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Nisan l 9:l6 
ızmir'de hergOn sabahları çakar, siyasal gazetedir. l'eJef ou: 2776 

Yaf8'da 
Yangınlar Başlamış \'e istas

yon Binası Yakılmıştır. 

Fransa Da Müsbet Cevap Verdi. 
lngiltere'de, ltalya aleyhine cereyan Fransa M ÜS· ......._ ____________________________________ __ 

artmıştır. Şiddet politikası isteni~or bet Cevab Verdi. 

Eden, Zecri Tedbirlerin ltalyan Mali Dileğimizi • _ 

V . . d T . G•• d•..-• ·s·· J d.knbulediyor .. 
3ZJ}TClJU e esır oster ıgını oy e ) Pıırie,23(A.A)-Almaoh•bı-r 

------ alma bftroıu bildiriyor: 

ltalyan Gazeteleri, lngiliz Siyasetine önem Vermiyor!, ırım:!~a;~,:~~~:~e~~;::~~:~.~~:ı·~ 
Uzlaşmanın Habeş Topraklarında OJacağıııı Yazıyorlar 

Rom111 2'1 (U. R.) - ltıl 

Y•o Habeş lbtllllfındıU uzla,ma 

teoebbaannde akvam cemiyeti 

nlo aoo verdıaı karar ve 

4ııamble toplıntıaınıo mayıs 

orıuını bırıkılm1111 bakluoda 
ltatyıo gazeteleri blçbtr mQ 
tıleadı bulaomımakıldıı lu. 

Y ıloız uılatma artık Habeı 

lopreklırınde yapılacığını y•· 
zıyorlar. Jornıle O'lcalya g•ze · 
teıl, ıknm cemlyetlnto aoo 

loplanhaıodı İngiliz 8İyaaetfolo 
lottuğo yolan baıılı olduğunu 

Jazuak HıbeelerJm m11lom 
olmadıklarını llhe dmekte n 

lnglllı ılyaseılnln, bu mea'ele 
ftıedade hiçbir teaJrl gllrClleml 
yeceğlnl kıydeylemektt:dlr. 

M. FAlen 

zırı dı eu cevabı nrmlştlr: 

tedbirler dıba mOeedr bir şekle 
lfrag edllıb edlltımlyeceğlol 

arıştırmıfhr. Bu toplımhdao 

ılının neıfce, elmdlkl tedbir· 

lerlo ltalyı'oıo mıli nztyetl 
ftzeriode kendini hlHeatlrdlğldfr. 

Eden'lo b11 IZ1hıtı · Ozerloc 
nylav: 

- Şimdiki zecri tedbirinin 

berbı durdor1cığını emin mi 
siniz? Suıllnl ıormoe, Edrn de: 

- "Kouatıylo karua herlclnde 

bey1D11t1 bolonmık, kollekıif 

ı-mnlycte muhalif tir ,, 

Cevabını vumlııir. Slr Vfl 
yım'ın Roma'dıkl lagtllz elçi· 

ılnl geri çığırmak lizım geltp 

gelmediği ve hılyı'yı lhncahn 
menedllmeıt icap edtp etmedl~l 

hıklundıkl BDıllerloe de Lord 

Türkiyc'oiıı boğazların tahkimi hak• 
kındaki notasına verilecek .l<'rnueız 

cevabı hazırlanmakıaılır. 

Söylendiğine glire M. Flanden 
eoo günlerde bu hususta 1923 mu· 
kaveleeini imza etmio olan diğer 

devletlerle temaı etmiotir. 
Yakında Türkiye hükumetine 

•erilecek olan Frııısır cevabı 1o. 
giliz ceubı gibi bu ıneı'elede:Au· 

kara biikOıoetioi tatmin edecek 
milıakerelcrin açılmasına müeah 
olacaktır. 

İstanbul, 23 (llusıı5i) - .Fıan· 
ta, bo~aılar:mukaveleei hakkındaki 
uotımıu cevabını vermotir. Bu ce· 
nb, lngiltere'oin cevabı gibi, milı· 
br.ttit ,.e uıukavelenio tekrar tel· 

- Sonu 4 ncü salıifcde -

Habeş Krali

çesinin Beyanatı 
Eden mubalU cenplır vermlıtlr. Bi7e sOr'atle yardım 

Dış Bakanlık Sekreteri
miz Belgrad'da ! 

Boğazlaı· Hakkındaki Dileğimizin 
Balkan Paktında 

Doğurduğu Vaziyeti Konuşacak .• 

M. Sıoyaditıoviç 

23Nisan 

Rdgrad 22 {A.A) - TOrkl· 

ye dıv hakanlığı genel sekrr.terl 

Numan Menemeollo&lu bogQn 

Belgrad'a gelmfştlr. Prsvda 

ınuheblrioe beyanatında; Bel· 

gr11d'dakt hlrkaç gOolfik ika · 

metinden lstlrade ederf'k M. 
Sıoyedlnovlç ile iki mrmleketf 

alAl<adar eden met'eJeJer bak· 

kında ııorOşecı-ğlof eöylemfotfr. 

.,,. Slyul mebaf llto kanaatine 

göre ba kuooemıltr bilhassa 

bogar.ların aekni bir bale lto· 
nuhnaeı hıkhıı~akl TOrk ııle · 

bl Ozerlne IJılkao 

bğeal olan vaalyet 
cereyan edr.ctlulr. 

pakta oda 
etrafındı 

Romı, 23 (Radyo) - ftılyı 
ile Ioglllere araıında doğrudan 

doğroyı mG11kuelere haolan
dıgı bıkkırıda1d haberler ıekzlb 

edJlmektedlr. İyi bıber alan 

cnebfeller, Lord Eden'ln Cenev· 
re'de ıe.ıbh eniği hathbareketlo 
hlSyle bir aeyl lmktoaız kıldığı 

lı:anaatladedhler. 

- Onaçler kllmlteılnln Af 
rlka'da mohaaıtı durdurmak 

için yıph~• bCUGn te9ebbOsler 
akim kılmıotır. hılya, u1oelar 

ıosyetesl paktı bOkftmlerlne 
muhalif olarak barba dnam 
ttmektedlr. 

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

1 n gi li z Abidesini edilmelidir. Kral, sonu· ---··--•ı-
Zi yaret Edecek!er 0 ,a kadar çarpışacaktır. Çok Güzel Geçti 

lııanbal, 23 (Ôıel) - Lon 
ra'd.o gelen haberlere gôre, 
batan Ioglltere'de ltaly1Dlar 

aleyhine ıtddetll btr cereyıo 

baılımıohr. Siyasal partiler bu 

buıaıta blrlttmlşler fe Italyayı 
kırtı ıtddeıle bereket edilme 
ıiol bGktlmetlen faıemeğe ki 
ru vermlılerdlr. 

Londrı, 23 (Rıdyo) - Avam 

bm1r11ının düokft ıoplantmn 
dı muhlfıHkAr eayln VHyım; 
lttlyı - Bıbeı ibtilitıoın oe 

•11lyene olduğunu ve MJlleıler 
cemiyetinde ne gibi tedbirler 

dnoftnOldOğOnG Lord Edeo'den 

•ormuı, logtltere hariciye nı 

---------------
Parti başkanımız 
Manlea 23 (Huaol!i muhaht 

tlmbden) - tlAklmlyeıi Mil 
l•ye baynmı weraBlmlode bu· 

luoan İzmir •e MeolH parıl 
teşekkOllerl bıthnı Y ozgad 

ıayluı A•ol Doğın, y"rın iz. 

nılr'e hareket edecektir. 

Konsey bu mee'eleyl görG· 

şilrlum, diğer taraftan dı 18 ler 

komlteel toplınmış fe 1ıalya'ya 
karşı ıhnın zrcıi tedblrlf'rln 

tesirini letklk t'lmtı ve ha 

htınbal 2~ (öıel) - Umom!ç 
harpte loglllz ordoeu başka 
maodını olan general Bllnr· 
dıo rlyaıetlnde bir lngUlg be 

yeti, b1Zlranda Çanakhleye 

gelecek Yf\ logtllı eebltler 

Abldealol ılyaret edtcekılr. 

Bir Alman gazetesi diyor ki: 

Ingiliz Siyaseti En Ent· 
rikalı Safhada! 

Baza o 

______ .., ___ _ 
~""'ransa'yı, Bazan 
itham Etmekte 

Almanya'yı 
imiş! 

-----~--------Berlin 23 (Radyo) - Alman gazeteleri~ başta Franlrforter 
çayıung olmak ü::ere: 

ııJngıli::. 1936 biitçesinde avam kamorasuıda kabulünden 
sonra, bugümfo kamarada harici siyaset üzerine milnaknşalar 
deııam etmiştir. Çemberlayn'in Viyana'ya yaptıgr ziyaret, Jn. 
gilterenin dış siyasetinin yeni bir eseridir. 

lngilıere'nin siyaseti, bugiin kat'i olarak anlaşıjamamıştır. 
Bazarı Fratısa')·ı, bazan Almanya'yı itham etmektedir. Bu ka· 
rarsı::.lık Mleıtayin bir lıareket addedilemez. lngiliz siyasetinin 
en entr.ikalı bir saf hasmı glfrmehte olduğumuz ıüplıe yoktur.,, 
Demekteılirler. 

llabe~ Kraliçesi 
Adla Abıbı, 23 ( e. R.) 

Bıbeş lmparaıorlçeıl, bugGn 

- sona 4 üncü salıifedc -

Demirspor Altı-~ 
nordu'ya Galib .. 

Dtınkü maçm neıice&i iç 
sahifelerinıi:::dedir: 

Yavrular Bayramlarını Boynk 
Sevinçlerle Kuıluladılar. 

D6n Ulusal Egemenlik te Ço 

cuk bayramı gOnft idi 86t0n 

tehir dıhı sabahtan bıyraklarla 

donınmıotı. Çocuklar, en gOzel 
we yeul elbiselerini glymlt ola 

rak daha l'rkend .. n ııokak.lera 

çılı:maolardı. 

Yavruların D<'t'rlnl yerinde 
idi. Pareaıı olarak tramvaylara 

n npurları hlolyor, eğlent 

yorlırdı. 

Maarif mQdOrlftğftnce bst:ır 

lınmıe olın programı A6re bu 
sene ulo11l egemenlik •e çocuk 

bayramı, e"hrtn muhtelif semt 
lerlode te mekteplerde kutlu 
laomııtır. 

Saat l 0,30 da Cumorlyet 

meydanında AtatQrk'ao heykeli 
ônQode, hükumet avlusunda, 

Eşrefpıoı'dı, Pazaryerlnde, Bas 

mıhınede Altınparkta, Karşı. 

yaka'da C. B . P. meydanında, 

Gftzelyıhda pueryerlode te 
bunlardan başka Bayraklı'da 

Bayraklı ilk mekteblod~, Za· 

Küçiılr Kamran 

fer, lnkılip ve Ktııımpava· mek· 

teplerln_de tören yapılmış, nu· 

toklır, manzumeler !öylenmlı 
tir. {Şunu kaydedelim ki, prog 
ramın tatbikatı fena olınoı, 

dlelpllosldik görftlmOştQr. Baı1 

- Sonu 6 ınrı salıif ede -

Solda, Bumrıra~da bayram intibalarındtın, ortada talebe rakıeder ve söJleıı verirken, stJ8da tcılebe Cumuri1eı me1danındcı .• 

1. 
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Fihte'nin Hitabeleri 
- - ----- - -- --

13 
Niçin eııklsfnfn, önde ıonda, 

yıkılmaaı mukadderdi, bunu 
.rayalım. Böylece dftomOo bir 
ulusu nelerin yakselteblleceğlnl 
ve ona nelerin yep yeni bir 
bıyıt verebileceğini ôğrenmlo 

oluruz. 

Eekf kurumların hepsinde 

vatındao, devlet denilen soy11l 
korama (lçılmd bOoye) ye yal 

ruz kendi menfeatlnl dftoGne 
rek bağlı idi. Ba bağ kopun 
ca. onu soyeal korama bağh · 

yıo biroey kalmadı. Bu bağ, 
ceza korkuıu ve ödenlenme 
(MakUıt ftmldt) veya eoyeal 
karım.o olmdi ve gelecekteki 
mukadderatına alt her birinin 
özel ası~ları (8uıoef menfeat · 
lerl) 11yeslnde yıııyordo . Yal
nız maddi heHplar OıtClnde 

dolaoın ıkıl ve muhakeme; 
dinin bogftnkO hıyıt ile öteki 
hıyat arasında kormoo oldn&o 
birliği kırdı. AblAk duygusu 
nuo öne ıGrdOğO: ÜolOk ve 
ntanııeverllk gibi lrı (Haalet) 
lerl öyle akıl ve muhakeme, 

boş ve aldatıcı eanı (Hayal) 
ler gibi göııterdl. Dandan bıı 
ta, idare edenle'lo zaafı da, 

çok kere kanona baş eğmiyen· 
lerl ce11sız bıraktığı için bu 

da nıandaolarla ııoyeal kuram 
araıııodıkl bığın bozulmasına 

n kopmaeına eebep oldn. NI· 
bay et ödenler ( M llkAfatlar) dev 
lete hizmet nlıbetlnde yapılma 
dağı için öden umoduda kal 
madı. Halil tamamen baıka 

prenslpltır lncelmeğe baolıdı. 

Bu bağların kopmısı, ıoyıal 

blrlı@fn çöıftlftp dığılm11ına 

ıebep oldu. LAkfm devlet, bu 
korkutma ve umdurma bığını, 
mevcut olan hıyatan ıelAmetl 

namına yeniden 11ğlamlaeur : 

mığı o~raeır. O, bundan ken· 
dl he11bına bGJ Gk menfeatler 
elde ~der. Fakat bize bundan 
hiç fayda yoktur. Çtınka onun 
menfuıl, bu bıgı kendi çıka 

rını kollanmıktır. Elbet blzl 
kendi projelerine hizmet etti· 
recek oekllde hareket eder. 

Bu derece ıoağı dtııen bir 0101 

ne korlrnımık, ne omdormık 

yolunu kollaaablllr. Zira ldı 
reılnln dizginleri kendi elto 

de değildir. Bôyl" bir uloı, 
kendisi korkar vey" umul ede 
blllr. Fakıı hiç kimse ne on· 

dan korkar, ne blroey umar. 

Ro takdirde onı korku ve 

umuttan dahı yOkıek bir ha~ 
gerektir. TA ki lnaaolu, genel 

lylllge • 01dıe olıbllııfoler. K.or· 
kotmı, umut verme gibi mıddi 
ltke (Sıik) lerln 11etam1e ılnel 
ilkeler vardır ki: Durumumuzu 
Ylcdaoımızın tasdik etmeıl Yeya 

elmt;meıldlr. Kendi dorumu 

mozlı baeka mtlletlerlo doru 
mondıa hoenut olma veyı ol· 
mamadır. Temizliğe ve fntlza· 
ma ılıemıomıı bir gôz, bunlara 
alaımamış gözlerin hattA göre 
mlyeceğl kadar koçak bir le 
keden çok OzgG duyar. Bunun 
gibi baıılret gôzQ denilen iç 

gözde, ooöreOz ve bıyslyetalz 

loaanlırın kayıtıız kalıcaklırı 

durum karşısında ·hu durum 

ııbai çıkarına gelıılo gelmeııio 

bunu biç dGıOomlyer~k· çok 
kederlenir. Mıddi korku ve 

umut (Eskt tıblrle had Ye 

rlcı) tle blc lllılğl olmıyao bu 
derin ıcıh duygu, lyeılolo dıl 

ma içini kemlrecektlr; IA ba 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

bftUln gdclle uğraıarak kendi 
özlediği dorumu kurup yaşa· 
tıncaya kadar. BlSyle bir lnııan 

kendi menfeatlol, genel men 
feete ıım sıkı bağlar. Ve bonon 

(Ben) 1 ancık bGyDk ulo1Un 

bir parçası olduğu yönden ya 
ıar; ancak bilyük uloıan ıaa 

detlle ınlnlr. 
- ~·onu Var -

lstanhol 
Gazeteleri 

23 Nisan 

için ne yazıyorlar 
htanbul 23 (A.A) Bu· 

gDokd gazeteler, 23 Nleamn 
oloaal varlığımızdaki ehemmi· 
yetini lıaret etmekte Ye mille · 
tin hlklmlyetlnln blllkaydGeart 
elinde kaldığı bogClntl hararetle 
kutlulamaktadırlar. 

Cumhuriyet gtzete11t diyor ki: 

M Bu bayramı kotlolarken 
920 NIHnının 23 andekl bfl. 

yGk karar ve hareketin asa· 
metl OaClnde niçin f!D bdyGk 

11ygılarlı eğlleceğlmizl iyi ha· 
tırlıyılım." 

A~ım Uı, Koron gazeteelnde: 

c Bognn hepimiz aydınlık bir 
utan 11h11ında baıl.mmızı ya· 
karı doğru kıldararak temla 
bir hllrrlyet havası teneffaı 

edeblllyorııak bunu 16 yıl n· 
vel 23 Nlıaada Aakara'da bae· 
lamıı olan lnkılAb ve hareket 

hamlesine borçlLyoz. Ooon için 

bu gOzel bayremı kuılularkea 

bfttfta varlıklarını ortaya ko· 
yarak bu lnkılAb Ye kortuloı 

yolanda millete kılavuzluk eden 

Atetftrk ile onun fedakar eUAb 

ırkadaılarına minnet ve eaygı 

hlılerlmlal ıonoyorum . " 

Demektedir. 

Tın gaıeteıl, Cumhuriyetin 
memleketlmlıde bıklbtte rea· 

men llioıadıa Oç yıl evvel, 
yrol 1923 Nıeanının 23 ftnde 

illa edlldlğfnl kaydederek dl · 
yor ki: 

"8ftyGk T6rk mllldl bugdn 
alettaylo bir bayrema de~tl, 

eearct zencirlerini param parça 
ed .. rek btıtOn milli mo•affakl· 

yellerinin keynığı olan ıeref il 
ve yGkıı,.k lntanhğa kayıtıız vo 
earteız taııarrof etmeel gibi milli 
bir 1111detl kotlulımaktıdır. ,.. 

AçıkeOz gaıelesl, 023 ve 926 
Nlııanlarını mukayese ettikten 
ıonra diyor ki: 

c BugClo mnııtakll bir ntaD, 
baıı dik bir oıllleı; tarihe den, 
kunet Ye lıtlkamet veriyor. 

Atatftrk demokraıılelnde 23 Nl· 
110, lete budar. Ve bu, tıılh · 

tir.> 
Diyorlar. 

Çifie Atmış 
Kadından ne 

istediği bilinmeyor. 
GDaelyah'da Arabdtreelnde 

oturan Ali bıbı kızı 2 l yaıla · 

rıoda dul GDlhlzar karakola 
mllracaatla iki Qç gftudeo· 

beri k.,odlılne ııOz atın 

İbrahim otlu 58 yatındı Meb 

med'fn, gece pençereden çifte 

ıftfeğl ile ıteo ettiğini ılktyet 

etmiş, Mehmed tutularak hak· 
kında tahkikata baelanmıthr. 

