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Filistin 
Arhedeleri Şitldetle Devam 

Ediyor .. 
• 

Japonya Da Muvafaliat Cevabı Verdi 
Ttırkiye ile Yugoslavya~ bnttın 
iyasi işlerde ayni fikirdedirler 

Yugoslavya Müsbet Cevap Verecektir, 
Romanya ile ihtilafa Düştük, Belgrad 
Konuşmalarında Bir Yol Bulunacaktır -

( 
önderimiz 
teşekknr ediyorlar. 

Ankan, 24 {AA) - Cumur 

bıekaohğı geot.I eekreterllğln · 

den: 2J Nla.u çocuk bıyra · 

mı müoaeebetlle yordııo her 

tarafaodın gelen tel ynılara te 

vekkGrlerlol Uetmtye Cumor 

başkanı AtaUlrk: l\nadolu aj an 

eıoı ödt•lemfrılr. 

~"ransa. Ren Mes'elesi Kadar Boğazlarla Da 
dür. M. Stoyadinoviç, Büyük 

Konuştuktan Sonra Beyanatta Bulundu. 

Meşgul- Ş-;-----d-. d ______ J 
ım ı e 

F~lçimizle 
Asya ittihadı Mı'? 

Dileğimiz Konseyde Konuşulacak 
Japonlar böyle 
bir Teşebbllste 

bulunacaklarmış . 
BMllD 2 ~ (A.A) - D.N.8. 

bildiriyor: 

Romınyıoıo Aobu t.lçlel 

Dakreı'e hu,.ket eımlıtfr. El· 

çlntn Bdkrroe çağrılmııu Ttıck 

dıo bakanlık genel sekreteri 

boyat elçi Namın Menemenci 

Oğlunun ımo gClolerde atyasi 

hfr vazife Ue BeJgnd ve Bilk· 

ree'e ghmeaUe allkadardır. 

Boğaal1rın tekrar ıJiıhlan· 

dırılm111 hakkındaki TGrk tek· 

lif f,..rladen çıkın TOrk Romen 

ooluıl nazar lbtilAfını bert•· 

raf etmeye Türkiye tarafın· 

dın çıhtılmıktıdır. Romen 

lerln tadllci diye tuılf ellik 

lerl Tark hını hırekeılne kareı 
gôsterdlkle.rl muhalefetin sek· 

teye ugrattığı Dılkao antıntı 

kooıeylntn Belgrad toplantıııana 

bu ıur~tle yol 11çılıcığı ümh 
edilmektedir. 

Parla, 23 (A.A) Pöti ]ur 
bal yaıuyor : 

Parla mabaf ilini yalnız Fran· 

•ız Alman mftnasebıtl deAll, 

fakat bogazler bıkk>nda Tar 

kiye tarafındın yapıllD vt Fran 

la'oıo kDçQk antant H Balkan 

ıntıotı dn~tlerl ınıındakl 

doıtlarını da hoonutıuz edecek 

nııhlrette olan taleb de metgol 

etmektedir. 
Maamaflb iyi malumat alao 

nıahıf llde zenncdlldlğloe lg3re 
Frıneı& cenbı çok dostane ola 
cık ve Fraoıa hiçbir hfr11dı 
bolunmıyıcıktır. 

Belgrad, 23 (A.A) - Batbı· 

kan H dıtbakaoı StoyadJno•lç 
bugftn bGyftk elçl Nom.u Rlfaı'ı 

'f ürklye'olo bftyGk dçlıl de 
hazır olduğu halde dı,baktP 

lılnı kabol etmletlr. 
~ıoyadlno•lç kon(erauatıo son· 

ta gazete mGmeaılllerlne btya 
nallı bnlunarık doll • c müttt: 

flk de•let dlplomHlalnto mOm 

taz mQme18illol ııelAmlamakla 

bahtiyar oldoguou, keodlalle 
dıt aiyaaınıo bogOokO biıtQn 

IQeı•elelerl Qıerlnde nokııl na 

r.ar teatlatode bulunduğunu •e 
'forktye ile Yugoalnya'oıo ook 

tal n11arlaranın bir olduğanuo 

bir kere daha tceyyad elliğini 

ııöylemlotlr . 

Stoyıdlao•lç sözlerini bitirir· 
ken BoAaztır hakkındaki l 1 
Nı .. n tarlbJI TOrk nol11•na 

Y ogoılnyı 'oın nre'?e~I cnabın 
Tark tulne ım011h olacağı 
blldlrmlııfr. 

Patlt, 2• (Rıdyo) - M. 

Dış bakanımı:: 1'eı:f ik Rüşdü Aras 11e Yı~o~luıır6 

bflşvekili ~todiyanoviç 

FIAnde-n hariciye dalreıJlnde leeiolo tedklkf için bir koofe 

So•yeı eef iri 1\1. Potemldn ıı .. rant akdini tek llf etmiştir. 

yıptağı ozon bf r mOIAkattı, Teyml11 gazeteıl : 
Ren mea'eleıtndr.n baoka, lıal- «. Koostyln 11 Mayııtakl iç 

yan Bıbet mee'ele9fol ve ayol tlma roınemeılode boğ11!11 

11mındı boğazların tahkimi me mts'eleal mCnderlç olmamakla 
aelealnf de görftşmGolrrdlr. berabtr, mem'eleolo dostane hlr 

leııobul, 24 (Rıdyo)- Tdr· otkllde menuubıhı edflm,.ıf 
klyt comurlyetf bogular mu'e mohıemeldfr. " Or.mektedlr. 

V. U. meclisinde görftşıneler 

Maarif., Nafıa Büdceleri 
Kabul Edildi 

·-·-· Birçok l\lohim işlere Tahsisat Ay· 
rıldı. Vali, izahat Verdi. Meclis, 

Bugün işini Bitiriyor. -Vlliyet umumi mecllıl dOn aoo ıoplıntmnı yıpıHk 936 

saat 14 te •ilAyet &1lonund11 &edesi b1ldce ol&1muımeılol taa · 
Vali Fezlı Gü1Fç'Jn baokınla zlm rdecek n daimi eocftmf'D 

Tokyo, 24 (lhdvo) ...... Ru
mlğ mehdll '" mıtboaı, b6ıfto 
Lldn Am1:rlkı'nıo Uluılar aoı 

yeıeılnden çektlmeııiof bakla 

görmektedir. 
Utla Amerika, haılraodı 

topladacık Pan Amerlkeo kon· 
feranıaodıa b6yftk neticeler 

beklemekttdir. 

