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ltalyan'lar . 

Adis-Ahaba'nın Düşmek üzere 
Olduğunu Söyliyorlar. 

Bir Tütün . Sirl{eti Teessüs Ediyor • 
Fransız seçimi, kabine ve siya
set üzerinde de tesir yapacaktır 

Belki De Zecri Tedbirlerin Artı
rılması Cihetine Gidilecektir. 

-----------------------1 .. -----------------------
K om On is t le r i o Muvaffakıyeti Dikkat Uyandırdı. 

Pari11, 20 (Radyo} - Fraoeız 

~azctelrrl, bf'n0z ikinci intiha· 
bat yapılmamıe olmakla beraber 
tlmdiden Hziyetlo yeni blr kı 

hine lcıb ettirdiğini yazroeğa 

bışlamı~hırdır. 
"Yeni kabinenin ya bfitOo 

fırkaları temeli etmeel, yabud 
Uadilnl moderelerden mftrek· 
keb olmuıl nyıbod eimdlkl 
tekilde kılmıteı lcab edecektir ... 

DemektP.dlrler. 
Parlıı, 28 (A.A) - Ga; ete 

ler ııeçlmlo birinci toru neti 
celul ile bllbaseı m"ıgol ol 
IDıktıdırlır. Ecbo De Pırls 

komQolst pırılıloln monf fıkl· 
yetlerlnden babseder~k Parla 
Ve clnrındı bu partinin bOyilk 
ınuvıf fıklyetler kazaomı~ ol· 
doğunu, fıkat vilayetlerde hıl 
kın komlnlet partisi hOcomla· 
rıoı olddetle mukavemet eyle· 
lemlo olduğunu tebarftz ettir· 
lllektedlr. 

bugftn mllletto loslzlerlo çoklu· 
ğundao Ye ekonomik buhranın 
gt>olşllğlodf'o dolayı doyduğu 

memnunlyetılzltğlo bir ifad~ıl 

oldo~ono bildirmektedir. 
Rom,., 28 (Radyo) - ltılyao 

gazettlerl Fransıı loıibıbnho· 

dan başmakalelule bıh11etmek 

tedlrler. Bu intihabat netlc11 
ıılolo ltalyan-Bıbet mea'ele. 
ıılolo bılllnfl de tesir t.deceğlnl 
ıöylemektedlrlcr. 

Franıız lntlbabatanın ueıicc1l 

ya lıalya - Bıbeı lhttlifıoıo 

Frıa11z - lıılyın doııtlok kld

roso dahilinde diplomatik yol
da hallini temin edecek, yahut 

Fransız i>aşı·ekili Alb11r Saro llogillz ılyaeetlnln 'galebe.dol 

birçok NHyooallst namzetltrlo mucip olacıktar. 
muvaffak olamıyacagıoı zannet· Trlb6na gazeteıl: 
mekte ve fakat bu monf fakl· .. Franııa lntlhıbatıoıo ıola 

yetslzllğln geçen pazar gOnO. meyil llôylenmekte lıe de henCız 

keıınılao munf fıklyetlerle te· - Sonu 5 inci salıijede -
ldft edilebileceğini yazmaktadır. ------

Mıtln gazeıeel seçimin birin· Romanya kralı, 
Joor gazetesi ikinci torda el turunun nrdlğl neticesinin 

General Graçyaoi büyük elçimizi 
• kabul etti 

Vehip p aşanJn Hınden- Blkr•ı. 27 (A.A) - Mene 

b 
nemencloğlo bııhakan Tat•· 

u rg Cephesini Aşamadı reeko'yu öğleden enel ziyaret 
etmh ve öğleden ıonra yanın · 

Londra, 27 (A.A) - Muh 
leUf membalardın gelen hıber 
lere göre elmal cepbeılode hıl 
}ın ordusu Adle Abıba istika 
illetinde ileriye doğru bogQn 
harekete baalamıştar. Bu kmmdı 
llıbea'lerln na11l bir mukave 
lnet göıt,.reblleceklerlnl olmdl· 
den tesbh lmkAoı yoktur. Bu 
cihet ancak birkaç gfto eoor• 
belli olacıkıır. 
c~nub c,.pheeiode ise general 

Grulaoi ordusunun taarruzu 
V toblp Paşıoın tesfı eımfo oldugu 
F.ltndenburg müdafaa hattı öoilo 
dt: beoilz belit ba~ı. hiçbir mn· 
Vaffakıyet kızanımamıotır. 

lıalyıo tebliği reamlleri kaç 
8<iodı1r ıQren şlddetlt ıaarruzlar 

""tlcrılod~ ancık bazı mevzii 
rnu,affakıyeıler kıydctmrkıedfr. 

! da TiUUesko olduğa halde kral 

Veııİ/> puşa 
Öyle ınloşı!ıyor iti lıalyao•lar 

l .. abeı:ı'lerlo lllndt>obur~ bıtttını 
kolay kolay ıışamıyacıklardır. 

tarafmdao kabul edllmlaılr. 

Bokref, 28 (Rıdyo) - Bil· 
kumetlmlzln boğızlarıo tahkimi 
bıkkıodakl ook:tal nazarını Ro 
manya h0k:6.met erk&oıoa izah 
eden Ye kral Kırol tardındiiD 

kabul olooıu dııbakaahk genel 
ııekreterl Nomın Menr.mencloğlu 

BOkret'ıen V areon'y• hareket 
etmtıttr. lstuyond• Romanya 
başh•kanı ve dıtbıkını namla 
rıoa oğurlanmııtır. 

BOyilk r:lçlmlı, Mayıs ı n bl 
rlncl giloQ Moskou'da bulona 
crak n 1 Mayıs Ru! bayramında 
bOlı.umrtlmlzl t«'msil ~decektlr. 

l"ürkkuşu için 

hazırlıklar 

Mısır 

Kralı Fuad öldü. 

Yeni kral geliyor. Ana 
yasa karışık bir hal j 

alacak! 
Kahire 28 (.Rıdyo) - Kral 

birinci Fuad t1lmftttlr . 

Kral Fuad lemıU pıeıoın 
oğludur. Ctze'de 1868 eeueeJo. 

de doğmuoıor. ~nılıh Meh· 
met Ali paşa ıGlAleslnlo do· 

kuzuocu bükOmdandır. 
Cennrrde tıbell etmle hal· 

yan Torloo 11keri akademlslo· 
de de bıabetl etmletlr. 

1923 ıe Mısırda çıkan lbtll4l 

Bir gazeteye göre Fransa, 
lııgiltere'ye yanaşmaktadır 

Fransa; Italya ve Ingilte
re'ni n Arasını Bulacak. 

M. Mussoliui Teklifleri Reddederse 
Fransa, lngiliz Siyasetini 1'utacak! ., 

Gzrrloe bir kanunu eeael lliuıoa 1 

mecbur olmuetur. l 9;t9 dald ~! 
kluuou eeulyi boeeoekl lbtll&l 
Ozerlne yeuldea mer'iyet me•· 
kUoe koymuotur·. 

fe bllbasHo Ioglllz bQkumeıl 

Fraıısız srçlmlol ghtlkçe arlan 
lılr ehemmiyetle ıııklp eylemek 
tedfr Loodra'dıı bu seçimin 

eol cenah t~la bir muvaf faklyeı 
olacağı tabmf o edllmckte ve 
bunun neticeelode f'"'rao11 ve 

loglh~H'olo Milletler cemiyeti 
çerçheııi dabtllndeki iş birliği 

nln daha ziyade eıkla~acagı ea· 
nılmakıadır. loglhere milmküo 

olduğu kadar çabuk bir urelle 
ltıılyaf\ - Habeş aolışmulığıoın 

halli için Fraoea'yı herhalde 
tatmin etmf'ge gayrt.t t.tmek 
tedir. Fraoea'da lkıldar mevki · 
ine gelecek bir sol cenah hft· 
kumeıl dahili ıılyaselle bOyQk 
değişiklikler •ukuuoı eebeb 
olmıyacıktar. Dıı elyaeıyı ge· 
Jtnce, esaeen ı14kadır mebaf il 
Fransız dış siyasasının gOn ~eç· 
tikçe kıymetini kaybetmekle 
olduğuna kaııldlrler. Bu dakl· 
kadı Fransız dıelolerl bakanlığı 

Fransız · 1oglllz f o birliğinin 

16 yıeında bulanan oğlu 
breatı Faruk Mı11r krala ol· 
muotor. 