Günün TeDya~o 
logiltere Almanya'dan soru yor? 

Muahedeler için Teminat1n Nedir? 
Ren'deTahkimat Yapacak Mısın? -Versay Muahedesi Mucibince Kaybettiğin Yerleri Ge
ri Istiyecek Misin?. Suallerin Hepsi On Tanedir. 

Londra 23 (Radyo) - In
gllterealn Almınya'ya •ereceği 

muhtırada ,onlar bulanacaktır. 

merlyetl hakkında ne gibi te· 

mlnat verecektir? 
2 - Almanya Ver11y mua· 

l - Almanya moahedelerln hedeıloe mouallf hareket etme· 

Manisa Güzel Bir Çocuk 
Bahçesine Kavuştu. 

Açılma Töreni Dünkü Büyük Bay
ram Gününde Yapıldı. 

Manlıa, 23 (Özel aytarımızdıo) - Vali Murat Germen'lo ba 
yok gayret ve yardımı ile MınlH Kızılay :kurumu tarafından 

vGcode getlrUen Çor.ok bahçesi bugün BAklmlyetl Mllllye bıy · 

rımı töreni araııoda açılmıohr. Çok gGzel olan Çocuk bıhçeıl · 

nlo açım töreninde Vali Murat Germen, İzmir ve Manl11 parti 

ltyön kurulları bıokenı, Yozgat eayluı .AYnl Doğan, belediye 
relıl, Kızılay koroma heyeti, Mınlea mtlnenerlerl ve partllllerl 
ile pekçok hılk i>olonmuetor. 

Vali Moral Germen'ln rdlk111, kordelAyı ke11!l1 temfz bir an 
nenin ellle açılan bahçe gezildi, çocuklar, nee'e içinde oyoamağa 
baolıdılar. Bir andı bahçe yavrularımızın ıeelerlle dolda. Manlea 
Çocuk bahçesi mGhlm bir ihtiyaca cevab vermiş, ynrol~rı ıhıe · 

ıloe toplamıet.r. 

Taymis gazetesi diyor ki 

Ingiliz'ler F'ransa'dan 

dl~I kanaatinde hAIA aerar ede 
cek midir? 

3 - Almanya lınkOml'!tl 

komıo devletler topraklarındaki 
ıkalllyetlerl için mt'lddelyatta 
de :ım edecek mfdlr? 

4 - Almınya Ren hudut· 
la1Dd1 tahkimat yıpm•mığı 

kabul edecek midir?. 
5 - Almanyı L•h~y beynel 

milel ıulb mıbkemeelol tınıya· 
cık mıdır? 

6 - A Yrupı'dakl ıtatjkoyo 
A lmınya taedlk edecek midir? 

Yokta VerHy muahedesi mocl· 
blnce kaybettiği yerleri geri 
istemekte ıarar edecek midir? 

7 - Tahdidi teııllhat hık· 

kında ne gibi bir e111 teklif 
edecektir? 

8 - Almanya hllkumetl A · 
voetorya'dıkl propagaod•larına 

tıibayet verecek midir? 
9 - Mem~ı, Dınzlg bıkkın· 

da kat'f f lklr ve niyetini Alman· 

ya bildirmelidir. 
10 - Almanya mftetemleke 

ve manda lılerlode ne dOşG&ı· 
mektedlr. 

M. Eden'lo Berlfo'e gideceği 
haberleri Loadra'da tekzip edil· 
mektedlr. 

Açık Cevap Bekliyorlar. Memleket~e 
_____ Y agmurlar 

"Bizden Şnphe Edilemez. Habeşistan 
Hakkındaki Tezimizden Dönmeyiz. 

Londr1, 23 (A.A) - ·Taymlıı 

pseteel ( En iyi barıe ılateml) 

bııhğı altında Dfllerettlğl baım• · 

kaleyi Frenea'nın ltalyao - Ha 

bee anlaımHlıAında ve önDmnz. 
deki mGzakerelerdekl halli ha · 

reketlae tahılı ediyor. Gazete 

diyor ki: 

Fraoea'ya ıoralacak ıual 

todor: 

- Milletler cemly~tl a11eın 
dan bir devletin diğer bir au 
davlete tıarrozu pakt ile ka 

bili telif midir, değil mldl.r? 
Ve Fraaaa mfteHlr tenkil ıed 
birlerine tııfrake Amtde midir, 
değtl midir? Muahedelerfn lh 
JAlfne, kın dOkGlmeıloe Ye 

ıehlrll g.z kullınılmaıını kareı 

koymak için ıebep var mıdır?. 

lnglllı ef kirı omomlyeel 

aramakta bGyilk acil menfaat· 
lerl vardır 

Almın ve Franıız barış p14n· 
Jarını tetktk etmek lbımdır. 

Donlardan ne biri ne de öteki 

bir ıoretl tenlyeye nrıcak b6 
uın t~dblrlert ihtiva etmemek· 
tedlr. Bunun lçlodlr ki, ozon 
ıGrecek olan mDzakerelerl aç 
mıdan önce ealunılmııı lmkAo 
ıız bir zaman geçecektir. 

loglllz hGkdmulne ihzari 
bazı araotırmalar yıpmık vazı 

feel verUmlotlr. Ef Urı umumiye 
Almanya ile Franea ıra11Dda 

kat'I barıeın teel11I için l 919 d :ı 

yapılan klfayetelzlfğl teeebbft• · , 
ıenberl zuhur eden bu yeni 
fırealtın en iyi neticenin ç,kt. 
rılm111 için enerjik icraattı 

bolondugunv gırmek ıraoeon 
dadır. 

Paris borsasında 
Pariı, 23 (Radyo) - Bugün 

borekda iotizam11zlık ve hafiflik 
görülmüetür. 

Bunııola beraber Şaoj üzerin· 
deki iıtikrar bozulmamııttr. 

Ankara 23 (özel) - Gelen 
hıberlero göre Anadolnnun bir 
çok yerlerine yığmur yatmak· 
trdar. Bazı yerlerde fırtına 

vardır ve bua kapalıdır. Ktl· 
tabyada fırl1Uadan taze fidanla· 
rın dalları kmlmış ve Eııklee· 

birde ekinler yatmıotır. 

Yunani@tan11da 
Kralın isim gftnQ 
Atloı, 23 (Radyo) - Bugün 

Yonanlıtan'da Kral Jorj'oo 
lılm gftnO tee'h edllmlı ve Kn~ 

bu 11bab veliaht ile birlikte 
ruhınl merasimde hazır bolun· 
muıtur. Kabine, generaller ve 
11ef lrler bu meraııtme f11tlrak 
etmlelerdlr. 

Meraıılmden ıonra Kral P• · 
rayda tebrlklta kabul eıml1Jtlr. 

Gece ıenllk ve tenvirat yıpıl· 

mııtar. 

Kredi tonsiye tah .. 
vilalı toplıyorlar .. 

letanbol 23 (özel) - ltalyın 

bMDkaıı, kredi fonılye tahvili 
tını toplamaktadır. Bunun Ha· 
beı meı'elestlc alakadır olduğa 

zannediliyor. 

ELHAMRA 
SiNEMASI 

iki Müsteşarlık 
ihdas Ediliyer· 

Ankara, 23 (Özel) - Kı· 
m

0

utıy maliye eocftmeol, yeDf 

maliye t~oklllltı kanununda ık• 
mClıteoarlık lbd111 hakkıodık• 
maddeyi kıba l etmlı, yala•• 
bir mOsteıır munloi kabol 

eylemlıtlr. 

Necmiddin Sadık 
Uluslar sosyetesinde 
daimi delegemiz oldll 

Aokarı, 23 (özel) - Sıvall 

ıaylnı ve a~oım\ gaıeteııl bıe· 
muharriri Necmlddln Sıdık. 

hük'l\metlmlzce Milletler cemi· 
yeti drlmi delegeliğine taylo 
edllmlıtlr. 

Liberaller 
Venizelos'un 
Oğlunu Reis Yaptılar 

htınbul 23 (Özel) - Ad· 
nadan ~elen habulere göre 
Venlzelqı'on oğlu Sofokll, bı• 

basının partlıl olan Llberallerld 
idare rel11llğloe ıtçllml,tlr. 

Yavuz 
Karadeniz'de.u 
Istaobul'a döndO .. 

lıtaobul, 23 (Özel) - Yavoı 
zırhllmız, Karadeolz'deo dOo· 
ınOe ve bogfln top atmak ıure· 
tile ıehrl ıelimhyırak limanı· 

mızdın geçml,tlr. 

iki Fransız 
Destı oyeri Geldi. 

Istanbul'da birkaç 
gOo kalacaklar 

lıtanbul. 23 (öıel) - Fuo· 
ııı Dlbenll ve Slmon deetro· 
yerleri bogGn llmammıaa gel· 
mfı, Sahpasarı ıçıklarıoda de· 

mlrlemletlr. 
Şehri top atarak ıelamhyan 

Deetroyellere Sellmlye kıtlaııo· 

dan mukabele edllmlttlr. içinde 
bahriye tılebeel vard.r. Amlrıl 
veliyi fe komaudınhğı ziyaret 

edecektir. 
Deıtlroyerler, birkaç gao it· 

maaımııdı kalıcaklar, eeref le 
rloe ziyafet verllecektlr. 

Otele 
Bomba Attılar 

Madrld 23 (Radyo) - Mftf· 
rltln, Kootloantrl oteline botn· 
ba ıtmıolardır. Knaı ığır ıo· 

rette yarılınmışllr. Tevkif edl · 

leo, brplabınelerl doldormu~· 

tardır. ' 

Alakaları yokmuş 
Moıkova 23 (Radyo) - T•• 

• jınıı, ıulk111t euçondan ldaoı 

edilen Mogol memorlarlle So•· 
yetlerln allkaııı bulunduğu bak· 
kınd•kl Maoçuko ajıoıııaın ver · 
dlAf haberi tekzip etmektedir. 

FranH'dan açık ve kat'i bir 
cevep bekliyor. Brltaoya ef kArı 

nmumfyeel Fraoıa'oın prenılp 

ferinden, maıunlyetl hıkkındakl 

tezinin bu kadar genle kaydı 
lbtfrazlara tibl olm11ından do. 
lıyı mGteuelrdlr. Fraoıız mdn 
teblbl karar vermık mecburi· 
yetlndedlr. Ne Franea, ne de 
baoka bir memleket İngiltere· 
nln bir taarruz hareketine karıı 
yrpacığı çok açık ve kat'i ma 

dıbıleyl oOphe ile görmek hık 
kını balı değildir. 

lnglltere, ltılyan · Bıbee ıo 
laımazlığındakt noktal nazarını 
mubaftza etmlye mecbordor. 

I( x·oN·~· garmL· bE .. i(b .. EfllmS 1 
Her halde ıon badlıelerden 

kıymetli dereler almıetar. Ingllfz 
ef kArı omumlyesl Ye ııy1111ı 

en iyi b1rıo ılıtemlnl aramaya 
devam edecektir. lngllıere'nln 

bıth tO• IG bir barıı eeerlol 

Tflrkçe sözln 
Baıtanbııa eıırarenglz 11bnelerle dolu dehıet ve heyecan içinde geçen ıık, maceu, borllıklır, 

11lrfllmenamlu, maoyallzme leplrtlzmell birçok nkayll ıdneıdnde lophyan ve bGyGk, kftçftk 
berkeıln muhakkak gOrmeıl 14ıım olan ılnemacıh~ın mlflllılz bir eıheeer ve ruhiyat 

timinin harikalarla dolu eoelz bir veelkaeadır 

Ru. filmden herkesin i5tifade edebilmesi için fiyatlarda zam yapılmadığı gibi 9,15 eansı da 
ıenzilatlıdır. Paramunı Jurnalda Lindberg'in çocutunun katili Hauptman'm idamı 
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(.__~ -Ç~im~dik ...... ler~I Ş E H 
Çocukların alayı 

• 

IR -HABERLERi 
Ses ve Söz 

Çocoklımmız, dftn vapurlar· 

da ferman okodolar. Çocuk 

değf, bir cıva deryHı, bir çığ· 

lık tofıoı sanki .. Ne polis din 

ledller, ne biletçi, ne tayfı, ne 

de yolca .. 

V ıporlır karıılaıınca; eller 

u11nıyor, şapkalar klrşıhklı çı· 

karılıyor, karşıdan karşıya; 

- Heeeeey, hey!. 

Diye bağırıyorlar.. Talib bu, 

ben de tam ortalarına dOemfl· 

ıom.. Sağdan hlyor, soldıo 

kakıyor, çantamı elimden dQ 

oftrQyorlar, çarpıyorlar, hiç ses 

çıkarmıyorum. Blrıız muılltm · 

llk ettim ve çocok denllen bu 

sevimli afacanı taomm. Nlha 

yet bir blletçl geldi. 

Baeladılar onunla ılay etme 

ğe.. Biletçi kızdı, blrhlnl ko 

9ılamağa başladı. 

Çocuklar hP.p birden el çır· 

parak bağırdılar: 

- Beeeeey, bey, kedi fa· 
reyi kovalıyor. 

Diye feryadı baetılar. Biletçi 

kızardı ve bağırdı: 

- Kim o bana "K.edl" dl · 
yen bıkayım? 

Hepsi sustu. Biletçi başını 

çevirince bir kahkaha tufanı 

yftbeldl.. Açıktan açığa eğle 

olyorlatdı .. Bir aralık, mnl gl>z 

la, haşarı olduğa yftzOnden 

belli bir çocuk yanımı otur 

do.. Çantam eJlmdeydl. O ayak· 

larıoı sallıyordu. Sağ ayığlle, 

çantamı haf lf bir darbe vurdu 

ve çantamı daonrdn .. 

Gl>rmemezllkteo geldi. Am 

ma, jcatlnde o kadar monf· 

fık oluyordu ki, hayret!. Ho 

şuma gitmişti dogrneo .. 

Bir aralık o çocuğun yanı 

oını baoka bir çocuk oturdu. 

Kulağını blreeyler eöyledl. Be· 
nlnı hışarf; 

- Y ı, gazeteci mi ? dedi, 

gazeteci hı?. 

Sonrı yıoımdıo kılktı. Bir 

aralık on, oobeş arkadıelle 

geldi, boloodoğum yeri eardı. 

- Eyvah ·dedim elmdl fena! 

Ellerlol kalçılaranı dayı . 

mıelır, kah kıh kıh, gQlO· 
yorlardı. 

- Gazeteci bizi g1Zeteye 
yazıcık... Hah hah haaaa ! 

- Yaramaz çocuklar diye 
cek.. Hah hah h1111!. 

- Babaları, moalUml bon· 

lıra bıkmıyor mu, diyecek .. 

Hah hah haaaa!. 

Artık ben de gOIOyordom. 

- O dı bizimle gtıUlyor .. 

Hah hah haaaa!. Ve bunu eöy· 

ler ıl>ylemeı; 

Hamel koydum lata tavaya! 

Sıçradı gitti 
Hı ha hah hı hah hah 

Hı ha hah ha hıh hah 

Huıys!.. 

Glul de gelmez o kız bu· 
raya .. . 

tıb .. . 
Diye başladılar.. Bono do· 

yar duymaz, bir ııyfı ıeığıdan 
yukarı fırlıdı: 

- Ulan ne diye bağırıyor· 

eonuz yomurcaklarl. 

Demeğe kalmadı, çocuklar 

onı dOudGler: 

Balan dıa arbk ou kel tayfaya! 
Bize bayram gününde aöz sôy· 

liyen kafaya!. 
Ha ha hah ha hah hah 
Ha ha hah ha hah hah 

Havayı! .. 
Çıntımı ıldım, kendimi his· 

•ettirmeden npordın indim .. 

Ah bli çocukluk ıh!. Çimdik 

Çeltikler Tali. · Kutuluk 
şarıdan 

Keresteler . Dı- Mm. S. Malaterre Sın'alıo hudod ve telikklıl 

~ittikçe genlıllyor, T•ı H •1•9 
devrlodrıkl 10110 ıl pi, yftıOnQ 

ve vGcuduoo 11110 kılları dnk• 

döke, yanı yavıı bugftnk.Q 

e1tetltl bulmuıtur. Herbald8 

bir maymuna çok benıedlil 

ıolaıılıo ilk babımıııo ıeıl do 

ya derin, ya boğuk veyıhud dı 

kalakları yırtıcı bir •aheetlo 

çığlığı, nar111 halindeydi. Nhe. 

kim iptida! mllletlerde ıeelerln 

mahreçleri hAlA mıhduttor, 

hAIA terbiye görmtmlotlr. 

matnamesi Geldi. .... 
Balkın sağlığı için 
tedbirler alınacak! .. 

1936 eklrn yılına mahaue 

olmak fizere Sıhhat ve İçt i 
mai Muavenet VekAletlle Zlrant 

Vekıtleıl tarafından birlikte yo 
palan çeltik ekim ıallmatnameel 

9f1Ayete gelmlttlr. 

Bo tallmatnameve göre çeltik 

ekilecek kıt'alarıo tayin ve ili 
oıodr.o evvel anlamadı kolla 

oılacak solarao hOtOn ekim 

mevsiminde yetip yeımlyeceAI 

esasla eorelte tedklk edilerek 

eularm eulayablleceğl kadar 

araziye ekim robeatı verilecektir, 

Sıhhi ve fenni kooıröller temin 

edilmek için çeltlkllklnln da 

ğınık ve mfinferld sahalarda 

olmaktan ziyade topluca moay 

yen eahalara haerettlrllmeel göz 

Ör!Onde bulundorolacaktar. 

Keelk sulama uaultı tatbik 

edllmlyen yerlerde çeltikllklerlo 

oehlr, kasabı ve köylnlo son 

evlndı-n itibaren ouklığı Oç 

kllometre olacaktır. 

Kesik eulıma oeullle pirinç 

t1rlalarıoı ekmek laılyenli!r ald 

olduğu makama milracaat ede· 

ceklerdlr. Çeltik eahal1rı ziraat 

mGdilr veya memurlara, ziraat 

odası azalarlle beraber allma 

mOcadele manıakaları dahilin· 

deki yerlerde milcad,,le r~lel 
veya tobtplerl ve mOcadele dıeı 

yerlerde hOkftmet tabipleri ve 

buluomıdıkları takdirde bele · 

diye tıblplerl tarafından eeaalı 

bir şekilde tetkik edildikten 

aoora şu noktalara riayet etmek 

eartlle pirinç ekimine izin ve· 

re.ceklerdlr: 

Çeltik ekilecek yerler gG 

zelce sQrOlmOş ve munt111m 

taVI haline getirilmiş olacaktır. 

Bo tavalarJD bOyCUdGğQ topra· 

ğın cinsine ve meyline göre 

olacaltır. 

Tıvalaran zemini tamamen 

dftzelttlrllmle olacak ve au hl· 
rlklotleloe meydın verllecek 

en ufak bir çukurluk bnlun· 

mıyacakhr. Harklar veya ka· 

nallar temiz ve dOzgtın cidarlı 

olıcıktar. Kenarlarında ot bit· 

m~slne ve eo Hkıntaeını yane 

latacıktoprak blrlklotlıdne mey· 

dan verllmlyecektlr. 