ja'lcon imparatoru 

Japon mehaflll de •)nf ıe· 

kilde bir Ptıo Aıyatf k kongre 

ve ıoıyeıe ıealıl boıoıundı Ja · 

panya'nın anıyak olacı~ını tah· 
mfn etmektedir. 
~~~~~--~~~~~ 

Alman 
Hallı seçimini yaparak da~ılı· . Gazetecileri 
caktar. 

J alimi:: Fa::lı Gr1ler 

ğındı toplanmıo, Maarif, Nafıa 
fevbJAde 'fe mnhtelif b8dce· 

lerl Gıerlode görGoerek bu bad 
cel~re ıoo ıekillerlnl nrmJıtlr. 

Umumi meellı, bogan 111t 10 dı 

UtıokG toplantıda Vali cel 

acyl açmıe •e eı.kl sabıt oku 

oarak kabul edtldlktea ıonra 

Maarif bGdce1lott ıh eebabı 

mucibe mHbıt1eı okonmuetur. 

M11bataclı •llAyet m•uif 
badceafnln her ıene yGkıel · 

mekte oldogu •e bu fızlılığıo, 

comurlyet ve Jnkıbm utan 
çocuklarını okutmak, irfan •e 
bllgl nurunu memlekeıla en 

blcra k~eelerloe olıotarmık hra· 

auıoodıkl prensibinden ıhoan 

bıılı kaltar itlerine •erilen 

asımi ehemmiyet n ılAkanın 

tabii bir icaba olarak mektep 

11ymnın •e muallim kıdroıo· 

nun mGtemıdlytın artma1ındaa 

- Sonu 3 ncü sahifede -

Cermen ırkına 
mensub oldukla· 
rını isbat edecekler .. 

Berlln, 2J (Radyo) - Alman 
matbuat cemiyeti neeretll~I bir 
kararnamede, Alman mıtbUlt 

erkAnının 1800 tarihine kadar 

oecuelerf ol bildirmeleri ve Cer· 

men ukına menıob olduklarını 

lapat etmeleri llzımgeldl~fnl bil· 

dlrmlttlr. 

Parti başkanımız geldi 
MıolH'da bulunan lımlr ve 

Mınf11 •tllyetlerl parti tetek · 

kallerl bıokaDI Y oıgıd ıaylnı 
A •ol Dogın; daa eabıb oto· 

mobille eebrlmlıe dônmGıtGt. 

nafJr~ llfl t rlrrl 

. Habeş askerleri ltalyan 'larm attı klan zelıirli gazdan 
korunmağa çalışıyorlar .. 

• 
iki Itıılyan tayyaresi dOşOrftldO. 
Ogadende bftyok zayiat verdiler 

Gôya Ras Dekaz Teslim 
Olmuş ve imparatorun 
Çekildiğini Söylemiş! 

Halbuki lmpaı~ator Adis-Ababa'yı 
Müdafaa için Hazırlık Yahıyor. ________ ,... _________ __ 

Adla Abıbı 23 (A.A) - Sa yelle ancık baıı beyaz ltılyın 

ıabıoeo•tn garbında • e Blrku kıt'ılan yadım ctmletlr. Dua 

tud elmılt garblalnde Glogo kuvvetleri mtıtemıdlyea Da· 

dı~ı etrafında mOthfıt bir hup he~lerl bombardıman ediyordu. 
olmottor. ltalyan t11rruıuno Üç gfto eClren muharebe b-.en 

Libyalı •c Somalilf kuneıler Bıbetlerio bazen de Jıılyın· 
kont"llere Mdı - Sonu 6 ıncı sahifede -

Şehir meclisinde 

Varidat Ve Masraf Büd
celt~ri Mütevazindir 

953,511 Liralık Bndceden 75 Bin 
Lira Kaldırım Ve Lağımlara Ayrıldı 

Sarbay Belıçet Uz 
Şehir mecll&I, dün uat l 6,30; 

da earhay doktor Hebcet Uz'un 

bıokanlığanda toplınmıı ve ev 

nlA geçen mOıakere upta oku· 

uarık aynen kabul edllmlıtlr. 

Meclla [azaaındın Gallb'4' on 

gftn izin verllmlt ve memleket 
çocuklıranıa yetlottrllmıaf mak· 

11dfle ıpor aıhı81 yapılmak 

Qzere yangın ıahaeındı 4480 

metro murabbalık ıreayı daha 
SO metro murıbbıı llhe1l hak· 

kındıki parti bıtkanı A vnl Do. 

ğao•ın teklifi kabul edllmltllr. 

Umumi çeşmeler terttbf m11· 
rafından 900 liranın f ldaııların 

mubafu111 faslına nakli hık· 
kıoda büdce eocftmenl teklif l· 
de mu .. rık gôrQlmo,, mimar 
Meciıi ve arkadıtlarına Ozerlue 

ihale edilip btl4hıre feshedilen 
ve tazminat dnaaı açılmıt olan 

lbtllAf la mre'clenln hıHI bık· 
kandaki teklif nizam encGme· 
nine gönderl!mlttlr. Belediye 

kondôktörlerlolo, bdrolardı 

ftn memuru namı altındı hu· 

loomeıları hakkında Nafıa Ve

klletiolo tabrlrata okunmuş ve 
bOdcenln müza~ereslode nıurı 
dikkate alanmaaı kabul edildik 
ten 11oora ıarbay : 

- Arkadıılar, yeni sene 
ibGtçeıl hazırlınmışur. Şimdi 

okuoıcıktar. Oeml1J, muh1&ebe· 
d Sami terafıodın enelA n · 
rldıt bOtçeal okunmaeıur. Moh· 

telif fHıl ve maddelere gôce 

varidat yekunu 953,515 lirayı 
buluyordu. Esami tıyinl ıore· 
tile reye konan nridat btıtçe1l 
bn miktar O&erlndcn mftttefl· 

kan kabul edllmlt ve maarıf 
bOıçeelufo okuomaeına bıelın· 
DUftır. Mohtellf muraf yek6ou 

- sona 4 ı1ncü sahifede -



Alman Milletine 

Fihte'nin 
-------

14 
Egemenliğini ve bununla be· 

nber korkutma n amut ettir· 

me ıraçlırım reemt surette 
kaybcıtmlı bir oloe, içine dGı 

tGğd çukurdan] yalnız btr yol 
ile kurtulabilir: Her insanın 

kendi ihtiyarlığını ulusun hah· 

tJyerh~IDda aramısı, böyle bir 
ulus aocak öyle bir doygu ile 

hayıt bulabilir. Şimdi, ne Al· 

lahın ne de hiçbir lneamn 

aldındıo gt-çlrmedlğl (Soysal 

birlik) ancık böyle elde edile 
bilir. SözGo kısası, derdimize 

deva: Yep yeni ııhalyetler ya 

ratmaktadır. 

Bu yaratma, bogGn belki 

bazı mOmtaz ıabelyetlere aittir; 
faka.t bono bdtftn oloııa öğret · 

mek gtrektlr. Uloeon eakl can 
lılığı aöodO ve başka yabancı 

bir oloı onun varlığını sömfir 
da. Şimdi ona, yalnız kendine 

öıtl olacak, yep yeni bir hayat 

eekll öğretmek gerek. Kıea 

sözle, olotıu, b11ıbıdelmevte 

knoıtoracağtnı inanmakta ol 
doğum eğhlm pl4nUe kökten 

temelden değ•ıtlrmek gerek. 

lll - ÇocokJara iyi bir 

eğitim verilmesi gereği, nmı · 
nımııda, çok tekrar edUdl. 

Bu IOzom hakkmda söz söyle· 
mek boıtur. Yalnız biz eski 

eğitim plAoındı nokean olan 

ıeyln ne olduğunu göstererek 

pedagojiyi dOıelttlkten sonra 

tamamen yeni araçlarla nııııl 

'fltındaılar yeıiatlrmek gerekil 

olduğunu anlatalım . E, bunu 
yapmakta gtlctlmOzGn GstGode 

blreey dt:~ll. 

Etki eğitim: Jyl din, fyJ ıh 
ilk, iyi (Adılet) tavalye etmek 

ttD ve bunları yaıamağa eevk 
lendlrmekten geri durmadı. 

Fakat peklz ayra (leılena) lar 

bir yanı bırakılacak olursa 

·ki bunlar da o eğitimden de 

~lldlr Yoksa bütiln talebenin 
/ 

bu ayarlar gibi olması gerekli 

idi · eekl terbiyeyi alaohr, ln· 

elde edilen iyi abldkı izle n · 

receklerl yerde egoiımlerlnln 

tabii e~lm (TemayGI) lerlne 

uydular, Ve bu egoizm, o ter 

blyeye rağmeD , onlarda aldı 

yarada. Bo hal, herkese gös· 

terdi ki, eski eğitim: Hafızayı 

kelime ve formiıtlerle döeeye 

bilir soğuk ve donuk bir mu 

bayyeleye, cınaız n Hılsız bir 

fantum verebilir fakat talebeye 

ınslf edilen iyi ahlAkı aela 

yaıatamn. Talebede lytllk için 
lylllğ• realtze etmek yolunda 

elddetll Vb heyecanlı bir •ak 
yaratmaz. Öyle bir aık ki bu 

Dun önOnde egoizm. tıonbahar 

da blr;yaprak gibi yere dftşıdn . 

Bu ltıpat eder ki eski e~ltlm 

talebeyi iyi yoldın götürmek 

için, bayatın l\zQne kadar gir· 
mle değildi. 

EAltlm kör ve kudretsiz ldf. 
Çocukların hemen hemen vah· 
ıet bıllode gibi, hftdal nablt 
kendi kendileri ne terbiye edl 

Jlyorlardı . Çoğa, sadece tabti 

eğlllm (Temayftl) lerl ile fena 
)aşıyorlar ve yalnız tdnıoın 

bazı sevgUI kolları iyi ıonoca 
varabtllyorlardı . 

Eski eğilimi, sonuçlarllt, ol· 

dokça anlattık . Eğer dibinde 

sergi gibi yayılmıt meyvel~rt 

ağacın ne olduğunu göeıerlyor91 1 
onan köklerini. ince ince araş 

lırma\tan vakgeçehlllrlz 

Bundan baeka, ~ski eğhim, 

asli adam yetlıtlrmek Ban 'atı 
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Hitabeleri 
Halb>eırDeırn) 
inadı Istanbul 

''ı G lüı ırıı lüı ırıı T e o v a ~ o 
Alman Gazeteleri, Fransa 'nın 

Çeviren: ılf. Rahmi Balaban 

derecesine yOkaelmemletlr. Za· 
ten o, bunu HIA bir su (lddlı) 

halinde öne sQrmemlıtlr. Eti· 
timde hıearı ıartı koımuetor kf 
o da çocukta tıblt deha ve ka 

aite bulunmadır. Binaenaleyh 

adım yetletlrme ean'ıu daha 

aranıp ta bulanamıyın bf r eey 

dlr. Bu yeni pedıgojlnlo önemli 

itidir. Yeni pedagoji, hayatın 

ti özftne girmek ıoretlle eekl 

sf ~I geçmek gneğlodedfr. Yeni 

pedagoji: eeklel gibi insanın bir 
parçHı olan ıhtuaaı, körGllye· 

cek yerde adımı, her yönftnden 

lam yetlıtlrmek gereğindedir. 

Eğitim, çocukta gelip geçici bir 

eey dt-ğlf, ODU teıkll eden bir 
varlık olacaktır. 

Bandın baıka bu dar kGltftr, 
"Mtlnevver tıınıf.. denilen ta · 

bıkalara . hhıp ediyordu. Dev· 
letfo temelini ve olaeun çoğunu 
teekll eden halk tabakası be. 
men hemen tamamen eğitimsiz, 

bllglılz ve tesadilf lere bırakıl· 

mıeh. Yeni eğitim ile his olu· 
au, tek bir varhk yıpmak ve 

fertlerden her birini ıynl ilgi 

ile cınlandmp blrleıtlrmet la· 
tlyoroz. 

Eğer oJaean göğsGnde biri 

abl&kt ilkelerle hareket eden 

bir (Munener sınıf); diğeri de 

ancak korku ve omat ltkeelle 

hareket eden (KGltGrıftı tabaka) 
teıktl edersek, bu ikinci tabaka, 

birincisi aleblne dönmekte ge· 

clkmez. Binaenaleyh yeni eğl· 

timi, ~yraaıı herk.ete vermek 
ve imtiyazlı bir 11nıfıo malı 

f"pmımık gerdalr. İçinden ge· 

Jen dilek ile herkesi lylllğe 

doğru glUftrecek olan bo eğitim, 

kOltGr dereceleri bııkınlığın· 

dan doğacak anlaemaıhklın 

sftpOrGp aıacakllr. Bu, ulusal 

ve kap~ıl bir ağltf m olıcaktır. 

Benim dlledl~lm bu eğitim, 
balunmuı ve yıpılmııtar. Bize, 
bono olduğa ~lbl tatbik etmek 

kalıyor. Bono yapmak tı, g4· 
cftmQzGo OıtGnde değildir. 

Bize hakim olaolnın (~'ran · 
11'n1n) elmdllllı: çıkarı, bu t-ğl· 

ılm plAnıoı engel olmayıp yap· 

tırmıkta oldo~ondan hiçbir 
maddi ıebllke gdemeı. tık hl· 

ıabemde bunu açıkça. söylemek· 
llğlm gerektir. 

Eek.1 ve yeni ılyaea, mağlup 

lar OetOode dıhı emniyetle hft· 

küm ıarmek için; aldatm te 

ıhlAkan alçaltma araçlarını, bft· 

yftk bııırımla, çoğaltıştır. Ma· 

baretle uydurulmue yalaclar, 

birçok pren•lerl ve balkı tOrlG 
tOrlft iftiralara boyadı. Donların 
hepıioln sebebi: "Parçalı yarak 
daha iyi bftkGm sftrme" uıolG 
ofta ıatblkldlr. 

Zahiri bir ıdalet fc•bı altın · 

da, mığhibo tahkir etmek ve 
ezmek için bfttOn egoizm •e 

guror blaltrl hafi surette in· 

kloaf ettirildi. Fakat bize böyle 

ıraçlıtrın kullanılm1&1, kaçını · 

lımaz, bir felAket meydanı 
girecektir. 

Cezı korkusu ve mGUfal 

umudu bir yana bırıkılırea, 

elmdf mılDHebette butundo~O 

muz yabancı mllet ile olan rabı· 

tamız, ml!li onör duygusu Oı 
t6ne dayanır. 

Fakat çoktanberldlr Alman 

yalgörftsft (Feraseti) ıpıçık gör· 
dft ki bunlar aldatıcı hayaller 

olup bir ntandaııo yarası ve 
zlyaı, uluaoo bo çeelt onörlle 

ödenmle ve iyi olmua olmıyor. 

--·-.. ···---etrafında Neler Yazıyorlar 
-----------Italya-Uaheş Mes'elesinde lngiltere l@tediğini 

Ettiremediyse Buna Sebeh Fransa'dır . 

Gazetelerinin 

Kabul Başmakaleleri . 
latanbal 24 (A.A) - Aıım 

Berlln 24 (Radyo) - BfttGn Alman matbuall, Avam kamarasında cr.reyao eden bf\tçe mftza. 

kerelerin! tetkik ederken, Ioglltere'nln bo derece masraflara dtlçar olmasının yegAoe mftaebblbl 

Frantıayı eaymaktıdırlar. Frankfort Çaytong gazeteıl diyor ki: 

"loglltere; Italya·Hıbeı mea'eleelode latedlğlat kabul ettlrememleae, Fransaaıo göaterdlğl inattan 

ileri gelmletlr. Denilebilir ki, Fransa, bu mea'elede logllıere'yl yılnız bırakmıııır. Fakat bfttQn 

batı, gene loglltere'dedlr. Zira Fran911nın fazla kunetlenmeelne kendisi yardım etmlatlr. Annpı · 

nın sal•h bolabllmetıl için Bitlerin verdiği plAoı iyi tetkik etmek ve plAna baanG niyetle görmek 

llzımdır. Muıtızlarımız bono yaparlarsa ıllAblınmı yarıeı mes'eleel de kendtll~lnden bılledllmlo 

olacaktır.,, 

----------------------.. -----------------------
Fransa, Boğazlar Hakkındaki Cevabi 

Notasını Paris Elçimize verdi. 
Hükômetimiz, Boğazlarda Seyriseferi En Liberal 

Tarzda Temin Edecek Bir r roje Tanzim Etmiştir 
Parla 24 (Radyo) - Fransa 

bakumetlnln Boğazlar mes'elesl 
hakkındaki cevabf notaeı Tür 

klyealn Parla ıelirl Suıd'a 

Yerllmlıtlr. 

Parlı 2( (Radyo)- Boğazlar 

meeel,.sl hakkındaki Talrk oo· 

t1&ıoa verlleu ctnpta1 Franaa · 

nıo, bo meaeleyl alAkadar dl · 
ğer devletlerle mtlzekereye ha · 

ıur oldo~o blldlrllmektedlr. 

Iıtaobol 24ı ( özel ) - · Bo· 
·gazlar metı'eleıl yakında Ce· 

uenede görftrştllect-ktlr . Bakıl· 

metlmlı notada bildirdiği Qzere 

boğazlarda lf!yrlseferl en Ube 

ral tarzda temin edecek bir 

proje tanzim etmlıtlr. Bu pro · 

je yakında allkadar devletlere 

verilecektir. 

Leh . Macar konuşmaları 

ladei Mücrimin ve Tica .. 
ret Muahedesi imzalandı 
Naibi Hokômet Amiral 

Başhakanıııı Kabul 
Horti 
Etti. 

Leh 

Peete, 24 (Radyo) - Bogfto saat 11 de M. Gömbfte, Lehistan 

bııveklU ile mftukereye baılamıe ve Macar hariciye bakanı da 
hazır buloumuıtur. Her iki devletin eef lrlerl de m6zabrelere 
letlrak etmlıterdJr. 

ilk defı olarak hazır bulunrn lıdel mftcrlmlo ve ticaret mu

kavelelerini imza etmlılerdlr. Bundan sonra, beynf'lmtlel sl,aaetl 

tetkik etmlılerdlr. MBzakereler akeam ftzerl de devam edecektir. 

Lehlıtın baeveklllnl naibi hakumet ımlral Bortl kabul etmlı 

tir. Yeni haberlere göre general Gömbiıt bltkeç gOne kadar 

Belçika baıveklllnln de ziyaretini kıbul edecektir. 

Peıte 24 (Radyo) - Lehistan baeveklll ile Macar baıveklll 

araaındakl mGIAkat çok tıamla.i olmuştur. İki devlet araeındakl 
meı't-ler ve bu aradı beynelmilel vaziyet görtıaCllmOotftr. General 

Gömböe, Avropada ıolhon teala ve temini için beynelmilel el· 
y1&etlo ıdılet esasına lltloal etmesi IBzumunu ileri eftrmBetOr. 

Tena havzası mee'eleıl tetkik edtlmlrştlr. Macar matbuatı bo 

mOIAkıtı ah bGyftk bir ne!Jrlyıt yıpmaktı iki devlet mOnaae 

bıtının eskiden olduğu gibi hıll hazırda dı dostane olıcığını 
yazmalı:tıd1r. 

ELHAMRA 
SiNEMASI ' 

Bugün 
Doyduk doymadık demeyiniz 

Yalnız 2 5 Kuruşla Şaheserler eaheserl tkt ba 
yak f Um birden 

Balkau konseyinin 4ı mayııta 

Belgrad'da yapacağı toplantıda 

ruzname harici olar11k boğazlır 

mea'eleel de ~örGtClltcektlr. 

Parla, ~4 (Radyo) - 11 
Mayıs konsey !çtlmıına kadar 

Ren ve Hıbeı mea'elealnden 
baıka ve ayni ehemmiyette hail 

mee'eleler üıerlne de mtlzake· 
reler yıpılıcaktır. 

Bu metı'eleler arıeında bo 

ğazlar, Leblarao Macar mtlnaae · 

betleri, Lehistan Belçtka mQoa· . 
sebetlerl, ve Ioglltere'nln Al· 

mınya'ya vereceği sual lleteel 
llıteal vardır. 

Bılkan ltllAfının dört devleti 

olın TOrklye, Yunaolatın, Ya 
goaJayya ve Romınya murab 

hasları 4 Mayıeta Belgrad'dı 

ıoplanıcaklar ve boğazlar mes'e · 

lesini gördeeceklerdlr. 

Bu toplantı, M. TltGleeko 

tarafından kabul edllmlatlr. Ro. 

mınya, Bulgar ve Mıcer'larıo 

da muahedeleri yırtmık iste· 

melerlnden korkmaktadır. 

Tarklye hftkAmetl nota11na 

birer birer cenb almaktadır. 
Cenplaa monfıktır. Boğazlar 
bitaraflığının dört kel ili olan 

olan Ioglltere, Frane1, ltalya 
ve Japoaya'dan loglltere ve 
Fransa'oıo cetabı notalan bir· 

birinin aynidir. japonyı~oın ce 

vabının ayni olacağı eanılmak· 
tadır, ItaJya aotısı haklunda 

almdlllk hiçbir eey tıöylemedl . 

Çankü ftalyan aly11f mebaf 111 
bu busueıa ııkı bir ıOlult 

muhafaza etmektedir. Maamaflb 
mee'eleyl ehemmiyetle telAkU 

ettiği eOphealzdlr. 

Çocuk Bayramı 
Her yerde mera· 
simle kutlulandı. 

Ua KorJJoda, yeni yıl bOtçeılnl 

tetkik ederek, devletin geçen 

yıl birçok vcrgtlerl in ıllrdlğlol 

ve buna rağmen bundan aç beı 

yıl evvel 160 milyonu ğeçme· 

yen bfttçeulo 213-216 milyona 

çıkarılabllmetıl Idevletln btUçe 

alstemfndeld iyi mtlnzeneyl 
göstermektedir, diyor. 

Yunus Nıdi Cumhuriyette, 
İngiliz gazetelerinin baııoda 
Taymle olmak üzere İtalyan 

gıllblyetlnl lngllls hezimeti ola· 

rak tavsif etmelerine temas 
ederek, batan dtınyadı yuaı 

yavae llerllyen bo telakki te· 
ziulo çok fena bir al•met ol· 

tıloğunu •e bu tellkklnla mn~ 

letlrr cemiyetinde loglhere'de, 

lngtllı · Franeız mOnasebetlerlade 

ve bfttfto A vropa'dı buhranlar 
doğurduğunu aöylilyor. 

Müstemlekeler 
Mes'elesi 

Bir encOmen taratın· 
dan tetkik edilecek 

Loadra, 24 (Radyo) - MClı · 
teqıJekf!Jer ve mandalar meı'e . 

lesinin Anm kamaraeı mahfe· 

Jlndeki .teılrl çok hftyftktGr. 
Mea·eleyl ehemmiyetle tetkik 

etmek fizere meb'elardan mft . 

rekkeb bir encftmen teeldl adil. 

mllitlr. Da enc6men ilk içtima. 
ıoı pazarteel gtlnft yıpıcak •e 

aıbık mftetemlekAt bakanı Lord 

Emerl ain bu encOmene refe 

eeçllecegl tıanılmıktadır. 

Do eocClmen, bGtan lngUlz 

mütıtemlekelerl Clserlnde lngll. 

terenin tam hAklmlyetlol teela 

ee11ını tetkik edecektir. 

Filistin maadaıı da tetkik 

oluaae1klır. 

Atioa'da 
Koşu yerinde balkon 
çöktfl 3. kişi öldO. 

İıtanbul, 2' (Ôzel) - All · 
na da atyarıeları yapılırken, H · 

badald seyircilerin bulunduğa 

bılkon çökmGt ve 3 kiti al· 
tındı kalarak ölmOttClr. On 

kiti ığır surette yınlınmııtır. 

Yalan! 
logiliz'ler 
Habe~'lere dum·dum 
kurşunu vermiyorlar ,,, 

Londr• 2! (Radyo) ~ Lord 

Krampın baz, loglllı alllb fab · 

rlkalarınlD Babeı'lere dom dom 
kuraonu verdiği hakkındaki 

iddiaların do~ro olmadığını 

aöylemfıtlr. 

Ingiliz harb 
1 - Düoyaoıo eo büyük tenoru ve Karuzo'dan unra en tatlı ıcei 

Benjamioo Gigli ve Magda Schneider 

Aokan, 24 (A.A) - Uloeal 

Egemenll~ln korolduğo gOnftn 
16 ıncı yıldönClma bayramı ile 

bogftne raatlıyan çocuk bayramı 
memleketin her tarafında par 

lak meraelmle kutlolanmıetır. 

Verilen söylnlerde Tftrk letlk -

141 •e lnkıllbının bınlsl mln 

net te tOkr.nla anılmıe, Ata 

tdrk bayOk.ler n kaçakler ta 

rafından candan eetgl tezabQ 

rat~ ile ılkıılanmııtır. 

gemileri çekiliyor 

UNUTMABENi 
2~KAN LEKESi 

Türkce ıözlil muazzam dehoet ve heyecan filmi 
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ve pazar saat birde Unutma BP.ni ile başlar 

Valilerin 
Toplantısı .. 

CebeUUtarık 24 (Radyo) 

İngiliz harb gemileri Akdeniz· 

den çekllmeğe devam etmekte· 

dlrler. Üç torplto muhribi bu· 

gGo loglltere'ye hareket etmlı 
tir. Yaun dı tki mohrlb gide · 

cektlr. 

Sudan-Habeş budu· 
duoda tahkimat yoktur 

_., Şo11u Var - - · 
Berlln 26 ( Rıdyo ) - Po· 

meranyada 800 vali ve idare 
amiri konff!rao halinde ıoplao 

mıotır. 

Londra, 24 (Redyo) - Mı· 

sır'dakl Inglllz ma~amalt; Su· 

dan Habeı hududunda letlhklm· 
lar yapıldığı vf' Mekamotım'dılıl 
kııaatıa ınkf!dlldi~l bakkındılıl 

haberleri tekzlb etmelııtdlrttr. 

- - - -- - -- - - - - - ,. 
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Maarit, Nafıa Büdceleri ·ş E H İ R 
Kabul Edildi .. 

Baıtarafı 1 inci sahifede • 
ileri gelmekte olduğu ılkredl· 

il yordu. 

Baıeae bGdceslode muallim 
lerln terf 1 zamlarının kabul 
edlldl~I, fakat kadroyu daha 
fazla genlıletmeie lmUn bolu 
namadığı bildirildikten sonra 
ilk fedrlııat mQfenlılerlnlo maaı 
zammı olarak 450 lira kabul 
ediliyordu. Muallim kadrosu 
971 muallimdi, fakat taııarrof 

ıaretlle gtıçeo sene oldoğo gibi 
hnıeoe de dıtba fazla moalllm 
lııtlhdaml milmkQn olacağı, bu· 
noo için valiye ealAblyet veril· 
meel bonon için btitçe nizam 
oameılne bir madd" konulması 
teklif ediliyordu. Mektebler 
için bir doktor ve 204 bademe 
için 41 ,670 lira tah11l11t iste· 
al yordu. 

Mazbata okoodoktan ı;oora 

Maarif encGmeol rehl olan 
bayıod11 baaı Yuıuf Ziya kal 
karak, Maarif iılerl hakkında 

ihtiyacı belirten ve oldukça 
ozon bir mfttaleada boloomuı:ı · 

tur. Bu mGtaleada vilayetin 
679 kôyGnde 300 mektep bu· 
loodoAo daha 20 30 bin çoco· 
ğoa tahıllılz kaldıgı blldfrJll . 
yordu. Y oıof Ztya'oıo f ikrlne 
g3re nkll mualllm fıtlhdamı 

dogro değildir, taearrof eore· 
tile fHla mualllm fıdhdamı, 

mGva1eoel umumiye kaaoaooa 
aykırıdır. Onun için ao tane 

:daha aell muallimden baıka 
75 den fazla mevcutla köy 
mekteplnl için 40 muallim 
kabul edilmelidir. Boalar için 
bCUçeye 2700 Jfrahk tahılut 

• koamaladır. Mektepler muallim 
Ye kGyla muallim bekliyor. 
Vali FHla Gtlleç, bu m6taleayı 

kartı oıoa IHhattı bolonmot 
ve demiıtlr ki: 

- Maddt lhıl1aç bııka, 
mncod gelir kaynaklarına lı· 

llnad etmek gene baıkadır. 

VllAyeı mecllııl, k•mnt•y gibi 

leırll telAhlyetl hala detlldlr ki 
Yergileri k•ldır1ın Ye lhdu el· 
ıln. Blnaeaaleyh aya~ımııı yor· 
ğ•ıumııa gôre oıatacağıı. 

Vali, hilktlmetfn demlryolo 
ılyaaetlnden lbahıederek, bu 
mlhlm lıler blle ıeaelere tak · 
ılm edlldlğlnl, bir ıenede ve 

bir anda yapılmaııaa imkan 
glJrGloıedlAlot, TllAyetln nGfoz 
nlıbetlne g3re mekteb lhtlya· 
canın teebitl g•yet kolay oldu . 
ğono, fakat bono temin etme· 
nln sor bolundogoaa ı3yle · 

mlıtlr. 

- .. Bulunmaz mecllı.. diye 

Franıııcad• bir ıôı Yardır. 
Belki mecllı tahılııat vermek 
latlyoruz diyecek, fakat ben 
gelirleri dGıtlnerek bono bo 
ıeae yapamayız diyorum. Ya· 
laf zı,. arkadatımıll aoktal 
n11arıoı hftrmetle kartılarım . 

1'Grklye'nla en mutena bir 
lllAyetl olan lımlr'de okumı· 
Y•• çocuk bulanmaeı doğra 

değildir, fakat bu meı'ele, bence 
devlet itidir. Bfz, mfttaleamııı, 
gelir bulablllreek miktarını 

devlete bildirelim, fakat 1an· 
ederim ki, gelir bolımayıı. 

8laaeaaleyh bir mtlddet da 
b• 1abretmek IAlımdır m6t• · 
leaııadayım. VllAyetlmlaln mı· 
•rtf lıl, hiçbir vilayetle moka. 
Yete edllemlyecek dereced~ 

JGkıek Ye mGkemmeldlr. Yıı· 
d., 80 ihtiyacı brtıhyoruz ki, 
ba mlkıar Anopa'aıa ileri 

bası memleketlerfode ancık 

gôrOleblllr. Bizim için gayf', 
ı:ıftpbeelm ki, yftzde ytb:dftr, fa 
kat filli zeroret vardır. Hiua
enılt1yb hen söz veriyorum, 
hiçbir mektep kapalı kalmaya· 
caktar. Dondan emin olunuz, 

huıene bQdce encGmcnlnln 
mazbataınna gôre tahsisat kabul 
ediniz. Demfetlr. 

Bunun ftıcrlne mazheta ka· 
bol edUdf, madde ve faıııllar 

ayrı ayrı reye kondu, muallim 
lerfn mHşı 690, f 1 O lf ra, fHldr 
talebeye yardım için 1000 ltra, 
mekt~pler cftz'i tamiratı için 

r,000 lira, mnılllmler• harcırahı 

için 1000 lira, kôy yatı mek· 
teplerl için 1000 ltre kabul 
edilmiş vt1 Manlf bGdcesl ye· 
ktlnu a07 ,615 lira ftzerlndea 
teablt oluomuı:ıtur. Beı:ı dakike· 
Mc letlr•hatt•o ıon11 Nafıa 

fnkalAde bftdculnlo mftzake· 
reeloe geçllrnletlr. 

Oç yıllık yol pro~ramına 
g3re yollar, k3prill.-r, barahlar 
lnt11ı, tamiri ve mılzeme bedeli 
135,661 Ura, amelel mftkellefe 
kareılığı olarak 35,000 lira, 
diğer Tlllyetler hudutlarını yak· 
Jaşan yollarla k3prftler ine• ve 
lıılkeaf maaraf.ları için 56,000 
Jlra, yeniden inşa edflmekte 
ol•o yol ve kôpr61er için 48 
bin 500 Ura, emlAk ve akar 
bedeli için 127,100 lira, ilk 
mektepler lnıaatınıo ikmali n 
ıamlrah için 20,550, k3y mele· 

teplerl lneaah için 2500, •uem 

pnyono lnş111 lçlo 10,000 lira 
kabul edllmlı .e bu bltçenla 
yek4ou 526,681 Ura olarak 
teıblı olonmuıtur. Şaıal yola 
3000 lira ile yaptmlecak n 
aııanaGr lı:lllıeııl 3500 lira sar

f ile mekteb hıllne konulacaktır. 

Daha ıoor. muhtelife bftd· 
ceıhla m6zakereelne baılaa· 

mııtır. Bftdcenla yekunu 
30~,818 lira olarak teablt edil 
mittir. Bftdcede zeytincilik enı· 

tlt6ı6 Ye f ldan mGe11eaeıl teı· 

idil için 15,000 lira kabul 
olonmuıtur. Dört eenede 60,000 
lir• earflle zeytlaclllğlmlzla 

ıılahına çalıtılrcak, zeytin ağaç · 

larının verimi arhrılacalı:, blıe 

rakip memleketlere rekabet 
edilecektir. Duadan baıka mey· 
vah meyHııı ığaç fidanlarının 
da iyi clnıler Gserlne fe zirai 
haıtahlı:lerd.a Ari olarak yetlt 
tlrtlmeal, hem mey,,ıcılığın, 

hem de teıclr itinin kolıylıt 

tmlmaıı da daıanalmfttUlr. 

Bir iki eeae eoara zaıen bo 
it gelir getlrmeğe de baıhya 

caktır. Hayvan baaleme "e lh· 
raç kooperallf l teeklll, bu ea 
reıle ihraç edilen bıyvanlırı · 

mızın iyi beslenmeleri için 

bıtblo lira kabul edllmfeılt. 

Tahıllde bulunan ıalebeye bla 
llrahlı: yardımda bulooolacak, 
fakat bu para, hıyatlarıaı ka. 

zanmığa batlayınca bu gençle · 
rlmlıdea alınacaktır. İıtanbolda 
lı:ıı Ye erkek Ege talebe yurd · 
larıaa 1000 lira, İzmir pına 

ymoa •e K6h6rparka 10,000 
lira ayrılmıı, Merkez cumorlyeı 
baokaıı hlHeıl olarak 23,160 
Ura kabul edllmlıtlr. 

Vlllyetçe neıredllecelı: g.ııete 

için 5000 lira, maaılı memur· 
larıa tekaad hakları için mHt· 
farının yaıde 6 ıı nlıpetlnde 

olmak 6zere 47,850 lira, ge· 
çea n eekl eeae~er borçları 

için 80,000 lira, ıpor tetkll&· 

Telgraf 
Hattı Bitiriliyor. ...... 
Yeni teşkilatta 
memurların ma
aşlarına zam var .. 

İzmir poıta, ıelgraf ve tele 
fou ·bışmGdOrlOğO, ıbşıp dl 
relder Ozerlode bolu nan telgraf 
hıılarını ihtiyaca cevap T~re . 

cek bir halde bulunma.dığındın 
modero tesisat yapmağa karar 
"ermlt ve lee bıelanmıştı. De. 
mir direkler ftzerlndrı yapılan 

yeof telgraf hatlarının teafsatı 

bir haftaya kadar bhmlt ve 
bo but ftzerf ndeo mu hı bereye 
ha1lı1Dmıı:ı olacaktır. Evelce Af 
yon, Moğla, Urla ve Çe~me 
ıt lgraf hatları, tehrln ayrı ayrı 
iıııikameılerloden yapılmıştı . 

Şimdi G .. zl bulvarından, has· 
mahrne ve Balkepınara kadar 
•yol hıt (Jzerf nde her Qç tel 
graf hattının 11nı teıılıah bo 
looacak ayrı ayrı istikametlere 
~iden bu hatlar, Halkapıoardan 
iti bar en ayrılacaktır. Do suretle 
bir hafta aonr• yeni teel1at 
ftzerlnden muhıbereye daha 
munteza.. bir ,,.kilde başlana. 

cıktır. Haziranda tatbike bat 
laoacak olan yeni poel• telgrd 
ve telefon teekllAtı bnunu 
mucibince fzmlr telgraf mft 
dtırlftğG, merkez poıt•, telgraf 
•e telefoo merkez mOdarlOğıl 

n6n muavini olarak telg,af le· 
lerlodea baıka diğer birçok 
işlerde g3recektlr. Haziranda 

bGttlo pasta ve telgraf mftdGr 

ve meınorlarının maaşlarına 

birer darece zam kabul edil · 
mlıtlr. 

Bundan ıoora telgraf hat 
çavntları ve mftvezller en •ıağı 
llkmektep mezono olacaklardır. 
Poııt• ve telgraf memuru ola 

hllmek için de orıamelı:tep me 
zona olmak ıarttır. 

Posta, telgraf •e telefon 
mnkez blnaaı emvali metro· 

kedeo ıatın ahnarak ftserlne 
bit kat daha lafaelle İımlr'dekl 
batan poıt• ve telgraf teıkllAtı 
bir binada takalf edlleçektlr. 

Vali Fszlı Gftleç 
Birkaç gandenberl rahataız · 

lığı yazanden mıkamını gele · 
mlyea vali Faalı Gftleç iyile· 
ıerek dan makamına gelmlt, 
dllyet lılerlal gôrmeAe batla 
mııtır, dlo vll4yet amami 

meclisine de başkanlık etmlttlr. 

F u var işleri 
Fuvar komlteıl dGn ıarbay 

dokıor Behçet Uı'an batkanlı· 
ğıodı ıoplaamlt H fayarıu 
elektrik tevzi ııploıuna 3685 
liraya ihale etmlttlr. Bu tablo, 
Almanya'daa getirtilecek ye 

Herlde fuvar gealıleıe bile lh· 
tlyaca yetecek bGy6klGkte ola· 
caktır. Üç ay içinde fuvardakl 

r yerJoe konmnt bulonacaktar. 
~~~~~-~~~~~---ı 

