarda yGce ean'ıtklrın hayatı, Ttıtk medeniyeti n kabiliyetinin 
bCltfln dGayıda hıyranı. k uyındıran ölmez eeerlerl ve Abideleri 
bıkkındı nutuklar Terllmlt tllrlef okunarak hıtır111 ınslmıfJhr. ··-·----
Şarktaki Son Zelzele 

Yeniden Şiddetlendi. Halk Çadırlar· 
dadır. Yardım Devamdadır. 

· Kare, 10 (A.A) - Geçen ayın ooaltısındaoberl Digor hudo· 
douı yakın Kôtek kamunundı ve köylerinde fasılalarla tlddetll 

Ye ıftrekll selzeleler olmaktadır. Saraıntı dar bir vadi içinde 
eıralanıo köylerde dıbı ıtddetlf olmaktadır . 

Zelzelenin yeraltı çökantGlerlnden ileri geldiği saoıhyor. Bu 
b~lgedekl evlerde yıkılmalar Ye çatlamalar olmot ise de zelselenlo 
verdiği sarar ebemmlyetılıdlr. Halk hAIA çadırlardı bınnmak. 

tadır. Kızılay tarafından halka b"r tGrlft yardımlar yapılmaktadır . 

manya'ıuo mGıecnlz olduğu 

merkezindedir. Eden'in •erdiği 
mektubun da Fnnsa'yı bıkh 

göııterdlğlnl :ınylemlştlr. 

Do toplantıda ne mOzakere 
edildiği maltlm değildir. MQza. 

kereler hakkında 1111:1 bir ke 
tomlyet mobıfıu edilmektedir. 
M11marih bazı iyi haber alan 
mebafUe göre, loglltere hftkti · 
metl Almanya ile mGzakerat• 
glrfollmesl teklif inde ııırar et · 
mektedlr. 

Bu tçılmaın çok mtıbfm •e 
eeaelı kararlara Hhne olduğu 
eanılmaktadır. FranH, Lokarno 
devletlerinden kat'f karar isti· 
yecelı: ve buna glSre kendi ka· 
raranı nrecektlr. Frınu, İn· 
!'illere bdktlmetl hakkındaki 
kararını buna göre vrrecektlr. 

Dl~er Lokarno de•letlerl de, 
Franea'nın Alman'l.rın ıerarı 

karııtında naıııl bir bir battı 
hareke. tıklp edece~lnl ani• 
mak lıtemektedlrler. 

MurahhHlar 111t 19,40 dı 
celseye son nrmlıler n yeme 
~e gltmı,ı~rdlr. Bu ekıım ıaat 
29,15 de tekrar toplanıcık · 

lardır. 

Denizbaok 
Teşkil Edilecek. 

lngiliz gazetelerine göre Razı mflesseseler bu 

M Ed M Fi~ d 'd bankaya bağlanacak. • en., • 30 en eo Ankara 10 (özel) - Bftkci· 
· m"t, bir Denfıbanlı: tf'tkll et · 

B • T k y • l • meğe karar nrmİetlr. Tereı· ) r e me emış J r • neler, doklar, Denlzyollırı le 

ltalyan Matbuatı ise, Fransa'nın Al
dığı Vaziyetten Çok Memnun! 

Roma, 10 (Rıdyo) - Siyasi 
mehaf il •e ltalyı gazeteleri, 
M. Flıaden'ln bareketloi tık· 
dlrle kartılamaktadırtar. İlılyı 
mehaftllne göre, M. Eden M. 
Flanden'e lı:arıı mığldp ol· 

muetor •e •ecri tedbirler kal. 
dmlmayınca Bıbeıletın'da mu 
ht11ımıt dormıyacakttr. 

Roma, 10 (Radyo) - M. 
Madıry•g•'nın Baron Alolzl ile 

yaptığı mGlikıt, Madaryıga i1ze · 
rinde derin bir hayret •e teılr 
oyandtımııtır. Alolıl M. Madar· 
nga'yı hiçbir eey aöylemlye· 

ceAloi blldlrmletlr. 

M. Madaryıg•, bu ıabıh on 
Clçler komlte1lol auet edecek ve 

Alolıl'oln cevabını bildirecektir. 

bir eıer yazdı . Freoeız lbdllll, 
Flbte'yt.; hakiki bOrrlyetln ge · 

nlellyebllece~t l ınaatl veriyor 

/Ye ba tbtllllden doğacak yeni 
dtınyıyı selimhyorda. 

- Sonu Var -

M. Fltoden'lo, M. Edeo'ln 
kanaatı bllAfını hareketi, Ro· 
ma'da elyısi mehaf ilde derin 
bir memnuniyet oyandırmıetır. 

Londra, 10 (Redyo) - (.e. 
neue'den gelen haberler, zecri 
tedbirler taraftarları ar11ınde 
memnnulyt<t oyancbrmımııhr. 

Star gazetesi: 

M. Eden Fland~n'deo ko•· 
.etli bir tekme yemtetlr. Ze· 
birli gaslar kullanılıp kolla· 
n1lmadığı tetkike memur dört· 
ler komisyona da hemen ayni 
fJekllde hareket etmletlr. HA · 
dlee timdi konseye hnıle edil· 
ml~tlr. Demektedir. 

Bertin, 15 (Radyo) - Gol 
mlee Çıytung g11etesl: 

Zecri tedbirler cebbeslnln 
yıkıldığını yaımık vlkıa he· 
naz doğru değildir. Fakat Fran 
aanm onOçler komlteılne kartı 

mubelefet. l•ılyan ordularının 
Habeılıtındıkl zaferleri, zecri 
tedbirler leloln lf lleını göster· 
mtktedlr. Demektedir. 

letmeel n Umanlar bu bıoltaya 
bağlanacak n bu ıuretle idare 
edilecektir. 

Genel spor 
Kongresi 

Pazar gflofl 
toplanacak!. 

Ankara 10 (özel) - Btıyak 

spor kongresi Pazar gGntı in· 
hisarlar nktll Ali Rını Tar· 
hanın baıbnlıgınd11 toplana · 
cakhr Kongreyf' i•llrlk 11de· 
cek olan mıntaka marabbaeları 
tehrlmlz~ gelme~tı başlımıe· 

lardtr. 

Balkan Gençlerile 
Birlik Tesisi 

ldlanbol. 10 (Ôzel) - Bıl· 
kao gençl.,rl ar•sında bnnna 
temini için tem11lar yapılmıeı 

kararlııtırılmıetar. 

Makedonya'da zelzele 
lıtanbol 1 1 O (Özel ) - Ma· 

kedonyı'de çok elddetlt zelze· 
leler olduğu Atlna'dan haber 
Ytırlltyor. 

medeniyet namına 
vaziyeti takiptedir. 

Lodra 10 (Radyo) - lugl· 
Us kablneıl bo (hafta tlçClacft 
defa olarak M. Baldvln'ln aTam 
kamaraeıodıkl dairesinde top· 
lanmıotır. Kamırad• blrçk hı· 
tipler harici meıeleler hakkında 
eöz söylemleler !e hılyan'lar 
tarafındın mubnlk gas kulla· 
uılması etrafıodı izahat lıte · 

mlşlerdlr. 

Lord Grabov, bırlclye hı · 

kanlığı namına: 

- Do meseleyi bftyGk bir 
dikkatle tıktbetmekteylı. Me· 
sele, bir Habeı elktyetf, bir 
Bıbeı daneı değildir, Fakat 
batan beeerlyetl, bCltftn mede· 
niyeti, batan A nopa'yı ıltk•· 

dar eden nazik bir meaeledlr. 
Moıbedelerle kabul edllmft 
olau "sael1tı mugıyla olan ha 
hareketler umumun nazarı dik· 
katini celbeder. DemlfJtlr. 

Istanbul 
Gazeteleri 
Ne Yazıyorlar? 

lııanbol 10 (A A} - Bo· 
ganktl sabah gazeteleri, lt•ly•· 
Babeı lhtlltfınıo eoo Hf b111 

ile ile metgol olmaktadarlar. 
Yunus Nadi Camarlyette petrol 

ambargosundan bahsederek fUD · 
ları yazıyor: 

• 
"Muhtemel olan eador: ltıl · 

yayı kar~ı ne petrol ımbaraoın 
teklifinin ne de •~eri tedbir· 
lerln geriye ahnm111 mnzuo· 
bıbls olmıkeızıa h•lya-Babeı 
berblnl bitirebilecek: bir eolh 

temini mftmkftn olub olmadığı 
arıotmlıçıktar. Zaten bu araş · 

tırmalar araeındı ertık gecik· 
mlyecek olan bol yağmur me•· 
siminin gellb çatmıeı, Avrupa 
dlplomıtJarına biraz nefes al · 
dıracaktır. 

Tın 1EHeleel de 1onlan ya. 
zıyor: 

c: A uopa de•letlerl anaın. 

dı ki vazı y etlu e ıbeelıtın. da 
Negfiı'an baımı çorap örmek. 
tedir. Onun için Itılyı elmdl 
geçen luinuosaulda hızırlanan 

Boar·ianl ıekllf lerlol bUe btı · 

~eomemekte ve Babeolıtao'1 

tam bir lralyan mftett.mlekeıt 
haline koymık lsıemektedJr. 

Zaman gazetesi; deniz de•. 
letlerl ıraııındald lhtlliftan bab· 
srderek, en bftyftk bir tebllke · 
olu hiçbir kayıtla bığh olmak 
letemlytn Japonya t;rafından 

gelmekte oldoğooo yumak· 
tadır. 

M. Hitler 
,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~.~~-~~~~~., Riheutrop1a konuştu·· 

Amerika' da J 500 1ıinemada birden gö~terilmektc olan, üç haftaclmıberi lsıanbul'u koşturan mevsımın en goz kamaştırıcı zaff>rı 
Berltn 10 (Radyo) - Lond 

Brodvay Melodi ~1936 radan döoen Voo Rlbent · 
rop Kolooyrı. 'ya gltmfe ve or•· 
da endGetılyel Klndorfon evfıı · 

En son moda danslar · en yeni şarkılar · en meşhur orkestralar · en eğlenceli bir 
mevzu . Holivodun en gflzel kadınları . gözler ve kulaklar için hakikt bir ziyafet. 

BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

EILHAM RA Sönemasonda 

de mlsaf lr kalmaktı olan l\J. 
Bitlerle gör6emOettır. 

Fransız bankası 
Pırla, 10 (Radyo) - Fraoı•~ 

milli bankaaımn :J Nlean blJArı · 

çoso1 670 milyon 
gôsterlyor. 



Talih 
Talihe ln11nan dıt vat, inan· 

mıyan dı.. Fakat bn lklocllerl, 

baıları darda kaldığı nya eı· 
kı1tıkl1rı Hman, gene gayri 
ihtiyar!: 

- Ne yıpalam, kimini ta· 
llb, kimini ktJr ıilllh! 

Derlet. Blrço~omuz, ıallhlo 

yıolıı leabetlerl oldoAonu ld· 

Hla ederiz. Fakat baıı ahval 

Te h&dlseler varcır ki, eğer 

onlarda tallh bir rol oynamıt · 
H, hiç ıftphe yok, tam btr ha· 
bet lılemlıtlr. 

"Baran yerine dQrrO gfther 
yığsa ıemadao, ,, 

" Blbıbt olanm bığma bir 

resi daşmez. ,, 

beyti, talihin ekseriya yan · 

be leler yıphğma inananlar ta· 

rafından eôyleomlıtlr. Dedele· 

rlmlzln dlllode dolaean "Ar· 

madun iyisini dağdaki ayı yr.r" 

darbımeseli de, keza böyledir .. 

MeselA tayyare piyangosunda 

bfiyGk ikramiye, döner doheır 

da bir zengf ne dftıere"; 

- Ah ne olarda ·deriz ba 

para bir fakire, birkaç zilğilr · 

de, bir borçluya, bir derdllye 

dftııeydl de onl•rı sevindir· 
ıeydl!. 

Yine bazıları nrdır ki; ya· 

ıadıklan milddetçe tallh!n eli 

leaf ol yerler.. Bunlar için de; 

- Gtınde bin tGrlO meşekkat 
blrblrln taklb eder 

Bo ne hikmettir ki Ya Rab 

Cismimi ıahrlb eder 

.Mıaraı tamamı tamamına ny· 

gondor. Hatmma bir fıkra 

geldi, anlatayım: 

Şair Ermeoak'h ROşdQ mer· 

.bom, bir gftn Maoeori zade 

ile, Evliya zade Ret lk'ln ba 

bası belediye re!ııl Mehmed 

efendi ile, hoca Namık veHlre 

ile TUkllll 're meşhur çınarlı· 

l"ın dibinde oturuyormuş .. Reh· 

metli eAlrln başında bOyük bir 

yeıll earık ve kırmızı fee var
mış . Zavallı şiir kel'dl, baeın· 

da tek tftyft yoktu. O bono, 

tabiatın kendisine indirdiği bir 

darbe oinak· telAkkl ederdi. 
Nitekim adıoa "Ermenak;h kel 

ROşdü,. diyenler de vardı. 

Hep beraber oıorop konn · 

ıurlark,.n, havada uçan bir 
kumru şah deyip plılemlı ve 

plellk bocanın 111rığınıo Oetilne 

daşmftı .. 

Meclfııe bulunanlar; 

- Üıtad · demlşler · kumru 
bir miloaıebetelzllk işledi. Ta 

ıe iken siliver ! 
Rahmetli ~Alr 11arığım çı~at· 

mış ve arkıdıılarımn alay et· 

mek istediklerini anlayınca, ha 

yok bir feylesof edası ile; 

- Bllakhı · demle· aşkolson 
koıon bfteail intihabına!. Böy 

le kel kafaya ben de olsam 

plılerdlm .. 

Görillüyor ki, talihin bazın 

bô)le yerli yerinde tam 1000 
gramhk, mOkcmmel habetl var 

dır.. Ba sözlerimle akelnl ld 

dla ediyor d"ğlllm.. ÇOokfi be· 

ttlm de talihim olBBydı, her 

gftn lılr yazı çıkarıp muhterem 

okorlıua sonmak için borem 

boram ter dökmez, paşa de. 

demden kalan bir mirasla ha 

Yatın tıkmoda ômOr sOrerdlm. 

Zanllı şAlr Nedim: deninde 

ortah~ı ıyı~a kaldıran bir kod 
reni. Fakat sonu ne oldu:· 

Bir odonlo~n sokulup öldd· 

tCUda. 

ÔldDrtUmeden evvel, celtAd 

larının ılıyı ile kereılaatı . . Ba 

da bir talihtir.. ft'ıkat uğorıoı 
bir tıllb! 

Çimdik 

zabi~leri çağırıhyor, 
1ımlr aekerllk ıubealoden: Faik Nnzhet'in beyanatı Urla içmeleri Ve 

Çeşme Ilıcaları Gaytimübadillerin 
telif işleri . 

h 
1 - Yedek suhay yeıfıeoeit MU . . kasa btz?1etUlerden 331 d~oan·. 

lo ve bunlarla muamele g&eQ, 
ler ve dıba evvelki d~omlo, 

V. U. Meclisinde, Bu Meselelerle \1 i~ 
larden oloptı mohtellfl aebep.. 

·ıayetin Alakadar Olması Ve Tetki- Bono Kıymetleri, Maden Ocağı, Zor
kat Tapılması Kararlaştırıldı. luklar, Yeni Bono \'e rara Tevziatı. 

Maliye Vekaleti gayri mftbı · 

diller tak.diri kıymet komlııyono 

reisi Faik Nftzhet Terem dftn, 

lzmlr tetkikleri etrafında gıze· 

trcllere verdiği izahatta, komla· 

yon namına Izmlr vaziyetini 

tetkike geldiğini, defterdar ve 

milli emlAk mQdQr(lnftn bu fe 

lerde c;ılış11kların1 görd6ğüoü, 

fakat hızı mft,kdller balondu· 

ğono, mesel4 Yunıo,h malla· 

rındakl bazl fuzuli ıığlllula 

bhıa satılmasına ra~men tablt 

yeye yaoa,m11dıklarını. bonon 

ukl tescil hatalarından oldu 

ğunu, gayri milbadlllcre bugiln · 

lerde parı ve bono ıevzllntn 

Vekilete aid olduğona, İzmir, 

l\lerelo ve Tırs os'takl gayri 

milbadll mallarından bıeka ls

taobul'da firari emvali bolun· 

doğono, Htsoların artırıldığını, 

booolann itfası için buna lil 

zum oldoğano, hOkumet naza. 

rında booolano yilzde yftz kıy· 

metli oldoğooo, fakıtt verilen 
booolımo borsalarda kote edil· 

göriUdftğftnft, vazifesinin henQz 

bhmfyeceğlnf 11öylemletlr. 

lerle geri kalmıt denfa enufan· 

dan gayri sınıflara ayrılmı' 

<' lanlard11n yahnız a9keri eh ıı. 
yetoamesl olmıyaolar 1 ·Mayıı· 

93? tatlblude yedek ıubay oko· 

in komutanlı~• bnırlık kat'•· 

ıında bulunmalı: O:ııere sevke· 

dlleetıklerloden 24 Nisan 9:36 
gOııOode bfhiyet cOzdaol (Nil· 
fos tezkeresi) ve mektep ıaha· 

detnameleri beraberlerinde ol· 

do~o halde eubeye mGracaatları. 