Çeltik eahaeında çalıetmlıcak 

amele ve müetahdemlolo aıtma· 

dan korunması için ıaf 1 veya 

vaki kinin, clbloolk, tel kıfea · 

ler ve sıhhi heyetlerce IOzum 

gl>eterllec'k sair tedbirle çeltik 
@ablplerl rarafından al nacaktır. 

Bunun için çeltik ;aablpl~rln. 

den taahbGtoame alınacak, bu 

taahbOtnamede bu ıartlara rl · 
ayet edilmediği takdirde çeltik 

anlarının kesilerek ekimin yok· 

edilmesine razı olıcı ğı zikre· 

dilecek tir. 

Bazı deniz kenarlarında ve 

Hlr yerlerde olduğa gibi arazisi 

mOnhat, fakat batıklık olmayıp 

suyun akıtalması mümkiln ol 

m,yın Y"rle1de kôylere ne ka 

dar uzakta olorea olsuo hiçbir 

suretle çeltik ektlmealoe izin 

verllmlyccektlr. 

Vilayet umumi meclisi 
VUAyet umumi meclfal bo 

gGp eaat 14: te toplanarak maa 

rlf ve uafıa fevblıtde bGdce 

!erini mGzakere ederek mesai· 

sine son verecektir. 

Getirilecek! 
-·--

Linit Ve Kömür Ocakları Httkti- . 
metimizce işletilecektir. 

----~--~----~~~~~~-
Ziraat Velr.Aletl ormanları mı . 

zı muhafaza etmP.k için M. 

Bernard lıımlnde bir mfttehaa . 

eıa getlrtmlıtl. Bu mlltehaaemn 

bir seneden fazla zamandınherl 

Tftrklye ormanlarını korumak 

için ormanlardaki katlyaho ıah· 

dld edllmeıılnf; hartı kerest-ye 

olan :ıbtlyacıo hlle dıearıdan 

temin edllm:Jııf of llerl sOrmQe 

tO. Ziraat VekAletl, ormancılık 

mftteh1era11ınıo Heri eftrdı1~0 

f lkrl t11tblke baş1amışhr. Fakat 

OzQm ve incir ~lbt ihracat 

maddelulmlz için kutuluk ke· 

r,.str.ye ihtiyaç görlllmektedlr. 

Ztraat Vek Aleti, orm.uları ko 

romak makııadtle, kotolok ke . 

l'l'etell'rln bfle dışarıdan getiril 

mealnl daha faydalı bulmuştur. 

VekAletio bu klrırı Ozerloe 

lrnıolok kereste ihtiyacı lç ı n 

dışarıdan her sene 30 bin 

metre mlk'ahı kerestenin ltha· 
lloe mftııaade edilecektir: lkta 

Hd YeUletl bu mf'eele Gze. 

rinde tetkikler yapmaktadar. 

Ormanlarımızı koromık için 

Ziraat vekAletlnlo dışarıdan 

kt'resıe hhallne muvafekat edlet 

ormaocılığr kareı gOatertleo 

haeııaslyetl ifadeye kAfldlr. 

Pakat ormanlara koromı siye 

seli için dışarıdın kereste ge· 

tlrmek Uf 1 bir tedbir olarak -

kabul edilebilir mi? Ormanları 

korumak için bereeydeo evvel 

odun ve ağaç kömftrfl yakmak -

,, 

il l yadı od ı o kurtulmak lbımdır. 

Sobalarda odun yerine maden 
kl>mürO yakmak mes•etesl Qze· 

rinde Utı81t vekiletl ehemmi· 

yet le tet ~lklere ba,lımııtır. 

Bonon için ikinci beı yıllık 

eodOetrl plıtnıoda baıı:ı hyıdlar 

bulunıe1k ve lfnh kl>mürierl· 

nfn lıletllmealoe 

vnllecektlr. 
ehemmiyet 

Vekileı; memleketin mnbte· 

lif mıntakıılarıoda . hıogl lloh 

kömOrlerlodeo daha ziyade lı 

ti iade erlllecl'ğl ol tedk'lk enir 

mt>ğe başlamışhr. Yer altındı 

kalın bu senetten istifade im 
kanı temin f'dtllree ıobaları 

mızda odun kullanmağı pek ta 

bli olarak mahdut bir bale ge 

tlrmek milmkllo olacaktır. 

56mlkok fabrikası, gelecek 

eeoe teslB1tıoı genleletmek ıo· 
retlle piyasanın tall'plerlnl te 

mfn edecek bir hale getirile 

cektlr. 

"Açık Söz" 
Tan gazetesi sabık n'trf yat 

mOdürft Etem izzet, fetıobol'on 
vö Ankara'nın tanınmış bazı 

gazeteci ve mnharrlrlerlnln de 

yardım •e lltlhakları lle bu 

nam altında bir gazete çıkar · 

mığı bıılımııtır. 

Yeni ı.rkadı~·mızın oeerlyat 
erı.h11ıoda mnnf fıkıyetlol n 

ozon ömftrlft olmHını dileriz. 

. .. . . ~ 
Knltttrel ve Soy&al 
m ttesseselerimizi 
Mükemmel Buldu 

Şehrimizde içtimai tetkikler 

flpmakta olan Fransa bOkd· 
metinin mllletler cemiyeti nez· 

dindeki morahh11 heyeti azı 

aandıo, hdkClmetlmlıln değerli 

ml111f iri Mm. Selller Mılatarre 

bo sabahki Baodırmı ekspreelle 

letınbul'a gidecektir. 

Mm. Mılaterre'ola yınındı 

mlhmaoderı Hariciye vekAle11 

memurlarından Bıydar da bu 

loomaktadır. Mlıııflrtmlz, dfto 

ôğledeo evvel Kareıy11ka'ya ge· 

çerf'k Sığırl1r, Kôrler ve Dil· 
sizler mfteaeeseıfol, beledlyeolo 

çocuk yavaıııoı, Burnavada zf. 

raaı mektebini gezml~tfr· 

Saat onıltıda ıuef ine bele· 

diye tarafındın ş,.btr gazino 

sundı bir çay ziyafeti verU 

mlşttr. Z yafeue earbay doktor 

H"hçet Uz ve ref lkıları, Parti 

baokauı Yozgat ıııaylavı Avni 

Doğan'ın refikaları ile birçok 

müoevnr kadınlırımıı bulun· 

moelardır. 

Ztyafet çok tıımlmi geçmle 
ve Mm. Malıterre; lzmlr tet · 

klklcrloden çok memnun kal· 

dığını, kOltiirel ve ıoıyıl mft 

eHeaelerlmlıln, muasır memle · 

ketler mfteeeeıelerl derecesinde 

mGkemmel bulunduğunu eöy· 

lem iştir. 

Zıyaletten sonra E'llyHıde 

Reftt'le otomobille Kızılçollo 

ıtirnousu eah11ıoı gumls, gOzel 
manzaralı olan ve beynelmilel 
koıo yerleri mGkemmellfğlnde 

bulunan ba yeri çok beğen · 

mlotfr. 

Tela vi v sergisi 
Flll!tfo'de Telhlv strglelne 

b llkumetlmfzln letlrak edeceğini 

ve iz mir TOrkof le merkezi ile 

ticaret od1&1 tarafmdan memle · 

kelimiz mıhaullerlnden bo ser 

giye oumooeler göodertlrceğlnl 
yazmıştık. Mayıs ortaeıoda açı 

lacak olan bu sergiye TOrklye 

ticaret ve Hnayl erbabı böyGk 

rı&bet göeıermektedlr. Bilhassa 

Hnıyl erbabı; bu sergiye bii· 

yak ehemmiyet vermektedir. 

Bunun sebebi de fı'lllstln'le olan 

ticaretimizin glttlkçe artmasıdar. 

Filistin ve Sorlye'ye Trikotaj 

eşyası, çikolata, şeker ve ae\er· 

lemeler ihraç edllmektedlr. 

Buolardın bışkı buğday n 
her nevi hububat ta bayak bir 

yekun tutmaktadır. Bilhassa 

son iki sene Fllletlu'de Tarklye 

buğdayları mOhlm bir mevki 

tatmuetor. 

Şe bir Meclisi 
Şehir meclisi bogQn Hal Esanscıyı 

16 da topl11Darak belediyenin 

yeni yıl bfttçeılnl mftzakere Evine Almış .. 

Alanya ve Mersin limanla· 

rmdao dı F'llletlo'e mftbim 

miktardı kereste gönderilmek· 

tedlr. 

edecekttr. Parasını aldıktan son· 
- Okurların Uilekleri 1 ra da yaralamış. 
Elektirik abone· Kemer9de Yeni mıbıllede 

manları ne diyorlar? 
Kareıyaka'dıo bir k1rllmlz 

aöylQyor: 

Elektrik şirketi tıbelldaıları, 

muayyen 11maoda gelaılyorlar .. 

Ayın onuna kadar mGracaatla 

tenvirat Ocretlof ılmağa mecbur 

bnloodokları halde hazan ayın 

onbeşlnde mftracaat ettlklerl g"· 

rOIOyor.. Bir aile, tıhslldarı 

beklemek için bee güoüoQ feda 

edem,z, bu takdirde de elrket, 

"Tedlyat yıpalmımıştır,, lddla

slle tenvirata keser ve yenile· 

mtk için iki lira Ocret ister .. 

Hem beklem• k, hem de ÜS· 

tetik iki Ura •ermek, bir bayii 

dfteOndiirilcü olaı gerektir. 

ANADOLU - Şirketin na· 

zara dikkatini celbederlz. 

oturan Somıh Ali otlu Hıaıo, 

evinde içki içerken sokaktan 

eeans eatırak geçen Muatıfa 

oğlu 811an Haıeyln'I evine 

çığırmıe, içeri girince bıçakla 

tehdld ederek ftıerlndekl 23 
llraaını ılmışhr. 

Ha1110, paral111 aldıktın eon 
ra gene tehdide denm ederek 

bıçakla ftzerlne hGcu&O etmle, 

Haeıo Hfteeyln kendisini mft · 

dafaa için bıçağı ellerlle kir· 

eılamıo, iki elloto de parmak· 

lar1ndao yuılınmıetar. 

füanscı kendisini evden dı

şarı ıtarak doğruca polis me· 

morlarını vak'ıyı anlatmıe ve 

taklb edilen H.aıo, bir arpı 

tatlısıudı bnluomoo, Gzerlnde 

7 lira çıkmıetır. 
~ ...... ._ ...................................................................... ,~ 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON :nsı 

Herkesin sevdığl, herkealn alkıoladığı iki yOkaek, 

41 HlÜ<elYlm 

Bugnndan ltiha· 
ren 2 Film 

iki pevglll yıldızın iki gtızel fllml 

FüllOSlYI 
Jack Holt tarafından büyük bir· kudretle temsil eılilen hava tehlikesini ve tayyarecilerin kahraman· 

hklanoı gösteren büyük f ilm 

2 ~ Bör Aşk HülkA\yesn 
Güzel Macar yıldızı Magda Schneider'io içten gelen bir ilgi ile oynadığı oaheeer 

Ayrıca Türkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Bu haftanın ıeaos sa1tlerl: Bftcom f lloso 15-18, 15 -21,30. Bir ıek biklyesl 16,45 - 20 
Cumartesi ve pasar gGolerf 13,30 da bir aşk hlkAyealle baolar. 

DİKKAT: Çocuk Jıfta111 milnaııebetile bu hafla her gün ve her seansta çocuklara duhuliye 15 k.uruıtur 

Söze gellncfl, bu dı Hıl dile 

tAbl olmakla beraber. konoıan 

lo81oa, onun sesine, roh, dimağ 

ve tıblt kabiliyetine göre tekil 

ahyor. Bugan ıös de, ses de, 

1an'ıtın kudreti breıııodı ya· 

muşık, lohloıy•, ıekllden ıcktle 

glrmeğe mftaatd ıeklller ılmıt 

!ardır. 

Aynı dilin, lblattayln konu· 

eıo bir toeaa aeılode aldı~ı 

ahenk, musiki ve çeklole, ko. 

noem11ıoa ve ee ine hlklm bir 

insan ağzından uyındırdı~ı te· 

ıır ne kadar farkhdır? .. 

Hu, bir ses, bir ıöz 

tldlr .. 

sao'a 

Bir Aeab, bir mide, bir kau 

tednlıl gibi, seı t~, eôs de 

içimizin ve şaoromuauo bir 

clb11ında lolene lılene ~ftael, 

moılk bireey olabillyor.. CGm· 
leye, f lkre bir ahenk, bir ton 

vermek, elbet bir 111a'11tlr. 

Mektepte kıraat ve manzum 

pıırç.lar okuyan çocuklu ua 

sındakl tabii farkı kabul et· 

mtlde beraber, onların dı yı· 

vae yuee ne hdar lnkltaf et· 
tlklerlot blllyoruı .. 

El•erlr ki, rubumusan yftksek 

ahenginden ona bir parça,· bir 
ıuor, bir ağırlık verebllellm .. 

Koooımıoın gtızelllğl, ha· 

yattı mtıkemmel bir kudret 

olmoıtor. lo&1oın içini hareke· 

te getiren, dlnllyeoln hisleri· 
ofn istikametini değlotlren bir 

kudret Ye koneı!. 

Ahenkli, tertemiz, gQıel bir 
kahkabıdı, muhakkak ki ııo'at 

nrdır. Robun kendisinden ya · 

ratılmıe bir Hn'at.. Halbuki 

kahkahaeı, yarı kılla dedeleri· 

mlzln korkunç hmhılarını ın· 

dıranlar da eksik değildir. 

Ben, bir çığlak ltlttlğlml ha· 

tırlıyorom. Bu, ynruıu d6oen 

bir anının çı~lıdır. Onu, hali 
kulağımdı, uzak n eski bir 

ıkla hıllode leltlrlm. Btıttın 
acılığına ra~men o kadar gO· 
zeldl ki, oodı robun bir lhtl· 

ZIZı drğll, robun ti kendisi 

vardı .. 

O. R. Gökçe 

Dr. Cevdet Fuad 
ve Dr. LfttfQ Sabri 

HllAhıhmer reisi emrazı lf· 
renclye baetaoesl bae hekimi 

doktor Cevdet Fuad ile sari 
marazlar h11tıneıl bıe hekimi 
doktor L4tfft Sabrl'otn bfrhç 
g4odeoberl rahıteız bulunduk· 
)arını eıef le doyduk. 

GDzlde doktorlarımı11 Adi 

tlfalar dileriz.. 

Gaz Tecrübesi 
4 profesör, 49 talebe, 
11 hademe yaralandı. 

Kahire, 23 (Radyo) - Bir 
gaz tecrDbeel esnHında lnf ilik 

olmoe, 4: profeaôr, 49 talebe 

n 11 ~bademe ıehlrlenmlotlr. 

Bunlu derhal hıetaneye kal· 

darılmıet1r. Yardıma kopa itfa· 

iye ueferledaden de sehlrle· 

oenler olmuıtur. 



ınmmuı Nııan ~4 ı x ı ~ ;ı ; •t ı -
ifU il il••,• 1. • • • i • i • i • l u ı ı l • • .. ••••,,•il••• ı Kil, i, i •, ,ff j, ,) .. • • • i, h il ihi il 1iili1il1Hlil11illi11 iiiii il illi il 11111 lliii hlil h 1il1 Hl il iiiiiih 1 iM hii 1 il ili fi iii i 1il1, i 1, i 1hıl111i1ii1i1hH111ililfi1U1,, il u u ı ı 111il1. 1 il il il il L. i L .. , u ı , ı ı uı ı ı 11" u,, , , ... ı,,,. , , , 

Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

GenQ kadının bu sözleri, 
ıeyıan SıOber'fn Jııtlladeılnden 

kloacak ıôzler değildi ve : 
- Aslı Madam, bn kadının 

neetettlğl taylalarlD filen tek· 
albl fıreatını ılıe verecf'ğlm, 

ılıl Parh'te gOrdQğft vakit, ne 
kıd1r bayftk bir 11ukutu ha· 
yale dfteecek. S,.zon dore veya 
bnna mOmaell Alemlerde sizin 
gftzelll~lnlıtn eışaaeı görftlftnce, 
belki de Parle eemavata ba91Da 
yıkllıcıktır. Sizin Parft'e dôue· 
mlyeceğlntzl kabkehılarla eöy 
in dururdu, bu defa da siz 
kehhhal.rlı ~Qlecekelnlz. Dedi . 

Genç bdJD cevap vermedi; 
fakat zihninde muazzam, şı 

eaılı, debdebeli btr pl4o hazır · 

1adı~ı ıelktrdı. 

Şeytan StOber, ıreuç kadnun 
kadehini tımpınya ile dC>ldordo. 

- içiniz, rica ederim, dedi. 
Kıdın, alkole çok alışkın 

bir tnırla, 9ampanyayı ıon 

dımlaaına kadar -.e bir ham· 
lede içti. Ltıel, bAIA eski hah· 
ralırı toplamak, boolara göre, 
bir plin çizmekle meegoldü. 

Nlbıyet Fon der Golç'oa 
ajanı fıraatın kemale geldlAlnl 
anladı Ye genç kadını kendi 
•partmıoına duet etti ve : 

12 .. 

nlz ı Halen vazl 1etlnlzl ve ne 
ile metıgul olduAunuzo bllml 
yorom. Fransa'd.a ihraç edil· 
medlğlnlzl, Jsıedlğlnlı zaman 
Fransa'yı dônebllecrğlnlzl de 
ıö} ledllu. Y ılnız Parla, orada 
kalmak lmkioı olmadığı dı 

muhakkaktır 

Liiııl'oln red ifade eden bir 
harekf'tlne karp, Stftber : 

- Rtca ederim, beni dinle· 
ylnlz! Dedi. Biliyorum, Parlı 

teo ıncak para cihetinden ıı 

kmh b11eblle ayrılmak mecbo 
rlyetlode idiniz fıtlbbaratımm 

da çok konr.tll membalardan 
alındı~ını tf"krar ederim; vı 

kont Vodrey'ln ölftmOne ılzlo 
&l'beblyet verdiğinizi bfttıln Pa 
rle hılkı biliyor. Boyrad kale
ıloden f Jrar kararı, sizin bo 
genç kraliyete;\ ile ıon milli 

.katıoaz, üc;ClocCl Nıpolyon'oo 
ıynl gOode d lndeelnt lmza
lamll8ı, gizli eeylerden değildir. 

Bu faclıdın sonra, Pıdı'e dön· 
diioftz; zevk yerlertode tekrar 
glSrOodaoaı, fakat hiçbir klmıe 
yanınıza yaklıımıyor, herkeı 

sizi parmıkla ve uzaktan göı · 

terlyordo. Nihayet bn nzlyet 
altında, Parlı'te yıtıyamıyaca· 

ğınızı •e Proıya'yı gltmak mec 
borlyetlnl aolıdınız. 