tına yardım için 12,000 lira, 

ıavokçolok kooperatif ine mi· 
tedavll ıermaye için 3000 lira 
ayrılmıtlır. GôlcGk yarın bir 
lıtlrahat yeri hallol aldığından 
elektrik. teıl111ı ve ihata dı· 

varları için 3000 lira munfık 
gôraldGkten ıonra Menemen 

Çukur kGyflnan hududa me· 
ıelesl için de 10 Mayıı Pazar 

gftnü valinin rlyaıetlnde daimi 
~actlmenln köyde tetkikat yap· 

maeı ve umumi mecllı aallhl· 
yetine lıtlnaden karar vermeıl 

kabul edllmiı. celae telli olun· 
muıtor. 

HABERLERİ 
Karşıyaka'da Bayram Ve 

'Mekteplerde Mosamereler. 

Sağda Halid bey mektebi ikinci 11nıfındrm Nejad Kımı:ı şiir 
okuyor, solda ayni mektep talebesi dansta .. 

Bayram Karoıyaka'da da fn teo bir talebenin verdl~l ı31lev 
kalide tezahGratla kareılanmıe de bOyGk allh oy•adırmııttr. 

tır. Karşıyaka'da ilk, ortamek· Parti, tal.-beye birer paket 
t~plule kız moalllm mektebi thıftm, incir da~ıtmıttır. 

ııll'bl'&f, Hıtlk partlıl avlusunda 
toplınmıelar ve ortamektep mft· 
dürü Tahıla Tallt burada bir 
l!c'Sylev vermfetlr. Tıbııla Tılat, 

çocuklara bitap ederek onlara 
tarlblof kanla, aletle yazan u 

kurtaran bir neslin yavraluı 

olduklarını ıGyledlkteo ııonra, 

Mondros mfttarekeıl ile bıeh· 

yın kara gGnlerl, yordun Ye 

mUletln karıılaetı•ı fecl vasi 
yeti, ıoltanların ihanetini, dGe· 
men latllAt'ını •e AlatGrk'Gn 
anayurddı mOcadeleye geçlı:ılnl, 

dGemanın, padişahın lo~oloı 

ve kaçııları01 anlatnue, Türk 

çocoğonon hugank6 bahtiyar· 
lığını, Comurlyetla ona neler 
getirdiğini, .. zlfeılnln nelerden 
ibaret bulundo~uo hıtırlatmıe; 