Preoı Faruk loglhere'de aa· 
keri akademide tabıll etmek· 
tedir. Prens Faroka bab111, Jo. 
glllı osulana taklldeo "Mıem 

Qlya preoıl., unvana vermlotl. 
Pırlı, 28 (Radyo) - Kral 

Fnıd'ın ölGml hıber ılınır 

ahamaz crımur reisi M. Lebrun 

tarafındın kraliçe Nazlı'ya n 
prenfl Faruk'• taziyet telgraf lar1 
çekllmlıtlr.J 

- sona 4 üncü sahifede -

M. Mu~soli11i 

Parle, 28 (A.A) Parla 
Ôvr gazetesi Fransız seçimi ve 
loglllz efkarı umomlyesl bık· 
kında diyor ki: 

- lo~Ulz ef Urı umumlyeııl - S01w 5 irıci ohif edc -
··~·~· .... ·~··· .............. ~·~· .. ·~·~·~·~· ... ·~·~ ............ ~ ..... ~·~·~· .. ·····-··· ... ·······-·~·~···~·· 
Mısır Gazeteleri, Kanal, Bize Sorul

madan Kapatılamaz, Diyorlar. 
---------4mll--~----M. Eden, Bazı Suallere (~evap Vererek lngilterenin Di-

ğer Oevletlerle Şiddetli Tedbir Alabileceğini Söyledi. 
Londra 28 (R. 

8.) - Maodı 

altındaki mem· 

leketlerde ln.:lllz 
men af tini koro· 
mık mabadı ile 

müteaddit mo 

bat'azakAr eay 
l:!vlar tarafındao 

teoekktU t'deu 

grup, eaki mü~ 

teml«'kelt'f o.zıra 
M. Amnlo'lo ri 
)"&;rtlnde toplan · 

mış v.-ı gör o, 
müotür. 

/' 

Sanatla~ i\1ektebi l\1lüsameresi 
Londra 2S (H. 

PJanörler bugOn, mu· R.) _ A\•m ka 

l1 ~ 14samerede çok muvaffak olan anaılar mektebi müzik takımı .• 
(YAZISI İÇ SAHİFELERIMİZDE .. ) 

allimler yarın geliyor maruıoda bu 
gQo M. Bıldvlo 

10 Mayıstı K~ltOrperkta ya 
pılıcak olan TOrkkoıo açun 
meraıılml lçlo elmdldeo h11ır· 

hklara bışlaomııtır. PIAoörler 
bogiln, tedrl11ta idare edecek 
olan heyeti tıllmlyede yarıu 

V«'hrlmlze g«'ltceklerdlr. Kay1d 
muımelesl çok hararetli olarak 
devamdadır. Erkek llsesl ile 
diğer bazı mekttpler talebeıi· 

· nln gösterdlAI ıl&ka çok ba 
ytıktftr. Bnı genç kıılırımııda 
mQracHt etmlılerdlr. Fakas 
lcabeden oarlları tııımıdıklı· i 

randan kabul tmktoı gOrOI· 

memlotir. 

mOstemleke vtı 

mıodıslar bak· 
kında loglhere 

~hftkumednln hiçbir nıd Ye 

taabhadde buloomıdığnu tekrar 
söylemlotlr. 

M. Grlft zecri tedbirlerin 
Gıl kOmQr bnzasına nrdlğl 

zırarları menuobable etmi~tlr. 

Londra, 27 (A.A) - Avam 
kımaraııo~a M, Eden boku 

tin; Avuetorya'da mecburi ••· 
kerlf Aln ladeıl mee ·eıealnl ltıl · 

kik etmekte olduğoou ıôyle · 

mittir. 
Bir lıçl 11yln A•oıtoryı•aıu 

n oldu, »' • 

.... 
Süı·eyş lwnalrndatı bir guı ıirıüş 

bu hareketlerlle Saloı Germaln 
muıhedeelul thlAl etmlo olup 
olmadığına sorması Ozerlne M. 
Eden mezkur muahedeyi lmn 
etmlı olan devletlerin batta ha· 
reketl (1zerlnde mOeaelr olabl· 
lecek beyınatta bulunmamayı 

tf!rclb ettiğini blldlrinlotlr. 
M. Eden ltılyan Babeı ihtl 

IAfı hıkkmdakl suallere de ce 

vah •ererek. loglltere'olo diğer 
de•ltıtlerle birlikte olmdlklle· 
rlodeo dabı tlddetll ekonomik 

ve mali tıtbtktoe hı· 

zır olduğoou bildirmiştir. 
Eden petrol ambargosunun 

Amerli-a'nıo batlı hareketi do · 
layıslle tesirsiz kalmaya mıh· 

kum olup ılmadığı eoıllne ce· 
nb vermem:~ılr. 

Bir lıçl saylav son zaman· 
larda halya'dan mftblm mlk· 
tarda mensucat ldbıl edlldlğlot 
sOylemlotlr. Eden burada ıu 
cevabı vermlıtlr: 

- Arka ı Sci saJfo<la -



81111111111 Sayfa 2 . 1 A k A J.1 i ı. • j Nisan 29 111111111111 
•• 1 ........... ı.:.s:ı.ı.ı.n .. ı1t •• 1~.11111:111::111nnı11u11111111111111111111nı1tııncn .. .a.a. ...... a ..... :ıı.............................. ....................... .ıııı.11111:1111nıı1111111::1::111111111::11111 .... ::::.11111 .. ıı.111:1::111111.:11::::111.ıı:.111111:.:11:1111 ... :ıı • .ıııııı.ı: •• ::11111.ıııın11111111::.: ••• 

Almaıı Milletine 

Fihte'nin 
17 

1osan terbiyesi hakkında rekl 
asırların isabetli bir f lkrl ol· 
mıdığına kanllm. Eeaeen buna 
reılfze etmeğe kapasiteleri de 
yoktu. Onlar, insanları, nasihat 
•e teıvllderle terbiye etmek 
letlyorlardı. l yt sonuç elde 
edemey:oce kızıyorlardı. 

E!ısen bo ttırlQ egltlm oe 

nreblllrdl? ıethıtlardao enel 
çocoğoo iradesi, gldlml lama 

mımeo taayyOn 'le teıkknl etmlı 

bolanuyordo. Bo teıe kkftl etmle 
irade çocukta daha önceden nreı 
bu nasihat ve teevlkler geç kal 
mıştır. Yok eğer teşekkCU et· 
mfı irade, o n.slbat ve teıvlk · 

lerl totmıyorea bunlar çocuğu 
biraz celbedeblllr. Fak.t hare· 
ket ıamınanda o nHlhatlerl 
unutur n tabii eğlllm (Tema 
yftl) Q ne lee ooı göre hare · 
ket eder . 

GBçla ve etkell bir hareket 

lıtlyen bir IDeın, sadece nael 
' hıt ve teşvikten dıha aıtfto 

hlrşey yıpmık zorondıdır. in· 
11oları ~yle ıeekil ve terbiye 
etmelidir ki yalnız kendilerin 
den beklenilen ıeyl istesinler. 