Genç kadın, hA14 tendfıfnl 

mftdafaa arzaeundan kendisini 
alamıyordu; fıkat StGber hiç 
durmadın aôzGoe dnam etti : 

- Sonu var -

Filistin'de __ .............. __ 
Hadist-lerin 
Kanlı Muhasebesi 

Kıhlr..,, 23 (R. B .) - Ge .. 
len hıberlere göre Flllıtln'de 

• 
Arab ve Yahudtler ıar11ında 

çıkan nhlm karıtıklıkl1r ytı 

zftnden Fillııtln'de mon11la 
tamamen kal511mtetfr. 

Kudaı, 23 (a. B. ) - Fi· 
llıtlo kargıııhklarının baı1ın· 

gıcındın tlmdlye kad1r Y aha· 
dllerden 16 kiti GlmGe, 22 ldel 
ağır ve 49 kiti hıf lf yanlın· 

mııhr. Arablardan leo Glenler 
5, ığır y1ralftDanlar 39 ve hı· 

fif yaralanınlar 49 klefdlr. 

Arana o 
Alman Elçisi 
Nihay~t Bulundu. 

Kahire. ~3 (R. B.) - Çölde 
kaybolmoı bolonın Alm.oya· 
nın Kahire elçlal dört gftn 16 
ren bir araırırma ıononda Ba 
bariye .tihHı cinunda lnglllı 
tıyyarelerl tarafından Hğ ~e 

1&1lm buloomottur. Tayyareler, 
Şiddetli kum fırhnıeı yflztın· 

den araetırmaya bftyftk gftçlClde 
denm edebllmlılerdlr. Elçinin 
yınında mıklnletl de boluna· 
yordu. 

Kahire, 23 (R. O.) - Çöl 
de kaybolan ve laglllz tayy•· 
releri terafından Bahariye 1ah 
raıında bulanan Alman elçlıl 

ile refabtlndekller, Kıhlre'ye 

getlrllmlelerdlr. Elçlola yaaın
dıkl mıklnlet, !lk bulunduğa 

samın, hezeyan halinde idi. 

- Dıha aerbeıt konnemak 
lhtlyacındıyız, elze yaptığım 

teklif hemen her zahmete de · 
ğer, bo husueıa hına ltlmad 
ediniz. Borada hep bize bakı· 
yorlar, letedlğlmlz gibi konu, 
mak mOmkOo değil! ~~~~~-----~~~~~-! 

Itolya'tla 
Dedi. Loel, zihninde tekem· 

mGI etmekle olan plAoı dahı 

iyi tıtblk imkanını bolmık 

emellle bu teklif l kabul etti. 

Birlikte daha lçtllu, StGbu 
hetabı nrdl Ye genç kaduı ko· 
landa olclogo halde aalondın 

çıktılar. 

Uoder den Ltndeu de o tı 

rlhte arabı 11 bolonordq, Gece 
arbk ba,lamıe, kaaranlık gittikçe 
utın bir ıtlr'ıtle çôkilyordo. 
Halli gelfp geçenler de 1111· 

makta idi. Da ııradı bot bir 
araba geçti; bu araba 1ayeıln· 

de, genç kıdıra bee, on daklkı 
ıonra kendisini StClber'ln ıpart· 

mıoında boldu. 
Stdber'Jn ealooo, oldukça 

kooföre mıllktl. Umumi tekil 
ile LGel'oln hlmıdını .rthrdı. 

Bir koltoğı oturdu; kare111ndı 

oturan StClber genç kıdına ne· 
f lı bir ılga ret 'erdi n : 

- Sevgili doıtom, dedi. 
Kulhk hesabına sizinle birlikte 
çahemaktan ne bayok zevk ala· 
cağımı tekrarlamağa IOzom g&r· 
mlyorum. LtUfen beni dlnleyl· -ANADOLU ----------Gdnldk Siyıeal GHete 

Sahip ve Baıyazganı 

Haydar R69d6 ÔKTEM 
Umumt neıriyat ve yazı iıleri 

mfldflrft: Hamdi NiWıet 
fdarehınui: 

Lımir İkinci Beyler ıokağı 
C. BalJı: Partiı1 binan içinde 
Telgrıf : bmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kutuıa 405 

ABONE ŞERAiTi: 
Yılhlı 1200, Alu ayhgı 700, Oç 

ayhlJ 500 kuruıtar, 
Y abucı memleketler için eenelik 

ıoone Gereli 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruotor. -Glııl geçmit ntlıhaln 25 koroıtar. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Habeş Kraliçesi· 
nin Beyanatı 

• • •• • 
Ba~tarafı 1 inci sahi/ede -
kabul ettiği Fraa11111 •e lnglll:ıı 

matbuat mftme1111lerlne beya 
nanı balon1rık demlıdr ki : 

- Franıa'nın mClıavat, ohov· 
nt ve borrlyet eembolftne n 
ad•letln mncodlyetlnln moda· 
f 11 olın bayak Brltanya'yı ve 
batan cihan medeniyetine hl· 
tıp eliJyorum. Mftstevllye kareı 
bize ıGr'ıtle yardıma gelmeli· 
dlrler. 

Milletler cemiyeti azuıadaa 
basılar•nın ltalya'ya karıı zecri 
tedbirlerin artmlmaııaa muhı· 
Jlf olmalarını teeHftf le kartı· 

lar'm. Italyın'l1ra elddetle htl· 
cum eden kraliçe, memleketini 
eeref le ve kunetle mad.taa 
lçlo milletinin ortuında kala· 
cığıoa ıöylemlotlr. 

Adlı·Ababa, 23 (Radyo) -
Necıılnln tıhtaa çeklleae~ lda· 
reyi o~lona ıerkettl~l hakkın· 
dıkl haberler yılaadır. 

Necıel hube ıon hıdde ka· 
dar mftdafaaya luraz vermlı ve 
çıltemıktadır. 

BGkdmet te Necııl ile bir· 

ilkte mukavemete kl11r vermlt 
ve Adle Ababı ıukut etıe bile 
ııolhı taUp olmıyacaktır. 

Adlı-Abıba 23 (A.A) -
!:Salihlyetll mabfeller, l.i.Oparıt&· 

ron teslJm ol ioğo haberini 
tekrar tekzlb ediyorlar. Royter 
mohıblrl, Babeı hGkdmetlnhı 

Adlı-Ababı'da kalmağa kaı't 

ıorette karn nrdlglnl llbeten 
bildirmektedir, 

Yalandır 
Belgrad, 23 (A. A) - Kabl, 

nede tam veya kıımt bir bub· 
ran olacığına dair çıkullıa 

rlnyetler ıelAhlyettar mıhfel· 

terce teblb eclUmifllr. 

Mali Vaziyet 
Yeni bir dahili 
istikraz aktediliyor 

~ lıtanbol 23 {Oıel) - Roma· 
dan blldlrUJyor: 

ltalya bıkanlar kurulunca 
tııdlk edilen bir milyar dört· 
yClı milyon beıyftz bin llretllk 

dıhlll bir lıtlkraı akdi hakkın· 
ki kanun, neeredllmletlr. Dan 
akelyonlar ıatıfa çıkarılmııtır. 

Bu parı, Afrlkı harbinde 
ihtiyar olunan maınf lır1 kar· 
tıhktır. Iıalyan'lar harp baeh· 
yahdıuberl 8,660,500,000 lfret 
Nrfeımltlerdlr. 

Huduttaki 
lngiliz Askerleri 
Yavaş yavaş çekiliyor •• 

Kıblre 23 (R. B.) - Trab. 
luıgarb hududunda Manamat· 
ruh'dı bulanan lngUI• kunet· 
lerl geri çekllmlı olduğa için 
Garb çôlGnde bolunın tekizin· 
el taburun da or1dı dorm111na 
lOıom kalmamıı ve tabur dı 
Kıhlre'ye dönmftetftr. 

Londra 23 (Radyo) - Bazı 
gıyrl melbuz hldlıelerden ka 
çınmık için İnglllı'ler Sodan 
ve Habeı hudotlarindı mdhlm 

tedbirler almıılar ve hodod 
mohafıs kunetlerlol tıkvlye 

etmlelerdlr. 
Menıyımıtrab'dıkl •ıkerlet· 

den bir kısmı Sodan'• nakle· 
dllmletlr. 

Ahdfllhamidin veresesi 
davayı kaybetti 

lııtınbul, 23 (Radyo)- TOrk 
Frao11z mohtelh mıbkemeel 

Abdalbımld vereıeılnla, Sorl· 
ye'deld emlAklnin ladeal tıle· 

bini red ve vereıeyl mıhh· 

me m11arif loln tedlyeıloe mıh· 
kim el~. 

' 

·S .. C>~ I-l.Al3E~ 
... l.EFON. · . TEJ,GRA J' ve TELSiZJ.E 

Almanya'da aRkeri tezahOrat artıyor 

As~er Sayısı 750 Bine Çıktı. Avustur
ya'ya Da Cemileler Gösteriliyor. -Manevralarda Büyük Muvaffakıyetler Alınmıştır. Bu 

Hareketler,Ren Meselesine Karşı Bir Nümayiş Sayılıyor 

·M. Hitler 
Parlı, 23 (Radyo) Bu 20 Nisanda Hhler'lo ııenel 

hıf ta Almanya'da Oç bftyQk devrlyeel 35,000 askerle ıeı'ld 

aaktri teı'ld meraelml yıpıl edllmlotlr. Bu reıml geçidi ııey· 

mıoı11. reden aekni ekeperler bu kov· 

Fransız Dış Bakanı bazı 

Temaslarda bulundu. 
Bu Arada Rus ve Alman Sefirleri 

ile De Konuşmalar Yaptı. 
Parle, 23 (Rıdyo) - Hariciye dairesinde M. Flanden don 

Roıya ıef Jrl M. Potemkln'J kıbul etmlelfr. Bundan baeka Fran· 
ıa'nın Brtlkeel, lrao ıef lrlerlnl kabul etmlıtlr. Aktım Ozerl de 
Çin yeni ıeflrlnl kıbul etmlt ve ltlmatnımeılnl de almııttr, Çfo 
hGktlmetl Parlı ııeflrlnl bGyftk eeflr olırak tayin etmlıtlr. 

M. Flınden saat 16 dıo evvtl M. Madaryıga'nın ziyaretini de 
kıbol etmlotlr. Bu zlyareue Babeı · ltılya lhtlltfı ve kooeeydekl 
meı' eleler gôrtıeftlmGetcır. 

M. Madaryaga lıpauya'yı gidecek ve ancık 11 may11ta döne · 
eektlr. 

M. Flanden Almanya'nıu yeni ıef irile de bir mtllAkat yap· 
mıetar. Do ziyaret ıynl t:1mındı ılyali mahiyettedir. M. Filinden 

bo ıkeam Yona gltmlotlr. 
~~~--i·~· ..... ·~~~-

F ili s tin' de 4000 Yahudi 
Evsiz Kalmıştır. 

Yahudilerin Bir Kısmı Ehron Şehri
ni Terk ile Kudfls'e Sığındılar 

Kahire. 23 (Radyo) - Flllstln'de bugQn 110kun lıde edllmı, . 

tir. Birçok yerlerde evleri yakılan ve açıkta kalan •OOO Yaho· 

dt'nln nerede lakin edlleceğl dftotıoOlmektedlr. 

Yafı beledl1eıl, Arep'ların emniyet alundı olmıdıkl1rı bık · 
kındakl ılkAyetlerl tetkik etmektedir. 

Tıymlı g11eteılnln K.udftı'ten aldığı bıbere gôre Flllatln Alt 
komiseri Yafa'yı ziyaret ve nzlyetl tetkik etmlıtlr. 

Yıhodi'ler Ebron ıebrlnl terk ile Kodtıs'e iltica etmlelerdtr. 
Yafa'da yangın devam etmekıedlr. Teloo"h'de beebfn Yahudt 
mi1ltecl vardır. 

••• 
Leh Başvekili Peşte' de 
Hararetle Karşılandı. Mühim Mn

·zakereler Bekleniyor. 
Peete, 23 (Radyo) - Lehletın baıveklll bugfto Peete'ye nıl 

olmoe ve letaayonda Macar başvekili ve11lr bakanlar tarafından 

karıılaomııtar. Sıbık muharlbler ~ nQmayloler yapmıı. her taraf 
Mıcar ve Leh bayrakları ile dooınmıet11. Lehistan bıevektll çok 
111mlmi ıurette karşılanmıetır. MOblm mftzakerelerde bolonıla · 

cığı eöylenmektedlr. 
Peıte, 23 (Radyo) - Lehlsıan bıınktll Peete'de puar gftn6 · 

ne kadar bulunacak ve gene Vırıova'ya avdet edecek ve Bt-1· 
çlka baevt-klllotn zlyaretlnl kabul edecektir. 

Macar · Lebletao ticaret mukavelesi de bu ılyaret ıına.ıoda 

tımamlanacakur. 

vetl çok mOkemmel bolmotıur. 
Zarhh fırkalar, en seri el' ib· 
larla ıesllh edllmlıtlr. Alnıao · 

ya'd11 bu fırkalerdıa blrçok 
fırkalar daha olduğu anla11l· 
maktadır. Seri hacum arabaları 
telslzle mOcehhrızdlrler. 

Slleıya'da yıpılan son mı· 
oevralerda bu bftcum arabalırı 
d6eman hatl.rıoı muvaf fakayel · 
le kırıp geçml,ler ve telııhıle de 
Oesftlbarekeılnf dılma haberdar 
etml,tlr. 

Motoılkletll 

konetlerl de 
macebhezdlrler, 

ve hıflf tank 
mltralyôılerle 

bu teekllitt• 
en fasla ıııQr'at ee111ına mOate· 
nhtlr. OtomltralylSz ve bizatihi 
mQtebndh toplar da nazırı 

dikbtl celbetmletlr. 
Bo teıklllt eski Alman or' 

duıonua (Uhlan) adı nrlleD 
ıftvarllerln yerlae lkıme edil· 
mletlr. 

ikinci meraılm, tayyare 14· 
na ve Rlhıbofon gtlnQ yap.Sın 
aakeri meraılmde Rlhtbofea'ID 
harp arkaeıeı general GlSerlog 
bu me1111lmde b6yClk tesahara· 
tfle ğGze çarpmıetır. Ve: 

- Blrgtla mukadderat, ılze 
verdiğim bu aancakların harpte 
kollanmak fueatını bahtede· 

cektlr. Sizden Almıayıaıa ee· 
reflnl mohafa11 n 1afer bek· 
ı~rlm. 

Demlıtlr . 
Ona de eoaunca merulm 

yapılmıt ve bunda A •uıtorya· 
ya btıytık bir temayftl •e ce· 
mllekArhk göıterllmletlr. 

Bu meraıımde Von Blomberg 
bir nutok lradetmletlr. 

Almanya'dald bu 111.keri te• 
zıhllrat, Ren daV111Ue ıl&kıdar 
bir takım elyasi nGmıyleler 

addedilmektedir. 

Bublye bıkınının nutkun· 
dan 935 de Almın 11kerlnla 
760 bin raddeılne çıkarılcbğ• 

ınlıeılmıetsr: 

Berlfa 23 (Radyo) - Buıe· 
Dtı 1 mayıı fevkalade merasim· 
le tee'h edilecek fakat bu me· 
raılm Tempelhof'ta olmı1•· 
caktar. Bitler ba 11aGoa1ebede 
bir natuk dahı Irat edecektir. 

Fransa Mosbet , 

f :evap Verdi. 
• •••• 

· Başıarafı 1 inci sahifede • 
kikini doAru bulmaktadu. 

Pariıı, 23 (B.R):- Hav11 aja.,. 
11 bildiriyor: Dıe bakanı M. FlaJı· 
den, mfleavirlerle birlikte h•>ğadır 
notaeı münasebetile Türkiye'ye ve• 
rilecek cevabi noıanın yuılm11il• 

meıgol olmnıtur. Türkiye'nio Lo• 
zao muabedeeiui imzıJımıe olıo 

devletlerle müzakere için yapbğ• 

te,ebbüe, bftyilk bir sempati oel• 
betmiıtir. 

Yalan! 
Almanya Ingiltere'deJJ 
istikraz akdetmiyor •. 

Londra, 23 (R.B.) - Bı· 

zlne kAtlbl M. Molllıon, ııy· 

lavlıra cenp vererek Londr• 
mılt mahfellerl•de bir AlmıD 
lltlkrasınıa aıılıııı oldalllllll 
eôylemlıtlr. 

• 



• 

u 
r 

e 

r 

r· 
D 

l· 

e 

e 

g 

,. 
r 
r 

D 

e 

r 

e 

.JllJJ.m:::T.~11!m11111mımıı11mımın11nm111ımnmmı111Wt111mmınnııamııLE1111m111m1111m11111m111mmı11[.1!.' 1 
b !?,6,lt'..11m1111mm1R11111111111n11111111mm11111111m11m11n1111111m11111111111111W1111111111111mo:::m~~::mı!~11!!t!!! 

Aydın ~lektubu: 

Işık Söndürme Tecrü
besi iyi Geçti. 

AıliR ·Abalıaya 1?irlen }'o!lar hep bozuldu ltalyanlar çektikleri Müş 
Italyan'lar Adis-Ahaba- kül3tı itiraf Ediyorlar. 
dan Çok Uzaktadırlar. 

--...... ----~~-.. ----~-------
Z. Kredi Kooperatifi Kongresi 

Toplandı. Netice 1"1uvaffakıyetlidir 

Bir Habeş Baskınında G. Graçyani 
Vuruldu, Ağır Zayiat Verdi. 

Habeşler bir mukavemet noktasındd toplan• 
dılar. ltalyan'lar 3 defa pftskOrtOldO. 