- Bfttan hanları yap•cı~ı· 

nızs andlçf yor moıonoz? 
Demlt ve talebe ( andlçly~ 

ruı) mokabeleıılnde bolonmut· 
tar. Tahsin Tıl&t hararetle al· 
kıtlanmıthr. • 

Bunu mateaklp her mektep· 
~~~~~-ı~~~~~~-

M adam Malaıerre 
dtln Istanhul'a gitti •. 

Hakdmetlmlzln mlaaflrl ola· 
rak .ıııehrlmlzde içtimai tetklklf'r 
yapan Milletler cemiyeti Franıa 
murabbaı heyeti Haaındaa Ma 
iam Selller Malaterre, dan bera· 
berinde Hariciye TekAletl me· 
morlarından mihmandarı Hay
dar bulunduğa halde Afyon tre· 
nlle lstanbul'a gltmlttlr. Orada 
da tetkiklerine devaD1 edecek 
ve Aakara'ya geçecek, Anka 
ra'da ıetklklerlal bitirdikten 

ıonra Baraa yollle lstıobul'a 

geçlb Sovyet Rosya'ya bereket 
ed,.cektlr. Madam S. Malıterre 
bGtftn Şarkta içtimai tetkikler 

J•pacıktar. Baımane lıtHyonnn· 

da miuf lrimlse YllAyet, parti 
Te belediye namına mftteaddld 
buketler verllmletlr. 

• • • 
Balldbey mektebinde nelkl 

akşam gazel bir mftaamere ye 

rllml~, çocnk veltlerl ile birçok 
zevat balonmoıtur. Maaamer~yl 
basırlıyanlar yavrular, çok •I 
kıılanmıtlardır. Bllbat1•, (23 
nfeanda çoeuk ilbay, ılfrler, 

mllll d•nılar) bGyllk bir alih 
oyandırmııtır. MGNmere l 1 e 
kadar devam etmlı, bGyftk ve 
nezih bir aile geceal geçiril· 
mittir. 

H. P1nar Suyu 
Kaynak civarında tel· 

kikat yapılacak 
VllAyeı umumi hıfsı111hb• 

mecllıl vali Faslı Galeç'in baı· 

kaahğında toplanarak Halka· 
pınar ıoyo himaye mıntakuı. 

nın tetkikine karar Yermlttlr. 

Belediye refıl doktor Behçet 

Uz ile, ıııhhaı m6dftrft doktor 

• Cevded Saracoğlo ve bakteri 

yolog Memduh, ıuyan himaye 

mıntakaaındakl nı'erln natye· 
ılal tetkik ederek lı:ay••A•• 

temlı olup olmadığıaı bakae.k· 
lar H rapor vereceklerdir. K•J· 
nak clYarıadakl evlerde l'lım 

teılaatı yoktur ve ba meaele, 

ıehrla umumi ••ilıllle alAka· 

darcbr. Bu gibi evler tana, 
ıağlığı tehlikeye da,erea •mil· 

ler bulanur1a ortadan k•ldarı · 

lacaktır. Hafzıuıhba mecllıl, 

ı:ıehrln aağlık lılerlle allkadar 
meıeleler 6zerlnde daha baıı 

kararlar ılmıthr. 

Akhisar gezio~isi 
Cumurlyet Balk partlıl Bor 

nata nahlyeal tarafındın ya· 
rınkl pazar gfinG için AILhlıar'a 
hazırlaomıe olan tebelıtlh, ha· 
vaların fena gltmeıl huablle 
tehir edllmlıtlr. 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 

Sovyet Konsolosu 
• •••• 

Gazetecilere bir zi· 
yatet verdi 

Dftn aktım tthrlmlı Soneı kOll• 

ıoloıbaaeılode Sovyet ıeaeral 

kooeoloeu tarafından bmlr ı• 
aet,.ellerl ıerr.f ine bir ılyafe& 

•erllmlttlr. Ziyafete boıan la · 
mir mıtboatı erkloa lıtlr•k et· 

mit geç •akıe kadar "ilenllmlt 
doıt ~•yet Roıy•'nın konıo· 

loebanulode gazel bir geee ı• . 

çlrflmletlr. 

Tayyare 
M Qsahakaları. 

Trabloı~arb, 24 (Radyo) 
Gdamu - Trebloı aı·a1ındalı:I 

tayyare mlı•bakaları 25-30 
Nlnada yapılacaktır. T•yyareler 

26 - 27 Nlaaa'da Gdamt.ı'e vl· 
ııl olacaktır. 

Mısır Kralı 

Hasta Değilmiş .. 
Kahire, 24 (Radyo) - AU 

Mahir p• .. , Mııır knh Foad'ı• 
haıta oldo#n ve bir nalb ıayla 
edlle~ğl haberini ıekzlb et· 
mlıtlr. 

Norveç 
• Banka8ı Rusya'ya kre-

di verecek. 
Stokholm, 26 {Radyo) -

Bover Haypar gaaeteılaln yas 

dıAına ~ôre, denlı baokaıının 

Sovyeı Ruıya'ya m6hlm kredi 
nrmeal kararlııtırllm1tbr. 

O. O. Yolları 
Tarite8iode yf'ni tenzi. 
IAt imkAnları aranıyor 

lıtanbal, 24 (Öael) - n ••. 
let Demlryollan yolca •e et1• 
nakli tarlfealade yeal tenalllt 

lmkiaları arattınlmıkt•cbr. 

Çio'de Zelzele 
Binlerce kişi açıktadır. 

filtller çoktur. 
Şaagbıy, 24 (Radyo) - Ka· 

Yıatakaa ce•abl garlalaiade tld· 
detti selaele oldaAa ye •taleree 1 
kitinin açıkta k•lcbAı, Glealerfa 
de çok oldaAa bildiriliyor. 

Bir meslekdaş 
kaybettik 

lıtanbol 2' (Glel) - De· 
ğerll ve emektar guetecllerdea 

Sadettin bogtla 6lm61Ulr. 

Fraosa'da soğuklar 
Parlı, 24 (Radyo) - Fna· 

1a'oıa her tarafında ve meYll· 

mln geçmlı olmwna reAme• 
mlatema eoAaklar Hrdır. Ta· 
lon'dakl baAe1lar, doadaa çok 
fala anr gGrdlklerlal ılyle· 

mektedtrler. 

Bugoodan ltiba· 
ren 2 Film 

Herkeılo ıeıdrğl, herkeıln alkııladıA• iki yGbek, iki teYglll yıldısıa iki gtsel filmi 

1 a Hücum Filosu 
Jack Holt tarafındın bflyük bir kudretle temail edilen hava telilikeeiai Ye ı.narecileriD bbnmu• 

lıklanoı gösteren bOyilk f ilm 

2 - anır Aşk Hikayesi 
Giizel Macar yıldızı Magda Schueider'io içten gelen bir ilgi ile oyaadılt f8heeer 

Ayrıca Türkçe ıiJ:lü FOKS dünya haberleri 

Bu haft•nın ıeanı ıa1tlerl: Bfteom f lloıa 15-18,15- 21,30. Bir .. k hlkiyeal 16,45 - 20 
Cumarteel ve pHar gGnlerl 13,30 da bir aık hlklyetlle hatlar. 

DİKKAT : Çocuk hftuı müoaeebetile bu hafta her gGn •e her IUlllla çoc1akbra dllbaliy• IS k'Qf11flm 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

13 .. 

Alacağı ceubın mOıbet ola 

cağından hiç eOphe etmediği 
ballerfndeo belll olan ltOber, 

sönmek flzere bulunan eı'\ml · 

neye yeniden koro ndon ath . 

Gftzel kadının klf l derecede 

dıleftndftğaoa tahmin ettiği bir 
ııırıdı ı 

- KararJDız? Diye ııordo. 

- Azizim Stftber, teoalm11 

dOetOğOnOzG sllylemekllğfme 

mdsaade ediniz Benim Parlıten 

ihraç edtldlAlml biraz evel siz 

sôylemedlofz mi? Şu · hale gô:-~, 

sizce ehemmiyeti çok boynk 

olan mahimRh elde etmek ka 

blllyeıl ol bende natııl buluyor· 

11unoz1 anlayamıyorum. 

- Hı .. Dedi. Ben ılıe, Pa· 
rla'tf'I hoş görOl111edlğlrılzt sliy· 

ledlm. Bundan Clç ııene .,.nel 

Vodreyın ôlGmQ ııralarında va 

zlyet bl\yle idi. Fakat o zamın· 

den beri Oç sene geçml11tlr. Do 
milddet içinde Fraoııızlar sade 

sf zln lolofzf değil, daha birçok 

işleri onuuulır. Fraoııızlır hı· 

f lf meşrep, ıebıtsız loıınlar · 

dır. E'et.. Kora Perl ıılzlo 

11leyhlolıe elinden her geleni 

yapacaktır; fakat beklediği ne· 

ticeyi elde edemlyecektlr. 

Maamd lh, tehlikesiz bir lı 

olablleceğlnl de ıhıe iddia et· 

mem. Böyle bir iddiayı ıhı de 

kabul etmeyiniz. Fakat vatanı 

mıza taalldk eden bir lote, teh 

ilke tabii dl r. Fakat hiçbir kıy· 
met ifade etmez. Eğer çok dar· 

da olmHıydık, ılıe yirmi dôrt 

saat dftşftnmek fıreatı verfrdlao. 

Fıkat size evvelden de ıôyle· 

dlm. Çok seri hareket mecbo. 

rlyetlndeylz, yarın eabıbleyln 

Parla'e gideceğim, ılıl de bera· 

her alacağım. Kıl'i muvafakat 

cevabınızı bekliyorum. 

Vakıa, genç kadın kabul et:

mek, memleketi olan Pıoıya'ya 

hizmet etıoek Ye adam akdlı 

eareılmıı olao malt Hılyetl kıaa 

bir zamanda dbeltmek ·lıtlyor· 

do. Fakat, Roııya'dald bayat 

onı, caıasluk gibi tehlikeli bir 

h•yauan çok gaıel gelmlıtl. 

Kendlıl böyle tehlikeli bir ha· 
yatı ıtslmak lıtemlyordo. 

- Sonu var -

Üzüm satışları: 

Ç. Alacı 

, 285 Jlro ve ıare. 

150 F. Soları 

84 8. •· Ahmet 
29 it. Alyotl 

15 Vltel 

13 S Bencuya 

K. S. K. S. 

9 13 

9 9 75 

9 10 
9 75 10 50 

11 75 11 75 

10 50 10 50 

Sehir 
' 
Meclisinde ___ ............ __ _ 
· Başıarafı 1 inci sahifede -
varidatı glJıe mtltevazfn olarak 

953,511 Ura idi. Madde ve 

faıııllar ayrı ayrı kıbol edll 

dikten ıon:ı maeraf btltçeslnlo 

heyeti omumlye!I tayin eııaml 

ıoretlle reye konmue ve ekııe · 

rlyetle kabul olonmn11tur. 8111 

katiplik kadrosunda ayda 75 

lira ftcretle bir sicil memorlPğo, 

108 lira tıcretle Karııyaka'da 

bir b~ledlye mftddrldğft tbdH 

edllmfo, mobaaebecl Sıml'oln 

maaeına yftıde 15 zam kabul 

oluomovıor. Bel~dfye memur 

ve mftstahdlml"rlnden teri le 

milstahak olanlar için biıtçeye 

2268 Ura konmuttor. Mıotaka 

amiri Fahrl'nln ehliyeti na1arı 

dlkkatake alınarak maaoı 75 

liradan 84: liraya çıkarılmıehr. 

Taksitle 1atalın arııa bedelle · 

rlnl, borçlular getirmediğinden 

kadroya 60 Ura Clcretlf bir tah 

slldır, ıın ı,terl kadrosuna 49 

Ura Gçretll bir kAtlb, 75 Ura 

aylıklı bir mmtaka amiri ile 

bir tanesi Karııyaka'ya ald pi · 

yade ve dl~er alt111 merkeze 

ald ılharl olmak tızere 49 zar 

lira aylıkla 7 t1abıtal belediye 

memura Uhe edllml11ılr. 75 

lira aylıkla bir ayniyat mnhı· 

ılbt de kabul olanmae ve tep 

bir memurları kadroaonı da 

iki memur dıba llAve edllmiır 

tir. Bulaııcı hıyvın haetalıklırı 

ile mdcadele lçln600 lira, ıo · 

lır kadroıanda memur maa11la· 

rındı bazı zamlar kabul olun· 

mootor. 

Bahçe, meydan ve parkların 
ihtiyaçları, bunların çoğalmıt 

olmHlle arttılından beıbln 1111 
f11laelle 20,000 Ura konmn11 

kaldırım döıemeel için 75,000 

lira gibi mdhlm bir para kabol 

edllmlıtlr. · 

Üç 1enedenberl tamir görml· 

yen paur yerlerinin tımlrl için 

500 lira udı monfık ~örCU· 

mGtUlr. Temlıllk itleri için 

8000 lira fa1l111le 28,000 Ura 

ayrılmııtır. Elektrik ve hna 

ga:aı miktarı Ye eebekeel geoit· 

ledlğlnden ıo.ooo Ura fasl11Ue 

7 5,000 lira kabul e.Ul'!llttlr. 

itfaiye kadroaandakl 10 çavoı· 

laktan 2 ıl kalclmlmıı, iki ef· 

rad n bir eofôr UAve eclll· 

mittir. 

rlyetle çok acık.la mClracaatlerde 

bulanduldarındın bunlara yar· 

dım için 1500 lira, yangın 

yerlerinde yapılacak bol varlar, 

dıvarlar, yok1rı mahıllenln 

kaldırım dötıme ve llğım in· 

eaatı lolo 
576 Boganka eatıı mıerır. 

ylrmlbla Ura ayrıl · 

------- 505704,5 Udnkd eatıe Şehir meellıl, ealı gGnG nl· 
GGnldk Siyasal Gazete 506"l80 5 U LA 

ı-------------ı ... ı mum ye.un ean denednln ıon . toplant111nı 
Sahip ve Baıyazgam Zahire satışları: 81at onaltıda yapacak, lelnl 

Baydar Rilıda ÔKTEM 
U ~ Ç. Cioel K.. S. K. S. bltlrlb dığılıcaktar. 
mumı neıriyat ve yuı iıleri 

mfidüra: Hamdi Nüzhet 813 Boğdıy 5 75 6 2f> -------• 

tdarehaoai: 50 Ton buğday 5 75 6 ~5 Almanlar 
tamir İkinci Beyler ıoltağı :ı583 Kilo yapağı 59 62 50 

6 
l 

C. Balk Partisi bioaaı içinde Bagau ıobe kltabetlne not 9 0 metre UZUD OğUD• 
Telgraf: fuoi.r - ANADOLU d b• kö Q 1 Telıfon: 2776 .. Poıt• kutaıa •OS ettirilen ve heaClı vlzlt111 ya· 8 ır pr yaptı ar .. 

ABONE ŞERAİTİ: p•lmamıı olan pamok utııları. Oambarg, 2• (Radyo) 

YılhiJ 1200, Alb aylığı 700, Oç 60000 Ki. pa. 39 <iO Bamburg'ao 80 kilometre 011· 

ayhtJ 500 kunııtu.r. 23 Kabı pa. 39 40 aında 960 met~e uıaoloğunda 

Yaha:~.:·:~:e~t~~ ~~nelik 1 Nöbetçi Eczaneler ı muazzam bir köprtıotın reıml 
lleryerde 5 Karuıtur. - - kOeada bogQo yapılmıotır. Al 

- Bo ıkıam Baıdorak'ta Sıh· mınya'nın farkı ile garbı ua 
ClnG geçmit nGıhalar 25 kuruıtm. 

bıt, Karantlna'da Eırd, K.e· &1nda muva1ala hattı •ftcoda 
ANADOLU MATBAASINDA mer'dı K.auer n Eerefpııa'da getiren bo köprQ aekeri bıkım· 

• BASILMlŞTIB 
Etrefp• ecaaaelerl açılmr. daa ç&k mcıhlmdk. 

lngilterenin Almanyaya Vereceği NO· 
taya Fransa Da 7 l\ladde ilave Ediyor -Lord Halifaks'ın Berlin'e geçmesi muhtemel. 

turya, Çekoslovakya ve 
Litvanya hakkındaki dflşQnceleriui tasrih 

Almanya'nın; Avus" 

etmesi istenecek. 
Loodra, 24 (Radyo) - İngili:& metnini teokid ctmiotir. İngiliz no• komeuları ile mOoaaebatı, 

hükumetinin Alman hültılmetiodeo, tasının, kabinenin bugünlerde ya· 2 - Hukuk müeavatıoın Al• 
Avusturya, Litvaoya ve Çekoılo· paeağı ilk toplantıda bir dı.ha ted· manya'ca tağyiridir. 
vakya hakkındaki düoüncelerini de kik edilmesi ve sonra verilmesi Londra, 24 (Radyo) - f ngil• 
tauih etmesini iıtiyecektir. Ren k.ararlaotırılmıotar. Lord Eden Ber· tere dıo hakanlığı, Almanya'; n ve• 
mıntakasının uzlaıma yapılıncaya lin'e gitmiyecektir. Kabinenin Lord rilecek olan notayı hazarlamakla 
kadar tahkim edilmemesini de isti· Halifaksı Berlin'e gitmeğe memur meşguldilr. Fransa'nın hu notaya 1 
yeceği söyleniyor. etmeei muhtemeldir. sual dercedecl'~İ ve hu hususta İn• 

Loodra, 24 (Radyo) - Kabine Almanya'ya ıorulacak suallerin giltere'ye maldmat verdiği ıöyleni· 
çarıamba günü yaptığı :toplantıda, en haolıcalan : yor. Nota, gelecek hafta zarfında 
Almaoya'ya verilecek ııual ootaaınıo 1 - Almanyanın cenup ve ıark Berlin'e gönderilecektir. 

f ngiltere, llitler'in ıarih cevap 

Fransa Başbakanı Bugün 
Bir Söylev verecek. 

---------------
Saylav Seçimi' Birinci Turunun 
Netices 48 Saatta Belli Olacak. 
Parla, ~4 (Radyo) - Baobakau M. Alber Saro, bogtın seçim 

bıkkındı ozan bir ııöylev verecektir. Seçim netaylcinln birinci 

toru, 48 saat zarfında belll olacak ve btıtfto valiler, bu mftddet 

içinde lçtıler bakınlığına malumat vereceklerdir. Seçim mGca· 

delelerl ıftkdnetle devam ediyor. 

Bugftn öğleden ııonra içişler bakanlığında başbakan M. Alber 

Saro'non baokanlığı ahında bir toplantı olmuş :ve Pırla mevki 

kumandanı, polis madara ve aHylele ılAkıdar daha birçok kim· 
ııeler b11ır buluomuetur. 1 

Pariıı, 24 (Radyo) - M. Alber Saro Dıhllfye bakanlığında 

1 mayıı milnaııebetlle ittihaz edilecek tedbirler hakkında idare 

ve pollı mQdGrlerlne izahat vermleıir. M. Kamil Şotan Padokale 

maden ameleıl murahhaslarını kabul etmlotir. 

••• 
iki Rus F'otograf cısı 

ltalyan'ların Zehirli Gaz Kullandık
larını Tesbile Muvaffak Oldu .• 

Moakon 24 (Radyo) - Sovyet sinema fotoğnfcılarından iki 

klıl, Habeelstandı dört ay kıldıktan sonra Moekovaya dönmeğe 

muvaffak olmoılardır. Bıbeılıtıoın mohtellf yerlerinde 'e cephe· 

de 14 bin metrelik filim çevlrmlelerdlr. Do flllmler vealkı mı· 

lllyetlnde vekalyl teabll etmekte ve İtalyan tayyarelerinin Kara 

mıntıkaıında zehirli gaz lııtlmal etmelerini ve lnglllı ıeyyar 
baıtıneelnln bombardımınını göstermektedir. 

Filistin' de Çarpışmalar 
Devam Ediyor. 

Arap'lar, Erzak Yoklo Kamyonları 
Yakıyorlar. Tel-Aviv'e 108 Bin Ya-

hudi Ailesi iltica Etti 
Parlıı 24 (Radyo) - Hanı 

ajanıı, Tel Avh· Yafa araeın· 
da manahlAt bllf 111 mankatl 

olmuıtur. MaıellAh polleler, iki 
eehlr HHında Haylşi temine 

çıhemaktıdırlır. Araplar huıall 
otomobillere hGcom etmekte, 

erzak taeıyan kamyolları yak· 
maktıdırlar. Yollara, otomobil 

ve kamyonların llıtlklerlnl pat· 
lalmak için ~hller çakmıktı· 

dırlar. 
K.odflı Y abudl makımatı, 

balkı, 929 da kanla hAdlıelere 

11hne olan mıntakalara terke 
ve Kudaa'e çıkmağı davet et · 

mlıtlr. Arap'lar Haytada da 
grev ilAo etmlılerdlr. KudGıı 
makamah, Arap'ların camı na· 
mazında yapacakları tezahtırattı 

baycık bAdlseler çı~masından 
korkmaktadırlu. Yafa, Tel6vh, 

KodG111 ve diğer 1Jehtrlerdr.ı çar· 

pıomalar olmaetor. 
KodOıı, 24 (özel) - Arab 

ların bugün yapacakları tf'za 

hdrat korku içinde beklenmek 

tedlr. Zabata tlmdlden tedbirler 

almış, lataayona asker yerleetl· 

rllmlştlr Şimdi Tel Avh'de 108 
bin yahodl alleııl vardır. (Arablar 

tezahürata Oğlcden sonra baolı · 
yacaklardır. 

Varoova, 2' (Radyo) - Le· 
hletan'dakl Slyoolııt teıekktll· 

lerl, Arap'Jıran Fillııtlo'dehl 
ırkdaolarına karşı yaptıklarını 

proteıto eden hır kararname 
neıretmlelerdfr. Lehlstın'ID bir 

çok yerlerinde ı.u eekilde top· 

lıntılar yapılmaktadır. 

Parlıı, 24 (Radyo) - Teıa,ıv 
belediye relııl Vlnkezof bogftn 

hastaneleri geımlı ve yaralanan 

Y ahodi'lerl ziyaret ettlktın sonra 

ıon hAdlıeler mOD1ııcbetlle Y ı

fa 'dın ve dlier'bHı yerlerden 
; 

boraya hicret eden Yahudl'le· 

rln fsk6olle meegol olmuıtur. 

Vaziyet ebemmlyetlol muha· 

taza etmekte devam ediyor. 

Grev, flddetle devam ediyor. 

Arap'Jar, istediklerini yaptır· 

m11lı11a grevi bırakmayacak· 

lardır. 

vermesini iıtiyeeek.tir. 
Notada müstemlekeler mea'e• 

lesi yazılı değildir. 
Franea'nın Loodra elçisi M. 

Korben Franea'nıo suıllerini havi 
muhtırayı bugün Sir Royer Vake• 
tar'e vermiotir. 

Lord ÇurçiJ, 
••••• 

Silahlanmaya Ay
rılan Parayı Az 

Buluyor. 
Londra 24 ( A .A) - Avaoı 

kamaraı,nda bOtçe mQzakerelerl 

reye mftracaat edilmeden nlba· 

yet bulmuetur. Nevll Çember· 

berl•yn hatiplere cevap vererek 

ucamle demletlr ki: 

- Bu bütçe bir mcıdafıa 

biltçesldlr. Ve btıtCla teklifler 

mftdıfaaya dair olan ıon be· 

yaz kitaptan malhemdlr. Mil· 

dıfaa bıkkındı ne• v11lyet ıl· 
dağını 111çl pırtlslndeu ıormak 
hOkumetln hakkıdır. Bu,partl 

azasından biri haluimetln mil· 

teırrız olmanın hiçbir ıey ka· 

zındırmıyacağını her ne baha· 

111ına oluraa olsun labıt etmeıl 

ldznmono ııöylemlı,tlr. loçl par· 

tisinin sly111111 bu mudur. Da 

parti Muaeollnl'ye veya Bitlere 

harbın hiçbir şey k11andsrmı· 

yacığına hbet etmek elyaıııındıo 

doğabilecek batan maeraf lır• 

katlanmağa hazar mıdır? 

Bu eözler hiıkumet ıar11ın · 

dan alkıolarlı karlJılınmıetır. 

Londra, 24 (Radyo)- Lord 

Çurçll, Almanya 'aın ııllAhlımoı 

takviye için ayırdığı mebalfğ• 

nazaran lnglltere'nlo sllıihlanoıı 
lılne ayırdığı tahsisatın fılzalı· 

llğlnl ihtar etmlı ve Alman'la· 

rıo son sekiz ay içindeki harp 

masraf larandao ve faptıkları 

yollardan bahsey!emle, bir harb 

voknanııa bu yolların lstihkilD' 

lardan fazla rol oynıyacığın• 

aöylemlollr. Bazı hatlbler de 

eôz almıılar Çurçll'ln hakla 

olduğaoo beyan etml4lerdlr. 

Alman 11lar 
Mısır petrol 
şirketi eshamlarının 

satılmaınnı istemiyor. 
Londrı, 24 (Radyo) - Roy· 

ter Ajansının öğrendiğine göre, 

Alman hdkdmetl, Mıaır petr!!.

elrketlne alt cehamın Mııır 

hükumetince aabn ahnmıeıu• 

mlol olun111HIDI logUlı bilku· 

metinden lıtlyecektlr. Bu esbıDI' 

lar, hAIA memlekette boloo· 