Kınadı olmıyaaı : haydi oç, 

demek bovunadır. Danyaaın 
batan teevlklerl, onu yerden 

iki metre yakarı kaldıramaz. 

Fakat, yapablllyorHaız, onan 
rohonun kanıtlarını kuvvetlen· 
dlrtolı, mftmırese eniriniz. O 
zımın o, teşviksiz açar. Dışkı 
tarlDıanft leıemez ve yıpım11. 

Bundan sonra yeni eRlılm, 

aldanmaz ve emin dfletorları 

dayanarak, çelik gibi bir irade 

teıkll etmek mel!borlyetfndedlr. 
BıuA öyle bir irade teıkfl et· 
melidir kl "Göz ônilade olan 
ururer,, in icap ettirdiği tey 
ne lıe ona mutlakı yıpıın. 

Şimdiye kadar iyi olan fn · 
ıınlar, eekl terbiyenin teelrlle 
iyi olmut değillerdir. Onlar 
feaı mohltlerln köUl teılrlerln · 

den ıncak kendi tabii ıemıyftl · 

lerl ile koroamuılardır. Eski 
terbiyenin tesiri ile değil; yok 
ıa bu takdirde bOtftn tılebele 

rln iyi olmHı IAzım gelirdi . 
, 

Tıpkı böyle, bozulanlar da 

kendi tıbli temıyOllerl oetlceıl 

bozolmoı olup eski ıerblye ne· 

tlceıl değlldl.ı. Y okH hepsi ho· 
zolmuı olordu. 

Bundan anlıyoruz ki eski 
terbiye, önemli bir rol oyna· 

mlyordu. Çocoğnn eyi •eya 
kôtil oloeo, onun yıradılıeıoı 

bağlıydı . Bo halde çocukları 

yetleılrmek hl mQbhem bir 
kunete bırakılmayıp ulusu, 
böyle bl r terblyedın kurtararak 
bOtCın çor.akları ereğe keelo 
ıurette gftvenllk ile gôUlreblle· 

cek bir pedagojiye verilmelidir: 
Öyle pedagoji ki bıııramaZ!a, 
niçin bışırımadığıoı n ne yap 

gerekli olduğuna bilsin. İnsan 
ları dalma iyi yolda götftrecek 
çellk idareyi yaralicık mobı 

kemeli ve emin bir Ho'ıt iete 
benim lsıedlğlm rğltlm. Bu, 
onun birinci veefıdır. 

11 - fosıo, ancak sevdiği 
tey'I iııeyüp ôzleyeblllr. İrade · 

sinin ve bayattaki Jşlerlnlo 

ıenbereğl, ıevgl ve 111ktır. Şlm· 

diye kadar, lçtlmıi ln111oıo ter · 
biye el fl818ı olmak tlzere kabul 

edllmlt olan prensip fa idi: 

lneao, maddi çıkarını latcr 
'le ıner. Bu tabii d ı leğe, ceza 

korkD1a n mGkAfat 8mldl gibi 

Hitabeleri 
'f:G::_u-a:n::u_D-_-n:_-ır_-_e:_:_u:_v:-a_-:~_-_o:-H_ ---_a:-lb_a:a::1r:o:e::1r:u:l 

Çeviren: M. Rahmi Balııban 

genel meofeat ile de Ugllendlr· 
meğe oğraeıyordo . Fakat b~yle 
kıhncı, sosyete zararı olmlyan 

ve hattı hlımet edebilecek olan 
bir görOnae 1lt1Dd1 loaan ) loe, 
derinliğinde, fenı bir loaao ola. 
rak kılıyordu . 

Fena lo11n odur ki yılınız 

maddi çıkarını dOıanar ve 
korku ve makAfat ommı pren· 
ılblnl gader. Bu terbiye, ldııanı 
iyi yapamaz. Bondın başka 

eseaen Almanya, o korku ve 
ümld prenslblol bugftn takip 
edemez. Çftnkd bo ceza ve 

m4kAfat iyinin ucu lıgal eden 
devletfn etindedir. Bloaenıleyb 

biz bogdo, insanları iyi yapa· 
bilmek için ııatbi kmmları 

neıtası ile değil, en derin 
noktalarından kavrayıp terbiye 
etmek mecburiyetindeyiz. An· 
cık böyle derinden lyUeımlt 
olanlardır ki oluımn yeniden 

hayatı knuımaeını temin ede 
bilir. Kötft vatındaılar lae o 

ecnebi devlet tarafındrn temıll 
edllmlı olacaktır. 

Bandın sonra fıydııız olın 

maddi egoizm yerine, hfzz1ıt 

lylllğe aıkı ikame etmellylz. 

İyiliğe aık, menfaatlerimize 
Ald faydası bertaraf, bfılm •le 
dın rahıtlmlzl temin eder. 
lçlmlı bandın o kadar ıe•lnç 
doyar ki bu normal hayatımız· 
dr bono realtze etmeğl Ozlerlz. 
Yeni eğitim, ralebeye lıte bo 
iç ıaadetlnden ınlnmeyl ver· 
mell ve Oğretmelldlr. Bu ıaadrt 
talebede, hiç şaşmadan, iyiliğe 

doğru ~iden bir irade yarılır. 
Bu iç eevincl, bizi, henfts 

mevcut olmıyan bir lıl reallze 
etmeğe teıvlk ederken önce 
zihnimizde o işin bir bıyıllol 

çizer; bu yarı karaulık bayıl· 

den, iç ıeTlncl ideali doğacak· 

hr ve bizi o zaman aolıyıcı · 

ğımız fol yaptarmı~ı •erdire · 
cektlr. Binaenaleyh bo iç lo · 
11ndı bireeyl ııbakkok ettir· 

meıden önce hıyıllerl c;izen 
bir meleke farz ve kabul r.ttl 
rlyor. Bo takdirde o hayıfür, 

hıll bazlr ıenlyetlnln kopyelerl 
de~ll, yapacağımız •! ylerln, 
mGııtıkbel realitelerin ( Proto 
tip) ledlr. 

- Şonu Var 
~~~~~---~~~~~-

Yusuf izzettin 
öldürülmemiş, 

intihar Etmiştir. 
htanbol, 28 {özel) - Pıdl· 

ı,ıb olımıdıo ölen Yoıuf İz· 

zcttlo'ln tatlhır mı ettiği, yok· 
11 ecellle mi öldftğft bıkkındı 

adUye mahzenlerinde bolundu· 

~o söylenen ve g11etelerde ya· 
sılan vesikaların, Y ueof İzzet· 
tin 'in öUlmanan intihar oldo· 

~ona tesblt ellen raporlardan 
lbareı olduğu yapılın tıbklkıt 

netlceelnde aolaşılm•ştlr . AIA· 
kadsrlar, 61Qm6n intihar oldu 

ğoau lutfıklı eöylilyorlar. 

Senegalli askerler 
Ortalığı alt-Ost etmişler 

Tonoı, 28 (Radyo) - Sene· 
galll aekerler, geçen hafta yı· 
rklaoan btr zabitlerinin lntl · 
kamını almak için bogfin kar 

gışalık lar yapmıtlar ve hılkıın 

blrçık kimseleri yarıladıkları 

gibi mağazaların çamlarını dı 

parçalamışlardır. FevkalAde ko· 

tahkikat yıpılm11ını 

Tütünlerimizi Dış Piyasalarda Sat
mak için Bir Şirket Teessüs Ediyor. 

~~~----··-----~~~-iş ve Ziraat Bankalarile inhisarlar ~daresi, Bu Şir· 
kete Bilyilk Bir Sermaye Ayırıyorlar. 