~~~----·----~~~ Roma 23 (A.A) - Mareıal Tayyareler de yı&cno" ve bq, 

Badoğilo resmi teblf ğlnde ba lotlar yaınadea fHJlycstln• de. 
l etanbol; 23 (özel) - Habeş f tal yan tayyareleri bo mev· 

Aydın 21,4,936 dOD akıam meclisinin iyi çalıştığını ve membalara, elmalde bir mavaf· zllerl ılddetle bomhardımın et· 
tiln Somali cephesi boyunca nm edememektedirler. B6t6q 

Aydındı ıtık söndarme dene çok muvaffak oldnğooo gOete· fakıyet kazandıklarını, cenupta mekte ve g6rdDğa en ufak 
tayyarelerin dOşman cepheelnl ıeller akmağa bıılamıı dereler 

meal yıpıldı . Deneme 8Ht 20,30 rlyor. Baekan avukat Neş'et da geoer1l Graçyaol'nln yara · Habeı tecemmOlerlul mitralyöz 
bomberdımın ettiklerini H ge· taımıı balonmakıadırlar. 

dın 21,30 ı kadar eflrdO. Yük· Akkor'o n arkad111l1rını kot· lanmHlle neticelenen bir baıı· ateşine tolmaktadır 
neral Varde& kolonun, 600 de · Adlı Ababı, 23 (Radyo) -

ıek binaların Oetlerlne mlnı· lolarız. 
v.ellk bir erzak kervanı l~tlnım Adlı·Abıba'ya ılmılden ilerle. 

kın yaptıklarını blldlrlyorlar. Royter Ajınsının Adle Abı 
relere Ye earın dıeıodakl yflk Yeni idare heyetine: T ekrar ı~ıanbul 23 (özel) _ Jtal · ba'dakl muhabirinin bildirdi · 

ettiğini bildiriyor. mekıe olın bir ltalyın fırka11 

tek tepelere çıkan alıkadarlar avukat Neı'et Akkor, avukat yan Habeş barbı baklunda son ~ine göre Italyan'ların yaklıe 
Diğer kohar, Dar ndlılade Vara Hallo'da Adlı Abıba 250 

ııık gördoGp gOrOomedlğlnl Oaman Bilgi, Çfftçl Mosıafa gel"n haberlere göre Habeı makta oldoA"o haberinin şayi 
Şeçkofa gelmtı'erdlr. kilometre meaafede Habeılerle 

kontrol r.Uller. İlbayımız da SaraykOytn, yedeklere eczacı kuvvetleri, ıtmal cephesinde olm11ı tlzl'rlne ,ehlrde çıkan 
Roma 2:3 (A.A) - Afrlh· bayak ve çetin bir bı!be to· 

otomobille batna earı dolat• Şevket, babç,,van Ahmet, mu milblro bfr movallıklytıt 1ı:a . panik vf'llablın udetl ftz,,rlne 
dan gelen haberler, tekmil ce tuımoıtor. Habeı muharipleri 

rak kontrol etil. Deneme bel rakıplikfere de Zeki Baııaran h zall olmoetor. Bonon en bGyftk 
nub Cl'pheelnde ya~mor ve fır I1alyanları dç def• pGskGrt• 

~ zaomıelardır. Cenub cep esinde 
Uln halkımızın yıkın llglslfe ve M Onlr seçildiler. de ll•beşler, cr.oub cepbeııl ltal delili boğGn Clbotl'ye hareket 

tına hflkftm sftrdftğClaO, bu mG,terdlr. 

mu• U k ti b ld B • eden trende blab•lık olmamı. 1 
• ıye " •tarı 1

• Qseyın yan orduları kumandanı gene· 
yftzden z11hb otomobil ve tıy E--,--
yarelerln faaliyeti g6çteıtlğlnt 1 1 ra k 
bildiriyor. Boğazlar hakkın· 

Bonunl• beraber cennb eep 

l:mir'e ge::inıi: sıdır. 
ral Grazyanl'olo yaralanmHını 

Aydın Kııılıy kuruma 9 ma ı·dam edı· ıec.ıık.f Hn trende ~ldenler arıınnda 
'-' intaç eden bir bae ... ın yapmıı· R b t ' d L ı ı 

"11ta 1zmir'e bir aezl yap•cık • .. , ıtan a yar ım etme-. ç n 
~ ,.. lardır. 
t 8 1 1 D 1 d K •td" borayı ~f'len Amerlka'h zenci 

heshıdekl ltılyan ileri hareketi daki te:ıehhDıdhnOz 
ır. anon ç D ev et emir ararı verı l Adi Ab b 23 (B R) I devam etm•Ltedlr. 

11 S· a a, - 0 lf'rlo eonnncoso tayyarerl Ro .... 
.V0 attndan 600 klolllk bir Ayd.o (Hoeusi) - Bozdo glliz sr.yyar huıabanesl, Seli - henl!on, Amrrlkan •tııemfhf'rl Roma 23 (Rıdyo) - Gene· 
tren temin olonmueıor. Gezi ğını bağla Alamod kOyOodrn mo'da O,.bredarbao ~imalinde yftzbaeı M"ad ve Hollanda Kı. ral Graçyınl. hareketleri bazı 
NezUU'deo lzmir'e olacaktır. Baharı , ayni kôydf'D Veli'nin b l .ı mftt it hlr h11p bae ını~ı tçtn zılbıçından doktor Delmontl tayyareler ve bazı otomobil tle 

Aydıo'ın Ziraat kredi koo· 140 llraeını çaldı diye kardeşi yaralıları tf'davl etmek Ozere vardı\". taklbetmektr.dlr. 

peratlfl umumi heyeti dftn Hüseyln'ln işkence ve taılb bo istikamete •eele bir yardım AdlA Ahaha'd• ı:ılm•I Cf'phe. Boırtıo kervın yollarının 
Halk.evi 11lononda bııııkan Neş't.t ederek feci bir ıııekllde öldür kolu göodermletlr. Royter ajan sinde Habf'ş'lerln lı:azaodı~ı bir bombalanmuıoa bıı:ılanmııtır. 
Akkor'oa bııkaohğında top dOklerlnl yazmıştım. eı, bükunıd merkezinin Adle movaffakıyd hakkında eu taf Vuarre'de, Oakabor'oo prkında 
lındı. Bu kongrede sayluımız Bu cinayetin muhakemesi Ababa'd• kalmaarna karer Te· allAt verlmf'lktedir: tayyareler bir benzin deposuna 
Menderee le bolundu. Koope· Aydın Ağırceza mıbkemeslnde rlldt~lol habu veriyor. Deeete'den Adle Abaha'ya gl· tabrtb etmlelerdlr. 

ntlf la 2836 sayılı kanona lo görQldft "" don bhlrlldl. Ge- Londra, ~l (A.A) - Erltre den baolıca yolun bir tık.un Gonder'da Dı-zyak Teodoroı 
tlbakı ittifakla kabul edlldJ. nel eavaman ŞOkrtl 86ıeyln'ln menltalarından gelen bıberlere girift oçnromlardao dolaearak ltalyan'Jara teslim olmottar. 

Ok.onan ve ittifakla onıyla ölGm ce111ına çarptırılmaııını geçtiği Tırnablr dı~ına İtalyan. Mogadlsyo 23 ( R. e. ) _ 
x 1 k 1 LJ b V il il göre Grazlani ordusunun eı~ lar birbiri arkasından hftcnm· 

Dan yuaet m uro u ve mora suç orta-. arı mı pos e e ve 801 cenahları Saeıbaneb ve Royter ajınsı bildiriyor: O~ı · 
k p ı L b ı L hL t lard-. bolunmoelardır. Vellabtın ı rapor arına n1Zaran .. oope ser eat o ara .. mı .. enı.re gö Dag~abmoda'yı geçenk Banar den cephetılnde Libya tıt11ının 
rıtlf in ort•k adedini bir yılda rOlen Alt'oln beractlol istedi. ve Clcika htlkametfnde Heri mohıfaza kılaah Qç defa bu flerf kofa Gugabo'da Bıbeele · 
17 4 ten 181 e çakmııı Olen ve Avukatların mndafaasını dı din· ı. htlcomları döekthtmftı ve grce Lar11ı bir mozaf ferl•et kasan " yürQyOşlerlne devam etme .. tedlr. • " ı 
gidenler çıkarılarak 160 ıı kal leyen mahkeme bey~tl Bilıe · oloocı geçilmesi hemen hemen mıeıır. 80 harpta Babttılerden 

için neler yazıyor? ... 
letaobol, lJ (Ôzel) - Ba~. 

dat'tın blldlrlldlğlne göre El'arak 
ga1etcsl, TGrklye•ntn boğ11ların 
tahkimi hakkında mobıellf det• 
leılere verdiği notıdın bıhıel· 

mektedlr. C:ruetedııkl y111ıda 
deniliyor ki: 

.. TGrklye'nlo bo~asl111 tıh 

kimi dnıeı, bir eerf'f •e em. 
niyet dn11ıdar. Ba haklı dna 

için Tilrklye, diğer b111 det· 
letlerlo yaptığı gibi muahede· 

lerl yırhp :atmadı, dirayet n 

klyaatJlle hareket etti Bu rtııı 

ve klyıaet, lnglheıre hDk4me· 

tlnce de kabul ve ta!dlk edil· 

mittir. TGrk.'ler bıkh ve talep· 

lerl merudur. iDi.tir YID'Jn xı" k Mumaf lh tılddetU yağmurlar fmklneız olın keçi }Ollarıodın 
. u um cezasına arar 3000 :ölQ sayılmıştır. Baıon 

T •• bh"t l .. erdı' V it All' l d b tekrar bışladığından bo ileri da"'ı a•al'ık ltalyao konetlerlol 1 1 'd 
u o onan ıermttye .. · e ve y e enet " " aıtır ve haf lf makineli tGfek ogt• tere e yQrftyOıün tevakkuf etmesi il ı d ı d J ı ,., 

3184.0 lira olup ölen ve giden . ettirdi. gn er o en vurmoe ar ır. ta . lerı' bırakan Habeal.,r k•çmı• · 
muhtemeldir. y y M d ki d 

lerlokl dGoOlmtıı 31120 ol · Aydın A~11ceza mahkemesi yen'lar mClblm zayiat vererek ludar. Ordunun kısmı ·.k6lliel 8 en OC8 arın 8 
Şlm•l cephesinde El'ltre men· d Bf J ı ı 

moetor. Tahsil olunan Adi ser heyetine verdlğf brarlardakl kaçmıı:ılar "· r te s 11 8188• çalılıklar araeıoda rJc'atı deTam tecı" bı·r koza oldu .• 
balarından hiçbir haber veril · L f k 

mayesl 14841 liradan 16524 isabetinden 6tflrG taze bıkan · yono ve blrço.. ıa e ele geç· ediyor. halyanlardan bu harpta 
mlyorea da bu menbalardan te• Loadra, 23 (R. it.) - Bı· 

lirayı, ihtiyat sermıye de 3081 lığ1Dca takdirname gönderıl · mfetlr. •aralı ve ölG 27 klıııldlr. Yerli 
rettoh eden bazı oıylalara göre 1 1 ı ı b " J il faka madenlerlndt ki kanda 

Hradan 3277 lirayı çıkarıl· mlotlr. tı yan tayyare er ugua kolon kısmı kalllel Dagıbor 
bazı ltılyın ileri mafrezelerl A k b 1 d k b on gtln yıkılan maden ocııu•· 

mııtır. YGzde 10 mecbud tı Aydın (Boeoei) Aydın n ° er fizer n en uçarı e· ilerisinde, merkez kolu dı 
Ue881e'den giden yollardın biri 1 1 d 8 b ....., dı kaldık.tın ıonra Arık, Ro· 

ıarrof yekdoo 9395 lirayı bul · e .. ıknl Belkıs piyesini bızır · yınname er atmıı ar ır. 0 e· O .. aramadtn 30 metre ceau b M il d v-
fizerlnde Adla . Ababa'dao 80 d A k b ' L .. etıuo, oe •e mı ım aO· 

ınoıtar. Geçen yılJan bu yıla ladı. Bono 23 Nleandı temsil ytneırneler e n ° er in l-.1 bundadır. ıln de bu ••bıh Lartolmuılır· 
kilometre uzakta bulunmaktadır. d k J - • 

dnredlleo alacık 6680 Ura, edecektir. Dnn ıkıam bonon gftn için e attarı acağı bildi. Romı, 23 (R O.) - c~nnp dır. Roberıeon ve Kıdlng çok 
b Hıbeı menbaları bu eaylıları rllmekte ve Gallo balkı ltıl· 
u yıl yıpalın ikrazıt yekuna repete generali yapıldı. Do tec· cepheıılnde olddetll vıA-mor te 1a•lf n derm1nıısdırlar. Ma· kat'i olarak tekzip etmektedir. 1 k J e J 

da ·16819 liradır. IUr yılda rtıbede eaylnımız Adnan Men· yan ara mo nemet etmem,.ğe fırtınalar, telsiz mnhıbered fu• den charında korolın çadıra 
2927 d Babeı'lerln elmdl Adle Ababı duet ohnm.ıktıdır. o L 

lira kir edilmiş, bundan eree, llbıyJmızın eıl Necmiye ll•etl lle tıyyare ac;o,larını ytlrtıyerek gltml,lerdlr. o .. tor· 
yola üzerinde dağlardı aç bin d ç f 1 / 

m111raf ve ihtiyat ıermıye ay· GOodıy ve birçok mOoenerle · S.,,ofya ı·s ı• l ı·g"" ı• dordormuııtor. lar, kHHedeleria mannf kat · 
metre lrtlfıda bulanın bacan - v 

rılarak 1194 lira ortaklara rlmtz bolundu. GOeterlt kolu Adle-Ababı 23 (Rıd•o) _ •etlerlala bu kıdar ıağlım ola· 
f geçitleri dinamitle tahrip et· T k k •• iDi J 
ılz olank daAıtılmı1t1r. her bakımdan çok muvaffak opra SIZ oy ere Habeıı bAkumetl bClt"n kanet· -,una hıyraadırlar. Ah tarafta 

mektedlrler. Bo tahrip edJlen y u u 
Kooperatifin bagOnkO do· olda. Şefik Oilıeyln de keman ~eçhler Adle· Ababa'dan 150 taksim edilecek lerlnl Salamıda toplamaktadır. OIGlerla ceeedlerl aertll bulu · 

roma ıodur: n piyano ile bir konser te · kilometre meeefededlr. Daha Aukara. 23 (Özel) - Mıllye Borada son n kat'i bir mabı aoyor. ÔlCllerden Mılldln ee· 
Tahsil edllmle sermaye 16524 rerek garb musikisinden par · ılmdlilea yol namına hiçbir ıey Vek.Aletl ile ziraat bankası ara· rebe yapılacaktar. Ba mnıl eedl de bogfta koyudan çıka · 

ı ı ı 1 2599 çalar çıldılar. L L(fL bl rılmııtır. •zer , yGzde 10 lar kalmamıetır. sında Aydın tllAyetlndekl Sof. bin metre yü..ee-. -.te r le · 
9395 bonuo fahlerl 1530 ld M. Flandenin temasları Boodıan bıeka infllAklarla yadla ç\ftllgl arazlalnln toprak· pedir Dalama onsına btklm •e Romanya'da seçim 
a0,049 lira puaeı vardır. Üç Parla 23 ( Rıdyo ) - M. ıoların cereyanları değletlrllmlt ıız köylOlere dığıttlmısı için Adla Ababa yolunu m6dafıa 8rakıel, 23 (Radyo) - Se· 
fddır bınkadın on para ılma · Flınden bugun Ayan hariciye •e hu yollar kapatalmııııar. yapılın görüımeler, kOyltlnfln etmektedir. aııo uylatlar korolanu dıiı• 
dan orııkluını yardım etml@, encOmeal refet M. Hanrl Be· Buodan bıeka Hıbeı'ler ge· lebloe nellcel"nmlıttr. Romı 23 {Radyo) - Gene tın krehn emlrnameıl neıre· 
1000 llrı par11ını dı bir yıl ranjeyl bbol etmtetlr. Bo ma çlleblllr mahiyette olan bfttiln Bu Çtf tllk arazisinin, köyliiye ral Graçyanl'nln ordoıu meto dllmlıtlr. Yeni aeçlm 28 Ma· 

IDftddetle bankaya yıtırmııtır. likatta harici elyaaeı iizerlne yerlere kayılar doldormoılar dığıtılm111 için Maliye vekile · dik bir şeklide ilerlemekte, yttts yıpılıcak H yeni ıenaıo 
Rıkımların be1'gatı, murakıp müduelel efkarda bulonnl ve bunların arkasında mltralyöı tine verilmesini ZlrHt ban· fakat birçok yerlerde dormık ve 11ylnlar korama hHlrıada 
rıporonda denildiği glbl idare yovrla · ı hazırlımıılardır. kaaı kabul etmletlr mecburiyetinde kılmaktadırlar. toplanı~ktır. 

-.. ....................................................................................................... iiıım ........................................ ... 

CASUSLAR A~8ASINDA HARP 1 
hiçbir harekete tlcdınının razı 
olmıyıcığaoı dı eöylemlıtlr. 

Bu beyınıtan ne derece m6· 

eaeır oldoğonu bllmlyoroz; fa· 

k•t hAııdmlerla kı1a bir mGza· 

~ereden eonra proft;aörd beı 
le mıtm11el jorjey'I de Oç 

•ene kGrek cez11ına m•hkdm 

etcnlelerdlr. 

Iı"ıbı bu mıbkômlyetten bir 

~•ç gCln ıonra, gerek profesör 
le gerek mılmasel 11 Yakeek 

'etlyell dlplomıt,, olmık hl· 

bırUe il fedllmlılerdl. Esasen 

ber lldsl de tnklf hıneye ıev· 
~edflmlo değlldller; bir kıtlı· 
llın haauıi bir dılreılode ba· 

haadoıalmaılarclı. 

• • • 
Bu hidlsenln ılyıd kıymeti 

de şu olmottor: Prof eaör ile 

ktitlbt matmazel Frausa'da mev. 

kof m1rof bir İtalyan caııoso 
tabliye etmlttlr. 

• • • 
Fakat, bo profesör gibi birçok 

nhnperverler vardır ki, mem 

Jeketlerlnln mildafauı için ca· 

sosluk etmekte ve etmlolerdlr. 

Bunlardan pekçoğo, kureuoı 

dlzllmfııı veyı zındanlarda inle · 

mektedlrler. Donlu, p1ra için 

caeualuk edenlerden, beynelml· 

lel ıeraerllerden değillerdir. Fı· 

kıt bunlara acıyan, buolardın 

bıhıedea bile yoktur. 

Ptr>fesör Eda da ea1& hibı 

rlle bu sınıftandır; kendisi Fran 

sız harblyeelode bir profesör 
olmak itibarile, cı1aoalok mec 

badyetlnde olmayan bir adımdı. 
Verdiği dereleri dıba eeaelı 

vermek, ne zamın olsa Nlıı, 

Korelkı, Tunus mea'elelerl yQ 

ztınden Fransa ile m0sell4b bir 

lbtlllfa döemeal muhtemel bo· 
lunau bir dnlet hodod topog· 

raf y111 nzerlnde filen tetkikat 

yıpmağı çok faydalı bolmoetnr. 
Bir nkltler Nakolyonon 

kahramanlıklarına sahne olan 

yerlerde yapılan bu tahkikat 
profesörQn hayatına bile mılolı · 

bilirdi. 
Bandın hıeke, muof Ayine 

tıyn ile birlikte Almanya'dan 

çıkarılmıe yıbadl profesörlerin· 

den blrlıl dahı F11n1a'da ikinci 

baro be11bına çabımıktadır, Bu 

profeeörfto kimya işlerinde vu· 

kof ve ehliyeti çok :bayGktGr. 
Her taraftı, her cins •e · mil· 

letten her r sınıf ve meslekten .. 
binlerce c1101 çalıemıktadır. 

Bir harbiye veklll haklı ola 
rak: 

- Beybndt uğr1eıyoroz; ae 

keri bir sır yoktur, bir eırrı 

eaklamak lmkAnı dı kıt'i ıo· 

rette mevcad değildir. Demlıtlr . 