maktadır. Donlar aayeılnde Mı· 
ııır bakumetl ııenede 600 blO 

ton petrol temin edecektir. 
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Niçin yazıyor ve 
Neşrediyorsunuz? 
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Ekonomi Biz Nereden Bir Yolcu Daha .... 
Sorarı: S. 1

• Ö 
Som: Yazı yazmık •e net · 

retmekten gayeniz nedir?. NI· 
çln y11ıyor ve neeredlyoraonoz? 
{Yani: yazı yazmık ve neşret· 
ınek ıuretlle ulaşmık istediği · 
nlz mıkeat veya QlkOnfiı ne· 
dlr?) 

Karşılıkfor: (Devam) 
Cahıd Ulu cenk: Yazı yat:· 

lbak aekını bende tik oyındı . 

ran, ve bu yolı sftrftkllyen 
Boseyln Cahid Yalç1D'ın yazı · 
larıdır. 

Yazı yazmak bir mel kdre 
ve idealimdir. Amacım, ileride 
1'tırk edebiyatına olgun bir 
eser nrmektlr. 

Dtınya kurulalı , birçok cen 
gherler, birçok: kAelfler, bir 
Çok edibler . aır.selıi Rus ede 
blyaıçılarından Tohtoy gibi.. . 
nasıl On ealmışlar, ve unutul 
lbamıelar u ben de, kendime 
böyle bir yer ayırabilmek. Na· 
ınık Kemal gibi dalma genç 

llğtm içinde yaeamak: için yızı 
yazıyorum .. 

Neeretmektekl maksadım doy· 
golarımı, f lklrlerlml şimdiden 

ortaya koymaktır. Ve Olktıme 
biran evvel kavuemıktır?. 

M. Bingöl Kızılsu: Bu ın · 
ketlnlzle nasıl bir yazıyı kast· 
edlyoreonaı? Manzum mu, men· 
sor mo? 

Eğer, menııur yazıyı soruyor· 
sınız, benim ne mensur yazı 

yazdığım, ne de neerettlğlm 
var. Onun için ınketinlzlo bu 
kısmına cevap veremem. 

Kaatlnlz manzum yazı ise, 
herkeı gibi 1 ben de bir cevab 
verebilirim: 

Şiir yazmakıakl maksadım; 
ile eöhrt'l kazanmak:, ne de 
edebiyatta yeni bir çığır aç . 
ınakt1r. Yalnız bu çığımda ge · 
len ilhamları kAğıt üzerine c;lz 
r:nek ve onları · lhllyarlıdığım 

zaman· okuyub gençlik batı · 
ralarımı anma ... için yazıyorum . 

Bu y1Zılar1 neşretmekle de 
hiçbir gayem yoktur. 

!'rol Tekin: Niçin mi yazı 
Yorum? Her halde mef luireıfz 
ve gayesiz bir insan olarak de · 
~ll, beklediği bir neılceye nr· 
lbak için· yazan bir terdim. 

Fakat, buna olmdldeo aOyle· 
lbek çok gOIOnç olur. O, ancak 
o zaman eOylenlr ki, wJşte ben 

Y11dım Ye istediğime vardım.,, 
deolldlğl vakit ... 

Neşretmeğe gelince, o da bil· 
lftn bunlara bir v11ıta olmak· 
tın ileriye geçemez. 

//udi Can Balkan: İçimde 
Yauan bir atee var: Ben bu 
ateşle mıııralımmı lellyerek bü 
YOk bir dnaoın mfldatll ol · 
doğumuzu haykırıyorum. Bu 
•teee, ben tllkO diyorum, dev. 
tim diyorum; ntao, aşk, sevgi 

diyorum. BulAsa: Bu ateşe ben 
(AtatOrk) diyorum .. 

Bo ateşin kı •ılcımlarını ea. 

ı;ırak dOotOğO yerde Tolkanl1r 
Yırıtmaaıoı istiyorum. Yok88 
bende ne eılr olmak ve ne de 
Yazılarımdan kendim için men· 

'••t beklemek arzusu var. Ben 
de bo ateşi bayohmek, yalız 
'•ınak, devrime yakıoıcık bir 
(ER) olmak gayeal nr .. 

Yazılarımı bonon için yazı · 

Yor, knılcımlarımı eaçmık için 
daşrr.dfyorum ... 

r----------------...... 
Kan Damarları 

Kardeşim Ô. Öcal'a 

Son yolcu amaca ulıemak 

için eşyalarını hazırlarken, ko 
lağıoa bir seı geldJı g<Szlerlnl 
bavullanndın ayırdı, (elen sese 
kalık verdi. Ona eonsH bir 
hazla dinledi . Sonra dudakla· 
rındın tek bir kelime dôkOida: 

- zm. 
Evet zil .. Saatine baktı. Va · 

kit gelml11 arkadı1l1rını mtıta· 

le.ya davet ediyordu. 

Zil! Uzan koridorlarda çın · 

ledı; blıo n 11ğır dıvarleırda 

biran akisleri duyuldu Te sön· 
do.. Son yolcu daldığı hulya 
dan uyandığı zaman altı yıllık 

mAzlnln hayali gözlrrlntn 
önftoden geçti; hatıraları de· 
rlnleştl, derlnleetl n bir çizgi 
halinde tayboldn.. fete altı 

yıllık hayat bo eaat sona erdi. 
Altı yıllık hayatın acı ve tatlı 

ytıdı bo zllio titremesine bağlı 

kaldı. Az deglldl, altı yıl.. Acı 

ve tatlı . geçen yılları dftşOndü . 

Bir pırıltı halinde beliren ve 

sönen snlçll gOnlerlni .Jftşüodft; 
pekazdı.. Sonn eline geçen 
albOmQo sahifelerini karıştırdı . 

Ne kadar çok çehreler gelib, 
geçmletl. Kimi toprak oldo 
amacına varamadın; kimi amaca 
varmak için yol alamadı. Kimi 
de bakımeız Anıdolu'oon tezek 
kokan köy kolObeaine kavuıto. 

• • • 
Daldığı hftlyadan, ıo&ok bir 

sonbahar rftzgAra ile kendine 

geldi. Dıearıda yağmur vardı. 

Hafif hatif çhıeleyen yağmur 

yerde gölcükler huaole getiriyor, 

damlacıklar, götcakler ilstQnde 
yarım kubbe gibi birbiri ardı 

sıra yozayor kenara kadar 
gldlb kayboluyordu. Merdl•enln 

Onftnde ne zamaodaoberl bek· 

llyen arabanın atları kabuğuna 

glrmle salyangozlar gibi biraz 
daha ıtddetlenen yağmur iane· 

lerl altında btıyak bir sabırla 

Hhlblnlo learetlnl bekliyor. 

Çok geçmeden yolca h11ır· 

landı. Arabacının meşin kırbacı 

ıaklıdı ve havada bir kavlı 

çizerek hayvanların ıslak sır· 

tında bir iz bıraktı. Biran 

içinde yaylı yerinden kımıldıdı. 

Atları kaldırımlar üzerinde bir 
ileri geri zorladı; taelardan bir 

sıçradı· Bir yolcu dahı böyle 
ozaklaeh. Arabanın içinden bir 
el eallandı: .. 

- Allaha ısm1rladık! Allaha 
ısmarladık!.. 

Onu geçirmek lçiu toplanın 
1rkadaşları arkaaından bıktıl..r, 

kaldılar. Geride kalınlar derin 
derin dOıGndiUer. Birhl mırıl · 
dandı: 

- İete! ~ maca bir yolcu 
daha!. 

Evet! Bir yolcu daha yol adı. 

Zııen hepimizin lıteğl bu değil 

mi? Haogiel orayı gitmek, köy 

çocuklarına kavoımak leteml"z? 

Beplslnln gönlQnü yakan, ka 

vuran bo sızı değil miydi? Da· 

lan gözler hep o tarafa, son 
son yolcunun gitti ğl yollara 

bıkıyor yığmorhı gGnde kıbo 
ğuna glrmlı, uyuklıyan ıtların 

yaylıyı çekip gOtGrdOğft yoll1ra 
bakıyorlardı: 

- Amaca bir yolcu daha!. 

Demekten kendilerini alamı· , 
yorlardı. 

Öğretmen Okulu 
Nuri Şivri 

lrkın hak yftz yıllarca ayni dilek pe9tnde 
ÜlkOsftnft, yurdunu korumak için yanda 
Onun 11Ekooomlyl., besteleyen sesinde 
En yftkaek devletlerin akıt• çalkalandı, 

Bizi btze anlatın inan tarihtir bogOn 
Bakma Qç yıl evelki karanlık ufoklıra .. 

Onların arkasında yftce Onla TOrklOADn 
Ekonomik değerli 6z geçlofılnl ara 

Eski bir Tftrk olusu yoktur ki lnıomaeın, 
0Damlı damla göl olur,, deyen ata eOzftne .. 
Bogftn neden bizde de ıynl ateı yaomaeın 
Biz neden uymıyahm atamasın sözGoo .. 

Yordun ye9llllğile gölgeli alınlara 
Neden Oz malımızdan bir celillk ftrmlyellm. 
Neden kapannaeında Qç göolak kanı. yarı. 

İçlerde ekonomik: bir dilek gtrmlyellm. 

Neden yabani ellerde dolıtaın gözlerimiz 
Yordun heroeyl bizim, kerdee! Yort bizim için 
Cumorlyet yıkılmaz, parlaktır ilerimiz. 
Ekonomi kalplerde y:!nea için için 

Yeşil R. Karayazıcı 

Yıllardır özlediğim 
- Kendime 

Bir gön Ol saf fetlnl titreten isteklerinde, 
Yokea gözlerin aıkın rüyıundı mı kılmıı 

Ne ıtır, ne zevk ver hayal çiçeklerinde, 

lnınkl hepelolo de h"yecaoı azalmıt. 

feltmlyen, bir inan, bir Allıh kutsiyeti var 
Dar eAtrlm! Unuttun bir de vatan mef bumuna .. 
fete bGtftn gGzelllk, lete yışınan yıllar 

Ne mutlu ôzledlğln arzu Hrdı ruhumu .. 
1. Şeyda Sevirı 

Kuzgun Deniz (1) 
- Bütün bir Türk ge11çligine 

Ufuklara hıykıran, çılgıolıoın ecelle, 
Yenilmez kartalların gornrlu neı'eelle, 

Mavi bir gök altında öyle yalnız, kimsesiz, 
Şahlanmıo bir at gibi ne çılgındı o deniz. 

Başında rQzgarları, bilirim öyle dağlar. 

O dağlara benziyor, o bıeı boe dalgalar. 
Dalgalar, dağlar gibi kıvrılıp 11n ııra, 

İniyor dalgalardan biniyor dalgalara 
O bugOo daha azgı'o, o bogQn daha deli, 

Blllomlyor nerenin kudurmoı kara yeli. 
Slmeek gibi dolanıp anlara karıııyor, 
Sular bir ufka doğru, rGzgarla yaraeıyor. 

• 

Bugtın 

Bn akış karet1Jnda o neden el bığhyor. 
Kuıgon deniz gururun gözlerinde ığlıyor 

Böyle mağrur bir dille, ey kime ôgüoüretıa, 
Ey deniz kuzgun deniz, ne ağlar dôğftnaracın? 

(1) Bahri Hazara Türklerin verdiği ad. 
A. Turgut Gökkurt 

Acaip Bir San'at. 

Geçenlerde elime "Ankete 
ıual.. diye uunan bir kAğıt 

parçası bent · belki bu eahlfe 
için· yersiz olarak eo üç bee 
eatırı karal•mığa ıcırakllyor. 

Her eeyden önce ıormak lıte · 

dlğf m; biz birbirimize Hmlml· 
mlyet için uzattığımız elleri· 

mlzl kırmak için mi çaheıyo· 

ruı? Edeblyıt eahifesl diye bl. 
ze bedi ye edilen ıu eahlfeyl 
daha ne vakte kadu böyle eey· 
lerle kirleteceğiz? Eğer hıkl· 

katen böyle ıeyler için çalışı · 

yonak bunlara ıebeblyet ve· 
renler söylesinler de ya eahl · 

lenin adıDI değlftlrellm, yahut 

ben onları, aahlfelerde çıhoın 
bir aklı baeında arkadıı hak· 
kiyle naelhHt edeyim ki, tut· 

tokları yolu bıraksınlar. Bırak· 

mıyacıklarea bence onlara ara · 
mızda yer yoktur. Ankete ver· 
dlğlm cenbı bir şaka bile olıı 

çirkin bir tarzda · kirletene 80· 

ruyorum; bu hakkı ona kim 

1 Balkın Seei, ima anketimiz yazısına] 

verdi? Eğer ytzıyı dOıeltmek, 

clddllettlrm~k cOr'etlnde lıe o 

bir edebi parça değil, bir ce· 

nphr. Fıkat cenplar ancak 

yaunın t•hııoa aittir. Ona 
dokunmak, onu değlıtlrmek 

ancak lQıumıoı ve lAQballyaoe 

bir çirkinliktir. Eğer onu taka 
diye oraya koymupa, yaptığı 
bq hatayı yazım ona Odetlyor 
ve bono eöyle tahlil edlrorom: 

Mıkııadınır. hlle ile bizi ken . 
dl ağzımızla yakalayıp gGlauç 
vaziyetlere dOıGrerek alt el· 

mektlr. 

Fakat ıono blllaiı ki, lçlolı 
n lçlnllln lıtedlğl gibi blıl 

klrletemezslolı. Kirlenen ıo · 

nanda ılı, gOlen de blı olu· 
ruz. Eger rakabete kalktınıısa 

kalemtnlıe soralım. Slıl doı 

tOğtınftz bu acalp yerdell9 · oıyet 
yetlıecek gOca varea · ancak o 

kurtıncaktır. Yokıa bay•e en 
bayağı bir tnsağa, zaDneder~m 
bo 11blfelerde yuı ya11a bir 

Çıkmışız .•• 
Ya;an M, Asyalraglu 

V•poruo gOv11reeslnde, ilk 
okul öğrencileri olduğu, gri gö· 
ğOelOklerlnden belll olan iki 
minyon kıı konuıoyordu: 

- Biç te değll, lnaanları 

Allah bıba çımordan yıpmı91 
sonra onlara can vermlı. 

- Bayır; lete; Senin dedi· 
ğln gibi d~~il. Asıl, bhd Han 
annemizle Adem babımız yıp· 
mıe .. 

- Peki. Ammı kardeı, on· 
ları kim yaratmıı? 

- Ya Allah bıbayı kim 
yapmır? 

Bu yOıden aaç aaçı, bıe . batı 

gelmek üsere bulunan koçak · 
lere yaklııarak: 

- lklnlzlnkl de yanhı, .de· 
dlm kavga etmeyiniz. 

iki çılgın birdenbire ıoıtu 

lır, blrlblrlne bakıştıktan sonra: 
- Madem öyledir, lfttlen 

bize anlatır mıaıaız? Biz naaıl 
olmueuz? 

Hayretle cevabımı bekleyen 
küçükle-re: 

- A!yadın, ·dedim· Aıya· 
dan. Blı oradan çıkmıoıı, bl· 
zlm anımız ve babamız Aı · 
yadır. 

Vıktlle dtlnyıda kimse yok· 
ken, Aıyıoın gôbf'ğlnde bir 
ağaç f ldını çıkmıı. Pek çıbok 
btıyayeo hu ağıcın gövdesinden 
bir kapak: açılmıı ve içinden 
don tane çocuk çıkmıe. !kisi 
kız, ikfıl erkek. 

Ba çocukların her biri de 

toıon gibi lmie. Sıbıb ağaçla· 

rından çıkar, dağları oval.1rı 

dolıeır, akeam gene açılan ka· 
paktao ığıçlarına glrerlermlı. 

Seneler ı;eçtlkten ıonra, ~O · 

cukların her biri kardeılerl ile 
evlenmleler. Ve az zaman ıonra 

genfo bir Aile, daha ıonra da 

baytık bir oymak olmuıılar. 
Asırlar geçmle, bayak bir kitle 

olarak batan Aıyayı kepi•· 
mıelar. 

Bir gtln iki oymak snaşır· 

ken, aç çocqk ba1l1rını alarak 
bozkırlara koyulmoolar. Gftn· 
lerce yaradükten ıoora ôyle 

bir yere gelmloler ki . dört bir 
taraf ları demir dağlarla çenlll. 

Tabii baradın çıkamamıelar, 
boz blr kurt onları emzirerek 
bayfttmOş. Birkaç aıır eonra 
bunlar da ecdadı gibi llremlı 

ler. BftyOk bir eeblr kuımoe· 

lar. Gaoftn birinde, çobanın 

biri dağda kazolarını otlatır· 

ken, bir boz kurt görmüe. Ve 

cacaba nereden çıkacak,, diye 

meuk ederek ona takibe bao· 

lamış. GörmOı ki boı kurt bir 

delikten çıkıyor. Hemen tehire 
gelerek oymıkdaılarına haber 
vermle. Oym•kdııları da bir 
demirci alarak o deliğin baeı · 
na gltmlıler, demirci o dell~l 

btıyfttmOt ve böylece, aıırlarca 

oradı kapalı kalan adamlar dı. 

prı çıbbllmloler. Demirciyi 
de kendllerlntı bıvkan yıparak 

Tilrk adını almıelar. Cel za. 
mın, git zamın, bıılamıt Aı 

yada bir kuraklık hakClm sllr· 

meğe... Btlttıa kul mi er başka 
bııka yollarla gOçe baolamıolar. 
Aııl Ttlrkler de, kHlmler ka · 
pıeıudın geçerek Anadoluya 

arkadıı teneııQl etmes. 
Ne yazık ki ılz bu yızıdın 

da blroey anlamıyacakııaız. Ve 
belki · bir ıaaakla daha meıgul 

oldo~onuz için· bu y111yı 41· 
Ulokörft okuyacakıınıı. Fakat 

Y aıap; Nihad Kfir~qğ 

Dnıanmek lıtf yorPm ... 

içime ıtık veren, kıf•ınt Jq: 

toıtor1n yal11lar111 doğdoğq hlf 
devrim ate9lot, d()~Opme~ lıttı 

yorum. 

Fakat kalımı kuru ollerlmlq 
ort11ıaa ıluık değil,... Oaq 

yoınoıak bir yae11gı g6mne~ 

dejll .. ÇtınkO, o; ne iki korq 

elin içine deıecf' k kadar ıöa· 

mae, ne de yumoıık bir YH· 

tıja gömftlccek: kad1r kocı. 

mıetır ... 

Kafam dimdik... Yabani ol· 
lar araaıoda, •ı•ğ• knuımak:, 

gQneıe ermt:k lıtlyen bir baıa9' 
gibi. . Doıanayorum, içime •e· 
ren, kafamı ıuıuııaran denim 
ateılnl.., 

Beııey degı,ıyort 

Herıey iyiye, gftzele doğru 

değlılp akmadı ... 

Kara 11pındın, koea traktöre 
tozla tugAhıan, mod~rn fahri· 
kaya, ırabın Ortlmcekll alfabe· 
ılnden, ıtılı.h TOrk yazısına 

dogru dtğlelklllı.ler, bo deulm 
Glkealnde, rftzgıirın esmcıl, ıu · 

yon akm111 gibi blrıey oldu. 

Kafalarını ye,11 11rık HHD 

fikirler, kıra bir cObbe ardına 
gizlenen daıanceler, heroey gibi 
bu Atatftrk memleketinde, bl· 
rer birer bir köhne çıh gibi 
denilip gidiyorlar. 

Bir mlmber alllnda yoklu· 
ğun lbadetlol, yapanımız yok ... 

Tarlasıoda çalıeıo, ter döken, 

yer yüzftnde en btıyilk gOç 
diye taoıdığr tablıtı tıpanımız 

var .. 

Sabahleyin, mlılı.io mlekln 
gerinerek uyanın, oımaZ1 koe· 
mek lçla rzın ıeelnl bekllye· 
nlmlı yok ... 

Karısını, çocuklarını kucık· 

lıyarak, tezgihına gitmek için 

hazırlanan. hayat fabrlk11ının 

iş baıı dftdağlnft bekllyenlmlz 
var .. 

Bir beetk gıcırtısı içinde 

oyoklayın anınız yok ..• Blzlmle 
maaada, fabrikada, kafa kafaya, 
omaz omuza çalııın kadınımız 
var. 

ÜJktıde birlik, ruhta yiik· 
ıekllk, imandı temlıllk nr. 

Hereeyde iyiye, gazele doğru 
bir değielm ve bir akıe yar ..• 

gelmlo, her yında olduğu gibi 
boradan dı cihana ftn Hlmıt· 
lar .. 

Iete ılz, Aıyadan gelen Tark· 

lerln k111, Asyanın torunları· 

ıınız. 

• • • 
Kaçak hikayemi boyak bir 

ıevkle dinleyen, minik ögren· 
ciler, derin bir nefeı aluak: 

- Oh... Dediler, ne gazel, 
teeekkftr ederiz. 

Uğradığımız iskelede inerek, 
blkAyelerlal annelerine •e kar. 

deılerlne anlatmak h~v"ılle 
çırpınan yanolırıns eallanan 

ellerine mukabele ederken 
"Ne mutln Tark'am diyene" 
ıöza kulaklarımda çıahyor. 

.,Oh... .. diyorum, ne mutlu ba· 
na... Ne mutlu hu kaçaklere ... 
Ne mutlu bu el'la Oz ıahlplerl 

olan blılere .. . 

ben ılzl batan bunları anladı· 

ğınıa n okodoğoDoa kadar 
olıon, cenp ve heııp vermeğe 
dnet ve koydoğqnoı nida lıı· 

retlal aynen ılse iade ve red· 
dederlm. Ercümend Tarcan 



KADIN 

Kozmnpoliı 
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81Jodao 1ıplce ıene enel, 

illodl•laQ ,,,, Jtghıyak oehrlode, 

lnglll~ 611ft babrlat yanındaki 
Jıayunat bahçeılne gltmt, idim. 
Bu bahçe, kaçtık Jılr tepeye 

1ıılanmıı gibi idi. 
Bıyvıoıt bıboeıl demekle, 

Parlı ve Loodrı bıynoat bab· 
çelerlnl kasdetmlv olmıyorum. 

Bur111, en doğra ıablrle bir 
bıyvau puarı demekti. 

YetlUerlo her gece korkono 
kauçuk ormanlarında Hladık. 

Jarı vahıl haynnlar burada 
mobafaaı edilir •e alıcılara ıra 
olunurdu. 

Bu acfp pazuı biraz •Osdeo 
Keçlrdlkten sonra otomobilime 
blnece~lm ıırada blrlılnln, bana: 

- Ormanı, bahçl!yl hayretle 
eeyredlyorsonoı, Maeycı. Zannı 

mı kalırsa İoglllı değl'lılnlz . 
dediğini duydum. 

Dftudftm ve baktım; bttmen 
yanı bııımda ufak tefek bir 
adım, bir Japon gördom. İri 
göılQklerlnln kalın cımları ar· 
kııındıo bana dikkatle bakı 

yordu. Kendisine : 

- Evet MoııyG, dedim. fo 
glliı değilim, bir Fraosııım. 

- Ooo... Parleteo, Parlell! 
Çok talili bir ıdamıunıı. Parls 
le aç ıene yıeıd m 'fe o gazel 
memleketi çok bQyClk bir tees· 
aarle terkettlm. 

Muhatabım çok gtızel bir in· 
glllzce ile konuouyor, yftzilnde 
meltokollk bir tebeHam dalra· 
tanıyordu. Eıkl hatıraları biraz 
yaıamık letlyormoı gibi sosta, 
ıonra gene eGıe baeladı : 

- Bu bıhçeyl, bu ormanı 
hayretle seyretmekte haklısıoız. 

Man11ra cidden mohteeemdlr. 
Fakat Udeogoru biliyor moao 

naı? Diye ıordu. 

- Maaleıel hayır! 

- Orayı gitmek tasavvurun· 
da mııınız? 

- Hayır. Boradan hemen 
gidecek olan bir yabancıyım. 

Fakat avdetimde, nklt bola· 

blUreem .. 

- Ya.. Dönmek fikrini mi 
beslJyorsanoz? Şu halde size 
ıcl11ne bir insi yede boluna· 
cagım. Memleketi mi de ziyaret 
edlnl•. Jıpooya, ziyaret zahme· 
tine değecek kadar gClıel n 

dikkate ııyan bir yerdir. Ra· 
hıyık, Japonyı'nın yaoında hiç 
kılır. 

Garip mobıtıbım, gene auı · 

ta; fakat fotoğraf makinesini 
bana doğrulttuktan ıonu : 

asri Roman 

J. L. Mortendea 

- Maalmemnuniye. Dedim. 
Fakat : 

- Buna ne tozum var? Dl· 
ye ıormıktın da kendimi ala· 
madam. 

- Bir IClzom yok. Fabt bir 
hatırı, gOzel ve az elde edilir 
bir te11dOfQn hahrHı. Parlıll 
bir zatın Rabayık'ta mevcodl 
yeti, ender bir batıra teekll 
eder. 

Muhalefet mıo11ııdı, dar· 
dom ve foıoğrafımı çekti. 

Bu ııradı, ~öıftmil birbirine 