Ankara, 28 (Ôzel) - TOtftn 11tı1ı itiyle me4gol olmak ibere Ziraat n it bınkalarfle lnhl · 
ıarlır umum mddftrlGğGnan lvtlrakl altındı mfthlm bir şirket korulıcıktır. Bo tlrkeı; plyaHnın 
DHımı olarak çılapcak ve her sene mfthlm miktarda tGtftn alarak dış plyıHlardı ııatıcaktır. Şir · 

ketin, tescil maımel~el yapılmak tızeredlr. Şirketin, aermıye miktarı henftz belli değllıe de, iki 
banka ile lnbilarlar idaresinin bo lıe baycık kapital tefrik edecekleri söyleniyor. 

M. Heriyo, Habeş imparatorunun inhisarlar BOt
Kızının Telgrafına Cevap Verdi.. çesinin Kahulo .. 

Pariı 28 (Radyo) - Hıheı imparatornnun kızı prenıes Tıhi'den ; 

1''ranSJz lideri M. Heriyo'ya telgraf gelmiıtir. Bunda, İtalya'nıo Babeıiı· 
tında devam etmekte olduğu boğucu glZ harbıoa nihayet verilmesi 
istenmekte idi. Telgrafta ıu ıaurler vardı: 

- Aılı:erlerimizin, kadın, erkek ve çocuklerımızm zehirli gazlardan 
elem çekerek 11tırepla öldüklerini görüyoruz. Binlere, oğoliarımızıo, 

aık.er ve halkımızın Jı:ortanlma11 için yardıma koıunuz. Aylırca ıüren 

amaaıız harbın neticesi için gözlerimizi yilkı!ep inıaniyet sembolü olan 
ıize çeviriyoruz. Milletimiz, memleket mildıfeasmda daimı bilyllk bir 
cesaret göstermiı ve çılıımııtır. :Fakat, bugüı:ı aç gözlü düomanı tard 
için cesaret ve ferağatı oef is kaf i değildir. Halkımız masum kadın ve 
çocnklanmız parça parçı edilmiı, öldürülmOıtür. ltalyan'lar tayyırelerile 
ıuo'i bulutlar ıeklinde zehirli gazlar aaçmıkta vo her türlü nhoi hare· 
kette devam etmektedirler. Bütün ineaniy.,tin bize yardımını bekliyoruz. 

M. Beriyo, ıu telgraflı prenaeı Tıhi'ye cevap vermittir: 
"Çok hazin telgrafınızı okudum, dddi şekilde müteeıeirim . Muhte• 

viyatını .franıız hükômetine bildirdim.,, 

Siyonist Teşkilatı Bir 
Miting Yaptı. 

·-Bir Yahudi Ordosu Teşkilini, Arap
ların Çıkarılmasını istedi 

Londra, 28 (Rıdyo) - Vlk· 
ooteo'dekl slyonlıt teıkilltı ta· 
rafından FUtetlo harekAtı hak· 

kında bir miting yapılmııtır. 
Bo tetkllit reisi M. Zıbo 

,doıki : 

.. - Flllııl~ hftkumetlnln 

muvafakati ile Fflfstin'de Ya· 
hodllerdeo marekkep bir ordo 
teşkili lbımdır. Bo kunet, 
FUlstln'dekl Yıhadl'lerl Arap 

taarru~larını karı• muhafaza 
edecekttr.11 Demlotlr. 

Bo mltlngte Flllıtln toprak 

larına gıyrl kınoni ıeldlde gir 
mit olan Arıp'lır.ın hudut ha· 
rlcl edllmealnln lıtenllmeılne 

karar verllmlıtlr. 

Kndilı, 28 (Radyo) - Ef kA· 
rınmomlye, bauın Ffllatln'de 

azımt bir gerginlik muhafaza 
etmekte ve birçok yerlerde ye· 
Dl hAdlaeler olmaktadır . 

Y ıhodllerln ıeııklyıt ve ıe · 

yahıtlerl zabıta konetlerl hl· 
mayeılnde olmaktadır. 

Yahudiler, terla ve Sorye· 

den Arapların Flllıtlne geçme· 
terinin menedflmeılnl lıtemlo 
lerdlr. 

KodGı, 28 (Rıdyo) - Fılfı· 
tln'ln mqbtellf kı11bılınodı 

arbedeler devam edlyor.~Yıbodl 
mGe11eselerfnlo ekıerfel muha. 
fazı altındadır. Arap liderleri 
fevkalAde komleerlD tenblhatına 
rağmen grevden vazgeçmek lı 

tememekte ve sonuna kadar 
ıebat edeceklerini blldlrmekle· 
dtrlu. 

lııanbol, 28 (Ôzel) - Ku· 
dilı'ten blldlrlllyor : Kuddı Al 
mın konıolosono Y ıhodl zan 
neden Arap ihtllAlcllerl fena 

halde dôvmftılerdlr. Almın'lır, 
bu hareketi protesto etmişlerdir. 

Kudas, 28 ( A. A ) - ;IArap 
belediye reisi doktor Halldf; 
Flllıtlo'ln Arap yordu olduğa · 

DO ve Arap kalacağını ve Arap 
larıı tıleplerl kabul odllmedlkçe 

miicadeleyl : terketmlyeceklerlnl 
blldfrmlıtlr. 

EILHAMRA 
SIN EM ASI 

Bugno 
Doyduk duymadık demeyiniz 

yalnız 2 S K uruQla Şıhe•erıer o•heser1 ıkı bn 
._, yük film birden 

1 - Dünyanın en bilyük tenoru ve Karuzo'dao aanra en tatlı ıeıi 

Benjamino Gigli ve Magda Schneider 

UNUTMABENi 
2-KAN LEKESi 

Türkce eözlii muazzam deboet ve heyecan filmi 
PARAMUNT JURNAL, CANU RESİMLER ve BERLIN 
ORKESTASI TARAFINDAM SENFONiK KON~ERLER 

Bu eoelz programdaa herkeıln latlfıde edebllmeal için Hlt 
yediden itibaren birinci mnkl 25 kuruştur 

SEANSLARA DiKKAT: 
3 de n 7 de Kın Lekesi, 5 de ve 9, 15 de Unutma Beni 

....... 
Zabitan ve askeri 
memurların levazımı .• 

Ankara 27 (A.A) - Bug6n 
Fikret Sllıy'ın baekaohğmdı 

yapılın kamutay toplantııındı 

hazerde yar ıubayd.u yOzbaııya 
kadar bir kııım ıobaylara ve 
ıeferde bauın ıubıyları ve aı · 

ked memurlara elblee, kaput 
ve çizme verllmeıl hakkındaki 

kananlar mftzakere edllmlıtlr. 

Kımutıyın gene boganka 
toplıntaıında umum mftdGrlft 

ğftnilo 1936 yılı batçeel mdza 
ke~e Te kabul edllmlıtlr. lobi · 
ııarlar ldıreılnln 1936 yılı 

masraf tarı kartı it olar•k 7 
milyon 421,028 lira tıhsl11t 

verflmeelar. ıh llylha kabol 
edllmltlir. İdarenin bu maeraf. 

lar karoılığı olan nrldıu ise 
ile 43, 7 40,000 lira olarek tah 
mln olonmastur. 

Dahiliye Vekili 
lstanhul'a Geldi 

letınbul 28 (özel) - Dahi · 
tiye vekili ~Gkrft Kaya, bogan 
Ankara'dın buraya gelmiştir. 

Torkiye- Belçika 
Arasında satış 

mukavelesi imzalandı. 
lıtaabol. 28 (Ôzel) - Bil· 

kumetlmlıle Belçlke bOkumetl 
araaındı yeni bir satış moka· 
veleıl lmzalıomak tııeredlr. 