Vtl&yet umumi meC(llsl dtın 

saat 14 te vllAyet ealoonnda 

vall Fazlı GOleç'fo baekaula · 

ğında toplaomııtır. Eski zabıt 

okuomue, kftçOk bazı df'ğlştk . 

ilklerle kabol edllmlt ve vell: 

- Bergama için sıhhiye ve 

kllletlnce bir kilçftk sıhhiye 

memurluğu kabul edildiğini 

memnuniyetle olze haber veri· 

yorum. Bergama'mn talll var-

mıı. 

Demfotlr. Bundan eoora ge· 

len evrakın, okoomasıoı baı· 

lanm•ehr. Meo~men dft•paoserl 

için gf'çen seneki bfıtçede ay 

rılmıo olan taheleat nispetinde 

yeni yıl bOtçP.slne tahsisat kon 

ması hakkındaki Menemen Aza· 

larıoın takriri okonmoı, zaten 

dlepıoser ler tahsisatına da ko 

nulmıyacağı izah edllmletlr. 

Urla içmeleri ile Ç"eme plAjı 

hakkında sıhhat eocOmenlnln 

bir raporu okuomuetur. 

Bunda Urla lçmelerindekl 

batakllğın korotolması fçlo dlırt 

blo llrahk tahehat kabuUi la· 

tenlyor ve Çetme ılıcalat1, vi 
IAytıt hoeu8i mobasebeelol gelir 

noktasından alAkadar etmemekle 

benber eıh~ate elverişli bir 

yer olmaeı itibarile terakklııl 

şıyAoı arzu oldoğo, Çeşme be 

ledlyeel, Kızılay ve Evkaf tda 

resince yakinen al Aka gösteri 

lerek imarı lçln evvelce teıek· 

kol etmlı olan komisyonun; 

tetkikatını acele bltlrmeıl ve 

bu dairelerin maddi ve manevi 

yardımlarım yapmaları leteol 

yordu. 
Vail izahat vermlt ve Urla 

lçmelerlndekl bataklığın koru. 

tolması için akar eatıı paraeJD 

dan earla lmkAn olmadığını, 

her halde tahsisat ayrılması IA· 

ıımgeldlğlol ve amelel mükel· 

lele ile imar edilmesi doğra 

olıcağı, arazi vergisinden ha· 

kaya borcu olanların bu gibi 

itlerde çahşhrılm11ının muvafık 

bir le olacağını, Çeşme ılıca 

fırının imarı meı'elesloe ge· 

linet; bunun hakkrnda tetkikat 

yapılmHın.t evvelce kar1r ve· 

rllmlş olduğundan bu tetkikat 

neticesine kadar blrşey yapı 

lacağını s~ylemhtlr. 

Bazı azalar ııöz alarak muh . 

telif mOıalealardı bulunmuşlar, 

baltA bir kısmı, Urla içmeleri 

mokavelrl!loin feeht doğru ola· 

cağını söylemlelerdlr. Neticede 

bu mee'ele ftzerlnde IAzımgelen 

muamelenlo yapılması lçlo ev· 

rakın vUAyd makamını veril 

meıd kabul edllmletlr. 

Menemen . kazasına bağla 

Çaltı köylloiln, Ayvacık köyil 

ne hığlanması hakk1Dda idare 

encQmenl mazhataeı kabul edil· 

mlı ve bundan ıonra Kasaba 

ve K6tahyı moh11ebel busu· 

elyelerlnln teşvik maksadlle 

yeni yapılmakta olan Marellya 

sistemi kiremitlerden reılm al· 

madıklaıı ve lzmlrde bin kire· 

mitten 150 kurut. alındığından 

bunun lndlrllmeıl hakkındaki 

idare eoctımenl maıbataaı okon 

mue ve birçok mftnakatılıra 

sebebiyet vermlıtfr. ÇünkO en 

cllmf'D m&1batasında 150 ko 
roıluk ftcretlo 60 .kuroea indi 

rllmeel lstt1nlyordu. Mftoakaoa 

eenaınnda . bu teuzildtı fazla 

görenler çoktu. Neticede idare 

eoct1menioin mes'eleyl tekrar 

tetkik etmesi kararlıışbrı ldı. 

Onftç eene mas~lı m~mor 

olarak çalışmakta lkt'n bflAhare 

maaıları Qcreıe çev. ilen muha· 

11ebel hueoelye ıahstl memuru 

ile beş tahsildarın mtıkteseb 

haklarının nazarı dikkate alı 

narak gene delmi meaıa tah· 

vlllerl h11kkındakf mfizekkere 

okunmuı, idare bütçesi hazır 

lanmıı olduğundan g"lecek se

ne nazarı dikkate alınmak Qze· 

re bütçe encilmenlne gönde. 
rllmeıi kabul edllmlştir. 935 
senesine ald olarak mGıterek 

tekaftd eandığına verilmesi l& 

zımgelen para lc;ln mtıoakale 

yapılması ve yftzde dört hlı 

senin, yilzde iki llaveılle yüzde 

altıya çıhrılmHı baklı:mdalı:I 

bütçe eocftmeol mazbaıaııı o~un· 

moo ve kabul edilmiştir. 

Kab::at köprfüftnün ıo,aah 

için otuz bin lira IAzım oldu 

ğu yapılın görO~mel,,rde anlı 

eılmıı ve köprtlotıo Nafıa Ve 

kalednce yaptmlması için le· 

ş~bbüete bulunulması muvafık 

görOlmtıe, görilıillecek bışka 

mes'ele olm•dığından celse ta

til edilmiştir. Umomt meclisin 

Hlı gaokil toplantısında hfttçe 

milzıkereltrf oe hMılanacaktır. 

Panayır 
Transit 
yeri sayılacaktır. 

Teahlr edllmek Ozere yabancı 

memleketlerden panayua getl 

rllecek en• için, gilmrak bakı 

mından hneusl bir talimatname 

bazırlattmlm11ıoa gOmrGk ve 

lnhtearlar Bakanlığınca batlan · 

dığı ıehrlmlzdekl al&kadarlera 

gelen malumıttın anlaeılmıtlır. 

Bu talimatnameye göre, panıyır 

bir tranılt mahalli eayılmakta· 

dır. Panayıra getirilecek eoya 

için banka teminatı lstenmlyel 

cek, yalnız. eatılan eıyaDJD 

gftmrft\. reeml ahnacık, utıl· 

mıyıohr bir ay içinde gDmrük 

resmi alınmaksızın yerlerine 

gôodtırllteektlr. Panayır yerinde 

asılacak llAn ve afişler bn se· 

ne de damga reımlnden muaf 

tutulmuetur. Panayırda mal 

teoblrf ve ziyaret kaedlle Iz 
mlr'e ge1eceklere Den!zyolla· 

ru1dı yazde 50 tenzllAth tarife 

tatbik edilecektir. Bu tarife 

pınay•rın açılmımodan 15 giin 

evvel başlıyacak ve kapanma· 

sındın bir ay sonraya kadar 
muteber olacaktır. 

Panayırda tğ1ence yerlerine 

çok ehemmiyet verilecektir. 

Shk, LOnapark gibi eğlencele· 

rlle meehor tcnebl mfteısese 

lerl 81'!rgf ye getirtmek için 

mohaberelere bışlınmıştır. Bun• 

lar hiçbir kayda tabi tutulmı 

yacaktır. 

medlğlnf, ancak mftzıyedalerde 

kollaoılao kı ymetll ve@ikalar 

halinde kald.ğıoı, eldeki bono· 

lırıo azaldığını, bu yüzden 

Merılo'de bonolarda tereffü 

görülduğftnO, sokottı lhtlkArın 

da Amil vaziyet gösterdiği ot, 

vakti o mOsaadeelnde Mersin ve 

Tareoa'ı gideceğini, millga moh· 

tellt mdbadele komisyonunca 

9 şubat 93:ı ten ıonrakl te· 

şebbOderlo komisyonca muteber 

eayılmıyaceğını, zaten mOracaat· 

ler tızerloe takdiri kıymetin bh· 

tlğlol, Şôrıyı Devletteki bazı 

muamelelerin bhlrllmek ftzere 

olduğunu, 7 8 milyonluk, yani 

yarı alsbeue bonoouo itfa edil 

dl~lol, Zongoldak'ta 63 numa· 

rah maden ocağında gayri mft· 
badUlerln hıkkı buloodoAona, 
mak11adın, eeld 11ahfp gibi gayri 

Faik NOzbet, eekl maliye 

nazırlırındandır. Pazartesf_re İı · 
taobul'a ~ldecektlr. 

Burada bulunduğu ıırada 

gayri mdbadlllerl alAkadar eden 

mftblm boldoAumoı meseleler 
# 

Ozerlode biraz durmak letulı. 

hmlr'de mlllf emlik mftdGr 

lOğil earafından Htıl)ı çıkarılan 

Yunanh emlAkl; Ziraat banka· 

ııodan defterdarlığa devredil 

mlı olan mallardsr. Denedll· 

memlo olan Yunanlı malların 

da blren evvel tespit edilerek 

sauoa çıkaralmaaı !Alımdır. 

Dl~er mesele, Yunanlı evle · 

rinde oturan fuzulf oAğlllerdlr. 

Bunlerm çıkanlma11 ve mah 

satın alınlara mallarının teati· 

mlnde kolaylık gôıterllmeei 

temin edilmelidir. 

Evkafa ald arsah bazı Yu
n•nla emlAkl vardır. Bu. arsa· 

ların vakıf paralarıcın defatea 

ahnmaeı isteniyor. Gayri mO· 

badlller bono veremi yecek va . 

alyeıtedlr. On ııene taksite ba~

lınırak alıomım · için bir ır kil 

bulunursa gayri milbedlll"re 

bnyak bir kolaylık gösterllmfş 

ol.ıcaktır. Gayri miibadlllerlo 

en mOblm dilekleri, bono luy· 

merlrrfnln yilkeelmeılnl temin 
edecek ıcdblrler ahomaıudır. 

Komisyon reisinin, bo meııe· 

lelerle alAkadar olmasını dl· 

leılz . 

Umumhane 
Kadınları Sütten 
Zehirleniyorlardı 

Kemer'de umumhane soka 

ğında eeyyar ılltçQ Pınarba1ılı 
Fehml'nln umooıt nlere ver· 

dlğl ıOtten içen omumbanecl 

Meoemeolt Saadet ile umumi 

kadınlardan Raf ize, Mehmed, 

Kadriye; Aziı, Mevhlb~, Reh· 

101, Bahtiyar, Ahmed ve Mlh 
ribanın evinde umumı kadın · 

l"rdao Leman Hftseylo, Halice, 
B11ınan kahvesinde gareon 

Sabri, K111ım, bakkal çırağı 

Ahmed, Yusuf ve lımall'de ze· 

hlrlenme arazı görOlmftı ve 

hepsi hHlaoeye götftriil"rek 

mideleri yakanmış, bayatları 

kuıtarılmıştır. Satçü hakkında 

takibata baılanmııhr. 

. Belediye encDmeni 
Belediye · daimi eacftmenl 

diln ıarbay Behçet Uz'un ha~· 

kanlığında toplanmıı, biriken 

2 - Tam vaktinde yedek 

subay okulu kamutanh~ı hazır· 

Jık kıİ'asında buloomıyanlar 
hakkında kaouni muamelenin 

ıııblk olooacağı llao olunur. 

Deniz eratı çağrılıyor .• 
lzmir askerlik şubesinden: 

Dt'olz 11uıfıoı ayrılmıı ve 

her ıor,.ıle ol\JUll olsan ılmdl· 

ye kadar Hkere celp ve 11evde· 

dllmemlı ve çağırıldığı halde 

gelmlyerek bakaya kalmıı olan 

316 doğomundao 330 dahil 

do~omu"na kadar otan erat 15 nl 

ean 936 çarıamba gftododen 

itibaren mQrettep olduklar. 

yerlere ıevkedlleceklerdlr. Bu 

doğamın deniz eratın hemen 

ıubeye mftracaat etmeleri ve 

bedel nrecellerf o otbayet 15 
• nleao 936 çareamba ~ftoQ ak· 
şımrna kadar bedelleri ol ver· 

mlş olmaları ve buganden ıon· 

ra bedel alıomıyacağı ve gel· 

mlyeolerln yenl buun moci · 

bioce hapis cezaslle cezalandı· 
rılacakları ilin olooor. 

Atış Talimlerine 
Bugün Başlanıyor 

Atıı talimlerine bogdo kıo· 

lanın iç roP.ydaoaoda eaat 15 
ıe törenle baelınacaktır. Kayıt 

olanlar bu ıaattı satıe mf'yda

nında bulunaçaklardır, ıörene 

letlkl&l marşı lle baalanıcık ve 
nutuklar ıôylenecektlr. 

idman cemiyetleri lımlr 
merkez heyetinden bir mektup 

aldık. Bunda epor kolOplerl· 

aılzln atıcıhk ınbeslne ya1ılın 

iiyelPıl ile birlikte bogan saat 

lSte kıılanın iç meydanında bn· 

lunmaları istenmektedir. 

Karşıyaka'da sinek 
için bir toplantı .. 

Kareıyakl'da sinek ve ılvrl· 

l!iotk macadeleei için ahomaeı 

lbım,:elen tedbirleri gOrOomek 

ftzere parti mahfelinde linflmftz 

drkl Puar gftnft öğleden evel 

11at 10 da idman heyeti idare· 

teri, Kızılay idare heyeti, bele· 

diye mQdOrO, doktora ve bG· 
ktimet doktoru ile mahalle mft 

me88tlerf bir ıoplanh yapacak· 

lardır. 

mabadlller tarafından da istifade 

meı'eleel olduğunu, it Banka· 

sınca şimdi borada yapllan te· 

eleat masrafının kıymet takdiri 

suretlle gayri milbadlllere dağı . 

tılablleceğlol, keyf lyetln Ve· 

klller heyetfr•de bulunduğunu, 

bu madene takdir edilen 1 
milyon liranın gayri mQbadU 

lere tevzlatta yOzde 2,5 gibi 

kOçilk bir hlsee olacağını, mO 

badele komisyonundan devredl 

·ıen paranın ez olduğunu, elm· 

dlllk tenlinin dftıiloillmedlğlnl, 

takdiri kıymet komisyonunun 

herkesin hakkıoı vermeğe ça· 

lıttığını, mabadlller itinde ol· 

do~o gibi lmzah t•hadetoıme· 

lere ve aııl,ız ı,ahadetoamelere 

itibar edllmedl~lol, ıapu He le 
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Altay'ın 
.., . 
ıyas t Ve Aşk Bir Protestosu. -·····---.,... 

Edebi, tarihi macera romanı 
Altay Göztepe ile Halk 
sahasında oyoıyacak. 

Yeni haberlere göre ' 
---------------------mllll! J 

. . ,, .( ·'-. . . . . 1 .. 
Alııy koldb01 futbol heyetine 

bir prottıto mıkamıcdı olmak 

Gzere bu hafta Gôztepe ile olan 
mıçıodı tıkım çık:armımağa 

karar vermlşılr. Sebeb ındor: 

ltalyan'larla Uabeş'ler Beş Gün· 
denberi Çarpışıyorlar. - Btrlncl kısım -

-1-
M. dö BI mark, husoei ka· 

ttblnl hoeından so'1mış, önGo· 
deki :koc men ve yOklii dosya· 
nıo yapraklarım birer birer çe· 

"iri yordu. 
Bo dosya kendisine henüz 

v~rllmlştl. Tam bu eırad• per· 
dedar içeri girdi, çok bilyftk 
bllrmet ifıde eden bir tavırlı: 

- Kont Beıretlerl, dedi. 
Fransa kralı nezdlndekl Son 
Ekeeldns eef irim iz geldi. 