bltlolk gibi ine• edllmlı kftçClk 
evler Çf'k•I. Meçhul doıtoma : 

- Ne gtızel bir köyceğiz. 

Dedim. 

- Bu ~ördOklerlnlı bir köy 
de~lldlr! 

Yı .. Nedir? 
Bir fabrika .. 

Naeıl fabrika? 
Japonlar tarafındın teala 

edllmlı ve kaoçuk eanayllne 
mahsus bir Jı ocıAı. Buolırın 

ileride tentlol de daecıomek· 

teylz .. 
Bundan sonra hakikaten çı· 

bok gidip gltmlyeceğlml, otur· 

doğum otelin lemini, ıehlide 

beni kendi otomohlll ile gez· 
dlrmek mClsaadeıf ol verip 'fer· 
mlyeceğlml ıordu. 

Keodleloe teıekkftr ettim, 
otomobilime bındlm ve ıofôre 
otele çekmesini emrettim. Fa· 
kıt, Japon, maymun kadar 
ıed ve mahirane bir hareketle 
oıomoblllo kapısı önGae geldi 
ve: 

- Sisi taciz ediyorum, affı· 

nızı rica ederim. fakat en mft · 

hlm noktayı sormağı unuttum. 

Çıkarmıı olduğum fotogr.Cın 

bir taneılol hangi namı TO 

hangi adrese göndereceğim? 

Diye 11ordu. 
Biraz daha donam, bu kısa 

boylu adam bana Japon ılyıae· 
tinin, Japon çılııma tarzının 

letlkbıllne ald batan teklileri 
l11ha kılkı11cak Ye bealm de 
yedi ceddimi tıhklb çalıfacak· 

tar. Bauın baaltra yekun çe· 
kecek bir ı~ıle otomobili hı 
reket ettirdim. 

• • • 
Bo btdleeden aonra, bu aeae 

Çin'e giderken aklıma Rıbıyo· 
ku bir daha ılyaret esti. 

Sonu Var -

Belediye 
daimi encftmeni 

Belediye daimi encGmenl dan 
tarbay doktor Bebc;et Uı'on 
başkanlığında tolanarak biriken 

Kendi rivayetlerine göre: iki Italyan Tayyaresi 
Daha Düşürüldü .. 

Başı 1 inci •alıifede .:_ 
tarın lehine cereyan etmlı ve 
nihayet ftçClocG gtlotı akıamı 

Bıbeı kuvvetleri Iıalyanları 

~Hl atarak arazi kaz-omaya 
baılımıelardır. Fakat dördftnctl 
~ftotı ltalyanlar beyazlardan 
mQr,.kkf'p kovv 1 a1llyellyerlol 
de harbe ıokmıları ftzerlne 
kuvvetlerimiz eıık.I mevzilerine 

dönmeye mecbur olmoıludır. 

Adla Abıba 24 ( Radyo ) 
Boradaki Hollaoda ıeyyar in · 
ıılhıç hHtıneıl, Bebeıletındın 

ayrılmaaı için L11hl'den emir 
almıı ve bu 11bıhk.l trenle, 
Clbotlye hareket elmlıtlr. 

ltalyanlar Nihai bir Harp . 
için Hazırlanıyorlar. E 

1 

Asman, 24 (A.A) - Alman 
haber almı bftroau muhabirinin 
telıls telgrafı Babet'lrrio en 
mClmtaz sGel ıef lerlodğn biri 
olan ve veliahda De1&fe'den ka 
çarken refakat etmlt olan De 
kaz Mıgaı«' Deeele'de İtalyan 
lara mutavaat etmlttlr. Drkaz 
elmdlye kadar Oıbeelatao'ı •e 
imparatora olan bağhlığıodan 

dolayı ltalyıo'larla çarpışmıı 

oldoğaoo, fakat imparatorun 
kumandayı veliahdı bırakarak 

memlekeılo iç taraf larıoa kao 

mıt oldoğo için orduyu keadl 
haline bıraktsğını blldfrmlt ve 
demlıtlr ki: 

- ltalyan orduaooun falkl· 
yeti yClzOnden mığhlb olduk. 

Buna binaen uğrunda bir nefer 
gibi ınaııııam memleketimin 
refahına hadim ol mık 6mldlle 
mutavaat n arsı hizmet edl· 

Ogaden Cephesinde Harekat OevatJl 
Ediyor. Graçyani ilerliyormuş .. 

Bu trenle, bftUlo hHtane Deısle 24 (Redyo) - ltıl keri ruymetl bQyilk mevılld 
erk4oı ve birçok A•ropılı da yın ve yabancı gazete moba·. dftıtfikteo sonra Habeı ordll' 
git mittir. Balk treni ıeyr lçlo bir feri boraya gelmlılcrdlr. Ikl sonda o ancak mağlubiyet bek: 
lsta1yonda toplınmıı •e bu 81 . radyo dı getlrllmltllr. Moha· leolr. Bo yılan haberlerin ı• 

bl l D 1, ı h f nrdan batb laydHı kal ın'' 
rada bir ltalyao tıyyareel ıehlr r er ese en n er tara ını 

1 1 dl roıştır. 11 
bz~rlode oçmuı lıe de panik gezm fer r. Demektedir. 
olmamııtır. Deeate yeni barekAtıo mer. Parla, t4. (Radyo) _ Grn .ral 

L R kul olıcakhr. G ondra, 24 ( ıdyo) - Roy · raçyıol'nto .ordoao bütüo cep 
ter ajanııodın: Mtııktıt vaziyette kalan Des. hede llerlf'mektedlr. llticalır 

Şimalde Babet'ler, İtalyan efe halkJDa yardım teşkllAll devam f!fmnk.ıerflr. 
yapılmıı ve halk bu yardımdan --•••••••••" 

luın yClrdyilılulol durdurmık lzwtr blrloct ıcra M. dao: 
çok memnun kalmışhr. 

için son rayretlerlot sarfetmek Nurly,.nln emlAk ve eytılll 
Gondar batll ftzP.rlnde Sana tedlrler. Deesl . Adlı · Ababr ıo· bankaeından ôdiioç aldığı puay• 

gölQ cenubunda ve Gocam el· 
ıeafoln da~lardan ve bilbaesa makabil bankaya ipotrk eyle• 

varuıdan Habeş heyetleri Gt ne. dini ı · d L L d b bı· 
Şalem'den geçen lıeımları gö· 0 zmır e .arşıya-.a a a 
oCllld mQfrueler tarafından ral Taraçl'ye mdracaatla yerle· rlye maholleeloln mektep so· 

rlnln biran enel lşgıllnt rica kağanda 8 numaralı bıoe biri 
bombalarla tıhrlb ,edflmektedlr. 

etmişlerdir. alt kııma dl~erl ilet kısma gl 
Iıalyıo tayyareleri bo mftfre· 

Sokota ve Gondar clnrında rlllr iki kapısı olop alt kısldl 
zelerl wltralyöz ateşine tutmuş Babeı muharipleri all&hları gtrlldlkte bir çiçekli ve mermet 
lardır. Mflfrezeler bombardı· döşeli sofa, salda ve 81ıtda bl• 

d 
Lf bırakarak E"r'lyat lşlerlle ua- · l!ı 

mın aa çe-. omemektedlrler. " rerdrn iki oda ve bir mutbık 
raşmağa başlamıelerdır. 

Çdnk6 bombardımanın on· ve bir helA ve arkada mlktırı 
Roma, 24: (Radyo) - Reı· ı 

Jara yardım edeceği kanaatin· kAf 1 bahçesi Oat katta bir ao•• 
mfğ haberlere ;göre bir alay L b l 

df'dlrler. Bu ıoretle Itahao· ve 1-.l odadan 1 aret o all 
J Erltre askeri, Desele cenubunda l ların Heri hı\rekAtı muvakkat 2250 lira kıymetli bo evin mft · 

ilerleyerek Vura Haylo mevkllnl klyetl açık artırma ıoretlle ,e 
bir zaman için dordurulmoe L mo-.avemer görmeden legal et· 844 numaralı emlAk 'fe eytaOI 
olacak ve bu mftddet zarfında mlstlr. bankası kaoouo mucibince bit 

yorum. Bıbeıler de mftdafaa hazırlık· Ogıden (Cenob) cephesinde defaya mıheuı olmak tartlle 
Magaae kendisine, Negfts'fto larında boluoıbflecelderdlr. Bir barekAt devam elmektetUr. artırması 1 6 936 pazarreel 

blla mukavemet göıterlb göı · çok göoülla Bıbeı mCllrezelerl General Graçyanl ordular• ller. ~ftnG saat 11 de icra dairemi• 
termlyece~I hakkındı sorulan Adle Ababa'dın elmal lıtlkame· )emekte ve Gudde·Adde. Gab· içinde yapılmak Clzere 30 güO 
ıoale: tine hareket etmektedirler. reor me•kilerlnl lohal etmletlr. mdddetle satıl1ğa konuldu. Bo 

- Hangi kıtaatta? Bunlar, yollara hAklm dağlar · Tayyare kuvvetleri bu Habee arınma netlceelode 11tıt bedeli 
,.._ b da mevzi ılıcaldardır. Babeı her ne olarsa olsan borcoO 
~va ını 'fermlıtfr. hat mOdafaasıoı bombardıman ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
B 2 • (R d ) d ler Adla Abıbı etrafında da t h ı ı d ki hLl oma, 'A • yo - A Is· etm O •e at geı 1 0 e ta .. · kanonoo mer'lyete girdiği tı· 

•b b 'd t b b ı c:ebhe almakta ve mftdafaaya t d b b ı ı d '1 a a ana ıaan a er ere göre ma ı a om a amao ır ır. rlhten sonraya mfteadff olmaıı 
Necıel, Adle Abıba'oıa ıukutu hazırlanmaktadırlar. Hdkume· Diğer haberlere göre Ogaden haseblle kıymetine bakılmayı· 
thtlmallle garb cihetine çekile· tin Adle Abab•'dan baeka bir cephealodeld Italyan konetlerl rak en çok artıranın Clıerlae 
rek yeni bir m6dafaa hattı yere naklinden şimdilik nıge dört koldan olmale doğru ller· ihalesi yapılacaktır. Satış 84' 
teokll edecektir. çllmlıtlr. lemektedlr. Saaabanek. Bolalela numaralı emlAk ve eytam bao· 

Dl h b 1 B b 
Babeılerlo De111le cenubunda hattı Gz•r'ıode StroLere lıgıl kaeı kanunu hükClmlerlne göre 

, ğer ı er ere gftre, a eı .. • 
iki ltalyan tayyaresi daha dtl· edllmlttlr. yapılacağından ikinci artıroı• 

barbanın hitamı, Adlı Ababı'nın ı ıGrdGklerl haber nrllmektedlr. yoktur. Satıe peeln pıra 1 6 

Itılyın'lınn eline geçmesi ile Şimdi llalyın orduları nl· olup maıterlden yalnız yaıde 
olacaktır. E111een De11le'nln tıh · Hak~met adını &öı eöyle· hai bir harb için hazırlanm11k· lklboçok dellAllye masrafı ıh-
llye n terki ile Hıbeı moka· meğe ıelAhlyettar bir komandan tadarlar. Bu son harb Veblb oır. ipotek eahlbl alacaklılarla 
nmetl tamamen yıkılmıı de· Royter Ajanıına beyanını ve N11lbu orduao ile olacaktır. dtğer ılAkıdarların ve irtifak 
mektlr. balanırak: General Nazi, UerJlyerek Da· hakkı eablplerlnlo gayri meo· 

- Habeşistan ıonona kadar kame köbtlnCl ılmı", Aram kö· kol ftzerlndekl haklarını husa· 
Bıbet maıbuıt ldareal hanı " aile faiz ve masrafı dair ol•O 

rağmen Itılyan'lar1 karı• ma· 11lmle mGcıdeleye denm ede· yftoe yClrGm11ktedl1". Merkezde 
cektlr. H6kumet merkeıl lıgıl G 1 A 1 A S iddialarını işbu Uta tarihlndeO 

knemet için elden gelenin ya· ~nera guıt 00 rap · 0 itibaren yirmi gftn içinde et· 
pılıcıpnı yumıktadır. edilse dahi, h6k.Amet bııka bir mail fırkaalle elmale do~ro rakı mClıbltelerl'e birlikte me· 

Parls 24 (Radyo) _ Son yere nakil ve harp oradan ilerlemektedir. Nihai zaferin morlyetlmize bildirmeleri le•· 
haberlere gGre Bıbeı Italyan idare edilecektir. bog6nlerde tahakkuka beklen· b~der. Aksi halde haklıfl 
barp aahannda bllbaHa De•lede Demlıtlt. mektedlr. tıpu slclllnce malum olm•· 
baycık hazırhklar vardır. Bu Oğıden cepheılnde yağmur· Bertin 24. (Radyo) - Çay· dıkça paylaımadan hariç k•· 
hrsırbklar Adls·Abıbaya ıaar· lar devam ettiğinden Itılyan'lar toog g11eteel ıarkt Afrika ha · lırlar. 18 · 5 · 1936 tarlbto· 
ıau mahıoetor. gtıçlakle ve çok ağır ilerle· rekAtındın bahıederek: den itibaren ıartname herke~ 

T 
mektedlrler. '"I 111 1 1 h 1 1 açıktsr. Talip olanların yazdi!I 

ayyareler Babeı kıt'alırıoı og z er 0 arp 'faz yet yedlboçok teminat akçııı vey• 
mCltemıdlyen taciz etmekte Ogaden harbında binlerce 6zerloe neırettlklerl haberler milli bir banka itibar mektobll 
ıuklyıt ve tecemmtı itlerine ltılyın'ın öldftğtı ve bfltiln ta· tamamen yalandır. Eaaa itibari· ve 34..7803 doaya aumanaUe 
mani elmıktıdırlar. Dankoberln arruzlarının ığır zayiat verdi le Hıbrı "kuvvetlerinin artık ı inci icra memurluğuna mO· 
ltılyanlar elin , dGımek azere rerek paıkflrtüldClğ6 blldlrll· illreey yapmalarına imkan yok · racaatları ilan olunur. 993 
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oldogo DeHl~den blldlrlllyor: mektedlr. tor. En mftnblt yerler ve as · H, ı,. No. 735 ................................................................................................................ 
- MCleaıde eder mlelnlı bir 

enıtaotaoeolzl alayım! Dedi. leleri çıkarmııtır. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 
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serbest bir bayat yıııyacakeın, 
Nnı en ltylk hayıt, ııaraydı 

yıaımdı bahıedllmlş olacaktır. 
DGtCln bir defa Katya.. Her 
gec;tl~lm yerde, teneff fts ettiğim 
havının, senin de leneff fte eul 
ğln hava oldoğono bllmelde, 
bana ne kadar 11ıdet hıbıede· 
ceğfnt dCloOn!"' 

lmpıntor Alekaındr, Kıt 
yı'yı lnandarmak için çılıeıyor· 
ken genç kızın hayalinde tath 

mıa11ralar canlanıyordu. Altın 

kafeı dedlll muhitin, çok tatb 

mannralu cınlauıyordo. Altın 

kaf ea dedi ğl muhitin, çok tatla 
eabneler yaratacıııuı sanmığı 

baehyordo. Ent, eahaae zın· 

daoda, eevdfğl adamın gölgesi 
altında yaııyacaktı. HergGn, 
battl her eaat Alekeaodr'ı gö 
rebllecektl. Bo hayaı, herhalde 
ııaodağı kadar fanı olmıyıcıktı. 

Kıtyı'oın göılerloln yııla 

dolduğunu gören Alekıandr, 

kendi kendisine: cKatya ağlı· 

yıcak, bekllyellm!> Dedi. 
Katyı da: 

- Mad•mkl bôyledtr, kabul yı'ıun kıtlık sarayda .Peuhof 'ta 
ediyor! Dedi. Fakat bir eartla! da tıpkı Boaenıyaldo olduğa 

- Ne latenen, ne emreder· gibi baılt bir hayat earmeal idi. 

ıen Kıtya bepılne razıyım. lmpırıtorlçenlo haatalığı Kıt· 
- KlSpeklerlml de beraber ya'oın itine daha iyi geliyordu. 

alıcı~ım! İmparatoriçe h11ta olduğu için 
• • • 

Grandftkler, Çarnlçln nez· 
dinde gizil olarak bit içtima 
yaptılar .. 

lU ıene oluyor ki Katerln 
aar1ya alınmıı idi. Fakat K.a· 
terin 'i hemf!"1 hiçbir ldmıe gô· 
remlyordu. O kadar ki, lmpara· 
ılleslnlo en yGkeeklerl bile Ka· 
terlo'le ıanıımak, mftn1&ebet 
tutmak teıebhGaOode bulunma 

mam•e"rdı. Nedimelerin diğer· 

lerlue gelince; bunlar Katerln 'I 
lmUo bolııalar bir kaıık ıuda 

boğacaklardı. 

Ba gulb halin tebebl, Kıt· 

reıml kabullMI, ziyafet ve da 
vetlerl tamamen kaldırmıı ve 
«ııas itibarile de hiçbir tarafı 

çıkmamakta idi. Do ıtebeple bQ· 
tdo nedimeler gibi, K.ıtya da 
cihanla alAkaaını keımlı idi. 
Bu dı, Kıtya'oın ır1yıb bula
madığı bir nimetti. Oouo el· 
banla hiçbir ılAkısı yoktu. 

imparator Aleklındr'a gelin 
ce, bfttfln Adetlerini, genç ve 
gazel metrealnln arıo ve ınk· 

lerlne ıöre de~foılrmfetU 

An, geılnıilere erkPnden, 

hiçbir Grand6k 'an r.,fakat "° 
bıttl haberi olmadın Lıtyı ile 

çıkıyor; atlara biniyorlar ve tek 
bir yaverin refakati ile gezi· 
yorlardı. imparatorun ıato ve 

diğer earaylardan hangisine 
ve ne nkit gideceğini Gran· 
dftkler evelden tahmin hile 
edemiyorlardı. 

imparator. ıarayda bolonduğu 
ve işleri bittiği zaman lmpara 
torlçe ile değil, fakat Kıtya 

ile baobııa geçiriyordu. 

imparator hanedanınıu bu 
aalahlyattlf graodcıklerlnln glsll 
lçtlmaında, lrılcaın lara robu 
hAldm idi. Reımi, gayri resmi 

hafi) elerln verdikleri raporlar, 

sarayın irtica partlılnln telaıını 
moclb olmoeto. Bo raporlar, 
hafiyelerin Pelreaborg'uo P.D 

aşağı tabakaeından en yftksek 
tabakasına mensob Ruı'Jar ıra· 

sandan aldıkları intibaları l11tl· 

nad edlyorlardı. 
Saray erktna, halk araaındakl 

şayialardan koTkmağı baıladı· 

lar. Ve kendileri de bfllyorlırd• 

ki, Kateıin Mlhaolovna lmpı· 

rator ikinci Alekaandr'ıo siy•· 

set 'fe meslep;lne tamamen h•· 
kim olmuştur. Bııbaıa kaldık· 
ları geceler, sade sevda ve mo· 
habbet ile değil, fakat çarlat 
Rosyası için met'om bir hGrrl· 
yet plioı hazırlamakla meogol 

olduklarını bllkmedllmlııil 
• 

• • 
Grandakler, grandaklere tabi 

ve Raya'nan latlbdad ldareel 
altında kalma1ından istifadesi 
bClyük olanlar Roeya'da meşruti 
bir idarenin teıılaloe herhangi 
bir tekilde olorea olıon tarafıat 
olımazdılar. Oolar için bOtGO 

- Sonu Var -
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p Son Dak.fik.a: 

Habeşler Şimal Cephesinde Italyanları 
JJJ 150 Kilometre Ric'ata Mecbur Ettiler -Ekserisi Trahluslu Müslüman Olmak üzere 6000 Esir 

Aldıklarını Söylüyorlar 1188 Italyan Zabiti ölmOş 
Ietınbul 24 (Ôıel) - Adlı·Ababı'dın gelen haberlere gôte Dtısle clT1rındı. Italyan ordoları 

ile Bıbeı orduları ar111adı kınlı bir muharebe olmoı n bu muharebe Hıbeı'ler lehine bltmlıtlr. 
!g1t 1.1ylıt •eren ltılyın'lar 150 kilometre geri çekllmeğe mecbur kılmıılardır. ltalyınların, çoğo 

'I'nblaı'la mftılftmın olmak ftaere 6000 eılr •erdikleri blldlrllly~r. 

rol 
ep 
\at 

Adlı·Abıbı 24: (Radyo) - BDtftn eli ıllAh tutıntar1n orduya iltihak için cepheye gltmeal 
•e balkın bomb1rdımın korkaıu ile oehrl terketmlı balunm11ındın timdi Adlıı·Ababa bombootor. 
Ecnebiler dokuz ecnebi elçiliğine lltlcı etmlolerdlr. Yanın elçlllğt550ve Fraa11z elçtllgll400ecneblyl 
lılmıyealne ılmııtır. 

Roaıı 24 (Rıdyo) - A
0

frtkı harbi batladıgındınberl ôlen zabitlerin 11y111 11881 bolmattur. 

le• 
b•· 
eo· 
trl 
gl 
ın• 

Numan Rifat Bükreş'e 
Hareket Etti. 

Bnyok elçi Avala ajansına beyanatta hulun· 
do, prens Pol tarafından kabul ~dildi 

:BBelgrad, 24 (A.A) - Anlı yld etmekten bııka yapıcıgı· 
&jınıı bildiriyor: mıı blrıey olımHdı. 

TftrJdye dıı leleri bıkınhğı Dan Nıfp Prenı Pol tara· 
laO ~•nel ıekreterl ba~4n Belgrıd· fıadın kabul edilen bDylk elçi 
ot· dıtı BDkreı'e m6tnecclben ha Namın Menemencloglo Bel. 
ve teket etmlotfr. grıd'dı baUln 111111 mıbfeller· 

alll Bo ııbıbkl Polltlkı g11eıe1l de boıuli bir eb11mmlyet n 
bit 'l'Grk b6yftk elçisinin bllb111a çok ı cık bir hGın6 kabul Ue 

ho~asltr mee'eleal hakkındaki karıılınmıttır. 

Japonya 
Boğazlar mes'elesini 
konuşacak konteran· 

sa iştirak edecek 
Tokyo, 24 (Radyo) - Dıı 

leleri bıktnı M. Erlıı, jıpoa · 

yı'aın Ankıra elçlılne çektiği 

bir telgr.Ctı, boğ11lar mee'ele · 
ılnl tetkik için aktedllecek 
ol1D koaferanıı jıponyı'nın 
lttlrak etmege tmıde oldoAanu 
hlldırmfı n keyfiyetten TOr· 
kiye dıı bıbnhgının haberdar 
edUme11lnl emreylemlotfr. 

btr beyınıtınt neoreımektedlr. -------=============--------
Numan Menemencloğlo ba be· Vaziyet aeikirdır!. 

no Yınatındı ıynl samında iki 
80 

bGkftmetln dfttftncelerl .e me· eli 
lOdları ar11ındıkl tam mat•bı · o O 

ıh ~•ta da ıebarlı ettlrmlıtlr. Bo· 
ti' lııtmrın 'en iden 11kerlleıtlrll-
1ııa lbeıl mea'elealnln lnklfa hık· 
yı· ~'ada buıle Tcırk b6yftk elçld 
pe "- cnabı nrmlttlr. 
44' - Meıı'ele normal bir tındı 

1takltaf etmektedir. Mıldmunoı· 
dıar ki blkdmetlm Lo11n moı · 
~tdeılnl lm11 etmlı olan b6· 
1G1a dnletlere bir nota yollıyı · 
tı~ bo~ıılar mokanleelnln ta· 
~ilini lıtemlttlr. Ba lı için top· 
~bıcak olan konferansın ae 
latnın n nerede içtima ede· 
~~al daha bllmlyoraı. ~Fıkıt 
~ konferanı yalnız boğHlar1n 
~Yrl ııkerllgl fejlml altındı 
Grktyenln ~11rasl emniyetini 

\!bin dôrt bllyOk dnletln ele· 
"1 fakat ayni 11maadı Lozan 
\Gıakerelerlne IHlrak eden 

•· '•tın dnletlerln de lttlrak 
fp· ~llyeceklerlnl Gmld edlyoruı. 
ıe .,lı, ben Ankırı'dın ayralmas· 

~ enel So•yetler btrUglnla, 
YClk Brltınyı'nın •e Yanı· 

~t•n 'an tanlbkAr y11ılarını 
~lbıetsk. Diger memleketlerin 
\ •ynl tarzdı cevıplırını Yer· 
\~ten hılf kalmıyacaklırına 