Fransız bıkanlarıodan M. 
Dö Frealne de: 

- Askeri ıurların me•eadl· 

yeti mi? Bo kadar içli n dıııılı 
caaoson çalıttığı bir devirde 

bOyle blreeye inanmak gGllJnç 

olur! Demlıtlr. 
Yalnız caaoılar 0111, gene 

iyi. Fakat her hemen millette 

birtakım br danllee yetiımekte· 

dlr. Bayük gıyretlerle saklana· 

bilen birkaç ıırrı da çok defı 

sv\çre'\\· \ 
ese a~ v ...... -

bir hain toptın alıyor n daı 

mantara veriyor. 

Halolerln dilşmınları 7ıp 

tıkla"tı hizmet her zaman için 

casoslu~u meelek htlbu etmlı 
olanların hlzmetlerlod•D çok 
bayftk olmaetor. 

Dayak harplerin mığh\blyeı 

eebeblerl araıtırılır111 caıaılar· 
dan zlyıde mağhlb ordnnaa 

içinden çıkan bir nyı blrkıç 

hıloln bu mığhiblyetl b1Zırla · 

dıkları ~örııtnr. 
Entelllcens ıenlel, lıtlhba· 

ralı en fazlı ehemmiyet ver· 

mekle beraber, hemen her 
memlekette kendisine blamet 

edecek haiııl~r eebekeal de ha · 

zırlar. Ve İngiltere ekseriya 
bu sayede kınla bir barbe 

muhtaç olarsa birçok menafi 

elde eder. lnglllı c11oıları, aa· 

de lıtlbbaratlı ağrqmular, 

meeelt Lhreaı'in yaptığı clbi 
Arablıtan'da korkunç bir feut 

ıebekeıl kurarlar. 

Harp olabilir, bu fe11d te· 
bekelerl içeriden lagUls91erfn 
saferlerine 71rdım ederler. Ve 
banan içindir ki, elhıaın en 

korkunç ıly11etl, fngillı ılyıee · 
ıldlr. İngiliz ılyuetl, karanlıkta 
•urau, ôld6rea keıkla n 19. 

birli bir ıltAb demektir. 

lnglllz c11uılugnndın1 lngtllı 
ordu ve donıamaııadaa slyade 

laglltere'nla ılyaeetl btlfıde et· 

mekt~dlr. 
- SON -

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akeam Kemeraltında h . 

tlhıd, Glselyalı'da Glselyala, 
lrptpuarında Aerl, lklçepae. 

llk'te lklçeımellk ye Alamaak'ta 

josef jal'ea eeaaeled •taktır 
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23 Nisan Çok Güzel Geçti 

Altınordu, EskişehirG Ta
kımına 2wl Mağlô.p Oldu 
Hakem, Takımımızın Bir Sayısını 