Blemaa k elini artık eaçlıra 

adam ılullı eeyreklP.şmfş olan 
hışma glHOrdft. Sonr1, redln· 
gotu Ozerlne dolmuş bulunan 
sigara kOlleriul etikti ve perde. 
dara sadece: 

- Söyleyiniz glrefo! Dedl. 
Btemark, Vilhelmstraee (Al· 

mın hariciye datreel) nlo iş 

kıblneel olarak kollandığı bu 
geniş dairesinde yılnız kalınca 

kalktı, 6detl Ozere içinde bol 
odun yınmakte olan ~ömlneye 
arkHını v«:recek şeklide oturdu 
ve eef irin girmesini bekledi. 

Blsmark dört eenedenberl · 
çftnkO maceranın başladığı bo 
eırada 1f 66 senesinde bulunu· 
luyorda · Pruıyı krallııtının 

başvek llllğlnl ve hariciye bahu 
lığını yapmakta idi. İri vfico· 
da, geniş omuzlıu, barekAtın· 

dakl şiddet ve azlmkarlık, he· 
aQz dinç bir adam karşısında 

bulunulduğu zanmnı verirdi. 
Fakat yOzü, 5 l senelik bir hı· 

yatın fzlerlof aelktir olıuk gös· 
termekte idi. Parlak ve cevval 

mavi gözlerinin etrafında mor 
bir bale göze çarpıyordu. Çe· 
pesine doğra toklıvan bıyıkları 
kırlıemıe idi. Dudaklarının hl· 
tl§tlğl noktıdan itibaren yftzftn · 
de dtrln buruşukluklar vardı. 

Baron M. Reoel letlhlAf eden 
Parie sefiri Fon der Golç, per· 
dedar tarafından d•lreye ldbal 
edildi. 

Fon der Gole mı nen ve 
maddeten dikkate şıyın bir 
eahelyettl. Zamanın modaeı Qze· 

rloe redingot giymiş, kolalı ya· 
kasına siyah ve genle bir boyun 
bağı bağlımıe, ellerinde parlık 
eldi .enler vardı. 

Amirinin öndode lğlldt, ve: 
- EluelAne, v11lfelerfmi ar· 

za geldtm. Dedi. 
Blsmark, gözlerini kırpıetı· 

rarak sefire dikkatle baktı, hiç 
bir eey el>yleuıedl. İş maeaııının 
yaklolnde bir koltuğa oturma 
sını i~aret etti ve az ıonra : 

- Bele oturunuz, konuşa· 
cak şeylerimiz çoktur. Dedi. ............... ~ .... ,.ı 
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ANADOLU MATBAASINDA 
ASILMIŞTIR 

-
Hariciye bakanının bu vazt. 

yeti, Eoğok davrnnmıeı eef iri 
endişeye dOşOrmekte idi. Tek· 
dlr ve tevbih için davet edll· 
mle bir talebe gibi, keodfılne 

gösterilen koltuğun şôylece bir 
kenarını ilişti ve fırhnanın pal
lak vermeelnl bekledi. 

Altay idare heyeti, geçen 
maçtı hakemin tarafgirlik etti· 

ğlnl, Altınordu'lo bir idarecinin 
de oynnı mftdıbalede bulun· 
doğana lddtı Ue futbol heye· 

Italyan Tayyareleri, Vehip Paşa'nın Harp Mın
takasını Bombalıyorlar. 

Bhmsrk, etg1res1D1 birkaç 
defa kuvvetle çekti ve damı· 
nını ayol ılddet ve knvvetle 
pufladı. l rıbayeı : 

- Fon der Golç, dedi. Sizi 
Parle'ten•buraya tebrlkAtta bn· 
loomak için getlrtmedim. Slı 

den, etyaei bıttı hareketimi 
teablt için ltizım olan bazı ma· 
himat ve istihbaratı lıtemlştlm. 

Balbold siz bana bu lstedlk1f'· 
rlml gôodermedlolz. Bundan 
başkı, ılze yapılan lhtarıta ve 
yeni leteklere de mOphem şe · 

killerle c~vep vermekten başka 
bir enrelte mukabele etmedi· 

nfz. Ben böyle moamelelerdeo, 
bu tarzda hareketlerden çok 
korkarım, baUA nefret ederim. 
Suallerim, isteklerim sarihtir; 
cenplıran da her zamıo ayol 
eanbıtl balı olmaeını isterim. 

Sef lr, lçed girerken hlHettl· 
ğl fena vaziyete moka~ll, mı 

kol ve mantıki bir özrfl ileri 
sGrmek zamanı geldiğine hfıkm 
etti : 

- Bakan 
arzedetlm ki.. 

Hazretleri, ılze 

Demek lıtedl, 

fıklt Blemark aôzGnG hemen 
kesti : 

tine baıvormuı, bo huauıtı bir 
karar vermeelnl latemiıtlr. He· 

yet lıe, bunı cevıb fermek· 
ten aarf1Dazar, hakem Sabri'ye 

ba haftaki maçlardı da vazife 
vermiştir. 

Altay bonon Qzerlne, mıça 

lotlrak etmemek ıuretlle bir 

proleıto yıpmağa karar nr. 
mlftlr: Haber aldığımıza gôre, 

Altay ve Göztepe takımları, 

boeod bir mıç yıpacaklardır. 

Gôztepe, ıeremonl ile gallb gel· 
dikten ıoora Halh ııabaııına gl· 
derek kaodlıtnl orada bt:kllye· 
cek olan Altay'la oynıyacaktır. 
Yani Altay tıkımı sahayı dı 

gelmlyecektlr. 

Futbol heyetinin bat•h hı · 

reket etmemeıl IAzrmdır. Ltk. 

mıçlırınıo her sene arızı1yı 

uğrıtılm11•, lımlr heıabıoa çok 
fenadır. Mademki ortada bir 
mftrıcaat vardır mOıbet ve 
meni 1 bir cevap verilmek ge· 
rektlr. 

Bugftn mektepliler 
lik maçları var 

- K4fl, kAfU Dedi. Slıio Bogfln öğleden sonra hılk 

h'eabıoızı eöyllyeceklerlolzl hl· eah11ıadı mekteplller ilkine 

Uyorom, hereeyden haberim denm edilecektir. ilk oyun 
var. Slıln Tulyyerl 11rayı md· ·erkek llseıl ile Bacı orıımek· 
davlmlerlndeo bulanduğuouzo, tep akımları arHıodı idi. Fa· 
Fransız imparatoriçesine tutkun kıt Bacı ortımekıep takımı 
olduğunuza biliyorum. Bunları, Bergama'yı gideceğinden hu 
memleketinize ve kralınıza biz· maç bııka bir gGne bnakılmıı· 
mete terclh ediyorsunuz. Bay· tır. İkinci oyan 15,30 dı Ti· 
ret eder gibi görftnmeylofz, careı lleeal . Karatıı ortamektep 
rica ederim. Kalbinize hAklm ıraeındadır. Ba mftsabıkı mek· 
olan biılerl hep biliyorum; hJç ıeplller llklalo en önemli Te 
birisi hanı meçhul değtldlr, en heyecınh mthıbıkılırındao 
haemelmup Ojeni hazretleri, biridir. Her iki takımda ayrı 
henftz çok gOzel, bltçok gönül· ıyrı meziyetler vardır. MeeelA 
lerl avlayacak kadar gftıel bir ticaret llıeıl tıkımı ferden kuvvetli 
kadındır. Fakat, imparatoriçe elemanlara malik· bir takıma 
bazretlerlnln gftzelllğlolo ıaeı· olmımaklı berabe;· oyuncuları 
111, ııaray ıalonlarını dolduran bir ıradı çahıımıdıklarındın 
genç, ateıll zabitlerin gözlerini cem'i oyandı muvaffak olımı· 
kamııtırııa, kalplerini heyecan yorlar. K.arıtıo ortımektep ta· 
ve halecına dftedrııc bile, Prue· kımı dalını bir arıda çıltşmıı 
ya kralının ıly11I vektllolo ba ve bogOae kadar oyoıdığı bft· 
gftzelllk karııeıadı bir granit tfın oyunlardı movaf fak ol· 
gibi kalmasını icap ettirir. Bu· muetor. Nitekim mektepliler 

nunla beraber, MdsyG, hına llklolo bııındı dormıktıdır. 
mftsaade buyurunuz, beyhude 

Ve bugftnka oyuna kazındığı 
vakit kaybeulglnlzl ılzfl haber 

taldlrde mektepler ,amplyonı . 
vereyim, k()caeı tarafındın lbı 

eaoın en kuvvetli nımıedl ola· net görmft~ olmıeıoa rağmen, 
imparatoriçe gayri kabili teshir yor. Erkek llıeslnl de mağhip 
bir kadındır. Ve eğer, bir ımın edene 935 636 mekıeplller ilki 

Makalle, 10 (Radyo) - Erit 
re'll askerlerden mürekkep ko· 
lordu, bO.yftk bir sftr'at ve şid · 

detle kerHD yollarda o V aldl-

ya'ya~ diğer kıt'alar ,,.da Magda· 
leye doğru llerllemektedlrler. 

Mareşal Badogllo'non legıl 

n barb pllaı, gerek yerli AB· 

Italya'daki Düşünceler. 
icabında ltalya, Avusturya ile Daha 

Sıkı Bir Vaziyet Alacaktır! 
Roma, 9 (A.A) - İyi bıber alan mıhfellerlo ıöyledlğloe 

göre, zecri tedbirlerin şlddetlendlrllmeal derhal ılyael uıukabll 

tedbirlerle karşılanacaktır. Bu mahfeller hılya'nıo elyaeı doru· 
muno eHıeo değletlrdlğlnl ve lcabederae A voeturya ile daha sıkı 
ıoreue teorlkl me11lde tereddııd etmiyeceğlnl, Avoetorya'oın 

tekrar sll4blanmaeının lae halya'yı Almanya'dao ıyıran engelleri 
eon derece az1ııllacağmı eöylemektedlrler. 

Habeşistan'dcı son vaziyet 

Italyan'lar ~lukavemet 
Görmeden ilerliyorlar 

ileri kollara tayyarelerle iaşe ve mühimmat 
yetiştiriliyor. Bunlar, ltalyan haberleridir. 
Londra 10 (A.A) - Royter 

bil diriyor: 
İlk ıolh mftzabratına mtı

eald bir hua içinde başlamak 
için mubaeemıhn terkedlllp 
edllmlyeceğl hakkında bir kı 
rar verllmee(ae lntlıaren ltal· 
yın olmıl orduları Deeele la· 
ılkametlnde ilerlemelerine de· 
nm etmekte ve yGrOyOşlerlnde 
hiçbir hakiki Bıbet mnkave· 
metine maruz boluomamıkıı · 
darlar. Babdf kııaları Iıalyın· 

lar ônftnde dağılmıkııdır. Ma 
amal lh hanların bir kıımınıo 

ltılyın halları gerlltrlode çe· 
teler halinde yeniden teşekkdl 

edecekleri ve uzadıkça daha 
ziyade hftcuma maruz bir va 
ılyet ılın İtalyan mftoıkale 
hatlarına taarruzda bulunacak· 
lırı muhakkaktır. 

Erltre membılarındın öğre· 
nlldlğlne göre, yerli ltalyao 
11kerlerloden mdrekkep bir 
Italyan kola bugflu K.obba ile 
V aldlı ıraııoda bulonmıktıd1r. 
Vıldlı De11le'oln ancık 100 
ldlomeıre kadar ılmıllndedlr. 

Bo kola muvazi bir ıorette 

llerllilea bııka bir ltılyıa ko 
lu lıe kervan yolunu taklbet· 

mekıe ve Mogyı civarını gel· 
mlo bulaomıktıdır. Mugya Mıg· 
dalanın 80 kilometre kadar 

halyaıı ileri kolları o derece 
silr'ıtle ydrftmektedlrler ki, 
hanların laenlnln ve levazımı· 

oıo otomoblllerİe temini kabil 
olımıJ acık.tar. Bo laıe vazifesi 
tayysrelere verllmlştlr. Vaktlle 

Makılle civarında olduğu gibi 
tayyrreler İtalyan kıtalarana 

paraşdtlerle erzak ve mDhlm· 
mat yetlştlrecelderdlr. 

Adle · Ababa 1 O ( Ôıel ) -
Bava'! ejınıının muhabiri bil · 
diriyor: imparator kıtaatının 

Galıclyadı İtalyanlarla teması 
geldiği haber veriliyor: 

Asmara 10 (ÔzeJ) - Havas 
ıjaoeıodıo: ltalyıu ~ıtaatı Gon· 
dırı geçmleler ve Tana gôlO.· 
nOn arkı kısmındaki muazzam 
ovanın kenarına yerleşmişler · 

dlr. Gondardı vftcude getlrllen 
bir tayyare meydanından kft 
çftk harp tayyareleri lıllfade 

etmf'ğe başlamışlardır. 

Italya 
Neden Murahhaf4 
Göndermediğini 

Bildiriyor 
Roma 10 (Radyo) - Stefanl 

Ajıneı, İtalya hllkumetloln M. 
Madaryıga'ya ıulh için hangi 
gan toplımlıcı~ıoı ıoran mek· 
tubunu aynen nefretmlotlr. 

ılmıllndedlr. oampfyonudur. 
tutmak, bir Aşık. gônftl ver· Gondar istikametinden gelen 

mek ihtiyacında kalırsa, her 1 Borsada ı lt•ly•n kolu lae cenabı şarkiye 
1 nleanda verilen bo mf'kto· 

ba, Madcld'de bolundoğu sırada 
ve hemen ert'81 giln ... M. Ma· 
daryeğa paekılyadan ııoora 

topJınmaga hozır oldoğtıno 

bildirmişti. Bu suretle verilen 
karon Cenovre'de onüçler ko· 
mlteılnlo muayyen zımandon 

evvel Ani olarak toplınmısı 

Romada hıyret uyındarmıı ve 
İtılyı hakumeıl bu eebeble 
Cenevre'ye muralıhaıı göoder· 
memhtlr . 

halde sizden baokıeıoı seçecek doğru ıkmıktıdır. D ... bratıbo· 
tir. Buna emin olmaheınız. ı•----------------- run dftıttığft hıberfne hf'r an 

(Sonu var) Üzüm 5atışları: intizar olunmıktıdır. 
T k bk, Ç. Alıcı K. S. K. S. Aoıea mıntahsını logal et· 

epe öy e çisi 70 F. Solarl l O 50 11 75 mlş olan ltalyan kolondan va· 

kaçakçılık yapıyormuş 38 M. j. Tıranto 12 12 25 zlh hıbr.rler ıhomııtır. Maa· 

34 Vltel 9 öO 9 60 maf Ih bu kolun da omomi Torbalı kazatıında Tepcköy 
çarşı bekçisi Bılll oğlu Mueta· 
fa'aın esrar katakçtlığı yaptığı 

zabıtaca haber ılıomı11 evinde 
yapılan araıtırmıda 7 kilo 600 
gr1m esrar elde ecJ!lmlıtlr. 

Bekçi M uıtafı; araıttrmı ee 
naeıoda memurları ııllAb c;ek
tlğlodea her iki eoçundın ötftrD 
hakkında ııklbatı bıılanmıehr 

4 S. Emin · 11 25 11 25 İtalyan taarruıonı lıtlrAk et· 
146 Bu~Ookft ıatıı uıelue olduğu ve hiç olmazea 

503889 Dünka yek6n balyan ordularının ıol ccna 
50:3530 Umum .. bıuı taarıuzlardıo vikaye için 

Zahire satışl01 ı: 

Ç. Ctoıi K.. S. 
26:l Too buğday 6 25 
120 Bogdey 6 25 

7 5 B. pımok 40 60 

K. S. 
6 75 
6 75 

40 50 

hareketlerde bulunduğu mu· 
hakkaktır. 

İtalyan işçi ekipleri gece 
gnndOz yeni yollar yıpmık 

için çahımıktı heler de ileri 

Belçika başbakanı 
Cenevre, 10 (Radyo) - M. 