Habeşistan 
Kiliseleri için çan imal 

ediyorlar •. 
MllAao, 28 (Radyo) - hıl· 

yan demir lmalAthınelerf Bı · 
beelataa'da yeni ioşı olunan 
ldlleeler için milteaddld ~anlar 
dökmftvlerdlr. ftalya hftkô.metl, 
Hıbıelstın'dı yüksek bir dağın 

tf'petılne konm•k ilzere bOyilk 
bir çan hazırlımıktıdır. Bo 

çanın, Aduı dağlırıodın birinin 
azerine konmaeı muhıemeldlr. 

Ingiliz Vapuru 
Çanakkale önftnde ka· 

raya oturdu. 
İıtınbol, 28 {Ôzel) - Har· 

pıgos adında bir İngiliz va· 
puro, Çanakkale öutınde ka 

ray• oturmuştur. 

Avusturya'cla 
Doğum Azalmış 

Viyana 28 (Radyo) - Bo 
ıene yapılın bir lıtatlatlke göre 

Avuatoryıdı, dGnyanın her 
memleketinden 11 doğum ol 
moetor. Bonon ıebebl fakra 
zaruretin fnkılAde bir eorette 
bakam silrmeeldlr. 

AIAkadırlır, bandın dolayı 

A•uetory101D ltlıladeo nikbin 
g6r6omemektedlrler. 

Istanbul 
····-Gazeteleri 

Ne Yazıyorlar .. 
letınbul 28 (AA) - Yonoı 

Nadi, Comborlyet gazetesinde 
Volklıer Beobahtar adla Alman 
gazeteılnde lapıoya hAdlaelerln· 
den Roııyı'oın mes'ul oldu~on• 
dair çıkın yazı natınıeebetlle 

beynelmilel meı'elelerde mıtbo· 

ata oynatıyın rolo mevzoobıhe 
ederek bu acı roldn, eon harp· 
larda kullanılan zehlrll sllAh · 
l11rdan a1IA farkı olmadı~ıoı 

yazıyor, 

Asım Us Koron gaıeteelnde 

KOetence tran&lt yolundan hah· 
ıederek Avrupa hftkumellerlle 
yapılın ticaret ınlaımılarının 

•e Romanya ile npor sefer · 
hakkında elde- edilen ltlllfın, 

Köeteoceyl mtıhlm bir tranelt 
yola yaptığını ve bo yolun 
fıydalıt:ıudın Tark ticareti he · 
nftz t•mamlle lltlfade etmlşıe 

bunun U1CCHI, hilhaeea yaş meyH 
ticaretine Ziraat bınk111 lırafındao 

kolaylıklar göeterllmeıl ıartlle 

temin edilebileceğini ıôylftyor. 

Almanya'da 
iptidai Maddeler. 
Kontrol salahiyeti 
G. Göering'e verildi. 

Berllo 28 (Rıdyo) - Gene· 
rıl Göedng, Alman iptidai 
mıdde1erlol kontrol sala\hlyell · 

, ol almııtır. General GOerlng, 
lcabıada mevaddı lptldKlye lh· 

tlyacının Almanya dahilinde 
teminini kararlaştıracak Te tim 
diden bu buıuıtı tedbir lulb11 
edl lecektlr. 

Londra 28 (Radyo) - Al· 
mınlarıo lptldıf maddeler dıe· 
rlne kontrol koymılırı, burada 
fena bir teılr yıpmııtır. Zira 
böyle btr hareket, ıucık harp 
halinde buluoın bir memleket · 
te iulhaz olonıblllr. Bu ıebep · 

le Almanyının fe•kala\de bir 
vaziyet kzrş11ında bulunduğuna 
farzederek böyle bir tedbir al· 
dığı kanaati htaıl olmıkıadır. 

Ayal kanaate göre, Almanyı'da 
mafrltler biklm mevkide bu· 
lunoyorhır. 

Mdtedll olan Raylıbank gf! · 
nel dlrektörnnan mevkii, bo 
suretle zıyıftımıı olayor. Mo· 
mılley h lltlfı ederse, lnglllı 
kapltıllıtlerl Almanyı'yı kredi 
açmaktan çeklnmlyeceklerdlr. 

Yunanistan 11da 
Sivil tayyare· 
ler istasyonu 

Pırla, 28 (Radyo) - Atlnı· 

dan haber verlllyor: 
Yanan hftkumetl, bir ehil 

tayyare lıtaıyonu ıeslı etmf!ğe 

kırar vermiştir. 

Norveç dışbakanı 
0~10, 28 (Radyo) - Anopı 

hftktlmet merkezlerinden ba:aı · 

tarını ziyaret etmlt olan NoneÇ 
hftkômetlnlo dıobakanı, buraya 

dönmdştdr. 

M. A. Saro ve M. Flaıı· 
den'in temasları 

Parla, 28 (Rıdyo) - M. 
Flınden bogan hariciye daire · 
ılnde SMyet Rosye eef iri M. 
Potemkln'I kabul etmlıtlr. 

M. Saro, radikal ıoıyıllet 

partisi relıl M. Oılıdlye'yl kı · 

bul etmlıtlr . 
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Diye aoreaoız1 korkarım ki, 
.lı:1rtınızdakl çocuk; 

Gönlilm bir gGzello peıln· 
den gider! 

Mneellea dediğin kaç para 
edtrl. 

Cevabını verecek. Bayat yo· 
luno değlıtlrdlkc;e, yenllllderin 
Çeştd intihabında zevkimiz bay 
le lnklıaf ettikçe, hanları ga· 
Yet tabii olarak telakki etmek· 
ten baekı çare yoktur. Biz, 
Yirminci asrın insanlarıyız, ıa· 
ita mı bo ? Çimdi/~ 
...___--~~-----------------

istatistik yıllığı 
Vilayetin yeni aene letatia· 

tik yıllı~ı b1Zırlanmış ve te: 
kik edilmek ftzere vJIAyetten 
lıtıtlstlk umum mildftrlftğiine 
gônderllmlıtl. Yıllık, umum 
1•adilı: ve iade edilmiştir. Yıl · 
lık, çok mftkemmel bulan· 
ltıtıetur. Hemen bastırılacaktır. 

Doğum 
Eenat ahali bınkaıı genel 

dlrektOrG arkadaşımız Atıf 'an 
dQo bir erkek c;ocogo danyaya 
Kelmtı ve yavruya ÜeUln adı 
•erflaılştlr. Atıf bu ıuretle ftç 

Çocuk babası olmuıtnr. Yavru· 
lıtın uzun sağlığını diler, ebe· 
le7nlnl de luıtlolırıı. 

K6zım'ın idlven yaralamak 
suçundan bir ay on aiti gfto 

tayin edilen cezası yaııoın kO· 
c;ftlr.lftğil nazarı dikkate alınarak 

9 gilo baııse mahkumiyetine 
karMr nrllmlıtlr. Kbım zaten 

mıtbkumlyet mnddetlol doldur· 
moı oldoğoodan salıverllmlıtlr. 

MabkOmiyet 
Eerefpaşa'dı Mustafa oğlu 

kahve gareonu Hnseylol bı 

çakla ôldfiren kutucu Kara 
Fehml'nlo Ağırcezada mubıke· 
meel bitmiş ve dört sene iki 
ay:ağır bıpelne karar verilmiştir. 