Saymadı. Misafir Kaleci iyi Oynadı. 
~~~~~~---~~~~~~-

Esldıehl r Demfrepor takımı vaziyete dOıen Alrıoordo m•ğ· 

dan Alsancak: sahasında tik hiblyetloden kurtulmak için var 
maçını Altınordo takımtle yap· kovvetlle bacama geçmfı ise de 
ıı ve oyunu 2 1 kazandı. Bu Demlnpor mftdafHın iyi yer 
maçtan evvel çocuk bayramı tutuşu ile vaziyeti kurtarıyordu. 
mOnasebetlle eebrlmlıe gelen 28 inci Dakikada Sdleymao, 
Aydın Orramektrp takım1 Boca boş kalan Deminpor kalesi 
Ortamektep ıakımll., karşılaeta . öoOode o.ıoh11kkak bfr gol ka-

Boca takımı dah11 oyooon ilk çardı. Topu avuta attı. lımlr· 
dakike iare oda hikf mi yeti eline iller ba dakikadan devnnfn 
aldı. Ve birini lsmatl ikisini !10 ıncı dakikasına kadar tama 
Saim •e biri ol Ha Ban olmak mtle hAkl m bir oy o o oynadılar 
Ozer1' arkı arkaya dört gol bir de gol çık)lrdılar. Hakem 
attı ve devreyi 4 O galip bitirdi. lematl bunu eaymadı, ofsayd 

İkinci devrede Aydın takımı tel6kkl etli. Kararı, tamamlle 
dıha canlı oynadı ve Bucalı yanlıetı. 

)ara iki gol attı. Fakat Boca Oyoonn sonuna doğru iki 
lılarJD yeol dç goliloe mAnl taraf1n yaptığı hftcomlar neti 
olamadı ve Buca ortamektebl ceelz kaldı. 

7 ·2 kazandı. Demlrepor kıleclel, kendini 
Sıra Ahınordo · Eskişehir Oe tehllk"ye atarak oynadı •e lurk· 

mlrspor maçını gelmlıtl. Ha dôrdOnctı dakikada Ahınordo lo 
kem Göztepe'deo lımall.. Ev mobaclmlerlo ayağına atılarak 
vela Demlri!porlular arkadan muhakkak bir golll karlardı 
AhlDordo takımı alkıtlar ara ve takımını 2-1 gaUb olarak 
ııoda sahadan çıktılar. Takdim sahadan çıkardı. 
mer1elmtnden ve bayrak teali· 
ıladea ıonra trlbilolerde bola• 
nan Şark HJJa)İ muılkası İı · 
tlklil martını çaldı •e ayakta 
dinlendi. 

Oyun Altıoordu'nuo mtıda · 

faaeıoda lkırılan Demlnpor'lı· 

la11n bir akını ile bııladı . Beş 

dakika kadar Demlrsııor'lılar 

Altıaordo nJBıf sahasından ay· 
rılmadılar. Fak.at hazırlanın 

v11lyetlerden de lıtlfade ede· 

medller. Bo dakikadan de.re· 
nln nihayetine kadar oyun gol · 
ıoz, çok ığır ve kısmen De· 
mirspor'un falluyetl altında 

geçti. 

Beşiktaş 
Muhatızgiicil ile 
1-1 berabere kaldı 

İstınbul, 23 (özel) - Bogftn 
Beotktao ve MobefızgGcft ara · 
sJDda 'apılan futbol maç!, iki 
takımın da yıptakları birer gol· 

le beraberlikle netlceleamletlr. 
Oyunun heyeti umomlyeslnde 
Beelktae tıkımının htklm oy
ııadığı görDlmaetelr. Fakat Mu· 
bafızgftcil tıkımı da gazel an. 

Jaemıe ve yorolmıdın gftıel 

bir oyun vermlıtlr. 

Ispanya'da seçim 
Madrld, 23 (Radyo) - Son 

haberlere g~re Cumnrrelıllğlne 

M. Katare Roga da aamıetlfğlal 
koymuetor. 

- Başı J inci sahifede -
yerlerde program yırı yar.yı 

iptal edllmlıtlr. ] 

Tören yerler( ne, en yakın 

mektebler talebeleri toplaom•t· 
lardı. 

Cumuriyeı meJdanıııda: 
s .. t oobuçokta askeri oıoıl 

kanın çıldı~ı lstlklll oıarılle 

törene hışlaodı. Borada liselerle 
ortamekt .. pler •e enatitft, ıan'at 

•e muallim mektehlerl talebe 
ve f zcllerf •e bu civardaki ilk 
mektebler tılebtııl yer ılmıt 

lardı. 

Saygı Ue dinlenen istiklal 
marıından ııoora Uııe son sınıf 
talebeetnden Vacit Erkon Ata· 
tOrk'On heykeli öoOnden bfr 
11öylev veroılştl~. Söylev eudor: 

Gftoeşll Egemizin gftot-t balkı! 
Bo~an Tark'On, tarih sahife· 

lerlnde ölmez rakkamlarla ya· 
sılan 23 Nisanı, içimizde taı,ıao 

sevinçlerin, gnrorların böUln 
aellllğlle korlayoruz. Erzurum 
•e Snaıı toplantılarmdao sonra 
tarihte kasırgalarla boy ölçtlt 
mftı,ı, gOoeelerle yarıt etmle olan 
bdyük Tark nrlıgınıa acun 
olnelarına nr olduğuna ~e 

dalma var olacağını bagCln bay 
kırmıetır. Bundan sonraki asır· 
l11rda kainatı oyuncak yapmıt 
olan koca Tilrlt camla81, her 
10greylşl gibi gene acuna: 

- Ben vaum! 
Diye bı~ırmıetır veya bığı · 

racaktar. En ıon misali itte 23 
1920, itle 29 tetrln 1923 ... 

Heplmlı de Mlf yoroı ki ~3 

nisan ilk halk meclfıimlzln ku· 
rulduğo gOa ve nihayet 29 
teırlo Comorlyetln llAo edildiği 
gündar. 

Bu, 6yle bir baı,ılayıı ve öyle 
bir sona erdlrle ki bir tarlht 
Mete'ler, Atlll,'Jar, Timor'lar ve 

AtatGrk'Jerle dolu olan bir 
ulusa akıl hocıhğı yıprrak, 

·tarih sahifelerinden ıllmeğe 

yeltenenler, bu nurla mucize· 
nln na11l baılıyıp nasıl bitti· 
glnl keetlrmekte aclı kaldılar. 

Çftnkft bu mucizeyi AtatGrk 
denen bir denim peygamberi 
ve TOrk milleti denen birçok 

aell ruhların toplulnğo yarat· 
mıetır. Bundan ıonra da alo· 
eumoa böyle mnclıeler yarata-

Birinci deuede çok cansız 
•e lezzetsiz geçen oyun ancak 

lklacl devrenin sonlarına do~ · 

ro canı. vtı seri bir eekll alı· 

bildi. Demispor'lılar dıhı tik 

dakikalarda çok ıerl bir akın 
yaptılar ve sol açıklarının ayağı 
ile birinci gola kazındılar. Sol 
ıçığıa ıu1u cidden mllkemmel 
tutulamıyıcık kadar konetll 
idi. Bo gole Altınordo 11 ncl 
dakikada Sald'Jn ayağıle moka · 
bele etti. 

Fenerbahçe Hakova Ta
kımına 5 · 1 Mağlô.p. 

. 
~Boadıa sonra Demlnpor ta 
Jumı dıba atak oynemığa bıı · 

ladı. Ve 15 inci dakikada eski 
K .S K. lı İsmall'Jn ayağlle 2 inci 
ve sonuncu galana attı. Mağltib 

lltanbol, 23 (Özel) - Bugün Vlyını'nın Hakovı takımı ile 
Fenerbabçe takımı karıılaımıe ve Vfyına talnmı 5 · 1 galip gel· 
mittir. Fenerliler talihsiz bir oyun oynamıelardır. Nlyazl'nlo 
fkf makemmel outu, .tlreğe çarpuak geri dônmfttttır. Fakat eo 
de muhakkaktır ki, ml11ffr takım teknik •e sftr'ıt itibarile ha· 
klkaten Avropa'nıo en yakeek takımlarından biri olduğunu gös· 
termhtlr. 

y 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

bnlonoyor. Senin de dediğin 

gibi herif Potopuf'dur! Fakat 
fena bir adam değildir. DDt· 
maolarım mGtemıdtyen ıulkaed 

lcad ediyorlar. Bunlar iki cep 
heHdlr; bir tarıftao tedbleçlle· 

rln sulkaetlırı vardır ki, haki· 
kidir ve tehllkelldfr. Fakat beri -51-

yordum. 

- Tam bir mtlyon kız, sı· 

inin 1arayında nedime olmakla 
ıa1dedu en yftksek dereceefne 

( nrır; fakat Katyı'yı bu ft bir 
ınk veremeı! 

Katya, çıyı lmparaıora ve· 
rfrken: 

-· Znk nremeı mi?. Kat 
ya'yı bo ahın kafeıe koymak 
f fkrlne kakılmaklağnı mftmkao 

mD? Bo kafeate s'n de bed· 
babt11n, ııkıhyorenn.. Bende 

mi orada aenln gabi olayım? . 

Kıtya, sevgilim.. Ben 
eenln esaretini hiçbir vakit da 
tOnmedlm. Senin gftzel rengini 
altın kıfealerde eoldurmak lete· 
mem. Fakat dan geçen hAdhe· 
lerden tabii haber degllılo. 

Ştvalof 'tan ıenln de bildiğin 
,ekllde kortoJdom. Çftnkft bo 
adamın ıenlo amanuı bir dftt 
maoın oldoğono anladım, Ve 
kendlılnl Loodra'ya kadar def 
etmekte bir dakika bile tered 
dnd gOııtermedlm. Şimdi, bu 

badalı Potopo• yerine geçmlt 

taraf tın zabıtanın tevehbftm 

ettiği ıolkastlar vardır ki bun· 
lar ancak bent herkesten uzak 

bulundurmak, herkesten, her· 
eeyden korkulmak lçlo lcad 
edllmlt eeylerdfr. 

Ah . Kalya.. Bayat cidden 
gariptir. Herifler beni kör, 
budılı aanıyorlar. Blçblr oey 
bilmtyorum, hf çblr eey duyma 
yorom eemyorler!. Bepd11l bi · 
llyorum. Fakat bunlar gene 
ehemmlyetefz oeylerdlr! 

Bea hiçbir kimseye lnıomı· 

. ·~ ....... 
cıııkhr '° yaratacığız . Binlerce 
eaygı değer yurddaşlarl Erıo · 

rum ve Slvaı kongreleri ee 
m111 kara bolutlarla kaplı bir 
uoluaon içinde parıldıyan •e 
gittikçe bOyOyerek Ankara'ya 
doğru kotan birer yıldııdı. 

İete bu yıldıs bagan Anka· 
rada yeni bir gtınrıı oldu. 
Göklerimizde oçoıarak - yordu· 
muzu parça parça bayknı yu 
yuvaaıoa dondftrmek lstly~nler 

~3 nleaoımızın Ankarada eaçtı 

ğı, 1allmlerl öldQren •tıkları 

altında ufaldılar, kayboldular 
ve nlhıyet mebvoldoiar. Bir 
ıtık ki, başlayıeta Atıtftrk is 
mlnde bir deha nilmunt1sl, hl · 

ı ~ tlı,ılode Mehmetçik namında bir 

çelik yıy var. Öyle bir Çf'llk 

yay ki kana ıoeamış aç kortla 
rın btltan gayı ve kfolerlnl 

bir kôkreyltte karşıdaki deub 

de bo~dtı . 

Biz Türk.iM Oyle bir mili-.,. 
tiz ki, zalimlere yıldır1mlar, 

hainlere lluetler yağdırmz •e 
yaAdırıyoruz. Boyoooda boğum 
bogom istlbdad halkalarını ta 
eıyın bir TOrk taeanu; edile · 
mez lete onun tunçtan bir 
mlııall lzmlr'tmtdn Hhllleriode 
~Oklere hillftn hatmetf ile yük: 
ediyor. Ona fenı niyetlerle el 
uzatmak lstlyenler, söz ıôyle 
mek latlyf'oler, onun kAldat 
durdukça bekçisi olacak lllht 
bir geaçllğln gadeblne oğrıya· 

ca lardır. Hunun dalma böyle 
olacağını acnnon her ulusuna, 
her ftrdlne, ayrı ayrı bir TOrk 

genci sıfatlle baykmyorom ve 

ve haykıracağım. 
Ey tarihlerde çığlar yareta· 

rak bakeımlıkları ezmiş, mede· 
niyetlere medeniyet örnekleri 

yaratmıe bftyftk ırkımın hoıan

kd neıll! 
Bogao 23 Nisanı, yaran bir 

29 Teerlnle bitiren bh ulusun 
evlatları olm•kla bıbtiyarhğı · 

aısa bahtlyarhklar katahm. 
Çankft yarın kim bilir kaç 
Mtıt~, k.ç Atilla; bç Ttmor 
Te kıç Atatftrk yar1tacağıı. 

Bono gençlik llahllfğl, acun 
ölmez varllğı temin edecektir. 

Buna lnanınıı ve lnındmnız. 

Bono bilerek mllll gurorumuao 
okeayan ıetluçler doyalım. 

Genç arkadatlanm; 
Sözlerimi bitirmeden enel 

TBrk'lftğftmftn baua •erdiği rn 
yBce hık içinde kaynayan l:o· 
ralar, fırllnalar yaratıyor. Be· 
plmfzde blllyoroz k l Tilrk la· 
kı1Abıa1a, Tilrk comorlyetloln 
ve nihayet Tark ulusal toprak· 
lar1nan kAlnat kaldıkça bekçi· 
lerl olıcağız ve yar1uın ılııle · 

rlnl biz a1d·nlatacağız. 

Şıı halde bütOn Tdrk ulu · 
sona devrimin en nezih, en 

mık zaroretlndeylm. Biç bir 
kimseye itimadım yoktur. Yal· 
nız ıaoa ltlmad ed~rlw. Sen 
benim en gl ıll anlarıma bile 
vakıfeın, sen benim en bOyflk 
teselli nsıtamsın.. Sen de ol· 

mHan.. Ben ne olurum, ne 

yapardım?. Bonon için, dfte· 
manlarım, beol senden ayır· 

mağa fevkallde bir ehemmiyet 
veriyorlar. Beni bu auretle te· 
aelllılz, lstloatgAhıuı bırakarak 

kendi arzularını tatbik arzu 
sundadnlar. 

1ıte ben, aenl hepsinin lna· 
dını daha ziyade yanımı almak 
istemiştim. Kocamın Potopuf, 
bo maktıadımı Pına anlatamadı! 
Bizi ebedi 11orette ayırmak iste 
diler, •e hata istiyorlar, Katya 
bunu farkedlyor muıon?. Ben 

de bilmukabele ıenlole dıha 

, 

temiz havasını te ~ef füs ettiren 
bog«loleri en medeni mucld· 
lerden daha olgun bir bolatla 
yaratao Mehmetçik ve Ata 
tfirk'e binlerce 16kranlarımısı 

gönderelf m. Ve gönderirken 
acuna atalarımızdan gelen gftr 
bir aeıln •erdiği gftcle baykı 

ralım. Yaşımn yıldmm bakıth 

çelik vftcudlo Mrbmdçlk, ya· 
tasın ataeından olo, olusundan 
atı bir Tilrk: Kamll Atatürk! 

Gdr bir sesle eöylentın bu 
sgyle•, yeryer alkıtlınmııtlr. 

Bunu, Gazi ilk mektehl lale 
beıloden Kemale'oln 23 olsan 

manzumesi ve Erkek muallim 
mektebi birinci ıınıf talebeefn 

den Muammer'ln 2:J nl111n 
hakkmdakl ozon bir 11öylevl 
raldbetmle, Ş11hld Fdl h ~y mek· 
tehi talebeelnden Kftçftk Vedad 
(Sakarya) mansumflılnl okumut, 
g.-ne ayol mekteb talebeıılodf'o 

zeybrk: kıyafetinde All (Gaztye) 
manzumesini gazel jestlerle 
okuyarak alkışlaomıetır. 

Bunlardan ıonra Ştblt Fethi 
bey mektebi talebesloden mlllt 
kıyafetler gelmlt ol•D kıı ve 
nkeklerden oo kleillk bir grup 
hrykello bidesi ftıuiode ve 
etrafında mili! rakslar oynan· 
aiıı, roodlar yıpılmııt1r. 

Çok alkıtlaoao bu rakatan 
sonra Ravzal irfan mektebi ta· 
lebeslnden bet yaşında kaçtık 

K4mran; çok ıevlldlğl için bir 
kaç defa tekrar ettfrllen bir 

manzume okomoı •e alkıelan 
mıttır. 

Tören, 'comurlyet martile 
sona ermle, bOrüo talebe, hey· 
kel Oudnden bir geçit resmi 
yaparak mekteblerlne dığılmııı 
tardır. 

Jlakumet lıavlusunda: 

Boraya yakın llkmektebler 

talebeleri toplaamıılardı. n1kcı 
mek.tebl talebeelndeo Ayhan, 

23 nisanın ne demek olduğunu 
izah eden bir söylev vermle ve 
muhtelif mektebler talebeıl 

eua ile rovdlar, mlllf daı.alar 

yıpmıelar, mandolinle bahar 
ı.ıarkıları aôyllyerek dığılmıı· 

lardır. 

Gftıelyab ve Jı:erefpıwı pı · 
zaryerierinde ve Basmahane de 

Altıoparkta gene bu eekllde 
U~ren yapılmıtllr. 

Geceki tenvirat: 
ve müsamereler 

Şehirdeki btıyak mQeeseeeler, 
resmi binalar gece elektrik ve 
hnagazı ile fevkallde bir ee· 
kilde tenvir edllmtetlr. Moh· 
telif mekteplerde ve balkevlnde 
ınftsamereler •erllmlıtlr. Mek· 
tepler bogl'ln ve yarlD da ta
dildf r. Bilkumet dılrelerl bu· 

gftn açıktır. 

Sinemalar: 

fazla birleşmek, seni daha ya · 
krnıma almak istedim. Maksa· 
dımı iyi anla. Ve Allabın bil· 
yak adına seni temin ederim 

ki teklif imi kabul ettiğin için 
hiçbir zamıo plemın olmaya· 

caksın. Eğer kabul et~ezsen 

bile, ıöylemeğe tozum yoktur 
ki btın hergftn seni ziyarette 
devam edt.ceğlm. Fakat, beni 
bekledi ğln bo kapının ônilnden 
kanlar içinde robsoz bir ctee· 
din geçebileceğini de muhakkak 
addetme ilsin! 

Katerln, hıçkmklarlı ığla 

mağa bıtladı. Ve batını ee•gl· 
llelnln göAsüoe da1ayarak: ' 

- Şu halde.. 80 terefılzUğl 
kıbol lbımgelecek! 

Dedi. 

ğım .. 
Şeıefslzlfk mlP. Kıtya'cı· 

Ne demek lstlyoreun?. 

Bugftn çocuklara şehrlmlşlD 
mohtelff 11oemalarında öğledeP 
ent1l par11ız f Utmler gösteri· 
lecektlr. Hangi mektepler tı· 

Jebeıloln ıaat kaçtı, hangi ıl· 
nemadıe bolonacakları, evvele• 
mekteplere blldlrllmlt oldoğoD• 
dan ona göre hareket edUet 

ceklfr. 

Burnava'da: 
Burnnı, (Huaoıf) ·- 23 NI· 

ean Burnava'da çok gOıel bir 
törf'ole kotlolaodı , Sababl"yln 
eaal 9 da Comorlyet alanırı ıl• 
AıatOrk'Oo anıtı etrafında 57f ncl 

Tam komutanı Geoeral R ı•l ın 
Aktuğu, komunb•y Şef lk t; . olı 
earbay Fehmi Yığın, parti bıı 

kanı Cemal Kavokça, Zlraıt 

mftdilra Hilmi, EosthO mftdOrCl 
Nihad, Ziraat, Kare, 9 Eylftl, 
Hllll, Fransız okullarlle YetlOJ 
çocuklar bakımyordo, Kııılaf ı 

. Gençler blrlf ğl •e parti ocak 
üyeleri ve bütftn 8uroua halk• 
toplandı. Groeral Rasim çocuk· 
lırı sevdiler, hatırlarını eordo· 
lar. lsttklll marşı söylendi •e 
çocuklar Atatilrk'ftn ımtı OoOD· 
de manzumeler okudular. Kart 
okulundan Mekin Kutoco'nuD 
kısı 11öylevl ve şiiri çok gaıeldl. 

Komonbay Şefik Erol dı ve· 
clz bir hitabede bulundu. Ko· 
munbayao hitabesinden eonr• 
belediye tarafıodao hasırlanm•t 
olan 1200 pak"t şeker mek· 
tepll çocuklarla btıtftn yavrular• 
dağıldı •e merasime son t erlldl. 

Ankara'da: 
Ankara, 23 (Özel) - Milli 

HAklmlyet bayramı ıehlrde te· 
zahClratla kotlulanmııtır. Sıad· 
yomda on binlerce hallnnlöntıD· 
de mekteplller meraelm yıp· 

mışlar, sOylevler vermişlerdir. 

Meraelm baelar ve blterkeo 
lııtlklAl martı söyleomle, talebe, 
and içmiştir. Merasimden eonr• 
talebe, istasyon ve Anafartatır 
crddesladen geçerek oloı mey· 
danını gelmle, zafer abldeııloe 
çelenk koymottur. Üç tıyyare· 
den mtırekkep bir filo; bayr10J 
yapan çocuklar Qıerlnde uçuı· 

lar yıpmıeur. 

Istanhul'da bayram 
letanbol 23 (Özel) - Baki· 

mlyetl milliye bayramı; tehrfO 
birçok semtlerinde tôrenle tu&· 

lnlanmıetır. Milli Talebo Birli· 
ğluden bir gurup, ellerinde 
bayraklar olduğu halde lıtikı&I 
marıı eöyllyerek ıehrln cıdde· 
lerlnde dolaemıelardır. Gece 
halke•f ile melLteplerde mds•· 
mereler verilecektir. 

Turist kongresi 
Roma 23 (Radyo) - Yarıo 

beynelmilel turist kongresi oO 

beş devletin lıtlraklle ıçıl•" , 
caktır. 

Katyı'cığım, gönlGmfto bir t•· 
neal olduğun gibi sarayuoıO 
en yakıeğl sen olıcak81n!. S•· 
ray, senl kabule hazırlanmıeur· 
Ve beo, dairenin seni bekle" 
dlğlnl haber nrmeğe geldlOJ· 
Benim daltemf o yantndadıt· 

İmparatoriçenin haeıahğının be 
ol adeta dol bnaktığı zamıo· 

dınberl, benim dairemin yaaınd• 
bir kimse yer almamuıtar. 

Vakıı, bu vazlyeıl ne ıeJI 

lltedtn, ne de ben. Fakat aık•• 
mızın lcabıtı blıl böyle hare· 
kete icbar etmektedir. Ceaare& 
ve dirayetimiz llerlelni hftıPO 
neticeye bağlayacaktır! Katy•• 
sen Oenlmılnt neden korkuyor· 
ıon hala?. Ben, artık me•cocl 
olmayan ailenin yerini ılıo•f 
sayılmm. Benim yanımda d•b• 

- Sonu Var -

• -
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Son Daküka: 
lngiliz gazeteleri vazi· 
yeti nasıl görftyorlar? 

lngiltere Italya ile Har-
be Hazır Değil. 

fakat Habeş'lere Yardım Edilirse, 
itaya Siyasi Yaranın Kangren Olma· 
sından Korkarak Sulha Yanaşırmış. 

Leodn, 23 (Radyo ) - in· 
glllı gHetelerl zecri tedbirler 
etrafındaki neırlyahna dev•m 
etmektedirler. 

Deyll Elupreı; 
"İngiltere, Bald,ln Ye Edeo'ln 

beyanatına gôre, ltılya ile barba 
hHır değlldlr. lnglllz kabine· 
ıloln böyle bir h1rbın meı~o 

llyetlnl deruhte edemlyecegl 
ıarahaıla görllmlttClr. Batan 
Gmltler mGıterek emniyet da 
uııaa b•ğl•nmııta, fak•t bo 

:dava, bugGo ıukot etmlıtlr. " 
Deyll Meyi: 
« Bag6o Italyanın Babeı har · 

bini kHındığını tıhmln doğra 
olıbaktır. Bonua zecri tedbirler 
kaldırılmah Ye Babetllt•n ile 
ıulb lmUaı temin edilmelidir. 
Geçecek hergaa beynelmilel 
yeni tehhkeler ibdaı edecektir. 
Vaılyeıl ılddetle tuflye 16· 
zamdır. » 

Demektedir. 
Londr1, 23 (Radyo) - Da 

baftı lnglltere'ola Almanya' y• 
mahtıruını .ereceği Omld edil · 
mektedlr. 

lt•lyan Bıbeı lhtlltfı 6ıer1D · 
de de faaliyetin arttmlacağı 

anlqılm•ktadır. 

Ulaılar ıoıyeteel mGdaf i Ye 

tuafJ•rlarının •Hlyeıe bl11n 
evet htklm elmaeı çareleri ara 
nıcakt1r. 

Taymlı: 

« Fraaea'aın 'eziyeti, ıtıphe 
ildir. ltalya'nın mGtecnlı ol· 

dağa ltlkirdır. Fakat Frenıa, 

blae Ye cihana ltalya'oın bo 
meYklde hangi etaılara letlna· 
den bıktı olduAonu gôeterme· 
ildir, ki yeni dualarda elimiz 
de bir mlkyaı bolnnıun. 

«Da lıahata laıam nrdn; 
•e nılyetl ıeeklne çok yara 
yacaktıı. Fakat, ne Franea'nın 

ile de b•ılu bir dnletla, la. 
~llıere'nla kaoaatlerl bllAfın• 

halya'oın mlteculz nzlyetlnt 
haklı gôetermege ceıaret edece· 
~ini eanmıyoroz. logllıere bu 
fırsatla ç"k ~azel bir tecrGbe 
ıahlbl olmotlor." 

-· Mançlıteı Goardlyao: 
"İngiliz ılyaeetl, biran enel 

Franea ıly11etlodea daha ko'f 
ntll gôrftomelldlr ki nzlyet 
ealıh bolabllela. Ştmdlye kadar, 
Hıbet h1rbının ~ · 3 ıene •üre 
ceğl taht0ln tıdllmekte idi. Fı 
kat timdi, nzlyeı baıkal•tmıı. 

ur. Ma1mdlh, H•beıtıtan'ın 

çele harbı ile de olsa nılyetl 

Y•lmur menlmlne k•dar uzat · 
mae1n• yardım IAzımdır. 

011.ı,., bu takdirde bo ılyaet 
yanaıo kaag11•n olmaııadan 

korkarak ıulh ndlılnde dıhı 

makul olmaga mecbur kalacak· 
ıır . 11 demektedir 

Harh V ukuunda 
Fransa 2 milyon 
500 bin kişilik 

ordu çıkarabilir. 
Loodra, 23 (Radyo) - NI· 

yöı Kroalkel gaaeteelnde Al · 
m•n • Frenııı lbıllUı hakkınd• 
bir makale aerlıl ueıredea 
profeınr Konnl, Almao'ların 
hareketini h•kh gôıteren mGta· 
le•lard• bolaamakıadır. Ren 
hauuıoın Franttz'lar, Memel'Jn 
Lhnnya'lılaı ıardıadan p•yla · 
ıılmaeınıo, Alm•n'l1ra bGyflk 

bir darbe olduAono yaıan1 mu· 
barrlr, Almınya tarihinin, doğu, 
b•tı Ye ılmıldeo Almaaya'oın 