VaozelAod bugdo Cenevre'ye 

gelmlt ve 10,45 le Fliodeote 
g6rOımftoUlr. 

garller ve gerek birinci kolor• 
dunun mftoterek hareketi ile 
Deeelye'yl işgal etmek.tir. lla· 

beş noktaları f lrar etmekte ve 
mukavemet gô~termr.mektr.dlr. 

Adls·Abıb11 10 (Radyo) ŞI· 

mal cepbeıtnde Gabredıre mev· 
kllodd beş gOndenbcrl bGyftk 
bir barb devem etmektedir. 
Her iki tarafın zayiatı çok bft· 
yftktftr. 

ltalyan tıyyarelerl, bfttftn 
mevzileri bombardımın ve ce· 
oup eepheelndeld bOtfto Babeı 
kıt'alarıoı t4clzde devam et· 
mekıedlr. 

Bava•ın çok bulutla olmaeı 

sayesinde tayyareler yere kırk 
metre kadar inmekte ve mit· 
ralyözateşUe Habeş'l1:re zayiat 
verdlrmektedller. 

Tayyareler Şuarlanlk ve Da· 
gabor mfihlmmıt depolıranı 

bombalamıelardır. General Ve· 
bip, bu mıotıkada bolunmık· 

tadır. 
Adlı·Ababı, 9 (A.A) - Bu· 

raya gelen haberlere göre, Ce· 
nub hududoodı lGıbredare el· 
varandeı Blrkoe'dı beş gftoden· 
beri şiddetli bir muharebe ce· 
revao etmetedlr. Beriki tarıf· 

tan da çok fazla telef•t vardır. 
Muhnebe'nlo uetlcesl bıkkındı 

henftı kıt'i bir haber yoktur. 
Saeabaneh ve Dıggıbor dllo 

Italyan tayyırelerl tarafındın 

bombardıman edilmiş fe mitral· 
yöz ateılne tutulmuştur. Fakat 
askeri zayiatın ehemmlyetefz 

oldoğo aôylenmektedlr. 

Jeplin OönOyor 
Fransız toprak· 
tarından geçecek!. 

Bertin, 10 (.Radyo) - Bin· 
denbnrg jeplfnl, motorlarındı 

vukua gelen ebemmlyetıılz bir 
arıza dol11yıalle Akdeniz yollle 
dönmektedir. 

Pırle, 1 O (Radyo ) - Havı 

bakanlığı, Hlodenborg jrpllnln· 
den aldığı acele bit telgraf 
ftzerlne, jepllnln Fraoeıı top· 
raklırı dzerlodeo geçmeetoe 
mılsaade etmiştir. 

Llyon, 10 (Radyo) - Bin· 
denborğ kabili ee!k. balonu 
eaat 12, 15 te Ltyooı afakıodıo 
geçerek Bal'e doğra gltmlotlr. 

Marellya, 10 (Rıdyo) - Bin· 
deobarg jeplfnl bu eabıb aaac 
dokuzda Berklngam clnrandı 

ve Franıız sahillerinde uç· 
muştu. 

Parla, 10 ( Ihdyo) - Blo· 
denborg hblll e"vk. balonu 
saat 11 de Fredrlk Şıfen'e 

doğru Bıl'den geçmhtlr. Fraası 
hükumeti Plenofo'dı Franaı 

hftkumetl balona inecek yer 

hızırlımııtır. 

Frederehafen, 10 (Rıdyo) -
cenubt Amerika ııeyıhatlnl bl· 
tiren Blndenburg jepltnl, bo 
ıkıım ıaat 18,40 ta burayı 

dônmftetar. Jepllnde 17 yolcu 

vardı. 

Seyyahlara kolaylık 
Ankara 10 (Özel) HOkdmel 

ecnebi seyyahlara kolaylık göı· 
terllmeel için bir kanun lAyl· 

hazırlımıktıdır. 
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Bir ömür silrüyoruz ki, müto· 
nıadi bir mücadele, bir ruh ve einir 
Çarpışması, yıpraomDBı halindedir. 
Bayatı, soğuk kanlılıkla sevilebilen 
biroey gibi knrıılıımak, elbette gü· 
ıtcldir, fakat buna her zaman ve 
herkes i9io imkan bulabilmek o 
kadar zor ve muhaldir ki! 

Ba§Jmı avuçlarımın içine al· 
dım. Diieiloüyorum ; 

Bir inun olarak, ruhumla, ka· 
famlıı, bielerimle, vicdanım, zeV• 
itim, temayüllerimle, iptildlanmlo, 
hulisa, iç ilemimi dolduran bir yı· 
Gın varlıklanm ve ibtiyaçlanmla 
ileler istiyorum1 Yalnız ben değil, 
herkes ve hepimiz!. Çüokfi eco, 
hen, .,, aradaki bazı iç farklarına 
rıgmeo, esas bünyede, ioeanlık 

noktasında mü§tf:rekiz.. Bütiln mii· 
cadeleleıimizio ve iııteklcrimizin en 
8amimi, en özlü ifaden c1htiyaç• 
lır. U ihtiyaç ki, hem maddi, hem 
nıanevidir. 

.IUidcyi, hayat levıızımıoı, eı· 

Yayı, konforu izaha hacet yoktur. 
Çoğumuzun karnı toktur. Bir yata• 
cak yeri vardır. (Zavallı açlar ve 
tef iller müstesna.) Yer, içer, yatar, 
kalkar, dolaeırız. Her hayvan, her 
ll:ıablQk gibi .. 

Ondan sonra • seviyeye göre, 
hazan ondr.n evvel veya onunla be· 
her · manevi ihtiyaçlar kendini 
gôııterir. Yani, insanlık cihazları ha· 
l'ckete gelir. 

Uf kum uzu değiştiren, hayatın 

huztu camıoı pırıl·pırıl hale sokan 
hir tefekkür ve tefetsnf sahibi ol· 
llıak isteriz. Manzaraları, ~ekil ve 
llıadde görünfioünü tamamile baeka 
tekilde izah eden bir manevi küraü 
ltnrmağa çalıoınz.. Okumak, oku· 
llıak ve okumak isteriz. 

Sonra bir güzellik aranz. Bir 
kudret halinde, mükemmel bir 
tablo halinde iyilik ve karakter 
Yüksekliği ararız. 

Olgunlaomıo, çiçek ıçınıo, bahar 
"e ıiir kokan bir tabiatı hasretle 
•nanz. Bir güzel konuşmayı, damla 
dınıJa akan bir su emltıeı gibi can 
kulağımızla takip ederiz. Bir tatlı 
ti!zgar esiıinde ııaçlanmız uçuşur· 
iten, gözlerimizi kapamak ve içimiz· 
deki, tahtenourumuzdaki huıludsuz 
ktinat.a doğra dalıp gitmek ibtiya· 
Çını sezeriz .. 

Bir merdlik, bir ruh cealeti 
lcıroıeında ellerimizi bağlar, kendi· 
lllizden geçeriz .. 

Kuvvetli bir ıiir aradığımız da 
Çoktur. Ooda varlığımmu iolenme· 
tı:ıie, atıl kalmıe veya aslında dil· 
lllııra ıığramıo bir ltıkım hislerinin 
Y•vae yavaş, kabuk döktüğfinü ve 
0 hislerin mesamatıodan bir fosfor 
ll•rıltıaının çıkarak benliğimizi ear0 

dıgıoı duyarız .. 
Ve hazan müzik ihtiyacı ba~lar. 

liele bu, bele bu!. 
Dün bir dostumun evinde idim. 

l:.ö~ye çekildim. Olduğum yerde 
füilenmiş gibiydim. Evvela birkaç 
genç çaldılar. Sonra bir gramofonu 
8Çtılar. Dinlediğim bütün şeyler, 
Yllkııek bir musiki zevkinin, olgun 
bir tekniğin bütilo varlığını canlan· 
dırıyorlardı. Hu parçalano çoğunu 
~lıynıamı~tım, bilmiyordum. Jt'akat 
l. 
ÇıllJ, tahte§şuurum onlara o kadar 
8tİrıa idi ki.. Sanki varlığımda 
ltıeçbul bazı teller mükemmelen 
•ltord edilmi~ti ve görünmez bazı 
tller onlara dokunuyorlardı. İçim· 
dea ıealer geliyordu. İçim teganni 
Cdiyori:fu. f çimde, ağaçlar çiçek 

~!•';::~~~~d:a~;::~e~:~:~;~~!ç~:: 
~~Yor ve enginler; enginleri koğı· 
lYordu. Zaten, ineaodaki en bilyfik, 
:tı kudretli, eo ifadeli ve eerarlı 
hlenı, bu içi dc8il midir? Gene 
~llun için değil midir ki, hazan 
. Yat, bize acı veya yavan birgey 

tibi geliyor. O ihtiyaçları tatmin 
~ell:ıediğimiz müddetçe biliyoruz ki, 
lt ömür ve bir inaan olma, in· 
~tıca ya§ama hakkı, bo~a akan· 

rrak, gür bir çay ı;ibi gelip 
bı;iyor. 

** ~----
. ()rııa elçimiz 
~hat vermeğe geldi. 

İıtanbul, 10 (Özel) - Roma 
eıçlrntı B6eeylo Ragıp, boku· 

~ete izahat vermek üıere bu ."' ,,, gelmlı n Ankare'ya git· 
~tir. 

Niçin Yazıyor ve 
Neşrediyorsunuz? 

••••• Soran: S, N. O. 
Soru: - Yazı yazmak ve 

ne,retmekteo gayeniz nedir?. 

(Nfçlo yazıyor 'e netredlyor· 

eonur.? Y4nl: Ytzı yazmak ve 

ne,retmek ıuretlle ulaımak la· 
tedlğlnlz makead veya GlkilnGz 

nedir? .. ) 

Kareılıklar (Derem): 
Muzaffer Ali: - Böyle bir 

ımalle kareılaeacığımı tahmin 

etmiyordum. 
insan, hayal ve hlılerlnln 

verdlgl Omid ve inançla yaza · 

bllir .. 

Lakin, ben, bu amldlerlo 

ılllndlğl giln kendimi pek boş 

ve yalnız hlBBelllm; eıkl ve 

yakın arkadaeım tekrar elle 

rlmde dolaımağa baeladı .. 
Fikir lddlaıı ı yGrftterek yaz 

mıyornm; yılmz, haldkatın giz · 

lenen noktalarını anlımağa çı 

lıııyorom. 

Faklkat, gilzelllğln kaynığı 

dır. Bo ıooıuz kaynağın ver 
dfğt inançlar yazıyor ve oet
redlyorom 

Besim llikmet - içimdeki 
duygu ve f lklrlerl, dııarı ak.· 
ıetllrmek lçto yazarım. 

Neıretmektekl mık11dım da: 

Onları baıkalarıoa doydormak 

•e atılamaktır. 

Bir Ağız 
Perçin Yedi. 

Bay Orhan Rahmi'ye 

}
7a:an: A. Turgut Gökkurd 

Bu bir garip blkAye ki, her 
ıey gibi hayret içinde batlıyor: 

A!.. 
O, ığlamık lıtlyordo. 

Keodlel için, bOtüo bir genç 

ilk için. Kendi için dedim, 

çftukü; dudaklarına vurulan 

perçin· ona bir mOddet Jçfn 

merhametsiz bir ıftkuton tutea· 
ğına ıltt . 

Bütan bir gençlik •için de 

dlm; ÇOnkQ: O, btıuın bir 

gençliği, bfttOn bir gençlik te 
oou ifade ediyordu. Ve nihayet 

o, mel'un telaU.Uetlo vakltıfı 

kurbanı oldu. Ve ilk ufak dar· 
beyi yedi. 

Ufak, dedi, hakikatte genlt 
bir anlam aolatın bu darbe 
onan için haf il geldi. Çtınkü 

ldealfet'ıl. O bilirdi ki: Zam11n 

gelince ldealllll klmıelerlo önün· 

de hayat kanonları bile ıuear. 
Ve inanıyordu ki: Çelik lradeei 

onu ne zaman olurH olıun, 

amacını ulaetıracaktır. Çankd 

milyonlar onun dileftodGğGnü 

dOıilnilyor. O dı, o, milyon· 

larıo; milyonda biri idi. Ne 

zarar değllmly ki mllyoular D• 

mına eöz eöylQyordo. Ve mil· 

yontar onunla, o, milyonlarla 

hareket tdectk. Neye eeef etııfn. 

- O halde bu klal neye 
ağlıyor? . 

Demeyin. Bu klel ığhyor, 

çanka; onun yazo galeılye kı· 

dar nice haykırmak Jetlyenler, 

bir perçinin tazyikinde ezilecek, 

deliksiz bir eükutun öldibGcft 

havasında boğulacak. Ve güneş · 

ten kopmuı bf r ııık parçası 

gibi, mOtebıkldm bir karanlığın 

kara daeanaşlerl araıındı kay· 

bolıcak. 

• • • 
Ne yazık ... Ne yazık ki, o, 

kendi ıahlındı hıyknamıyın· 

ların ıetırabı içinde kınanıyor. 

Flklrlerlndeo yaptıAı meı'ale 

Türk oıtu durmı aen yarcı ileri 

Yaraıırmı Tftr.ke, biç kalmak geri 
Ahı oklu bayrak, rehberin olıuo; 

Yara b'eybetfnle yurda ıan dolsun 

Tftrk oğlu atımız btze Ornektlr 

Yu:t için çalıtmak bize gerektir 

Yurda göz koyana besle bftyuk kin, 

Çok makaddeıt olsun, aenln yort engin 

Eğtr bir glln olar, başlına 111vıf, 

Kanlar nehir gibi, akarııa da ıf, 

Karanlıkları aen, illküoe yaklaı 

Bağrında mermtler yanııa arkadıv 

BOyftk tarihinden, ilham alıp coı 

Snaı yollarında uy kolarlı koı 

Koı, tufanlar gibi söylenılo uımın 

Hep ıuııtar olauo ıeoln bıyramın 

Atının a11ande! cephelere taı 

Yıldırım hııı ile, eınarları ıt 
Vurut döome ııakıo, yfğhllk budur. 

Bizlere ı.ıan vereo, ııavaı.ı yolodor. 

Hadi Can Balkan 

Mehmed'den Ayrı 
- Nineye 

Ağlımı Mehmedlm bıraktı diye 

Bo toprak yolunda aeot yalnız 
Kalpleri 11ran derin bir sevgiye 

Ne olur karıeea daha bir yıldız 

O, kmk kağnlle yola çıkarken 

Yaza net'elldl gönltı kedersiz 

Elbetto ıen olur öotınde urken 

Bir vatan kalbine uzaoao bir lı .. 

Beyaz 11çlarıoa çiçek takıda 

Her giden ardındın ağlınılmaz bil 

Bir mftjde ulaıır 'Qrda yakındı 

Sil, "Y nineciğim, göz yaıları ıll! 
Nihad Kürşad 

Heyecan 
- Ataıürk'ün foıografı karşısında 

Benim kalbimde öyle bir heyecan nrdır ki, 

Ben ôlmedeo o aalA a11lmaz ve yok olmaz. 

Bende öyle ça~lıyan 11evğl, inan vardır ki, 

Sel gibi akar durur karııeında darnlmas. 

Heyecanım yQkeelec ona fezı az gelir. 

Ordan bile kliplere caola lhtl11z gelir 

Etrafı kıt euarken o görGoae yaz gelir 
Sel glbl akar durur brıısında durulmaz 

/. Şeyda Sevin 

Şehid Er 
Uyu ıooıuz uykunda, aeol kıvançla ıareın, 

Kınınla yeşillenen yerin göğıttl kabanın .. 
Ôla1160, fakat bize daima cın verheln, 

Bu dünyada cesaret timsali ancak ıenıln .. 

Türk'ııo heybetle atan kalbi eendeo haz bulur, 

Gftrleyen gökte bile eenln eeeln doyulur .. 
Ne mutlu ona!. Seni doğuran btlyftk ana, 
V aroleun ki oAlunu tedı etmlı utanı!. 

Tarık Doğruer 

Onlar ve maksatları .• 
A. T. 