§ - Menemen kazasının 

Helvacı köyftode Koca Moeta· 
fa'yı öldDren l\febmed oğlu 

Moetafa'oın Ağ1tcezada moha· 
kemesi bitmiş, auçta elddetll 
tahrik kabul edilerek oobeı 

sene hGk:molooan cezası 7 sene 
altı ay hapse indirilmiştir. 

iş yapmak istiyor 
Almaoya'da bir firma, İzmir 

Tnrkof te mildOrlOğftne mftra 
caaıla kemik Te deri kırıntısı 

Ozerlne le yapmak letedlğlol 

' b!ldlrmle n bu işle meşgul 

olan tftccarlaran adreslerini fa . 
temlıtlr. 

içre'\i· 

tetkikata haslamıetır. Bu mal 
ların, tapa kayıtları ve ıeglllerl 
tetktk edilmektedir. Yakında 

eatı~a çıkarılacaktır. Buca ve 
Buroava'dao bazı Yuoao'lı ev· 
letl de buoler arasında bulun-
maktadır. 

f Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam Başdurak'ta Sıb 

hat, Karataş'ta Santo, TJlkl · 
ilkte Yeni lzmlr, Irgadpaza· 
rında J\eri, GOzelyerde Af lyet 
eczanderl açıktır. 

Fuhuşla 

Mücadele .. 
Bir otel kapatıldı .. 

Fuhoı ve fuhuş yOzftnden 
bulaşın baetahklarla mücadele 

komlsyonn dGo Sıhhat mfldürii 
doktor Cevdet Sırac;oğlo'non 

başkanlığında toplanmıı, bası 

kararlar almııtır. Randevo yeri 
olarak kollanıldığı anlaşılan bir 
otelin kapıtılmHı kararlaıtırıl· 

mıştır. 

bize ıöylece anlatıyor: c Bu na· 
çiz anıtırma bize pek mOblm 
bir heldk:ata da öğretmlı oldu. 
Eeer aeçmek, eser telif ve ter· 
cDnıe etmekten daha gilç ve 
daha yorucudur. Filhakika hiç· 
bir moharrlrlo nzlfesf, manevi 
mee'ollyetl antoloji tertlb eden· 
ler kadar ağır değildir. Raif 
Necdet'Jo &f'Çtlğl mıualar, 51-
mez mıeralardır. Bunlat, ciltler 
teş\ll eden nadide ve sayılı 

eAlrlerlmlzlo eserlerinden ayrıl· 
mııtır. Hayalimizde bir kısmı · 

- Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

----·-----------------------------------------~ TAYYARE Bugnndan itiba
ren 2 ~.,ilm SiNEMASI TELEFON 3151 

Berkeef o eevdığl, herkesin alkıoladığı iki yftkaek, iki ııe•glll yıldızın iki gtııel filmi 

41 Hücum fFDDOSlY 
Jack llolt tarafından büyük bir kudretle temsil edilen bavıt tehlikeaini ve tayyarecilerin kahraman· 

hklannı gösteren büyük. film · 

2 c Bütr Aşlk HülkAyesü 
Güzel Macar yıldızı Magda Schneider'in içten gelen bir ilgi ile oynadığı tıheeer 

Ayrıca 1'ürkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Bo haftanın seans @aatlerl: Hocam f lloso 15-18,15 - 21,30. Bir aek bik:Ayesl 16,45-20 
Cumartesi ve pazar gilnlerl 13,30 da bir aık hlktyeelle baılar. 

DİKKAT: Çocuk hftası mün111ebetile bu hafta her giln ve her eeanıta çocuklara duhuliye 15 kuruıtur 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

Dnk sözüne devam etti ve : 

- Hayat, dedi. Hakikatte 
ağır bir yOktOr, bonon ~ahında 

ezllmemeğl bilmek bayatın zev· 
kini almak teşkil eder. Çalış· 

mık, evet, iyi ve gftzel blrşey. 

Fıkat gOlmek, eğlenmek daha 

iyidir. Çalışmak ne kadar 14· 
zımea, eğlenmek, gQlmek, neş'e 

de o kadar ve hattA daha fazla 

lbımdır. 

YOzbaaı dOşüncell bir halde 

yerinden kalktı ve cevap ver· 
medl. Dftk bunun için eözft 

başka vıdlye nakletti. 
- Sormağı ooottom. İzolo 

var değil mi? 

- Evet.. Sekiz gOn. Mira· 
lay fazla yoruldoğomo gôrdll 
ve bu istirahate lfizom oldo 
ğooa kendisi h6kmettl. Bıa me· 

zonlyı:tten istifade ederek Boa· 

gemooa geldim, arazimi gözden 

geçirdim. Don çit tllğe gelmlıı 

tim, ilk ziyaretim de sana oldu. 

- Teşekkt\r ederim, Hanrl. 

Benimle beraber -ylyecekaln 

lleğll mi? 

MOmkOn değil! 

- Neden? 
ÇQnktı ortakçılarımı saat 

2 de davet ettim de .. 

- Ah .. Ah .. 

- Hem yarın paskılyadar. 

Avlnyon'a gideceğim . 

- Pekala maamıflh Paıls'e 
dönmezden evvel blr güoömQ· 

ıft bir arada geçirebileceğimizi 

ınlayorom. Borada da aılulma 

ğı ba~ladım. Senin gibi olamı· 

yorum; Parfs hayatı beni cezb 
ediyor. 

Dtık, oda hlzmetçlefof ça· 

ğ.rdı. Mahzendeki Şıtönôf'lerlo 

en eski ve gazellerinden getir· 
mealnl emretti. Bir Hattan faz 

la iki eald arkadıış içtiler, ko· 

nuştular, öğleye doğru yftzbaşı 

gitmek arzusunu gösterdi. 

Dnk, eski n sevgili arkada· 

daaaaa arabasına kadar refakat 

etti. 
Tam bu sırada, Dok yolun 

diğer taraftndao Anola SegClre· 
olu, elindeki örme torba 1 çlode 

bir tavşan olduğu halde geldi· 

ğlol gördu. Dak, genç kızı ar 

kadıaına takdim etmek iste· 

dl. Ve: 

- Plbulet! Plbulet! Diye 

seslendi. 

Genç kız, çiğnediği çimen· 

lerl açmadın koşarak geldi : 

- Geldim, Mflay6! Dedi. 

Dtık bir elini genç kıza uzat· 

tı, kız hiçbir teredd6d göster· 
meden kendi ellol dükftn eli· 

nin içine koydu. Dok, arkada· 

şıoı göstererek : .................... 
ANADOLU ____ , __ _ 

Günlfik Siyasal Gazete 

Sahip ve Ba11azganı 

Haydar Rüıdü ÖKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı ioleri 

müdilrıı: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

f zmir İkinci Beyler sokağı 
C. Balk Partisi binaaı içinde 
'felgraf: 1zmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Alu aylağı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotor. 
Y abanc.ı memleketlCJ" için aenelilı: 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruetor. -dnQ geçmie nil balar 25 koruotor. 

-ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

15 .. 

- f ıte bf r dost. Oou da 

beni s"vdlğln kadar sevmelisin 

Kont Buageman! Of ye takdim 

etti. 

Genç ••z kıp karmııı oldu 
ve acele bir reveraoa yıpta. 

Dük sözüne devam etti : 

- Bo kız, dedi. Boranın 

tek ve en gOzel güneetdlr. Bo· 
rada ancak bu gQııo;el ve ıııcak 

kaofa kıı ııayeslnde kalabUlyo· 
rum. Yoksa.. Bo ku: olmaH .. 

Burada bir haf ta bile kalmak 

benim için ölOm demek ola· 

caktır. 

Ptbolet, bu teveccilhe llyık 

olduğunu göetermek için blr·lkl 

töz eöylemek laledl. Fakat onun 
birdenbire sap sarı kesilerek 
bir ağaca dayandığaoı gördQ, 
yGzba"a da bu hali f.rkettl ve: 

- Ne oldun Ltıdo! Oaeta 

maeıo? Diye aordo. 