l11tm. 

fto meselede Yogoılavyı'nın 
ta b.reketlne gelince: Bonon 
~~•nda yalnız bııbıkın M. 
YıdlnoYlç'ln ncftrule Belgrad 

•· ~ '1111etlnln cnıbınıu TGrk 
•· 1 tıt tanlb eder mahiyette 
l· \ ~ıaı kaydetmek ııuretlyle 
k· im yanımdı gızete mftmeı 
o· 

1
etlac yıptığı beyanatı hı . 

ıt '••ram. 
rl· ~il eı11eo h•~kı tftrlG ola 

ı. ÇGnkO Balkan antanta 
-da doıt n mftuef lk mem 
tlaılz ar11ındı bir mGttef lk 

· derece kunetll olor11 lın · 

ol 

Ce111la da ıynl derecede 
~t 
etıı olur, hlNJ mevcut bu · 

"-•lı:tadır. Memlekealmlı ara. 
doat mllnııebetler aıaara 

te ah nar lıe böyle bir Ya · 
'tte Belgrad'da blrlblrlnlo 

rnenfaatlu ftıtilade noktıi 
tl•rımı,ıa mulıbllkıhaı te. 

Avusturyanın Asker Top· 
laması Tesir Yapmadı. 

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

Sen jermen Muahedesi Çiğnenmiş 
Demektir. Pr.otestoya Bile Değmez! 

Londra, 24 (A.A) - A•o11 
ıarya hftkdmetlaln 1915 llD• · 

fından 60,000 genci ıllAh ıl · 
tanı çı~ıracagı hakkındaki hı · 

ber, borada hayretle kırtılın · 

mımııtır. G11eteler bunun Sen 
jermeo moıhedealnlo kat'i ıu 
rette 

0 
lhlill : demek olıcagıaı 

teıbhle iktifa eımektedlrler. 

Deyll Telgraf gueteel moa· 
hedelerln bu yeni ve açıktan 

açığı lhlAllnln takbih edilmek 
llzımgeleceğlnt yazarak diyor ki: 

Eıkl Tuna impıraıorloğonun 
Tlrlııl olın devletlerin yaptığı 

proteıtolar Vlyını'dı oldukça 
kabı bir ıurette tecıhGI edil· 
mektedlr. intizar edilecek olan 

yeni protesto dı ayni moıme· 

leye maruz kalıcakhr. loglllz 

ef kAr. umomlyeıl bu le bak· 
kında ıoğok •e objektif bir 
klrar •erecektir. Varlı devlet· 
ler 17 ıene sarfında mnktle 
rint 111ğlamlamık lmklnını bol· 
muılardır. Bunun için AYoıı 

cor11nın mecbari 11kerllk biz 
metinden pek te korkuları ol· 
mıyacıktır. Moıhedeyl imza 
etmlı olan detletlerln yalnız 

ıeklen protesto ile iktifa etmeyi 
mllnaalp görecekleri mohte· 
meldir. 

Vlyını, 2!İ (Radyo) - Bir 

ı--
Taze · Temlı · Ucuz illç 

Eler türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZ1\,NESI 
Bıedurık 8Dyftk Salepçi 

ollo hını kare1111nda 

kouferanı •ermek lçln Roma'yı 
giden A mıtaryı bııbıkanı M. 
Şuınlng buğln Vlyana'yı dön· 

mlttftr. 
Londra, 24: (Radyo) - A•oıı 

toryı'aın Sen jermen muıbe 

deılnl yartm111 Ye ııker topla · 
m111 meıı'eleıl pa11rteıl glnO 
avım kamaraeındı görDoGle · 
cektlr. 

Yangın 
Dan gece 111t 24 de Par· 

mıkklpı'da çukur hanı içinde 

terzi lbrahlm'ln dlkkAnındın 

ateı çıkmıı n İlfılyenln ye 

tlımeılle az bir Z1man ıonn 

ıöndGrDlmDıtOr. 

lzmir Tramvay ve 

Elektirik Sosyetesin· 

den: 
Bundan böyle ııoııyet~mizee 

yalnız ıayaç ıefalyılarının de 

ğlotlrllmeıl temin edlleceğl abo· 

nelerlmfıce bilinmek ilzere llao 
olunur. 

Soıyete bu tol üzerine aala . 
mımıkta oldoğondın abonele · 
rln tıblolarındıkl ıefalyıları 

yı kendileri nyıhut elektlrlk· 
çiler tarafından değlttlrlleblle · 

cektlr. 
Abonelerimizin, tabloların· 

dakl 11falyalaranın te&lillt eema 
larında gô11terllen ımpeuja gô 
re olm11ına dikkat etmeleri 
Jbımdır: Arzu ettikleri tık· 
tirde enıtıltıöı lerlnden bu 
haptı mıltlmıt lstlyeblllrler. 
Maımd lb, ıleltde l!ıbu 

mahiyetinde olmık lıere •e 
ıoıyetemlı için hiçbir meıı'ull · 

yeıl mlte11mmln olmakıı•ın 

lzmlr birinci icra M. dan: 
Hacı muııtıfa Ye fatmı mG· 

nevverln emlAk ve eytam ban. 
kaııındao ôdftnç aldığı pırayı 

mukabil ban.kay• ipotek eyle 
dl ğl lımlrde blrf ncl kordonda 
:l70 eıkl 220 yeni •e 241 atik 
no. lu 480 arıın miktarında 

olan bu eve kapıdan girilince 
bftyftk bir 11lon, 11ğdı _ •e kır · 

eıda iki bayık odı, arkı ta. 
raftı bfr l11p~nç, bir bımım 

mıbellt, bir motbak, çamııır · 

lık bir helt, daha ileride bir 
motbak bfr odı ve bir kiler, 
ufak bir bahçe n bahçede hı· 
TOi ve muhtelif ağaçlar olup 
157 no. lo bir kıpı tle ikinci 
kordona çıkıl•r. Ondôrl ayık 

merdhenle çıkıbnca bir korl · 
dor, iki odı mncattor1 bu kı· 

ıım orta kıttar, on ayık mer 
dlnnle yobrı çıkılınca 11lon 
Ye dahilinde 6 oda bir bınyo 

bir balkon .e heli n orta kat 
odılırın dıtft tamamen taraça 
•e bir merdl•enle orta kıtı 

inilir ve kordona n11ır bir bal· 
kon da mncat olup 13000 
Ura kıymetinde olan geçen ıe · 

nekl ııatııı 2280 numaralı kı 

DODI tetf ikan geri bırakıldığı 

hılde birinci ıene tıkıltl ~mD · 

'"ıyyen ndeıılnde ôdenmedllln· 
den bu hDkftm ortadan kalka · 
rak nln yeniden mftlklyetl açık 
ırtarmı ıorettle .e 844 nu · 
m1rab Emltk ve Eytam ban· 
kaıı · kanuna mucibince bir de · 
fayı mahıoı olmak oartlle lf· 

tarm111 2 · 6 · 1936 Sıla 

gtınft ıaat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak ftıere 30 g6n 
mGddetle 11talığa konuldu. Bu 
artırma netlceelnde 11tı1 bedeli 
ne olureı olt~oo borcun ôden 
meal tarihi 2280 numaralı kı 
oanon merlyete girdi ğl tarih· 
ten ıonraya m611dlf olmıaa 

hıeeblle kıymetine bıkılmıya · 
rak en çok artıranın ftlerlae 
lbıle1i yıpılıcıkıır. Sataı 844 
noruıralı emllk n eytam bınkııı 
kaanaa blkGmlerlne gôre yıpı 
Jıcığındın ikinci artırma yok· 
tor. Sataı peoln pıra ile olup 
m6ıterlden yıla•• yftıde iki 
buçuk delllllye m11rıfı ılınır. 

ipotek uhlbl ılıcıklılırlı diter 
ılikadarlırın ve irtifak hakl.ı 

aablplerlnln gayri menkul ize 
rlndekl bıklıranı boıoılle fala 
n maıırıfı dalı olan iddialı· 
rını lıbu ilin tarihinden ltlbı · 

ren yirmi gGn içinde enakı 
mGıbltelerile birlikte memurl · 
yetimize bildirmeleri lcabeder. 
Akli halde hakları tıpa ılcl · 
lince malum olmıdıkça paylat 
mıdan hariç kalırlar. 19 5·936 
tarlhlndnn itibaren eartname 
berkeıe açıklar. Tıllp olanların 
yGzde yedi bçuk teminat ık· 
çeal Yeya milli bir banka itibar 
mektubu ve 34 18803 doııya 

uumaraılle 1 inci memurluğu · 

na mlrac11tlara ilan olunur. 
1059 

H. le. No. 18 L 

a11ğıdıkl mıhlaıatı verlyoruı: 

Sayacın amperajı 

3 Amper 
5 .. 

10 .. 

Tablo ıııfılyaları amperajı 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaaları 
Met. M •· 11t. ıl. komlııvonundan: 

l - Her bir metresine biçilen ııderl yetmlı bet kuruı olın 
40000 llA 50000 metre yeril malı çadır bezi kapah 
zarflı ıhnacıktlr. 

:;,~ ıırtnımeıfnl yftz ıekeen yedi boçok koroıı1 almık Ye 
örneği gôrmek lıtlyenler bu gGn komisyona gelmeleri. 

3 Ekelltmeılne glreceklerlo kanonun iki •e ftçOncG mıd· 
delerlnde y11ıh n11lkılarlle 28 l 2 lira 50 kuroeluk te· 
mla1tlarıuı teklif mektnplırlle beraber ihale gi1nG olan 
o ·Mıyıı· 936 ııah gOntl aut 15 ten en az :hır Hat 
enet M. M. Veklletl 11tan almı komlıyooonı •ermeleri. 

1024 19 25 30 2 

Mıt. M•. 11t. ıl. komlıyooondao: 
l - Ciheti ııkerlyeye ait Yenlkale'de mncat biden, otomo· 

bil IAıtlğl, dikit •e foto mıklnaları motGr akumı gibi 
muhtelif 995 kalem kGhae eıyı p111rltk ıoretlle ıatıla · 

caktır. 

2 

3 

ihalesi 27 ·Nl11n· 936 p11arteıl gftaft uıt 10 da Yeni 
kale'de mtlteıekkll komlııyoadı yıp•lıcıktar. 
Mılıemenln tıhmlo edilen meomo tatarı 600 liradır. 

i - Teminata monkkate ıkçeel 4ı5 liradır . 
5 Şeraiti ınlımak 9e ~ıyıyı görmek lııtlyenler her g6a 

tıılıdı Mıt. M •. tıtın alma komlıyononı •e p11aalıl• 
lttlrak edecekler belli gln •e Halle Yealkale'de komlıı · 
yona mGrecaatları. 1016 18 11 23 25 

Mı. MY. 1111. ıl. komlıyoaundın: 

1 - Bir metresine biçilen ederi beıyftz elli koraı olan dört 

2 
3 

llt beı bin metre blkl gabardin kumıt kıpıb aarf lı 
ekllltmf!ye konmoetor. 
lbaleıl 2 ·May11· 936 camarteıl gGnG .. at 11 dedir. 
Şartaımeıl otoı eeklı koratı llııt. M. Veklletl Mtınahaı 
komlııyonondın ahnır. 

Eblltmeye girecekler 2062 lira elli karaılak temlnıtı 
monkkıte mektubu nya mıkbularlle kananaa iki •e 
ftçftncl mrddelerlnde yuılı belgelerle birlikte teklif 
mektnplaranı lbıle Mıtladen bir 1111 enel M. M. Ve· 
ktletl 1atın ılmı komlıyonona nrmelerl. 

987 16 21 25 30 

Mıt. MY. At. al. komlıyonundın: 

1 - Han kıt11tıaın kıpı la sarf la q m6nıkı11da balan•• 
65000 kilo ekmek ihtiyacının beher klloınna •ertlea 
on bir knroı yetmlı dokoa unıim llıt komaıınlakca 

pahalı gGrftldGgGoden p11arhklı Mtın ıbacaktır. 
2 lhıleel 28 ·Nlıan· 936 ula gGnG uıt 11 de kıtladl 

Met. M•. ut. al. koaılıyonundı yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tatfl 8125 llradır.f 
4 Teminata mo•ıkkıte ıkçeıl . 609 lira 88 karaıtar. 
5 Şarıaımeıl :ber - gCla komlıyoncla gGrGleblllr. 
6 l11ekliler tfcarer od11ında kayıtlı olduklarına dair Hılkı 

göıtermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye lıtlrık edecekler 2490 •yılı kanunun iki 

n ftçlnc6 maddelerinde n 11rtnımeılnde yasıb veılkı. 

ltrı n . teminata moHkkaıelerlle birlikte ihale uıtlndea 
enel komlıyondı hasır bolunmıları. 1072 

Izmir liman işleri umum mndor-
loğonden: 
ldaremlse ıh olup lzmlr limanı 11hlllnde Mendirek ftlerlad" kAln 
n 1000 lira bedeli ıabıklJ l nomarıh kômtlr deposu Ye PaM. 
port npor lıkeleııl Oıerlndekl 180 lira ııbık bedf'lll bftfe birer 
sene mOddetle icara nrlleeeğlndtn 4 · Mıy11 · 1936 tarihine l4'· 

eadftf eden paaırteal «ftnft 1111 on beıte lzmlr Jlmın itleri ldı· 
reılade mGdlrleı encftmenlnde ıçık artırma ıuretlle mftlayedell 
icra ve tıkarrGr eden bedeli haddi llylk gör41dGgl takdirde 
lbaleıl icra edileceğlnden talip olanların ytbde yedi boçot he· 

11blle depoılto akçalarlle beraber mezkur eacllmene mllrıcaıt 
eylemeltrl illa olanor. 990 16 19 22 25 

Akhisar Urbaylığından: 
Bedeli keıfl 890 lira 48 korno olın belediye parkında 8X 21 

metre çnrllmlıtndekl 11h•dı Marmara denlıl biçiminde beton· 
ırme bir havoı yıptmlm11ı lol 21 gun mDddetle ve kapıh urf 
uııollle ekllltmeye konolmoıtor. ihale 11 mıy11 SJ36 p111rteel 
gllnft 11at 15 ıe Akblıar orıyhğındı yapılacaktır. llteklUerln 
11rtnameyl atmık ve pty ıGrmek ftzere urbayhğı beeYormıları 

llAn olunur. 21 25 29 3 1035 

iz mir vilayeti Defterdarlığından: 
fzmlr'de Şerafeuln bey cıddeılnde 5 numarada piyano maıl· 

llmllğl yapın Ells tarafındın 931 tak•lm ıeneal maamelAtını 
mllbeyyla defterlerin ibraz edilmemle olmıhndın dolıyı 932 
mıli yıla için tarholanın •ergl11lne yftlde 20 nlıbetlnde 12 Ura 
7 kurut 111m yıpılmııtır. Kendlıl ltalyı'dı bolanmı111 bıeeblle · 
tebliğ makamını kaim olmak Gzere keyfiyet illa olunur. 1071 

ıı Amper Istanbul üniversitesi artırma ek· 
6 M 

15 .. siltme ve pazarlık komisyonundan: 
Şirketimiz Myıçları ımperı· 

l - Bedeli keef 1 35696,25 lira olan haytanıt Ye nebetat 
jının ııyıçlar ftıerlnde perçinli 

enııtltftlerlne yıpılıcık mobllyeler kıpalı zarf uıullle :ekıılltmeye 
bulanan ufak le•ha n~erlnde konmuetar. ihale 14ı.5,936 prroembe ııut J 5 te rektôrl6kte yıpa· 
gôıterllekte oldo~one ıbonele · lıcaktır. Ba lee alt t1rtaıme Yenlre 178 korat1 rektörUlktea 
rlmlıln n111rı dlkkıtJnl celb· ılınır. 

ederls. 2 - Ekelllmeye glrebllmek için 2678 liralık ilk teminat J•· 
D•h• slyade emin olmak tırmılırı Ye 5000 llrahk mobllye lal yıpmıı Ye biıut f11brlkı 

için ıbouelerlmhr: 11Akad1r ıer· Hhlbl oldoklınnı dair btınbol bıyıadırlık dlrektörl8j6aden 
•l11lerlmlıden de bu beptı ma ktğıt almaları lhımdır. hteklller o gln .. ı 14 le tekllflerlDI 

16mat alabilirler. D. 5 rektGrl e term ol-1!+.rl•~ı-••~ 
e e artnt v•-· .. ~-.••••• .,., 



W.F.H. VANDER 
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1'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
-DEUTSCBE LEV ANTE LINIE 5 
Al~şehir BanliaSı : -·-- - lımlr şekerciler çar§181ada 20 oamuıdakl lmıl4thaneml Iz 

mir Eski Bitpazarı Suluban charında 1 numaraya naldeUI· 
@imden 1ayın mOoterllcrimln af parlolerlnl yeni adreılme nr· 
melulnl aaygılarımlı blldlrlrf m. 

nANGORA .. nparo 28 Dl· = 
Hnda bekleolyor 2 mayın ka · ~ 1 Z M 1 R Ş lJ B E S 1 

ikinci Kordon Borea Civarındaki Kendi Bloaeında 
--

dar Anvere, Rootterdım, Hım· ~ 
borg ve Bremen için ydk •la = TELEFON: !2383 --___ .... -

Giizel lzmir biskiiviı fabrikası .~alıibi l~tanbullu cıktar. 

~sAMOS .. vapuru 6 mıyıata 
beklcolyor, Anver, Bımborg 

ve Bremenden yok çıkıncaktar. 
.. ANDROS" npuru 12 ma· 

yuııı bekleniyor, 16 mayısı 

kadar Anvere, Ronerdaoı. Hım· 
burg ve Bremen lçlo yük ala 
cakıır. 

ARMEMENT 8 . SCBULDT· 
BAMBURG 

'"NORBURG,, v.pora 4 ma· 
yııtı bekleniyor, Anvera, Rot· 
ıerdam, Hımburg ve Bremen 
için yok ılacıkt•r. 
AMERİKAN ExPORT LlNES 

.. ExB1BlTOR" vapuru 20 
may111 doğra bekleniyor, Nev· 
yor.k için yak alıcıt . 

SERViCE MARlTlME LlNES 
"DUROSTOR,, Hpuru 11 

mayııta bekleniyor, Köatence, 
Sollna ve Gılaç için yak ılı · 

cıktır. Ayni zamanda aktarma 
ıaretlle Belgrad, Badıpeoı, Brı · 
ılllan ve Viyana için yok 
ılacaktar. 

SPANSKELINJE OSLO 
.. BOSPBORUS,. motGrG 9 

mayııtı bekleniyor, Y. afı ve 
İıkenderlye için alacaktır. 

V ıparlaıın letmlerl gelme 
tarlblerl n nnlua tarifeleri 
hakkındı bir taabbftde gfrltl· 
lemes. telefon No. 2007 2008 

fi"'ratelli Sperco 
\' apur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIB 
KUMPANYASI 

0 GANYMEDES,. .. para 20 
•l1a11daa 25 nlıanı kadar AN· 
VERS, ROITERDAM, AMS· 
TEROAM Te BAMBlJRG il · 
mantarı için yak alacaktır. 

••ULY~SES npora 1 mayıı· 
ta gelip ıyol gGn BURGAS, 
VARNA •e KÔSTENCE llmıo· 
tarı için yak alacaktır. 

°CERES,. Yaporo ' mayııtı 
gelip 9 mıyııta ANVERS, ROT 
TERDAM, AMSTERDAM .,., 
HAMBURG llmıolarıoa harr· 
ket edecektir. 

SV ENSKA ORIENT LIN1EN 
11VJNCALı\ND11 moıörll SO 

nluncla gelip ROTIERDAM, 
BAMBURG, ( Doğra Bremen ) 
COPENBAGE DANZIG, GDY· 
NIA, Te ISKANDaNAVYA ll· 
mınları için yftk •lacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
uPELEŞ., .. puro 12 mıy11· 

ta gelip 13 mayııta PiRE, 
MALTA n BARSELONE il 
maolanna hareket edecektir. 

Yolca Ye yftk kabul eder . 
lllndıkl b1reket tnlblerlle 

onlonlardakt deglolkliklerdeo 
acenıa meı'ullyet kabul etmez. 

fı'ula tafeUAt için ikinci 
Kordon'da Tahmil n Tahliye 
bln111 arkuıoda Fratellt Sperco 
••par acentahğıaa mllracaat 
edllmeel rica olunur. 

Tele. 2004 . 2005 · ~663 ----------Olivier vEŞDrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Ceadell Bıo, Birinci Kordon 

Tel. 24'3 
THE ELLERMAN LINES LTD 

•,TBURSO.. nporo nlean 
lptldaıında Lherpol ve Snn 
ıeadao gelip tıbllyedc balo 

nacak. 
NOT : V6rat tarlhlert, ,.. 

purların lılmleıl n anlan Gc· 
retlerloln dcğlılkllklerlnden mee 
ullyet kabul edllmu. 

E HertürlO (Baukn ve Komisyon) Muanıeleleri Yapılar. = _ M d ş 

1 
Vadesizlere % 4 _ 

E CV U8l art arı: A!tı ay vad«=liy~ % 5 = = Bır sene vadelııe % 6 faiz .-erilir. -- -
E: Zahire, azam, incir, pamuk, yapak., afyon vesaire komlsyoncoloğo yapılar . Mall.r geldi -
- ~inde sahiplerine en m4ııald ~eralde nanı •erlllr. = 
• n 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı• 

' 

.. 

.., 

NCA 

lsmail Hakkı 

f 1111 içki Alıp Satanlara 1111
'\ 

- = =: Nıızllll .Madran rakı fabrlkaaa bir ıene enet son ılıtem ES - -5 Qzerlne ıeelaatan• yentltmlt bo ıuretle içicilere de 11bhf H · S: = :::: 5 kı termekte bulunmooıur. Vaktlle lmalAtın kafi gelmeme· ES 
E: ılnden mal nrllrolyen Aydın, Umurlu, Kar1pınır, Reoadlye, ES - -5 Sôke, Mille, Mo~lı, Bodrum gibi yerlere de mal 'erilecek· ES 
E5 tir. Iekonıolar •tığıdadır. $ - -§ 96, 49 190 koruoluk tloelerde yGıde 20 lıkonto nrlllr ~ = 29, 21 c c c ıs c c ::: == = == 7 2. 38 c « c 20 « « = - -- -= 22 ~ c #, 14 « « == s 16 c « 16 ~ c sa = :::::; e Bot etoeler Naılllt teıllml 25 notilltre 3 koru,. ılınır ES = c « ıs c 2.s c c :::: == 10 1 7" :::: = c « 4 ,., « « == 
5 NHllll'de Madnn mağaz11anda kıhve 100 konta banı § 
~ mQmaell bakkaliye eoyan da çok ucuz nrlllr. ES 
~ Aydın depomuz açılmıotır. Aydın bnıllıl bu yerden lb· ~ 

~·.... /~~ s tlyacıuı temln edebilir. Aydıopılaı karoııında No. 64 §i 
5 Madran mağaun 'e rakı imalithaneli eahibi !l5 

~)_.,/ iınnt lll lllll lll l lll llllll lllllllllllllll lll il lllllll il Lfl tf i llllHllllllllllH ıntul 
' oJlıur 

Jeı 1 .& ... rca Ol l .cı A N t.< .,,.-:] •11111111111111111111111111111111111111 D o n o R 1111111111111111111111111111111111111111 -....---------------! Operatör Arif Yurcu 1 - ...... 

IHS~N 
KLİŞE.~E MOHOR 

- ........ 
~ Merkez Hastanesi Operatfirn ~ 
5 81111lırıo1 her gllo 15· 18 e kadar ikinci Beyler aokagı §i 

1
'!JJ 5 TGrk mGsayede salonu kıroında 78 N.la muayenehıae· ~ 
11A , = ılode kabul eder. Telefon 33~3 :::::: 

..y~w ~ . İill l IUllllll lll il il lfll l il il il il l l l il il il l il il il il il il llllf il il il lllll llllll il il il il llf il l l llllHll l lii ATOLYESI 
BELE O 1 YE C İ VAR İ - L İ M ON C ULAR ÇARŞIS ı N~2 A.lllft1l.17'1- 111111111111u11111111111111a. Doktor ~111111111111111111111111111 

~~ ~ A. Kemal Tonay 1 
E Baıeriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar mütahwsl.$ı ~ 
5 Dumahane iıtaeyona kar1111ndaki dibek eokak baımda 30 11yı• ~ = b e• Te moayeııehaneainde Nbab aut 8 dan akpm ıaat 6 a kadar ~ 
5 ba1talann1 kabul eder. ~ 

;:::::.::;:~~WiiJ1iJ =: Mdracaat eden haıtalara yapılman lbımgelen 1&ir talıliltt 'e ili 
~s.~r-~ = mikroekopik muayeneleri ile 'eremli haıtalara yapılmuına ce'faa p il 
~~~~.., i11İıı