Onlar, lonnlığa nplınmıı 

birer zehirli ok gibidirler. Em 

peryıllzme taparlar; parazitten 
farklerı yokıor! Proteıtanhğı 

yaymak.tın başka blrıey olmı· 

yau makııatlarını, aııı1amak için 
diyar diyar dolııırlar. Din mH· 
kesi ıltındı, olu&11l duygolarm 

hıreızlığını yaparlar .. 
~~~~~-... ~~~~~-

Ue, tutuomoe meı'ılell orduya 
kıtı lamı yor. 

• • • 
Su11111alr. ne fena teymlı.ı. O, 

dün gece bunun acaııoı tattı ... 
Zavallı hıykıramıdı.. Ôyleml 

zaonf!dlyorlır, o, baykuamıya · 

cak mı?! .. 

. ..... 
. . 

Her garlh ıey gibi bir hay· 

retle baolımıtl•; bir latlfbamla 
bitti. Ve bo bôyle garip bir 

hlkAyeydl. 

' Oolar, batftn nrlığını lelik · 

IAlloe bığlıyao uloıları avuç 

lan içine almak lıtlyen emper· 

yallıtlerln, dcretle çılıetırdıgı 

eef il mahlAklardır. Aldıkları 

parayla bulundukları aluı için 

guya mektepler (!)açarlar; fay· 
d•lı (!) kitaplar çıkarırlar. Aç 
tıkları kollejlerde ıalebeye tam 
bir Amerikan terblyeel vermttğe 

çalıtırlar. 

Birçok maeraf tarlı çıkarılıp 

bedava dağıtılın kitaplardı ga· 

dftleo gayede: 

A - Gençliğe bırlıtlyanlık 

telAkkllerlnl aıılımak; 

B - Bu ıuretle ç•lıtıldığıoı 

gö11tererek aldığa paraya bak 

etmek; 

C - Ve battıo bunlırıa 

netfoeıl olarak gelecek yıhn 

tıhılıatını zemla haıırlımtktırJ 
• • • 

Evvelce ve belki de hAIA 

memlıketlmlıdekl mlıyoner ya· 

Son zamanlardı Namık Ke· 
mıl a.ıerfnde epeyce dedl .. kodo· 

lar dôndtı.. Bo eıalı adamı 

lnkAra kalkanlar oldu. Ve bu 
klıllcıre kartıhklar verJldl. n .. 
Fakat bo çekişmeler Namık 

Kemıl'ln varlığını oyacak ka· 

dar yakeelmedl.. Halbuki önem· 
ılı bir meı'elenfo tlıerlnde 

aylarca duruluyor, bağrılıyor, 

çağrılıyordu. 

DaşandOm: Bu an luklrı 

bile kılkınlu bo "ÜlkO kah 

ramını., lçlo, ıcabı bGyakler 

nell'r dOıDnayorlar?. 
Birkaç kitabı karııtırdım; ,e, 

• Namık Kemal'lo Olkaca yônD 
ftzerinde b6yftlderln dedlklHlnl 
-bolablldlğfm kadar. topladım. 

Ronlardın ıeçtiklerlml aeığıyı 

yazıyorum: 

Abdülhalk Hamid: Ktmal'fn 

bize yadlgArı kalın en dahiyane 

•e en payidar olacak eeerl vı · 

tın muhabbetidir. Vatan mo 
hebbetJ, 61zlm içimizde vaktlle 

uhrcıd bir muhabbet idi. K.e · 
mıl'ln zoburlyle daoyevf oldo. 

· · · · Nımık Kemal iptidai 
değil, ezelidir .. 

(Hem ıuıl hem cevab) ma 
kaleel (Edebiyat-Ali Caolb-1930) 
s. 161 

Süleyman Naz:if: Kemal, sAtl 
1111rıodan ve aearı zatından 

bftyftk bir bıtrlkl, mua1zam bir 
tahlkadır. Zuhuru bide ide ta 

l lr bAdlıd fçtlmılye ıekllndo 

oldu. 

Diyorlar ki (133!) • Ruotn 

Eırof.. S: 116 
Nigar Bint Osman: Kem•· 

Un 1 aaunederlm, ıöylemeğe bile 
hacet yok, en ılyade ıcıvdlAI 

eeyl, edebiyatımıza· vatanperver· 
llğl getirmesidir. Onun için, 
onu yegAncı bolar ve oolkl 

yıııudan beri bu h111letlnl ıe · 

verdim. 

Diyorlar ki (1334) Ruıen 

Eşref S: 27 
Sami p<UJa zade Sezai: AV· 

ropa edeblyılınıo taoıdığı ti· 

yatroler, tllrler, romanlar, vaıan 

f lkfrlerl, toprak aıklara, f Ula .. 
birdenbire edebiyatımıza hep 

bu muhayyerGlulnil zek&oın 

gıyretlerlle girdi; Kemal'lo blı 

meli tılmdir. 

· · · · Bence, Kemal'ln debııı 
dı Tarktflr, nıkıaelerf de Tark· 
tOr; onda bir clbaagtrllk nrdı, 
kendfılne ecdadından intikal 
eden bir clhıaglrllk vardı .. 

· • • · Kemıl, bir yolkan gibi 

indifa etmlotlr. 

Diyorlar kl ( 1334) Rueen 

Eorel S: 37 38 
Hüseyin Cahid: Nımak Ke 

mal, benee bir 11n'atUrdao 

ziyade bir vataupenerdlr. 

Diyorlar ki ( 133') Roıen 
~~~~~-... ~~~~~-
valarına earfedllen pare, Ame-

rlka'da, naeıl toplanırdı, bilir 

misiniz? Tark'lerlo katlettlğl (!) 
yaıblnlerce Erment'nln bırak· 

tığı çocuklar himaye edilecek 

diye .. 
•• • • 

Tftl'k genci, 
Kendini, zaten teker teker 

iskambil kAğıdı gibi deullm~~ 

te olan· bu kozmopolit mleyo· 

ner yon\arlle, çıkardıkları ki· 

lapların ıthlrlnJen koro!. Çfio· 

ki emperyallıt de•letlerln pro 

teıtınhgı yayacak olan bu ma 
eııaeeelerl kurmıklıkl makıadı 
'fGık neellnden, Tark çocuk· 

lerıadan hiç olm1111 bir kıçını 

ay1rtmak ve ~lm1tktır .. 

....... ..-..-...-..... -- ---- •-.h6I-

Eeref S: 98 
ZiJa Gökalp: Yıloıı, Namık' 

Kemıl'le Tevfik Fikret, ruh · 

lardıkl btıyak •ecdl eacırleria · 

de yaıattıkları lçlo, gençlik 
ftıerlnde derin teelrler icra 

ettiler. Bo vecd dıha ılyade 

ahlaki ve lçılmıf bir uclddlr. 

Diyorlar ki (1334) Roeen 

Efref S: 213 214 
/bralıim Aldeddirı: Vıtan 

aıkını, bOrrlycıt ıevkiol, hak· 

ıııltğa kartı durmak doygoıunu 
aslan ıeıloe beoılyen makale · 

lertl~ ve ıllrlnlle millete ilk 

ıtılayan Namık Kemal, yaluız 

bayak bir edlb, kudretli bir 

şAlr değil, ılhlnlerl baeka tarla 
dGı.ıGndOrmGı, kalblerl yeni 
heyecanlarla çarpmıga alııtırmıı 

bir lnkılab •e ideal adamıdır. 

· · · · ~tlleyman Nazif 'Jo dB· 
dlği gibi, Kemal Peygambtr 

de~Udl, fakat Namık Kemal 
kavmine yeni bir lmao getirdi. 

Halide Edib: Mrrd, ceıur, 

fedık.Ac bir gaye Aşıkı, kahra· 

mın ruhloblr mlllet adamı!. 

Diyorlar ki (133j) Roıen 

Eercf S: 180 
Hanıdulluh Suphi: Kemal 

bey Olftler Ye dlrUer ar111ında, 

bir ı.ıllrlmlı mGıteıını olmak 
aıerr, en hcıyak millt debı · 

mızdır. 

Diyorlar ki 

Eıref S: 194 
( 1334) 

Ali Canip : O büyılk adam 

bu tGrlO y11ılırlyle memlc~e · 

tlmizde o zamanı kadar mec· 

bol olıo medeni f lklrlerl, aırt 

kanaatleri Tark'ltre öğrelmlı, 

bugftokft yeni TOrklye'nln ha· 

b1111 olmoıtur. 

Edebiyat (1928 · Ali Canip) 
s. 893 

!$mail Habib : Koca a,ık, 
kocı Aeık.. Blı de 11na &tıkız. 

Sen ki ntını n hürriyeti, hal· 

kı ve mlllellnl bu kadar derin 

bir ıek ile eevdlo; biz de eeol 

en derin barmellerle ıevlyo · 

roı. Seni ııevece~lı ki senin 

ıevdlk1erlnl seven bir lnııan 

olılım. Edebi yeollfğlmlı ( ) 

clld l S. 170. 
Ömer Seyfeddin: Kemli beyi 

çok ıevdlm; "Rurak ı Perlı.ıın" 
dın 11hlfell'r eıberledlm. Banı 
1 •hıya1lyet,, veren, beni iyiye, 

do&ruya, ıaıele eamlmlycıtle 

alakadar eden Kemal'dlr H· 

aıyorom. 

Diyorlar ki ( 138) Hoıen Et· 
ref S. 242. 

ıU. Turhmı 1'an: ... V" la· 
kıllbcıdır, tereddildaftı eöylcı· 

neblllr ki Kemli beyi devrinde 

meehur eden ve ö1ilmGnden 

ıoora ıevdlren, ındıren, oka· 

tan bu eoo v111fıdır. 

Bayat Aoıiklopedlıl CUd 6, 
S: 2638. 

[Bu kadarını yeter görd6k· 
len eonr1 hmall Habib Se· 
•ftk'ün tD eöılrrlnl de elde· 

meden geçeml1eceğim;J 
lsmail llabib: " O zaman· 

danberl mlllfltl için fedakar, 

utanı itin leık, ruhunda mGı· 
bete. hıyra, mAıeri feragate 

kareı beyeceo olan ne kadar 

gence raıt gellnıe, biliniz ki o 

Namık KemAl'la bir mıhau· 

IGdflr. 

Toplıyan; S. N. Ö. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Do akıam Baıduraktı Sıb· 

hat, Kıraatlna'dı Etrcıf, K.e· 

merde Kamer, Etrefpa .. dı Eı· 

refpa .. ee111Delerl ı~ıktır. 



On Dele 
~ 

Komitesi Ren ve Habe· 
Gay~i in;~i ·harp usu· şistan Mes'lele· 
Jünüu kaldirılmasıoı rinde Vaziyet. 

iki tarafa bildirdi. 
- Baştarafı 1 inci sahi/ ede -
M, Madaryoga Ue mftlikat et· 

mlştlr. M. Madaryaga'dı sulh 
mQzokereal için hiçbir vazife 
~e ealAhlyetl olmadığım tekrar 
etmf . bununla brraber mesai· 
sine devam edebtleceğtnl ve 

ltalyamn bir morahhaıı göo · 
derme lolo ihtimal dahlllode 

olduğunu bildirmiştir. 

Slyo i wehaf ilde M. Madır· 

yagaom pnekalyadsn sonra, 14 
nisanda temııalara başlıyacoğı 

kanaati vardır. Ba torlhteo 

eonra hl r ulllaşma esuı arana · 

cak ve bir h.tta e .. nra ueelara 
tesbft edllecektlr. 

Stmdlltk tebaraz eden cere 
yana gfüe, mftzakerelerlo 1 ki 

muhasım devlet arasında yapı• · 

ması merkt.zlodedlr. Yalnız 

uluslar eoeyeleelnde harfe bir 
diplomatın iştiraki dEı mohte 
meldir. 

M. Flanden, bu formüle ta 

rafdar gördomektedlr. M. Flın 
den, sulhun temini için bu eo 

retle hareketin zaruri olduğunu 

ve bir e ae elde edildikten 
sonra mes'eleoln Uluslar sosye 

testne nak11 mftmkfio balonda 

ğonn eôylemlştlr. 

Bu haberlerlo, harbın neti 

ecel He alAkası büyftk olan İn· 
glltereyl de tatmin edeceği tıh 

mln edilmektedir. 

Taymis'in Bir 
Haberine Göre. ___ .... _ .. __ _ 

- Başı 1 inci sahifede -
ettirmektedir. Biz Çin notasını 

hayretle kareılayoroz. ÇOnkD 

Lhvlnof cevabın da açıkça 

ğösrermlştlr ki, Sovyd Roııya 

Çioln hakkı hükQmranleloe ta 

mamlle hnrmetknrdır. Sovyet · 

lerfn bir tecavOz takdirinde 

Mongollara yardımı, Çln'lo ha 
kamranlık bıkkını karşı bir 

hareket eayılamu. 

Çtn mllletl çok iyi bilir ki, 
Sovyetler kendilerinin en eadık 

bir dostudu:-. Sovyetlerln arza· 
eu, 'tamamen letlklıiHne h4kf m 

bir Çto görmektir ve bu ıe· 

kilde bir ÇI n göfdOğQ takdirde 

Sovyet Rusya zf yadeılle babli 

yar olacaktır. Fakat maalesef 

vaziyet aksinedir. Çtn hGkti 

meli, Mıoçorl'de yıpılao Japon 
emperyalizmine karşı durama 

mıı ve hareketsiz kılmııtır. 

lsıaobul, 1 O (Özel) - Tay 
mis gazeteai; Japon'luıo Sovyet 
hodunondı tıhştdat yapmaktı 

olduklarını, jıponlırın Alman· 
Jarla birlikte Roe'lıra taarruz 

edeceklerini y zıyor. 

.. ...• 
- Başı 1 inci alıifede 

Teklif edllf'D tehir Alman. 

ya•nın Ren mıntakaeında tıb. 

klmıtı baelaması halinde bit 
k6msfiz kalacaktır. 

Cenevre, 10 (A.A)- Lokar. 
nocolar bogQn öğleden sonra 

toplanacııktardır. Alofzl müşa· 

bit eıfıılyle mOzakeratta ba1ır 

bolunacaktır. M. Moeaollnl'olo 
zecri tedbirler kaldırılmadıkça 

19 mart terlhll Londra ınlı11. 
meeıoı tasrflkten lmttns ede. 
ceğl sunılmoktadır. 

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

Amerika ~"'e· 
laketzede Jeri. 

Nevyork, 10 (Rodyo) - At 
Janta'da DOmenll'den geçerken 

Comar reisi M. Ruzvelt feli 
kttze'delerl ziyaret etmiştir· 

Fransa 
Hollanda'dan bir istik

raz akdedecek. . 
Parlıı, 10 (Radyo) - Malen 

gazetesinin haber vtrdlğlne göre, 

Fransa, Bollandııı'dan IHlkraz 

maksadfle Amsterdam bankala 

rlle pazarlıklardı,bulonoyormqş. 

Isveç gazeteleri 
ve zecri tedbirler .. 

Berlln, 10 (Radyo) - Alman 

lıtlbbarat bflroeu Stokbolm'den 
öğreniyor: 

Birkaçı hariç bfttOn lavec 
gazeteleri, Frıosıı p14nını ten 
kld etmektedirler. 

Und Tabıh Karee Pındaus, 

Fraosa'oıo ıtayretlerl kollek.tlf 
emniyetten ziyade kollektlf hak 

siyaseti fsrlhdaf ermektedir. 

Diyor. Stokholm gazetesi de, 

Fransa ile Almanya arasında 

bir uçoromnn mevcud bo·~ 

londuğona ve bu iki devletin 

bfrleşmeılnln l"'kAnıız olduğa· 

no (ı'ranıız plAnının gaetetdl· 

ğlnl yuıyor. Franaız dostu Der· 
nes Mooter de aynt mGtıleıdı 
bulunmaktadır. 

Konuştular 
Roma 10 (Radyo) - ltılya 

hariciye mftateıarı M. Sovlç 

bogOa lnglltere'nln Roma hii· 
yok elçlel Slr Erik Dromond 
ile görOomGotGr. 

Alman adli yecisi 
Roma 10 (Rodyo) - İtıl

yı'dı seyahat etmekte bulunan 

• Alman ıdltye bakını M. Hana 

Frank, MUAoo'dan hareket et· 

tlğl aıradı M. Mueaoliol'ye bir 

teoekktir telgrafı çekmle, gerek 
kendisine ve gerek krala, İtıl 
ya'da gördOğO hasoO kabulden 
dolayı teşekkGr etmletlr. 

Çar'ın ~lavi Şeytanı 

-41-
Bonon için Fransa'da eadık 

bir dostunuzun olduğnno unut· 
mayınız, hen elzl her vakit te· 

eelllye hazırım. İcabında Jölyyl 

ye de eığınablllrslnlz! . 