Dflk, bfty6k bir gayret earf 
ederek fık:at ancak el learetl 

ile onları temin etli ve bluz 

eonra, derin bir oefee alarak: 

- Hiçbir ııey yok.. Merak 

etmeyiniz. Sadece bir bat dön· 
mesl! Dedi. 

Pek yakanda taıtan otaracak 
bir yer nrdı. YOzbatı arkada· 

ııını koluna çekerek bu taıı 

kadar gôtOrda ve oturttu : 

- Seni bu halde görmek 

hına çok dokunuyor! Dedi. 

- Sonu Var -
--~~~~----ı--~~~~-

y Pni neşriyat : 

ilk okulda 
şarkılarım 

Erkek llsemlzlrı mftılk mo· • 
alltml Ferid Hllml, bu lalm 
altındı yeni bir eıer vermlıılr. 

içinde 48 parça ıarkı vardır. 
Bunların hepııl, gerek sözleri, 

gerekıe beatelerl, itibarile, ilk 
mektep çocnkları için itina ile 
seçilmiş, b11ırlanmıı parçalar· 
dır. Bir muallim, 25 koruı 
mukabilinde böyle bir eıer 

almakla, hem bir muallim, 
hem de bir mftzlsyen ölçdelle 
hazırlaomaı n bir yılan tedrl 
Htıoda bol bol yetltccek bir· 

çok ıarkıları elde etmlt ola· 

caktır. 

ilk mektep hocalarına tav· 
siye ederiı. 

KDIUlr 
Külttır mecmuasının 53 llnd 

aayıea da çıkmııtır. Bu Hyı da 

doktor Necati Kemal'ln (Akıl 
ve Allah), (EvlAd aevglsl) baıı 

lakla iki yazısı ile M. Rıof 'un 
(Bars bakama ile Izmlr kôy· 

lerlode), Alferd Braochle'on 

(Uzuv elulkllğlJ Leman Dura· 

nın (Şopenln hay ıh ve ıtkları) 

Ef lAlunon (Sokra tın mOdafaası) 

C. Baterin (Cemiyetin lktıeadt 

temeli) baollkh yazıltrı, S. Ş. 
Pamlrtanıo bir hlkAye tefrikası 

ve bazı terctımelar vııdır. Ka· 
rllerlmlze tnelye ederiz. 

Söke galib 
Sölw'dcn yazılıyor: 

Maotakamız llk maçlarının 

son haftası olan dtınkcı pııar 

gftnO, Söke · Karapınar takım· 
ları Karapınar alaoaoda birçok 

seyirci önftnde eon karşılaımayı 

yapmışlar ve neticede Sökeli· 

ler eıfıra karoı 3 ile 2allb gel· 

mlolerdlr. Iyl bir oyun gOete· 

ren Söke takamı oyuncularım 

tebrik eder ve dRha iyi netice· 

ler almalarını dileriz. 

Mısır 

Kralı Fuad öldü. _____ _._. ..... __ _ 
· Baştarafı 1 irıci sahifede • 

M. Saro ve Flanden tarafan· 

dan da Parh'tekl Mısır sef hl· 
De arzı taziyet edilmiş AJI &fa · 

bir paşaya da telgraf çekllmlıdr. 

Kıhlr~, 28 (A.A) ·- Roy 
ter'ln bildirdiğine göre Kral 

Fuad'an vefatı halinde kanuna 

esasi vulyetl gayet karaşık bir 

bal alacaktar. Zira l 923 luouno 

eaaelelne göre kralan vefata ıak· 

. . 
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lngiltere, Sual Listesini Hazırladı. 
Bugün l(ahinede Konuşulacaktır. -Almanyanın Muahedelere Samimiyet Göstermemesin· 

den Endişe Ediliyor. Her Hususta Sarahat isteniyor! 
Londra 28 ( Radyo ) - Al· 

mınyaya nrllecek olın snl 

Ustesf Ozerlode İngiliz Belçika 

arasmda sdel ve elyaıııtl mtızı 

kereler olmootor. Dıo bakanhk, 

etıel urakBBına tımwmen hazır· 

lamıotır. Yarın (Bogilo) kabine· 

de dokunacak ve tBBdlk edil · 

taabhOdata karoı Hmlmlyet 

gôstermlyeceğl endlıeslol ifade 

etmektedl:. 

rafında hiçbir tatbl k yapmadın 
tenvir etmek istemektedirler. 

Mftstemleke ve mandalar 

noktasandan da Almanya trsav· 
voratını aaıahatla blldlrecek,lr. 

dlrlnde parJAmeotooon 10 gfto 

lçlodP. toplanması lcab etmek· 
ted(r. Eğer aaylavlar korulu 

dağatılmıı he yeni koral azala· 

ranın ııeçllmesloe kadu gene 
eski kurul toplanacaktır. Hal· 

buki yeni seçim 2 Mayıeta ya· 
dikten sbnra bo hafta içinde 

palacektar. Bu vaılyetle yeni 
resmt ıekllde Uerlio'e bildi· 

Akılllyetler hakkında da te · 

mlnat latenmektedlr. Avnatorya, 
Danzlg ve Memel mes'elelerl 

hakkında da Almaoya'dao daha 

earlh bir hattı hareket lstenH· 

mektedlr. 
İngtllz'ler, bo mee'eleler el· 

Renin teallml ve gayd askeri 

mıntaka hakkında soller ara· 
eında hiçbir mevcut değildir. 

Ba hususta ayrı elırak cevap 

ve izahat talep olunacaktır. 
korulon 25 Mayıetın evvel top 
lınmaaı da kabil değildir. 

Sanıldığına göre Kral Fuad 

1922 de Gç nalb ııeçmlitlr. 8u 
hoeuetakl vaalyetoame mQbtırlü 

bir zarf içindedir ve lılmlerl 

glzltdlr. Buna rağmen dönen 

rivayetler bu ftç naibin halen 

Parla elçisi Fahri paaa, eııkl 

başbakan Neslmi paşa, ve Tahir 

paşa oldukları merbzlodedir. 

Londra, 28 (Radyo) - Prens 

Faruk yarın eabah Kıhlre'ye 

tayyare ile gidecektir. 

Roma, 28 (Radyo) - ltalya 
kralı Viktor Emaooel ile baı· 

bakan Moesollol, kraliçeye, 
prena Farok'a ve bawbakan 
M~hlr paeaya tAzlyet telgraf lan 
çekmlılerdlr. Dıo bakan Mtısyi'l 
Süvlç'te, Maeır'ın Roma eef irine 

tAziyette buloomuştor. 

İtalya htıkdmeti, kralın ce· 

naze merasiminde bulnomık 

ftzere kendisinin halya'dı tah 

ıllde iken kumanda ettlğl 18 

keıl mllfrezeyl Mısır'• gönde· 

recektlr. 

rllecektlt. 

Londra, 28 (Radyo) - Fon 

Rlbeotrop'on bogftolerde on 

suıl mes'eleef için Londra'ya 

geleceği s~ylenmektedlr. 

Bu on euale Almaoya'dao 
11 mayıstan evvel cevıb alına· 

cağı tahmin edilmektedir. 

Loodr1, 28 (A.A) - M. 
Eden oo ıuıll hazırlamaktadır. 
On eual bu hrfta eooooda 

Idglltere'nln Beri in aef iri Va· 
ııtaalle Almanyı hariciye ba 

kanlığına verllecektlr. 

Sual llatesl yarın kabl ne 
lçtlmaıoda tetkik f'dllecektlr. 