1

1İttııİİlıimiıİİİIİuİııımiıiİIİÜİliiİİ1İİıÜttİıımİ;:::: ~::;·ııııııııııııi 

Yeni çıkan çitte ispiralli 
~IETALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
'Bu lambalar emsallerine ni$beıen yüı.de 

20 daha az sarf iJaılıdırlar. Bunıı ay sonun· 
tla ödeyeceğiniz ilk fatura ile kolayca anlı· 

yacaksmız. 

M. Tevfik Baykent 
Elektlrlk, telefon malzeme depoııu Ye 

Slemene fabrikaları mOme&11ll 
Pı•ştemalrılur 7i-79 Telefon .1.1.12 

lBağcılık Enstitüsü Direktörloğon .. 
den: 

l - 2796 Ura 31 kuruo ketlf bedeli Bığcıhk enıtltdıcı d.,. 
nrme bağında yapılacak bina 16 nl11ndan itibaren ıçık 
eksiltmeye çıkaulmıohr. 

2 - Ba loc alt ıutnıme 'e projeyi garmck lıtlyenler Bor· 
navada baRcıhk enıılttıaa madarıogone bıo•urmılıdır. 

3 - !hale 30 nlaan peroembe gGoft 111t 16 da Barona bığ· 
cılık enetltGsQodekl komlııyonda yapılacaktır. 

4 - Bu lıe ah yGzde 7,ö monkkat temlnıtıo mıl 11odı~ıo• 
yatııılmaın gerektir. 

G - lııtekllleıln 2490 numarala eksiltme kanonuna göre baJ 
tol yapablleceklerlae dair nafıa mGdflrlftğftnce muıaddık 
ebllyeınamelerlle birlikte mezkur 111atte h11ır bolun· 
maları. 16 21 25 30 989 

Devlet Oemiryollarından: 
Ctnel ve .Evufı Miktar MuHkkat 

teminat miktarı 
Donyağı 3500 ktlo 105 Lira 

Balada enaf 'e miktarı yazılı Donyığı 4,5,936 tarlblo6 DJo· 
eadll p11arte1I gftnO Hat 15 te p11arlakla Htın ılınıcakllr. 

Pazarlık Baamabanede 7 inci ltletme mftfettlıll~I blnıııod• 
yapılacaktır. ltteldllerlo ma•ıkkat ıemlnatlırı lle ayni güo ıı•1 

15 ıe kıdar komlıyon relılf~loe maraeaatları UAo olunur. 
Şartname komlıyondı garGleblltr. 1068 
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