"KftçQk bir lhtly teızlık kcn 

dinf zl u~rona f~da ettiğiniz ado 

mm. Allahın huzurunda bftyQk 

bir memleketin mukadderatın· 

den heeab vermeğe mecbur ol 

doğunu unutmamalısınız . Ken 

dlslnl dGemaolarJndııo, keodleJnl 

fena yollara Eevkrtmek htfyen· 

lerden koromatı çalıomak bor 

cunozdor. Çıırı lyf yola ,sevke· 

diniz. Rusya'oın hftrrlyetl için 
başlarım cellAdı veren ecdadınız 

Dolgorokl'ler gibi hareket edi 

nlz" Dedi. 
Kıterlo, eıbık mOrebblyeıl 

olmdl derd ortağı olan Mıtma· 

zel TrepO'yO dikkatle dinledi. 

Katy•'nın hayat zHkl, hah· 
tlyarhk He yanın gözleri, bir· 

den daldı. Bu matmazel de ne 

demek istiyordu?. 
• • • 

1867 Baslranının onblrlocl 

Vanzelan ...... '. 

Lokarnocular Dün Gece Toplanmış- lugiltere'deıı 

ı 1\,.- ' b k. K l l d Sarahat l@tiyor. ar ve ·ı.uta } - 8 IDIŞ ar tr. Brftkıel; 10 (Radyo) -
depandanı Belj gazetesi: 

Lord Eden ve Lord Halifaks ile Baron Aloizi (~enev· 
re'den Memleketlerine Dönmüşlerdir. 

Cenevre, ] O (Radyo) - Son dakikada ılınan haberlere göre-, Lokarno mleakını lmHlımış 
olan lngllttre, Fransa, Belçika ve Iıalyı dnletlerlnln burada toplanan delegaeyooları gece yep· 

takları bir toplantıda aralarında ozlaomıtlar ve her bnsuatı mutabık kalmışlardır. Deleg11yonlar, 

bir reemt tebliğ oeeredeceklerdlr. 
Inglllz dıt bıkaoı M. Eden ile · ıord Hallfıke ve baron Alofzl memleketlerine dOneceklerdlr. 

~--~~~~----............ ~ .. ----~~------~ 
13ler Komitesi Dilli Gizli 

Bir Toplantı Yaptı. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

Paskalya 
Münasebetiyle. 

Hava Almağa 

gidiyorlar .. 

' "M. VanzelAnd Ioglltere 
sarih olmasını ô~retecektlr.~ 

Demektedir. 

Değu Afrikasın 
Basta bakıcı ve ask 

gönderildi. 
Nıpoll, 10 (Radyo) - V 

yo vapurlle doğu tarka btrç 
doktor, sabit, asker ve h"' 
bakıcı hareket etmietlr. 

Kıfars vapuru da amele 

aeker yftk.ltl olarak Sa veye 1 
lono ıoımuotur. 

Badoğlio 
M. Madaryaga, Salı Günü Baron 

Aloizi ile Temasa Geçecektir. 
Parla, 10. (Radyo) ...... Halk Mussolioi'ye cep· 

lto 
'hah , 

Cenevre, 10 (Radyo) - Oıı 

ftçter komheslnlo gizli toplan 

tısı 13,:W dd nihayet bol mut · 

tur. M. Madaryıga ve M. Ave· 
not, tıılı gdo6 İtal,ın murah 

hıİeı baron Alolzl ve Bıbeş 
morahh11ı M. Maryan ile te 

m111 gelecekler ve Madarysga 

pertembe gftnft onilçler komi · 
teelol toplıyarık temaa nttfceıl 

bıkkındı izahat verrcektlr. 

OoOçler komlteel her iki 

tarafa eoıl varakaları g~odcre 

cek o gOoe kadar ~erek Ha 

bet ve gerekse ltılyınların 

harp metodlarıodan olkAyetle 

rint izah etmelerini fetfyecektlr. 

M. D88 Konçelloe, 18 ler 
komitesini toplantıya çağıracak:: 

ve Uıbet · ltalyı lhtllAfının 

matasaner hal ıeklfnl bildire

cektir. Maamaflh henftz 18 
ler toplantısının toplantı za. 

mını teeblt edilmemiştir. Zecri 

tedbirlerin tlddetleodlrllmeel 

görftoftlmedlğl gibi, mOzıbra· 

tın da ,ekli hendz belli değlldlr. 

M. Fl4nden, 13 marttı ve· 

ıllen karardı olduğu gibi mü 

zakeratın muharip devletler ıra 

S•odı doğrudan doğraya cere· 

yın etmesini istemekte ve Lord 

Eden lıo mOzakerelerlo onftç· 

ler kouıltealnln mftrakıbesl al· 

tındı denm elmeelnl arzu et· 
mektedlr. Bu hususta perşem 

be gftnft karar verilecektir. 

M. Madaryıga dal.müzakerılın 
ooOçler komlteıi kontrolft al 

tında ğeçmeel hiçbir it yapıla· 

mıyacağını ve belki de atim 

kılacağını söylemle, Eden tara· 
fını iltizam eylemiştir. 

Cenevre, 10 (Radyo) - Ba· 
gdn Cenene'de alyaai fatllyet 

dnım etmiş onftçler komitesi 

saat 11 de toplınmıt 13 e 

gftnO, Çarlık Rusyı'ıı Parla 

eefıretlnln laka arabaeı, iki kov· 

ntll ve bıllıtan at ile ıftrflk· 

lendl~t halde, Nôf yyl'nlo mft 
tenıi ve fakir. evceğizinin ka· 
pm önOnde durdu. Bir kavas, 

Kıtya ile Matmazel Trepö'nftn 

pek zavallı vaziyette olao iki 
bagajını 11ldı. · 

Katerln, yengesi ile kavga 
etmiş olduğu halde Parle'ten 

ıyrılıyordP; kardeolnln kendi 

ılne nosıl bir kabul göılerece· 
ğlnt htç bllmlyordo. 

Katyo, Matmazel Trepô'nQn 

kcııdielnl endl~eyr. dOoürd6ğft 

yeni bir huyıt ve feılkbale gl · 
diyor demektt. 

Koçak ve mütevazi evla kfi 

çtık bıtbç,clğlnd"n geçerken, 

yaban yaetmlolı-rloln yıınıoda 

Katyı btrdt"ubfre durdu; lmpa 

rator Alekeandr'ın buraya gel· 

- kadar mOzakere etmiştir. Bo 

lçt\mada ıolh eeaslarının ne 

suretle temin edllect>ğl görftoftl· 
milştftr. 

M. Eden ve FJAoden nolr.tat 

nızarlarıodıld lhtllifı halle ça· 

lıomıtlardır. 

Madıryıga'nın Romı'ya azl 

metl buıueundan vazgeçllmtZ. 
ÔoQmQzde.lı.I Salı güoil ko 

mltenln yeniden toplanmasını 

karar verilmfştlr. 

Keyf lyet Rısroo Alolzl'ye de 

blldlrllmle ve eulb mOrıakere· 

lerlnln Uluslar sosyetesi kadro· 

sundı ve mnbaeamıtın hemen 

tatili şartlle mllzakereye başla · 

mık lazımgeldlğl de ilave t.dll· 

mlştlr. 

M. Madıryı nikbin değlldlr. 

M. Eden 13 fer kom:teeinin 

tatil yapmıyarak içtima halinde 

kalmıını lıtemlotfr. 

A vueturalya delegesi Brue 

bo t ikrl kabul etmemle ve 

cenb almak için valut bırak· 

mık IOıumunn ileri eftrmftotOr. 

M. Eden onseklzler komheel· 
nln davetini lıtemlş lee de ba 

bueoıtı henftz bir karar .eril· 

mlo değildir. Bu mes'elenln 

onsekfıler komitesi relalnln sa 

IAhlyıtl dıhutnde bırıkılmBBt 

muvafık görülmOotftr. 

Sulh mOzıkerelerlnln ya 
doğrudan doğruya muh111ım 

devletler arasında bıolıyırak 

eo•yt:teye bll6bare arzedllmesl 

yahod da soıyetenlo d«' murab • 

hıalırıoın huzorlle yapılması 

dOşilnftlmektedlr. 

ltalya'nın neye karar vere· 
ceğl beklenmektedir. M11maf lh 

ltalya'nın sulh ıırtlarıoı att· 
tırdığı tahmin edilmektedir. 

Franea'da noktal nazar Ha· 

bto İtalyan eolhunun dostane 
• 
dikleri akoam görmlyerek ezdiği 

f ldanı görd6; solmoo, artık ko· 

romığı yftz tutmuş bu filizi 

aldı, öptO, hın ve fotiyakla 
öptQ. içini çekeıek eabık mtı 
rebblyesfne: 

- Bahçeniz çok hoou ma 
glul, kilçftk kadın! Dedi. Hele 

evinizi yarı, yarıyı yetllllkler 
içinde glzllyen bu yıb,.n yase· 
minlerlol dıhı fazlı seviyorum. 
Ne olurdu .. Alekaandr ile bo· 

rada kapanmıo ve ebediyete kı· 
vuşmoo oleaydık. ,, 

- Katya.. Neler dOotınOyor· 
eunoz?. Bunları bana eôyllyen 
hakikaten ılz mlılolz?. Ben elzl 
cesur bir kız bilirim. Eğ,.r hı 

yanan çok bıkmıı bir anda 

beni dfioOnGnentz, bu çok sev 

dlğfnh n, bahçe ılze gilzel bir 

teeellt yuuıı olabilecektir. Bu· 

yoran .. Ba nln anıhtırını ılı· 

paskalyalar mfloaaebetlyle vllA· 

yet ve mfllhakata gitmektedir. 

Yollar otomoblllerle dolu, ti• 

meodlferl~rde mGthlt bir izdi· 

ham vardır. 

Bulgaristan'da 
Serbest bırakılt1n 

mevkullar. 
Sofya, 10 (Radyo) - Hftkt1· 

met, 932 denberl sael mahke· 
me brarlle mahbos bolunın 

Jujı ve Kıryı'yı dı ıerbest 

bırakmıştır. Bu suretle Mıke· 

donya komltestoe menıop mıh· 

buslarm hepel de ıerbest hıra. 

kılmıt oluyor. 

ltalvan 'lar 
ol 

Gene zehirli 
gaz almışlar .. 

Cenevre, 10 (Radyo) - Ha 

beo hftkumeti Uloelır ıoıyeteel 

genel ıekreterltğlne göıaderdlği 

bir telgrafta, ltalyan'ların hu 

giln öğleden .,..,ı Dıgıbor •e 

Ogıden bombardımanınc1a ze 

birli ıaz k.ullındığtnı ve 90 
kişinin gözlerini kaybederek 

feci bir tekilde 6ldGğlln6 bil· 

dlrmlş, protestoda bulunmuştur. 

Lis Harbi 
Ltıbon 10 (Radyo) - Lfs 

harbinin ondokuzunco senel 

durlyesl mftnHebetUe bftyak 

tezıhGrat yıpılmıt ve Porteklı 
aakerl de ıştlrık etmfetlr. hal· 

ya, Belçika ve Franıız eabık 

muhırlblerlnden mOrekkeb bir 

heyet le hazır bulanmootor. 

bir tarzda ve Cenevre kadrolu 

dahllfnde haJledllmesl merke 
ılndedlr. Fraoea, İoglltere'ye 
istinadı taraftardır? Fakat İıal · 
ya'nıo en kısa zamanda Strezı 

cepheef ne tekrar ılınm111nı el 

zem görmektedir. 

nıı; bu ev her vakit ıblndlr! 

Katyı, bu ı,ı :1taıpl1 Frın 

sız'ın elini heyecanla tuttu, 

sıktı ve dudıklerını göt0rd6: 

- Kaçak kadın .. SJzl hiçbir 

vakit unotmıyıca~ım, siz be· 

nlmslnlz! 
•nedi. 

Meskensiz! .. 
imparator, Kıtya'nın Rusya· 

dıkl vaziyetini tesblt ve tanzim 

için bir gG~ evel hareketi mu 
nfık görmftşta. 

Baaea alıyı bôlGk kom•n· 

danı yftzbaıı prens Dolgorokl, 

kt-ndlsloln Nıpoll at~şemtılter 

llğlne tayini haberini vereb 

telgrafı aldı. 

Bu; bir oe•i neft demekti! 

Bana hiç klmıe şapbe ermedi! 

Bononlg beraber, çır Alekeaudr, 

Kıtya ile ilk temaslarını temin 

heden telgraf çekmiş : ~ 
Romı, 10 (Radyo) - ti . 

reııl 8ıdoğlfo cepheden :tk • 
Moıeollnl'ye bir le~gnf çeklll ha 
ve ltrlyan askerlerinin Hı e111 

tlstu'ı tımameu mığlub et ltıı 
den dormıyacıklırını bildi ~~il 
mittir. 

Heryo ·tın 

~kek: 

Rus · Fransız A~'~• 
misakı için ne diyorttıkı 

Pırla l O ( Radyo ) - leJ 
Heryo intihap dolaylılle 1 A 
ettJğl bir nutukta: ~~le 

"Rusya Ue mleak akdi tç ıı.,, 
Rusya'ya neye gittiğimi eorf1 'ttk 
yorlarl Bo hareketim, Avrol"~ 'e t 

da yeol bir devir açmak lç '" 
yıpılmııtır. Bu hareketlmd hlırı · 
sonra Rusya oluslar eosyeteıl ~e 
glrmlı ve cihan elyaeettol "'lo 
mflsbet ve iyi roller oynadl 
ve bu vaziyet birçok dnJeılt ) 
rf o memnnnlyetlnl mucip ~C 
mnttor. hitl 

Rusya'nın Almanya ile bl' A 
leemlı olmaeı mtımkilndb; bd led 
gnnka hAdlselere göre Avrul" ~ 
nın vaziyeti ne olacaktı? ~o tıt1n 
hallfleıe bunu ıorarım. 

Her hareketini heHpla 11 

·~· pan Ioglllz milleti, AHop• tf ~\' 
yeni bir emniyet teslal iç 
blxe yırdım T1detmlotlr. 1 

Almanya, mGnferld mleakl•~ 
taraf tardır; bazı devletlerle p•~ ı 
akdinden kaçmaktıdır. Biz '" leb 

umumi bir mlaak letemekteyl• ~ ''-r 

Demtıtlr. dıte 

ispanyada seçiın 
Mıdrld 10 (Radyo) - lJ'~ lt 

vekil M. Azana cumur rel 

namzedlerlolo 26 nleında tef l~l' ,, 
bit edilmesini ve 1 O m•Y18 

da comur reisi lntlhıbabaııo•' 
yapılmaeını karntlıştarmır. 

edeu genç kadını, Ltıla'I toe' 
sındın ayırmak lııtememle ~
suretle Mltel't Nıpoll'ye t•11

-
etmlotl. 

ıı· Kıterln, Ba;'i'naya'yı d~ o! 
dGğd nklt, evi bom bot bold 1 
Belki eevgtll köpekleri k:endlı11'0 ft~ 
beklemekte idiler. Kıtya, f

1
, 

ıd. 
anda meekenıiz ve yalnız ~ 

imparator, eevdlğlnlo bu 1e 
vaziyetinden fazla ıstırab blı•;;, 
meılne meydan 'ermemek fç ~ bt 
sabahtan itibaren yaverler~; 'Y 
Gst ftste Kıtya'ya g/\nder , ~ 
bonlırlı çiçekler, nadide f1Je1

1 •' ' valar, bonbonlar hediye e ~· 

Kendlel de hemen ziyaret •'' 
11 

eond11 idi. Fakat hona tın~• 
1 

yoktu; çftnkft oazularla ıeO':~ 
etmek, imparatoriçenin eOP 

1 
ve kıakançlıklarını glderıJJ~ 
çalıımık IAaımdı Saray, b•I 

- Şonu Var _,. 



nsa'oın plAoını 

llvafık buluyorlar 
"oekon 10 (Radyo) -

1 
ııınun ıarayı mabat ili, Fnn 

ı ilin Lokarno meıeleıl dola 
· le ortaya atmıı olduğa pllnı 

lb için ma .. tık bulmakta 
ır. 

.. oekon gısetelerl de ayni 
, •ıtl gGtlermekle n Fran. 
!lın bast hatlar flaerlnde 
llleyan ettiği tenltle cihan 
lılnln koranabtJece~lnl Uert 
ektedlrler. 

llaı ıly11al çnenlert, lngll· 
e'aln ılyaeetlnde dnam edea 
Phemlyetl iyi g3rmektedlrler. 