lıtllt gördGğGnG kaydettlAI için 
timdi doğo Ye batı cephelerin· 
dea endloe ettJAf nl Ye ba kana 

ıtlı So,yet · Franıız aıkeri 
fttlfıkı kmrııııoda Ren mani• 
klıını lıgıle kllkııtıAıaı kly· 
dederek ,bir harb l•kdldade 
Franııı Ye Almın Hkerf ka' 
vetlerlnlo dereceılnl makaye 
ıede bulunmıktadır. Bu muin 
yeeeye göre bir barb vukoanda 
F11nea 2,800,000 asker n 
tOO tayyare çıkaracak, buna 
makabil A.lmanya'nın askeri 
konetl 2,500,000, fıbt bava 
kunetl 800 ıayy1re olıcığını 

yazmaktadır. Muharrir, son 
mak•lelerlode Fr•nea'aın, Al 
manya doeılu~undan tOpbe el· 

meelnl Bhlu'ln dalmı teeeeftrle 

Amerika 
---~· ........ ··---

54 Gemi Daha 
Yaptıracak 

Vıolngtoa, 2:1 ( Rıdyo ) 
8lrleılk Amerika btıkumetl, 

bıhri grognmı mucibince 54 
h1rp gemisi inşa edilecektir. 

Bunlu içinde birçok petrol 
ve tayyare gemileri vardır. 

f 3fa'da 
Gerginlik Artıyor 

Kabir,,, 23 (B. R .). - Bay. 

fadan gelen haberlere göre Y •· 
fa'da gerginlik arımıotır. Uma 

mi grn, iki gGndenberl devam 
ediyor. 

letaeyooon marıandlı d,.po 
ıonda bftyftk bir yangın çık 

mıttır. Binlerce lngllfz liralık 
tıty• yanmaktadır. Yao~ınıo 

bir dlkluıelzllk neticesi olup 
olmadığı h.,oQz belli değildir. 

Atina'da 
Saylavlar kurulu 

toplandı 
Alioa, 23 (Radyo) - Saylavlar 

lu:wulu toplanmıı ve vefat eden 
İngiliz kralı beıinci Jorj ile Yuna· 
oiotan 'ın meıhur ıiyaai ricali Kon· 
dilie, Venizelos ve Demirciı'in ha. 
tıralanna tazizen bir müddet ıfikdt 
ve toplantı tatil edilmiştir. Comar· 
teei yapılacak toplanbda hilkt1mel 
beyannameıi okunacaktır. 

Lehistan'daki 

KomOnizm 
24 kişi yakalandı 
Varto••, 28 (R.H.) - K.o 

mftaleı teoklltıına k1rıa mflca · 
dele denm ediyor. Kaıovlç 

tebrlade zabıta, gizli bir ko· 
mGalıt tebekeıl meyd•aa çıker· 
mıı n 24 klılyl tnklf etmlı· 
tir. Binlerce beyanname elde 
edllmlotlr. 

Avusturya 
50 Bin genci 
silah altına alıyor .. 

Viyan•, 23 (8. R ) - ÔaO· 
mlıdeld Soobahard• 50,000 
ldolnln ılllb ahına •hnacağı 
hakkındaki karar, bugGo hd· 
kdoıet gHeteelode netNdll· 
mittir. 

M. FJanden 
Çin ve Rus 
Elçilerini Kabul Etti 

Parla 23 (B.R) - Fraau 
dıt baluaı M. Flanden, yeni 

karııladıgıuı, Fon Rtbentrop'ı Çtn elçlelol kabal etmlt .e 
!{&fi görOlmemektedir bir Fraaıız · Alm•a anlatma baodao sonra Roe ~lçlel M. 

Alman Cevabı 

Potemklo'I kabul ederek gö· Pmrlı, 23 (Radyo) _ M. ıının ıemlalue memur ettiğini 
ti dl rftımOttOr. Fıtaden'fo Alman bayok elçlel he e yor, 

ile gôrGtmeelndcn bıhıedeo g• · ,----~Z~a~h~ıt-a----.,·1 Rus sefiri M. 
ıeıeler, Franııs ıaallne, Iogfl Her yo ile konuştu .. 
tere'ola ceuaOınınıo geciktiğini, Kirletme : 
lnglllı IDalfoe Yerilen Alman ~GlOklO göl mc,kilnde Fat· Parla 23 (Radyo) - So,yet 

Roıy• ıef iri Parlı'e gitmezden 
cenbınıo da kUI gurOlmedl· ma adında bir arbdıtlle ge· evel Ltyoaa gltmlı ve M. Her· . 
~lal yHıyor Ye daroman henGs zlnıl yapan Ömer kııı Cemile, 

yo ile görfttmftttGr. Bo gôrGt 
lneçhO.IU içinde balandoğano Murad oğla Ahmed •dınd• bl · me gGnla mee'elelerlle yakın· 
ka .. dedl .. orlar rlnlo .. anını eokuldoıtono n 

" .1 • " Pı dan alAkadardsr. Do arada 
Malen g11eteıt; f!'raneuı ıo• evlenmek ndlle kendisini •I· 

Fransız Sovyet misakı d• me9· 
ltne Ioglllı cevabının gecikme· dalarak kayalar uaeında kir · ıoub•he olmuııur. 
•lolo ıebebl, Milletler cemlye· lettlğlnl z.bıtayı tlUy~t et · 
llode Fnaııı ıuıı hareketi mittir. Cemlle 15 yıtıddadar. 
olduğunu yHıyor n diyor ki: Ahmed ıatular•k ıabkf kaıa bış · 

"logtllz cnabı gecikmekte 
denm edene kozlar daha ça 
bok oynanıcaktır. " 

Pôtl J ornal gueıeel, yeni 
.\l111aa eeflrlaln gelftlnla Frao 
••31! Alman mGnaeebahnıa dftıel 
laıeelne yarıy•catını yH•yor. 

laomııtar. 

Ustura taşı1ormuş 

Tepecikte omombHeler ua , 
aında dolııad Selim oAlu Ah· 
med'dea ıftphe edltmlt n 
Gzerl arııtmlıoca hlr aıtura 

çıkmıttır. 

Berlin'de bir ziyafet 
Berlla, 23 (Radyo) - DOn · 

ki merasim h11eblle Berlln 
A YDıturya ıef iri resmi bir zl · 
yafet Yermlt, bu ılyafelle ma· 
reıal Von Blomley n Amini 
Von Rlder general Kaotlk n· 
ıalr ytıkeek rtltbell 11bitler 

h1111 balunmoıltrdır. 

Foça 
Yolcularına 

Kolaylık 
AyHlık, Dlklll, Alunova, 

Edremld, TJre, Kula, Konyı, 

Salihli; bu hatlara yolcu yilk 
enkfyah. 

Zinet 
ganjındİn her gftn muntazam 
9e emin bir ıurette otomobU, 
kamyon n tenezsilhlerle temin 
edlllr. 

Bayındır belediyesinden: 
Harita ilanı 

Kapalı zarf ueullle 11 ·4 · 936 tarihinde ihale olunacağı tlAn 
olunan Bayınd'f'ıo halihazır ve mftetıkbel harita ve plAolerı 

mıln•ka11a81 netlcelenmedlğlnd~u ayni ıeraltle kapalı zarf oeollle 
20 ·4· 936 dan itibaren .12 ·5 936 &1lı gftnQ saat 16 ya kadar 
devam elmf"k Gzue yeniden miloakaeaya cıkarılmıotır. İeteklflerlo 

Bayındır belediyesine baevnrmaları . 98 l 19 2.t 30 4 
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A. Kemal Tonay ; 
-----
= Baıeriyolog ve bufoşık, salgın haJtalıklar matahassısı = 
- Baooahane iıtaeyonu karııımdaki dibek ıokak batındı 30 eayı· = 
=: h ev ve muayenehanelliııde ıabah eaat 8 dan akıam eaat 6 ı kadar = 
=: hattalannı kabul eder. =: • = Mftracaat eden haatalar1 7apılmuı liıımgelen eair tahlilAt ve ES 

Çocuk hastalıkları = mikro11topü.: muayeneleri ne veremli hasıatara yap1tma11na cevaz gö· ES = rftlen Pnomotorake muayenehanesinde muntazaman yapılar. =: 
mfttebassısı •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 T elefon: 4 ı 15 llllllllllllil 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrını her gün 11,30 

dan saat om1çe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniginde kabul 

"der. 1'el*'Jon 3990 

Kulak, boğaz, horon 
h11tıhkları 

Birinci sınıf maıehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Baytork 

Birinci beyler ıokak No. 36 
Telefoo 231 O, evi 3668. 

Uıak ıulb bukok hAklmll· 
gındea: 

Utık inhisarlar ld1re1f l•ra · 
fıodao oıık'ıo kamer mahalle· 

ıfnln •ğılar çeımeel chatınJa 

makim lıtlplt 11bık inhisarlar 

•••atlı Hlıt memura kerim 
oğlo mahlddln aleyhinde Dtık 

ıolh mıhkemeelade açılan •la 
c•k dnaıııada: elynm oturdu· 

ğo yer maldm olmıyan mild 
delalt.yb mohlddlnlnl IAaen da. 
vet olanm11ını k.rar verfldl 
~laden mahıkemenla moıllak 

bolonduğo 8.5.36 tarihine mO· 
1adlf cama gGaft taat 9 d• uıak 

ıuh hokok mabkeme1lnde ha 
zır bulunmaıa ilan olunur. 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Bııdurak Btlyftk Salepçi 

lzmir Tramvay ve 

Elektirik Sosyetesin· 
den: 

Bundan böyle ıoeyetemizce 

yılaız eayaç •8'alyalar1Dıa de· 

ğlttlrllmeel temlo edileceği ıbo · 

nelerJmfzce blllnmek Ozere 1140 
olunur. 

Sosyete bu iti üzerine •ala 
mımakıa olduğundan abooele· 
rlo tablolarındaki aefaly•lerı 

ya kendileri veyahut elektlrlk 
çiler tarafından deAlttlrlleblle 
cektlr. 

Abonelerlmtzln, tabloların 

dıkl Hfalyalarmın tet1liJal ıema 

laıında gösterilen amperaja gö 
re olmaııH dikkat etmeleri 
tAzımdır. Arİu enikleri tık· 
tirde enıtaltlô ı lerladen bo 
bapta malumat tetlyebtllrler. 

Ma1maf lh, alelade l!lbn 
mahiyetinde olmak D1eıe n 

ıoıyetemtı ip hiçbir mee'all· 

Aydın vilayeti Dalama köyn muh
tarlığından: 

Aydın-K.arıhayıı nahiye me.kezt olan Oılam çarfmnın ba· 
rltaeı ılınıc•ğındın talip olınlarıo eeraltl anlamak ftzere köy 
idaresine ve klmwıbayh~a mftr•ceatları IAn olonur. O. 15 
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~ Operatör Arif Y urcu ~ 
: Merkez Hastanesi OperatörO ~ 
5 Buıalarauı beı gGD 15·18 e kadar lkl~cl Beyler ıohğı 5 = TOrk mGz•yede ıalonu kartında 78 N.lo muayenehane· ~ 
:= sinde kabul eder. Telefon 33~3 E: 
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~ N11zllll Madnn rakı fabrlk:aıu bir sene enel ıoo ılıtem ~ 
:= Gzerlne teeleatanı yenllrmlı bu ıuretle içicilere de ııbbf ra =: 
~ kı vtrmekıe bulunmuştur. Vaktlle lmalAtıo kUI gelmeme· = 
- sinden mal verllmtyeo Aydın, Umurlu, Karapınar, Reıadlye, ~ 
EE Söke, Mille, M oğl•, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek· ~ 
~ tir. iskontolar •pğıdadır. = 
§ 96, 49 190 kuruılak ılıelcrde yGıde 20 lekonto verilir ~ = 29, ~l « c c 15 « « ~ == -2 •>s 20 = = 4,., « « c « « = - -= 22 c « « ]' « « = 
~ 16 « « « 16 « « ~ - -§E Boı elteltr Nazilli teıllml 25 Hotllhre S koroşa alımr = = « « ı 5 « 2,5 « « = 
5 « c ıo « ı,75 ç; c §E 
~ Nastl:t'de M•dran m•Aazasınd• kahve 100 kuro~a booa -
5 mftmaell ~akkallye eıyıeı d• çok ocoz verilir. = 
:= Aydın depomuz açılmıttır . Aydın hevallel bo yerden ih· = 
:z: -.= tlyıcıoı temin edebfllr. Aydınpılae karşısında No. 64 =: 
§ .Madran mağazası ve rak1 imalAlhıneai sahibi S 

iİ 111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 L o 1 f i 1111111 il 11111111 llfll ııi 
1'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
İzmir tekercller çarııeıoda 20 numaradaki lmalAthıo~mı h 

mir EBkl Bhpasarı Suloban civarında 1 numaraya nakletti· 
Almden 11yın mGeterllerimln t1fparftlerlot yeni adresime 9er· 
melerlnl 11yg1Jarımla bildirir! m. 

Gıiz:el lzmir bis/;ı1ııit fcıbrikm;ı sahibi. lstanbullu 

• -yeti mGtezammln olmıkeızıo 

aıağıdıki mahimah 9etlyoroz: 

Sayacın ampenjı 

3 Amper 

5 " 
10 " 

Tablo adılyaları ampenjı 
4 Amper 
6 

15 

... 

.. 

lsmail Hakkı 

Şirketimiz sayaçları amperı · 
jının 11yıçlar Ozerlode perçlnll 

bulunan ufak levha Or.erlnde 

~öeterllekte olduğone ebooele· 

rlmlzln oaztrı dikkatini celb· 
ederiz. 

Daha ziyade emin olmak 
için abouelerlmlıs alAhdar ıer· 

•l@lerlmlzden de bu 
16mıt ılablllrler. 
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TRAŞ BIÇA 

., Bozkurt,, ve "ffalk ~' 
~1urka1arıua dikkat ediniz 

SAHiP ve DEPOLARI: 

'Tork halkının malıdıı· 
UenOz bir yaşında olan Halk traş bıçağı 

yurdumuzda her sınıf balkın en çok tercih 
ettiği yegane öz TOrk malıdır. 

latınbol Mupnççular Y•rım şişeci ban Ard11la ft't-hcnl ve 
Mehmet. İzmir Sulu han civarında 6 Ardala Fehmt Te Mebuıet 

TOP'fAN SATIŞ YERLERiMiZ: 
Meof'men'de: Ucozlok bıkkallyeıl 11blbl Mehmet 
Mantı• : BulOel Meobmet 
Aydın : Ömer Ktıım Aydlnel 
Denizli : Ahmet Beki te şeriki Salih 

Hozk orı bıçağı ve 1eolllklf'tl: 

ı - Bir nomaralı ıerr, iki oomarılı yamaıak 11kallar içindir. 

2 - Traı olıcağıoıı gftnler bJçı~ra dört kenaraods gao lılm · 

lerUe gôıterllmlıtlr. 

3- lluamlyelldlr. Kaçak pıketlerden çıkacak Roakurt re · 
ılmll kopooumuzlı hf'r 11tacıdı10 btr kaçak bıket Boı· 

kurt bıçağı parı11z ılıblllnlohı. Onu bir kerre tecrilhe ediniz. 
Her yerde tanesi 

Ôdemto : Eşmf!n o~olları 
Tfre'de : Şen Yılmaz bıU:ıHyr.ıl Salih çuuı 
Akhisar : Ttltüocil te mihklratça Hilmi 

Bu kadar yentllklere malik bir bıçeğı yurdumuza ilk olarak 
bir öz Tark tlcaretbıneıl getlrmeğe muvaffak olmuıtur. 

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

DEUTSCBE LEVANTE LINJE 
"ANGORA.. nporo 28 ol· 

Hnda beklenlyor 2 mayıea ka· 
dır Anvere, Rootterdam, Ham
borg ve Bremen için ydk •la 

cıktar. 

.. SAMOS .. nporo 6 mayııtı 
bekleniyor, Annr, Hımburg 
ve Bremenden yftk çıkaracaktır. 

.. ANDROS" nporu 12 mı· 
yııta bekleniyor, 16 mayıeı 

kedn An•erı, Rotterdun, Bam· 

burg ve Bremen için yok ala· 
cakhr. 

ARMEMENT 8. SCBULDT 
BAMBURG 

"NORBURG., taparu 4 mı· 
yııta bekleniyor, Annra, Rot· 
terdım, Bımbarg n BremeD 

için yak alacaktır. 
AMERiKAN ExPORT LINES 

.. ExBlBlTOR" Hpuro 20 
mı1111 dotra beklenl1or, Nn· 
york için yak alacak. 

SERVİCE MARITlME LINES 
"DUROSTOR,. Hparu 11 

mıyııtı bekleniyor, K3ıteace, 

Sollnı n Galaç için yak alı 
caktır. Ayni ıamındı ıktarmı 

ıoretlle Belgrad, Budıpeot, Bra· 
tlalan 'e Vlyını için yak 
ılıcaktır. 

SPANSKELINJE OSLO 

"BOSPBORUS,, motftrCl 9 
mıyııta bekleniyor, Yafa 'e 

lıkenderlye için ılıcaklar. 
Vapurların tıtmlerl gelme 

ıarlblerl •e anlan tarifeleri 

bıkkındı bir ıaahbGde glrlıl· 

lemeı. telefoo .No. 2007 2008 

~~ratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

0 GANYMEDES .. Hpora 20 
11lıa11den 25 DIHna kader AN 
VERS. ROTTEROA&J, AMS 
TEROAM te BAMBURG il 
mantarı için yClk alıcakt11. 

"ULY, SES npora 1 mayıı· 

tı gelip ayni gtıo BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE llmaa· 
tarı için yok ııacakhr. 

11CERES0 npuru i mayJıtı 

gelip 9 mayııtı ANVERS, ROT 
TERDAM, AMSTERDAM n 
HAMBURG llmaolarını hart · 
ket edecektir. 

SVENSKA ORİENT LJNlEN 
"VINCALAND.. motOrO 30 

nisanda gelip ROTTERDAM, 
HAMBURG, ( Dogro Brem~n ) 
COPENBAGE DANZIG, GDY· 
NIA, ve lSKAND.NAVYA 11 
mani arı için yftk •lıcıktır. 

Kırka~aç't• : Sfttçft oğnllerı bilvftk: bıkkallfr.ıl 100 paradır 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_1111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Rer verdi'! ıararle ırayınız •«'! her yerde tlnt!ll 5 korueıor. 

lzmh blrlocl Jcra M. dan: 

~ Alisehir Banl{ası ! 
= ' = 

Haslp kızı ruklye oazmlye 
nln ~mlAk ve f'ytam baokaıın 
den ödfiuç ıldığı paraya mo 
kabll bankayı ipotek eyledi~( 

lımlrde klrııyakade donınmıcı 

mahalleelnln sallhpııı sokağlD · 

da 19 no. lo hanenin cephesi 
demir parmıkhklı çenllmlı 

bahçe bp111ndan girilince ön 
de mlktuı klf 1 babçeel bade· 
bu haneye glrlldlkte genlı bir 
11lon ve cem'an ooblr odı, 

mutbıb Ye çamı11rhaae ve ar 
kıya doğru b .. bçeıl tulomba 
ınyu ve mOttemlllu nlreyl hı 
•I bulunan 9000 Ura kıy 

metil bu nlo malklyett açık 

- -- -= ........ = 
:: IZMIR ŞlJBESI ~ 
- ikinci Kordon Boreı Clnrıodıkl Kendi BloaBında §5 
~ TELEFON:2363 ~ = .• = 
~ HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muaıneleleri Yapılır. = 
EE Vadesizlere % 4 S 
~ Mevduat Şartları: A!h ay vadt:liy~ °lo 5 ~ 
§5 Dır sene vadehıe % 6 faiz verilir. = 
=: Zahire, cııam, incir, pamuk, yapak, ıfyoo vesılre komleyoncoloğu yıpJhr . Mallar geldJ . ~ 
S ~inde sahiplerine en mftnld ıeraltle nanı •erlllr. S 
iill l l l il l l l l l l l l I 11111111111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • 
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Yeni ç•kan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu. lambalar emsallerine ni.,beten yü•de 

20 dalıa a.ı sar} iyatlıdırlar. Bıınu ay sonun
da &leyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı
yac.ak~ımz . 

M. Tevfik Baykent 
Ell"kttrlk, telefon melıeme deposu vr 

Slemenı fabrikaları mdme1JetU 
/',,ştemalctlm 77-79 'f'ele/011 .1.1.12 

artırma ıuretUe n 844 oo 
marılı Emllk ve Eytam bıo· 

kaıı kınnnu mucibince bir de 
feyı mıhıoı olmak ıartlle ar 

tırm111 ::ıo.5 1936 Cumıtrteet 

gGaG 111t 11 de fcra dılremfz 
içinde yıpılmık Gaere 30 gftn 
mGddetle satılığa konuldu. Bu 

• artırma netlceılnde aatıt bedeli 
ae olarea ohıun borcun öden 
meal tarihi 2280 numarala ka 
nunna merlyete girdiği tarih · 
ten ıonraya mGııdlf olm111 

hueblle luymetlne bıkılmıya 
rak en çok arhrınıa Clıerloe 

lbıleei yıpılıcakhr. Sıhı 844 
no111arıla emltk ve ~ytım bınkaaı 
k1nnnu bakamlerlne göre yıpı 
laceğınden ikinci artırma yok 

tur. Sattı peıtn para ile olup 
maoıertden yalnız yazde iki 
buçuk delltllye mıerafı alanır. 

ipotek eablbl alıcakhlarlı diter 
alAkadarlarıa ve lrtlfık hıU. ı 

11btplerlaln gayri menkul Clse 
rlodekl bıldarını haıaılle faiz 
ve m11rala dalt olın iddialı · 

rıaı lobo ilin tarihinden ltlbı 
ren yirmi gfto içinde enıkı 
mGıbltelerlle birlikte memurl
y~tlmfze bildirmeleri icabeder. 
Akel halde hakları tapu elci · 
lince mal'llm olmadıkça paylıı 

madan hariç kalırlar. 18 5-936 
tırlblodnn itibaren earınıme 

herkeıe açıkhr. Talip olanlar1n 
yftzde yedi bçuk teminat ık· 

çeıl nyı mllll bJr benka itibar 

mektubu n 34· 7823 doıya 

numaraılle 1 inci memurluğu · 

nı mOrtcaatları llAn olunur. 

994 
8. tı. No. 755 

lamlr birinci icra M. dan: 
Ahmet hamdl n halli ibra 

blmlo emlak v., eylem bınka 
ıından ödOoç aldığı parayı 

mukabil bankaya ipot~k eyle· 
dlğl lzmlrde köprOIO yol be 
deıtulnde Uln 75 numarela 
lklter katlı bf'tooarmı ve ce 

men 4000 lira kıymetll olan 
,ve geçen cıenekt aatııı 2280 

bıok111 kanunu mucibince bit 
defıyı mabıuı olmak eardle 
arhrmaaı l 6 936 pazar~eıl 

gaoft 11at 11 de fora dairemi& 
içinde yapılmak Qzere 30 güo 
mftddetle eatılığı konuldu. 811 
arttrmı netlceılude 11111 bedeli 
her ne oluraa olıao borcun 
ôdenmeal tırlbl 2280 numırah 
kanunun mer•tyete girdiği ta· 
rlbteo ıonraya mGeıdlf olmııı 

haaeblle kıymetlae bakılmayı· 

rak eo çok 1rtırauın Gzerloe 

lhaleıl yıpılıcaktar. Sıtıt 844 
numarala emlAk n e1ıım bıa· 

k111 kanuna hüktlmlerlne göre 
yapılıcağıadın ikinci artırma 

yoktur. Sıtıt peıln para ile 
olup mGıterlden yılnıı yGıde 

lklbaçak delltllye murafı alı· 
nır. İpotek aablbl ılıcaklılırlı 
dlger allkadarların .., lrtlfık 

hakkı 11blplerlnln gayri men· 
kal Qzerladekl hıklarını huau· 
ılle fala n maaraf• dair olıD 

iddialarını Jıba illa tarihinden 
itibaren yirmi gao içinde e•· 
rakı mGıblteleri'e birlikte me· 
murlyetlmize bildirmeleri lcı · 
heder. Akal halde hıkları 
lıpo ılclllnce mıhlm olma· 
dıkçı paylatmadın hariç kı· 

hrlar. 18 · 5 . 1986 tarihin· 
den ltlbıren tartoıme herkeae 
ıçıktır. Talip olınların yllzde 
yedlbuçok temlnıt ıkçuı nyı 
mlllt bir bıoka itibar mektuba 
•e 3j.18,15 doeya aamar11Ue 
1 inci icra memurlo~unı mft · 

rac11tları llAu olunur. 995 
8 1 lı. No. 189 ................... 

Olivier vEŞQrekası 
Umhıd 

Vapur Acentası 
Cendell Ban, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

•,TBURSO,. nparu nlıao 

lptldaıındı Ltverpol n SHD· 

eeadıo gelip tahliyede balo· 
nacak. 

NOT : VGrot tarihleri, va· 
purların lıtmlerl ve nnlon Clc· 
retlerloln değlıtkllkler1nden meı· 
nllyet kabol edllmeı. 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) ökaGrllk 

tekerlerini tecrQtH, tıııtiniı .. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
oo. lu kaouna te•f ikin geri 
bırakıldığı halde birinci ıene 

ıakıltl muayyt'D ndeıtode öden 
11PELEŞ., nporo 12 mayıı 

ta gellp 13 mıyııtı PiRE, 
MALTA n BARSELONE il 
mıolerıne bereket edecektir. 

Yolcu 'e yak kabul eder. 

lı•ndıkt herr.ket ıarlblerllr. 
nnlanlardıkl dl"gtolkllklf'rdf'n 

ıceatı me19uli7et kıbut etmez. 

Fazlı taf!dlAt tçlo ikinci 
Kordon 'da Tahmil te Tabliye 

bla111 ırk111nda Prattlll Sperco 

••par ıcentahğıoe milracaat 
edtlmeel rica olunur. 

Tele, 200~ · 2005 · ~663 

medlğlndeo bu bftkftm ortadan 

bit.arak bo iki maAezaoıo mGl· 
ldyetl açık artırma ıuredle •e 
844 numaralı emlAk .e eytam 

ve Pdrjen ~a1Jab'ıo en üıtiln 

bir müıbil ıekeri oldugunu 
onatmayın11. Kunetli mils• 
bil iıtiyeoler (Şabab Sıhhat 
SGrgflo Haplan)nı uıaraf eo
unelerdeo ara11nlır. 

l 
1 