Jurnal D'Itlaya 
€den için ne diyor? 
,R.oma 10 (Radyo) - Jurnal 
ltelya: M. Fden fllldtn ıl · 
e lelıle hareket etmektedir. 

karıı olan lthamlan bot 
· Hanların akllal lıbat ede· 

k •eealke mıUklı: 
111 

ltetyan ukerlnl lekelemek 
ıı111ektedlr; Babeı'lertn kadın 

GQıllnden baheetmeel doAta 
tlldlr, çGnka udıalar Bıbe· 

oda erkeklerle birlikte har· 
·IQıekte Te pek çok yerlerde 

it~eklereen ceeur •e bala ol· 
-..ıludır. Demektedir, 

tkara 
1'"lediyesi ne istiyor 

1 ~ .&nkara 10 (ôsel) - Ankara 
J ledJyeel, haH gıaınıa metre 
C'!-tlrıbbaını yirmi para, elek. 
t itik ldloYat flcretlae bir koruı 
~ ~ telef on mClklleme leretle . 
ç \e de birer kuruı zam ya· 
d NQ1111 Ye bu paranın belecll. 

l ~e nrllmeıl lçln teıebba.u. 
1 lanmaıtar. 

.,, A .. 
11, nvers te 
~crt Ted· 

bl' hitleri istemiyorlar 
bO An•ere 10 (Radye) - Zecri 
J" 1

edblrlerln kaldmlmMı baktın 
"- bl~k beyHnımeler dıtı . 
lıteaııtır. 

1• Yahudiler 
'" ~'' ~~ostorya'nıo silah· 

lanmasına yardım 
.~ ed ,~ı iyorlal' 
tr' htanbol, 10 (6sel) - Perlı · 

11
, le1ı gelen b•bnlere g6re, A Yaı. 

'11'Y•'aın ıllAblanm11ına Yıha· 
diler 111dım etmekte lmltler. 

,. Çemherlayn 
el' ~l eri tedbir· 
ıe• ~I' • • d• ? 
1811 ıçın ne ıyor. 

,,,, V Vtyını, 10 (Radyo) - Noy• 
lyenea jornıl'ln, Londra ma· 

"-bırtnden ıldıiı bir hıbere 
lôre Oıten Çamberlıyn: 

"Zecri tedbirlerin lpkııı btst 
)tı.I bir berbe doğru ılrClldl· 
~teekttr .. Bu herbın netleelert 

6" ~•ltm deıtfldlr." 
d~! l!'t 

1 ,,ı t l>t,mtı Ye Ingtltere'de ba 
ed 11tre tarlft1rl1rı ınmıktadır. 

dı' M. Bek 
e~ 
e•· Belgrad'a Gidiyor 

111' ~ Var..,vı 10 (Radyo) - Le· 
j~ 1•tın dıı bık11u M. Bek bo 
dfi '~•b nlbıyetlnde nyabad d• 
ef :•1111 fptfdHındı. Belgrada gl. 

1,ı. tatk M. Stoyıdlno•lc;le konu 
9'cıtu.r . 

V. idare Heyeti 
\'tı&yet idare heyeti, düu 

~'" munlnl Culd'ln bıekln 
~•bdı topl•nmıı Te memurin 

"'llbıl.eruatıoa ıh enık Gze 
~dP, ,örii,,,rek kırarlar Yf'r· 
~tir. 

Yeni protestolarda 
bulunmuşlardır. 

• 
Cenevre, 10 (Bıdyo) - Ulaı 

lır eoıyeteıl ~ekreterllli İaaha 
rlbler ıerafındın yeni protee 
tol ar ılmııtır. 

İtılya balı:dmed, Hıbeıl•· 
tın'da Bıbeı askerlerinin ltıl· 

yan tayyareci ve tınk zabit n 
nef erlerlnl ••hılsene ıorelte 

kıtlettlll bıklunda Clholl Yo 
aın konıoloıunı Hıheılıtın'dın 

gelen Yunan'hların e•hıdethil 
btldlrmlftlr. Ayni zamanda Kı· 

hlre'ye dönen 1allbl1Jımer Ha· 
ıının Bahet •abıetl hakkındılı:I 
eahıdetlerlnl Ye bir ltılyın eıl· 
rln diri diri yıkıldığını dı 116. 
Ye etmlıtlr. 

Von Uöş 
Don sabah ansızın öldO 

Loodra, 10 (Radyo)- Almao 
bClylk elçlıl Von 8öı ha ııbıh 
geylnlrken nlade fOç'eten yefat 
etmlttlr. OGo aktam ııbhıtı çok 
mGkemmel we neı'ell idi, Gle· 
ceğl kat'iyen belli değildi. 

Bertin, 10 (Radyo) - Sly11i 
mıbfeUer, Von B6t'Gn; mGblm 
gGrlımeler arlfeelnde hGyGk 
bir ııyı olduiona aôyllyorlar. 

Von Rlbentrop'on bagtln· 
Jerde derhal Londra'yı gldect~ 
hıber Yerllmektedlt. 

Von Haı, 1924: le Almın· 
. J•'oıa Pıtlı blyak elçiliğini 
yıpmıı •e 1932 de Londra'ya 
nıkledllmtetlr. 55 yııında bo 
lunan Von Höt; Ingills dlplo 
mallara ara11ncla blyflk bir 
ıempıtl uyındırmıAa mo .. t 
fak olmattar. Cen11eel Berlln'e 
getirilecek •e merallmle gGmQ 
lecektlr. 

Londra, 10 (Rıdyo) - Frın 
n'aıa Londra blylk elçlıl M. 
Korbeaba~On Alman ıelaret· 
bıneelne giderek, Von BGt'öa 
3l4md dolıy11lle Fran11 hlk6 
metinin 11.1lyetlerlnl beyın et 
mfıtlr. 

Bıçak ırşıyanlar: 

Kemer'de f brıhlm oğla ço 
han Moıtafa~ıun Oserlode bir 
kımı H Keçecller'de lsmlr'U 
Mehmed'de bir bıçak bolun 
moıtor. 

Bekçiyi tokatlamış: 
Karamın ıokılındı Mınlıa'h 

Mebmed ogla Ali fHlı 11rhoı 

olmoı, hltırıp çağarmıı Te bekçi 
Mreld'I ıokıtlımıttar. 
A.aruını yaralamıı: 

Bebrlbabı perlundı Kuıııdıh 
HGeeyln otla Mebmed kırııı 
A11e'yl geçlmılsllk yfJzlnden 
ıol kolundın Ye ıol memeeln · 
den baf Jf 11aret1e 1111lımııtır. 

Memuru d~gmaı: 
FeHlpaııı bolHrıoda Urlı 

kamyonl.rına un ylkleyen ıra 
bıcı lzmlr'll Abd6lkadlr Ntbad 
ile belediye zebıta memurla· 
rındın 49 numarıb MHlam 
er111ındı ceH yHmak mee'ele· 
ılnden kngı çıkmıı, Nlbıd; 

yomraklı memara d(hmüı Te 

ybClden haf lf aurette yarelı 

mıeı r. 
Yaralamı~ 

Saman lıkelealnde g11tte 
mG•essUerlnden Maıtafı oğlu 

H111n ile Ahdallıb ara11ndı 

kHga çıkmıı, Abdallıh tahtı 

ile Moıtıfı'yı bııındıa yeral• · 
mı ıtır. 

tlırsızlıAa te1ebbüs 
l'Uldllkte Hatanlye ç1kmı 

zında Hıeaa oğla Adem'lo 
kandnrecı barak11ının aıma 

kilidini hıreızhk mık1adUe 

ıçao Bılll oğlu Mehmet ta· 
talmoıtar. 

Kirletmek istemiş 
Çokarçeımede tenezdb •o· 

kığında Giritli Ba110 kar11r 
Hacer nlnde oyarken bmlr'll 
Şe•kl o~lu l'tlosaf fer e•lne 
gf rmlı Ye kıdıaı klrl.,tmeğe 

teeebbGı etmlıılr. Kadın batır · 

mıı •e MDAf fer yakalanarak 
pollee teıllm edllmtıtlr. 

Greçyani Italyan'ların Gös-
• 

Adis·Abaha'ya ltalyao terdikleri vesaike 
bayrağını dikecekmiş~. Kıymet yok 

Romı, l O (Rıdyo) - Aıkeıt 

mıbfeller, Gtneral Greeyanloln 
ileri bareklh yakındı bıelıya. 

cağını •e 21 al11ndı Romının 

ıeeuaıo yıld6nChnG bayreanndı 

ltılyın bıyreğını Adlı Abıbayı 

dikeceğini lelyllyorlar. 
Son gGoler zarfında Greçy• 

niye 200 kımyon gôoderllmle 
Ye bunlar derh•I Harar ile 
Adlı Ab•bt yolu tlztrlae ınk 
edil mittir. 

Çin'de 
3 talebe idam edildi 

Şanghıy, 10 (Redyo) -
Bınkeo'da bug6n katil, yıAmı 
Ye bıraıılakla mlttebem balo 
nan Oç talebe bnyak bir bılk 
kltleıl ~nGode idam edllmletlr. 

Mıbkı\mler ldım edilmezden 
enel tehrln bGylk caddelerin 
de geadlrtlmlt ve teıblr edil 
mlılerdlr. 

Cetenln relıl ce1aretlnl biç 
kaybetmemlı fakat dl~er iki•( 
çok fHlı korku •e telle göı 

tumlttlr. 

Yeni bir rekor 
l\torellyı, 10 (Radyo) 

J .. ondrı · Kap 1rııında yeni 
bir rekor tesl11I için oçoı ya 
pao •e Kolon Bt:ter'de yere 
dGeen kadın tayyareci Ml11 Mal 
llıan, boredan brlkeel'e geç 
nılıtlr. Bu ıkeaoı Braklel'den 
Londra'ya h1reket edecektir. 
Seyıhatlne yeni bir tayyare ile 
yeniden bıehyıe1~ı bahflr ve · 
rlll1or. 

Roma, 10 (Radyo) - Sel& 
hlyetll mıbfeller, zecri tedbir· 
ler kaldmlmıdıa ltılya'nın 

mabıeemıtı dardormıyacatını 

ıöylemekte •e M. Flınden'ln 

Cenene 'de ltılyı lehinde fH· 
llyet g6aterdlğlal tudlk eyle· 
mektedlrler. Ayal mahfell~r, 

Cennre'de en afak bir Hıbe~ 
ltlr11ıaın etraf hcı tetkik edil· 
dlgl halde, Hıbeılerl hbım 

eden ltılyın YeHlkıaa kıymet 

•erllmedltlnl beyan etmekte 
dlrler. 

Kahile 
Habeş Askerlerile 
Çarpışmış 

Roma 10 (Rıdyo) - Gala 
kablleııl efradı DeHle yolunda 
Rıı Geaaıo 11k,,rlerlle bir 
çıı pıemı yıpmııJar Ye 1600 
1111Ab elde elmlıler •e !!000 
Bıbtt a11kerlol ôldGrmuılerdlr. 
Birçok deve •eHlre de lgnım 

etmlılerdlr. 

T11:e · Temiz · Uc1•1 iliç 
Her türlü tm;al"t Çeşitleri 

Nozbet 

-SIHHAT 
. ECZANESi 

Bıedarak Bayık Salepçi 
oAlu hanı karemnfla 

Yunanistan'da 
ParlAmentodan evvel 
parti liderleri tekrar 

toplanacaktır 
AtlDI - Ayın yirmi Clçlnde 

toklıaıcık olan perllmentoaau 

lçtlm11ndan enel pazarteıl •e 
eala gQnlerl liderler mecll!I top 

lıaarek Yunıolıtan'ın teıllhıt 

Ye teçblzahaı ald olup erktaı 

herblyeleree tıaslm edllmlı 
olın programı t111dlk edecektir. 

Liderler mecllıl aynı samın · 

da ba pro~remıo tahakkuka 

için tıhelı edilecek meblığ bak· 
kında drhı bir program yıpı 

caktır. BlkClmet, ordu teıllbı 

tının bir ıene z.rfında t kmı 
Unl latemektedlr. 

Pe%me%oglu isıija etmemiş. 

Atlnı, - Lider ÇrldırlJle 

aralerıncla çıkın lbtllif herine 

ıball partlılnln en ileri gelen 
eahılytelerlnden eıkl maliye 
nas111 Peamezoğloaoa putl· 
den btlfı ettttlnl bııı gasete· 
ler yHmııtı. 

Ahali ~rılılnln merkezi ıa 

rafından din alı:ıam gaaetelere 
•erilen bir tebliğde Pesmeıoğ· 
lonun lıtlf••ı tekslb edllmletlr. 

IstanhuJ valisi 
Ankara'dan dlindfl 
letanbul 10 (ôıel) - Au · 

kara'da tehir leleri etrefıadı 

bakanl•rla temaılerda bolunın 

Yallmls Muhiddin OıtClndığ, bu 
ıabıhkt ekıperle Ankara'dın 

t"brlmlse ~elmletlr. 

Çocuk hastalıkla t"ı . 

mfltebassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Ha$ıalnnnı her gün. 11,30 

dan. ıaaı onüçe kadar Beyler 
sokaAındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telejon 3990 

Karaburun Allye mahkeme 
ıladen: 

Mordığıada mukim halıs 

Sadık oğla Şerif Abm,,ı tıra· 
fındın anceıl lmım Ahmet 
kııı Rezlye lbter lcraıa Kerı

buronan Mordığın kôylnden 
Ş~rlf Ahmet terefın:lın tılep 
edllmeel tıserlne bnant mede. 
alnln t:l2 ikinci mıddeıJae 
tnf ikan Kıraburua hAldmll· 
gtndea Yerllen lbıer kararı ika 
metgAbı •e meıkenl bulonmı 

yın meıbure R11lytıye tebliğ 

edllememlı n keyfiyet g11ele 
tle lllaını k•rer nrllmlıtlr. 

Mubure Rıstyenln lıbo illa 
tarihinden itibaren btr ıy zar· 
f•ndı kocaeı Abmedln 1Ydet 
etmeel ve bu mClddet 11rfıoda 

muhik bir ıebebe mtııtenlt ol· 
makeııın nine döamedlgt tak· 
dlrde koc11ının boeınmı dua· 
ıında bolunmıııına hak kazına· 
bileceği tebliğ mıkımıaa kaim 
olmak lzere kıaoaa medeninin 
132 Ye boka\ uıalG mıbke· 
melert kanonunun 141 inci 
maddelerine tnf iken Ulo olu 
nor. 

idman f :emiyetle· 
ri lzmir Bölgesin 
den: 

Bilumum epor kalGplerlnle 
atıcılık ıabeılae yHılın ftye· 
lerl ile birlikte baıtın 11111 15 
'" kıelanu• iç mr.1daaına gel 
melerl. 

JI Açık Eksiltme ilanı 
Menemen lJrhaylığından: 

l - · Belediyece gôıterllecek bir mabılde keılf •e projeel mo· 
clbtnce yeniden yıpılıcak fenni mezb•bı lnıeaı 8,4.936 tarihin · 
den ltlb1ren 15 gcın mcıddeıle ıçık eksiltmeye koaalmuetor. 

2 - Ekelltme lıt 24,4,936 tarihine rıathyın cumı g6nl Hat 
15 te belediye dılrealnde lcra kıhnacaktır. 

a - Bu loıaatan muhammen bedeli ö579 lire 49 kuruetau 
lbırettlr. 

4 - T•llpler muhammen kıymet Gıerladen yözde 7 ,G niıbe · 

tinde ıemloıtı mankbte •ermekle beraber lbıleyl mOteeklp 
on gCln zarfında tıbu temlnıh yftsde onbeee lbli~ Ye ekılltme 

tartları dalreelnde noterUkteu maıaddık makıvelenameyl Hami 
iki gQa sarfındı teazlm etmf'ge mecburdur. 

5 - Bo ite talip olınlar flflname keelfnıme •eıalr nrekı 

beı lira mokabtlinde belediye dılrtı1lndea ılıblllrler. 

6 - Mftteahhfdln bo gibi leleri yıptığıaa dair nafıı mldilr· 
lOğQnce mttaaddık fotoğrd lı ehlfyetnameyl we ticaret odatı oda11 
n11lka11nı hıfz olm111 ıı ·uır. 

7 - TalfplerlD muıyyen glo Ye 111tta belediye dalreılndekl 

komlıyoaı mDrecHt etmeleri illa olunur. l l l 4ı 17 2 l 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor
loğnnden: 

Bedeli mohamm.,n '"neUAJ 
Lire 
75 

Evkaf ldareıl ile mlıterek olarak tdarel huıaılyenln tı11rraf 

e1ledlğl lsmlrde keatelll caddeılnde klln kltlpzade medreıeılnln 
mGetemllAtandıa olın Hlo 3 ıeae mGdd~tle klreyı Yerilmek 
here 10,4,936 terllllndea itibaren 10 gcın mClddetle temdlden 
1tlllrmı1a çıbralmıtllr. Talip olanların eenld 3fr,,nmek ' flıere 

hergGn Mahaeebel huıaılye m6d6rtyetl •ıddat kalemine n pey 
ıGrmek fıtlyenlerln de lhıle gGoft olın 20,4,936 pa1:1rte1I gOntl 
aabıh 9 da dı depozito makbuza ile encClmenl •llAyete mQra · 
caıılerı . 936 

Çamaltı Tuz'ası l\tndorlDğOnden: 
7500 boru korıunu, 6060 kilo 3rnele gGre lıpınko yelken 

keten ipliği urgan, 65 kilo yelken bezi 21 roda muhtelif çelik 
n Uf bılıt 160 metre lıkoıı balat n kıyık or,., ını, 23500 adet 
muhtel il Ylda bıkar ray nptlyeel, l l adet muhtelif kotorda ık· 

ıoa demir, 28 ton mubtellf ebıddı 11ç lnbı, kaeebent, perçto 
çhlıl, lımı, rondel, çelik lamı ve çobok demir. 

Y o karıda · mılıeme çeıltlerl ihale Ye m4oık11a baunan teraltl· 
ne g6re 2'·j·936 cama gftnft 11aı 11 de pazarlıkla eatın alını · 

caktır. htekllJerln o güa ve 111tte al1ancak lahiitarler UUCla fab· 
rlk11ıadı taala ıllm 1atım komtıyonoaı mGracaıdaıı ilin olaaar. 

11 12 980 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
I11annın •ergi borcundan 3ı6rCl tıbılll ımnl ya1111nı göre 

bıcıedllen Abmetığa mahallesinde yemlt çar,aeında klln 14ı 111 . 
yılı mığı11 tarih lltadın ltlb11en ylrmlblr gfto mftddetle ıatalt~ı 
çıkarıldığından pey ılrmek l11tlyenlerln Defterdarhk tabelltt ka· 
lemine .elmelerl. 29 ;~ 7 l l 819 

1111111111111111111111111111111lllllIHI1111111111111UI1111111111111111111111111111111111 Ul l il l il llftl 
~ Tnrk Hava Kurumu §5 - -
; Büyük Piyangosu 1 
- == 5 Şimdiye kadar binlerce klelyl &engin etmletlr S: 

~ 6 ıocı keşide 11 Nisan 936 dadır. ~ 
! Boyok ikramiye 200,000 liradır i 
5 Ayr1c. 100.000. 12.000, 10,000 liralık ikramiyelerle S: =: 20.000 llrahk bir mGklfat nrdır ~ 

in 111111111111111111111111 IH il l l l l l l il 1111111111111111111111111111111111u111lllffl11111111111111111i 
lzmir belediyesinden 

Motorlara 6 Hyı 8 ılltndtrU, 
mazotlı veya tercihan hnı g11ı 
ile mfltebaırlk 20 22 n 30 32 
klolllk olmık Clzf!re iki tip 
oıobQı 111111 n ıe11hl aygao 
g6rtlldGgG tıkdlrde otobGı alı · 

nacakt11. lıteklllerla ba huıaııı 
ılt mufa11al mılt\m•t ile bera 
her keloğlerıaı Ye tediye bnıu 
ıaadı ne gibi kolıyhklar göa· 
tereblleceklerlnl en ıoa 25 Nt 
1an 9:J6 gftaftne kıdar lzmfr 
earbıylı~ını blldlrmelerl. 

11 19 894 

Sarayköy aellye hukuk mıh 
kemeılnden: 

Sırayköy6a ıeağı mıbalte · 

ıladea mQderrls oğla oımao 

k•sı doda tarafındaa Kırbğıç 

kuaeınıu bıcı hlmmd mıhıl 

le11lnden Fhlt oAallıuadın te 
nekect Jımıll bakk• •leyblne 
Sarayköy 11llye hukuk mıhke· 
meelne ikame olnnın boeın 

mı dnatınıo 7.4,936 tartbfn· 
d•ı icra kıltnın dorDtlDHIDdı 

llAnen tebltğat yıpıldı~ı halde 
gelmemlt olduğundan bıkkındı 
gıyıp kanu verilerek muba· 
keme :lO,ıt,936 tarih perıembe 
gftnft ıaat 9 boça~a tıllk: kı · 
hamıı olmıklı lıha lllodan 
ltlbırea bet gftn 11rfında ltlrH 
etmediği Ye mahkemrye gel· 
medtğl tıktlrde gıyaben mıh· 

kemeye dnam olacıJ.ı llAn 
olunur. 

Otomobil 

Sahipleri Okusun. 

(Zinet) ;:~~~bu 
. ıçılmıotır. 

l11metpıea • e Fenlp•o• bol· 

Hrları Gıerladedlr. 

Rahııhk, emniyet, temlıltk, 
bol ıa m6kemmel kraetbıneel. 

Makinelerin bensto, yağ ve ul· 
reıl içeriden tedarik edlUr. 

Gınj gecelt glndlslG ıçaktar. 
GörQımek arzu edenlrr müdftr 
1brıblm'e mGracaıt eıılnlflr . 
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Sabunları w.~E~ ~A~g_ER : Ali.sehir Banliası = 
DJ.ı;UTSCBE LEVANTE LlNIE := ' ------.... • -•• ...... •---•------
AMERiKAN ExPORT LINES _ 1 Z M 1 R Ş U B E S 1 

"ExMOOR,. uporu 
12 

ol · 5 lklncl Kordon Borea CIHrandald Kendi Bloaııada 

ÜMID L k fabrikasının Q S 
SABUNL \JU) dayanıkh, kullaoıelı ,e 
blleılzdlr. Her yerden ırayıml· 

Toptan ve peralı.ende satış 'yP.Tİ ~ 

ftmid fabrikası r· 
sanda bekleniyor, Nevyork için _ TELEFON: !2363 
hamule al•cakttr. _ •~--

0DELOS,. npuro 13 nlıan· s HertOrUl (Banka ve Komisyon) Muameleleri Y apahr. 
da bekleniyor, 18 nlıan• kı = Vadeeizlere % 4 

dar Aoaera, Rotterdam, Hım = Mevduat Şartları: A!b ay vadeliy~ % 5 ı-.~. verı'lı'r. 
borg ve Bremen limanlarını = Bır sene vadeb ıe % 6 ıa-

yOk ılacakt•r. = Zahire, azam, incir, pamuk, yapık, afyon nsatre kombyoncoloğu yapılır. M•llar geldl = 
S.A. ROYALE HONSGROISE = Alnde eahfplerlne en mQa.ld teraltle nana nrtllr. 5 

O E N AV l G AT l ON F L U V I A LL 1 ii 11111111111111111111111111111111111111 111 lll l lll il lll ili lll ll ili il lll l lll il lll il lll lll l lll l lll lll il lll lll il il lll 11111111 111111 1111111111111111111 il il 1111111 • 
ET MARlTIME 

"DUNA,, Hporu 10 nisanda 
bekleniyor, Galıts, BelgHd, 

Hudı~eı. 8ratlılna •r. VJyana 
için y6k alıcaktar. 

SPANSKELlNJ E OSLO 

İHS~N 
KLiŞE_\(E MÜHl)R 

Telefon 304 7 Kcıtıne p11zarı 

Kınık Şarbayhğından: 
ı -

3 

Kaeabamazto fenni elektfrlk teılsat projeıl 26,4,9 

ealı gGnO saat 10 da ıçık eksiltme ıuretlle uray eD 
meotoce yıpılıcaktır. 

Şartoımeetnl görmelı: arzu edenler lzmlr oarbayh,• 
ve Kınık urbaylığına mtlracaat etmeleri. 
Proj ı:oto taodml kıymeti rnubammeneıl 250 llrı ol 

tekit( lerd" yQzde 7,5 ınunkkat gQvenme paraaa ıh 
· cakhr 8 1J 14 17 902 

1111111lllllU11111111111111.._. Doktor _.111111111111111111111111 

i A. Kemal To~ay 
"BAYARO., mot6r6 11 al· 

ııand• beklenlyor1 Hayfa, fı 
kenderlye Dleppe n Nor •eç 
limanlarına 10k alac.k.lır. 

ATOLYESI 
BELEDiYE civARİ - LİMONCULAR ÇAR~ısı N~2 ~~-:--

~ Baıeriyolog t 'I? bulaşık, salguı hastalıklar mütahassısı 
'<~r-. §§ Baemabane iıtaeyono ka.rımodak.i dibek eobk bapnda 30 ıayı· 
~~ın 5 lı e• •e muyeoehaneıiode ıabıb eaat 8 dan akıem uaı 6 ı kadar 

Vapurl11ıo hlmlerl gt!lme 
ıarlhlerl ve navlun tarifeleri 

bakkanda bir taabhade glrlel· 
lemrz. ıelefoo No. 2007 2008 

Fratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

5 baetalanoı kabul eder. 
§ Milracaat eden hastalara yapılman lbımgelea 1air ıablilit " ' = mitroekopilı: muayeneleri ile vexemli baııtalara yapılmalUla cevaa gf-

"'!!111::=~·"'""'-"-'--,. = rdlen Pnomotoralı:ıı muayenehaneaiııde muntauman yapılır. 

•1111111 il 1111111111111111111illll1111111111111111111111111111111 Telef o a : 4115 1111111111 

~~ f"" içki Alıp Satanlara 1111 

~ N,.zllll Madrao rakı fabtlkaıa bir ıene enel ıon ılı&em 
:= Ozerioe teıleatını yl'nllemle bu ıuretle fçlcllrre de ııhht ra 

= lu vnmekte bulunmuıtor. Vaktlle lmalltın klf 1 "elmeml'! = ılol mal verllmlyen Aydın, Umurlu. Karapınar, Reeadlye, 
S§ Söb, Mil.is, Mogl•, Bodrum gtbl yerlere de mal Yerilecek· 
=: tir. hkontolar ·~•ğ•dadır . = 96, 49 190 kuruşlok et,elerde yüzde 20 lıkonto nrlllr . = 29, ~ı c: « < ıs c: • 

.. HERCULES,, npuru 6 4 36 
d• gelip 11 4 36 d• ANVERS, 
HOTTEROAM, AMSTEftOAM, 
n BAMBUHG ltmanları için 

yok elacaktır. 
§ ;2. :rn « " °" 20 4: ··-

"GANYMEDES,. upuru 8· 
4-86 da beklenmekte olup yD· 
lilnl tahliyeden 10011 BUR· 

GAS, V ARNA 'e KÔSTENCE 
Umanları için yok alıc•IUır. 

11GANYMEDES,. vapura 20· 
4ı 36 tarihinde gelip 25 4·36 
tarihine it.dar ANVERS, ROT· 
TERDAM, AMSl'EROAM ve 
HAM BURG llmHlın içhı yak 

ılac.ktır. 

SV ENSKA ORIENT L1NIEN 
"ALGERIA .. Hporu U:4 ·36 

da beklenmekte olup yGkfln6 
tahliyeden 10011 R01TERDAM, 
BAMBRG, COPENHAGE DAN· 
ZIG, GDYNIA, GOTE BURG 
OSLO ve lSKANDINAV· 
YA llm.nları için yDk •la· 
caktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
0 ALBA JULIA., Hpora 16· 

4 ·36 da gelll' 17 4 36 da P1· 
RE, MALTA, MARSILYA Ye 

BARSELONE hareket ede· 
cektlr. 

-ALSA JULIA,. upnra 7 6· 
~i6 da beklenmekle olup 8 6· 
da PiRE. MALTA, MARSIL· 

YA "e BARSELONE için yok 
alacaktır. 

Yolca bbul eder. 
fllndıkt hareket tırlblerlle 

nnloolırdakl deglef kllk.lerden 
acenta meı~ullyeı kabul etmez. 

Fula tafellAt için ikinci 
K.ordon'd• Tıbmll •e Tabliye 
bta111 arkııında Fr•tellt Sperco 
vapur ıcentalığını mQracut 
edllmeıl rica olunur. 

Tde. 2004 · 2005 26fı3 ................... 
Olivier vEŞOrekası 

Ltmlled 

Vapur Acentası 
Cendelt Hın, Blrlact Kordon 

Tel. 2443 

1'8 E ELLERMAN LINES LTD 
• ,TOURSO., npuru ofun 

iptld .. ındı Llverpol ve Svın · 

ltf'adıo gelfp tahliyede bola· 
nacak. 

NOT : V Qrnt t.rtblerl, va· 
parlHın lılmlerl H nulaa 6e· 
r~tleılnln değltlkliklertndeo met 

ullyet kabuJ edtlmez. 

---------------------------------_~=~~ : c : ~: :: 
Bot tlteler NHllll le8Uml 25 natilltre 3 kuruta ıhnar 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayuuz 
· Bu lmnbalar emsallerine nisbeten yüzde 
20 daha az sar} işatlıdırlar. Bunu ay sonun· 
tlu ödeyeceğini: ilk fatura ile kolayca anlr. 
yacaksınız. 

M. Tevfik Bay kent 
l!:lektlrlk, telefon malzeme deposu •~ 

Stemenı (abrllı:aları mame111lt 
1'1'$temalcılar 77.79 Telf'fon B.U2 

~ « <: 10 Q; 2,5 c: c: 

1 = c < 15 G: 1,75 c: « 

~ N1&1l.ttde ı\ladııa maguaaındı kıhn 100 korot• bunı 
§ mClmaaU bakbUyr. euııı da çok ucuz nrlltr. 
iiE •°dadran mağazası ve rakt imallitbaneei sahibi 

in llll lll lll ll llllll lll llll il lll lll il il ll lll lll lll lll lll L o tf i 1111111 HllllllllllDI 

lzmir Liman işleri Umum Modor 
loğonden: 

İdtremlzce açık eksiltme ıuretlle 200 lldet maoamb. NllD alı 
nıcıktır. Ekeihme m6ddetl 1 alna 936 dıa l b11lraa 936 tıtl 
bine kad11dır. lbıle 1 hazlr1n 936 t1rlhlne mG11dlf p1Z1rte,f 
gfta6 111t 16 da llmlr Ltmao lolerl ldareılade m6d0rler eacO· 
meninde yıpılıcaktır. Ekelltmeye girecek olanlar movakkıt teıol 
nat olınk 2625 liraya idare •ezoeılne nıkden •ermeye •eJ' 
milli bir h•nkldan bu miktardı teminat mektuba getlrmtA' 
•eyıhot dnletce çıkarılmıı tıh•llittıa ba mlktır Yermeğe mre 

burdur. Şutnameyl görmek ve fıslı l7o1hıt ılmık lıtlyenlerff 
idaremiz yaza eef ligine m6rıcatları. 7 11 14 18 887 

llf il il il 1111111111111111111111111111111 D O K T O R 111111111111111111ililU11111111111111 

! Operatör Ari(Yurcu 
~ Merkez Hastanesi Operat6rD 
E Hııtalarana her gGn 15·18 e kadar ikinci Beyler ıokıgı 
s TGrk mQzayede ııloau karııada 78 N.la maayeaehaae · 
S§ ılnde kabul eder. Telefon 38!13 

•ııııu1111111111111ın11111111111111111111n11111111nıııııııııııııııııuıııı11111mıım11nn11111 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Vakfı Mnkil Nev'i No. Bedeli llrt 

H. mubteremeyn Kıaılçollu 5 dönClm tarlı BllA 15 

Yukarıda yazalı Kıaılçallodı kilo n eene•i icarı oabeı lir• 
muhammen bedell ô danam tarlanın aç eenellk klllh utırmıy• 
çıkaralmıetır. lbıleıl 11,4,936 comarıe~I gGoG ıaat oablrdedlr· 
letekltlerla E•kaf dlrekıarl6tGne mQracaıılırı Jltn oluur. 

2 6 p 844 

q 

' 