Llate 7 Marttaki Lokarno 
devletleri konferanıı mokar· 

reratına uygun olarak hazır· 

lıomıotır. Sualler arasında Al· 
manya'oıo fatikbalde taahhtıd 

edeceği ve hukuk müeantı esas 

dahlllnde yapılacak muahede· 
lere ne derece riayet edeceği 

ıuıl de vardır. 
Suallerin heyeti mccmuaaı, 

Almanya'om muahedeler ve 
--~~~~---~~-~~-• 

Kıhlre, 28 (Radyo) - lo· Amerikan 
glltere'nln Maeır fe•kalAde ko 

mlıerl Sle Milez LımfHOD, Mı· Donanması 
sır baoveklll Ali Mahir paııya 
loglliı hflkt\met ve halkının 

taziyelerini blldlrmlıtlr. 

Kıhtre, 28 (A.A) - Kral 

Fuad dftn ôlftmftnftn yıklae 

mıkla oldoğono hi88ett1Ai za. 

man çocuklarını yanına çığır · 

mıı, kendllerlle vedalaomaş ve 

blllhare kraliçeyi öpmftşUlr. 

Dan, btıtftn gftn Kahire 'de 

her dakika krahn OlftmQ bek· 

lenmlı olm1&ını rağmen gece· 

leyin dahi krahn kuvveti sôo· 

memlıtlr. Baata ile aıkı temas 

hallode balanın zevat kralın 

milthlı bastala~a karoı mukave· 
metini gayri tıbU d~necek de· 

recede telAkkl etmektedirler. 

Londra, ~8 (A.A) - Mmr 

veliahdı prens F1ruk, yarın 

.K.ahlre'ye hareket edecektir. 

Kıhiıe, 28 (A.A) - Kral 

Foad Hat 13,30 da vefat et• 

mittir. Cenaze meraılminln 

perıembe gftoG yapılması moh· 

temeldir. • 

Bir isyan 
Saneahador, 28 (Radyo) 

Saneahador cumoılyetl dahlllo· 

de bir isyan çıkmıştır. Asi kov· 
Yeller Nlkaragoa'dao geçerek 

hudada yakın iki kıılayı logal 
etmişlerdir. 

Şimdilik isyan hakkında hıı · 

kı malumat yoktur. 

Politikacı talebe 
Viyana, 28 (Radye) - Za· 

bıta, orta mektehlerde araştır· 

mılar yapmııı, talebeltırdeo bir· 

çoğuoou gizli b1Zı cemiyetler 

teşkllAlına mt.nsob buluoduğono 

gösteren vesaik elde etmlıtlr. 

Birçok talebe, tevkil edUmltllr. 

Mevzuu gizli olan 
bir manevrada. 

Nevyork, 28 (Radyo) - Bü 
yak Amerikan filosu, San Ped· 

ro limanından altı haf ta : atı· 

recek olan manevralar için ay· 

rılmııtır. Manenamn meuoo 

~ayet gl zil tutuluyor. 

Nevyork, 28 ( Radyo ) -
Zırhlıdan denizaltı gemilerine 

kadar Amerlka'oın b6Uln do· 

nınmaaı manevraya çıkmııtır. 

450 deniz tayyaresi de mınev· 

ral1rı lıtlrak edecektir. 

Ingiltere 
Ve cenubu 
şarki Avrupa 
siyaseıindeki alakası 

Peote 28 (Radyo) Slr 
Oeteo Çemberlayn hftkumet 

erkAnlle görftşmelerlnden sonra 

Vlyaoa'ya hareket etmletlr. VI · 

yana'da bir gtın kalacak ve 

Lnndra'yı gidecektir. 

Neııredllen bir tebliğde ha 

seyahatin tamamen hususi mı 1 
hiyelte olduğu bfldlrllmlıtlr. 

Bu seyahat, İogllterenln ce· 

nobo şarki Avrupa siyaseti Gze· 

rinde mfthlm teoebbftslere gl· 

rlıtiğlnl ve Tona mea'eleeile 

ehemmiyetle alakadar olduganu 

g~stermektedlr. 

Nevyork'ta bir hadise 
Nevyork, 28 (Radyo) 

Nevyork'taki nızl aleyhtarları· 

nan tezahtırat yapmalarından 

korkulduğu için limanda bolu 

nan Alman Emden krovazörQ 

muhafaza alboı ahrımııtar. 

Belçika Başvekili Varşo· 
va'da Beyanatta Bulundu 
Lehistan .• Belçika Monasebatı Dos· 

tenedir, Sulh için Çalışıyoruz. 
Varşova, 28 (Radyo) - Belçika bııveklll M. Vanzeland, bu· 

gftn matbuat mQmeBBlllerine: 
- Lehlatao . Belçika mftnaeebetlerl son derece dostanedir. 

Devamlı bir sulha temin için çahııyoruz. 

"Lehistan Ue Belçlka'nın alyaeetlerl bhlblrlne oygondor. İktı· 
aadi eahada mGn.aebeılerlmlzl daha saka bir hale sokacağız." 

Demlotlr. 
M. Vaozelanıl, hariciye bakanından baeka Lehistan bııveklll 

ile de muhtelif mes'eleler Gzerlnde gOrOımOoUlr. Bu sabah co· 

mor reisi tarafından da kabul edilmlttlr. 80 aktım saat 22 de 

Vareova'dan Brüksel'e hareket etmlotlr. 

••• 
iki Büyük Generalin 

Moskova Ziyareti 
Rlgı, 28 (Radyo) - Letonya ordusu erk4nı harblyel omu· 

mlye reisi general Hatmal, Estooya btıkdmetl erkAnı harbiye( 

umumiye reisi general Rlg ile birlikte Moekova'yı gltmlılerclfr. 
Bn ziyaret nar.arı dikkati callb görfilmekte ve bazı mdblm 

mllzakereler olacağına delil addedilmektedir. 

••• 
Ispanya'd:ı vaziyet çok 

Endişe vericidir. 
, ________ , ______ _ 

Genç Bir Kız, Onbeş Gon Hapis
ten Sonra Kurtuldu. 

MadJld, 2S (Radyo) - lapanyı'dı vaziyet eodiıe verici ıekll· 
de de.am etmektedir. Baııvekll M. Azana cumor reisi intiha· 
batı etrafında temasl.rına devam etmektedir. Solların kanaati, 

halk cebheal namına M. Azana'ın namzed göstedlmesl merke· 

zlndedlr. 

Madrfd, 28 (Radyo) - Madmazel Dolores Eö Primo Dö RI· 

vera onbeş gftn hıpae ve 75 peçete pna cezaeına mahkum edil· 

mletlr. Bu mahkdmlyetln sebebi façlstler hakkında fevkalAde 

mahkemenin verdiği kararları proteeto etmeıldlr. Muhakemesi 

mevkufen görftlmekte idi. Maznno eeaıen oobeıı glla mevkuf 

kalmat olduğu için serbest bırakılmıştır. 

• •• 
Metaksas Kabinesi Ekse· 
riyetle Itimad Kazandı .. 
Mevcud 261 Saylavdan 241 Kişi 
Metaksas Lehine Rey Vermiştir .• 
İstanbul, 28 (özel) - Baobıkan Metıkaas, Yunan sıylavlar 

karamanda hOkumetln beyannamesini okodoktın sonra itimat 

reyi mevzoubıbe olmuıı ve mevcod 261 11ylavdan 2411 itimat 

reyi vermek ıoretlle hftkumetln taklbettlğl ıly11etl muvafık 
görmlleUlr. 

Atine 28 (Radyo) - Yunan saylavlar karolu, 11babı kadar 

mt'lzakerelerde bulunmaştor. Dört meb'us hftkumetln Balba el· 

yasetl aleyhinde bolonmuı ise de neticede hftkumetln elyaeed 

t11vlp olnnmuı ve alkışlınmı,hr. Gazeteler, hClkumetlo, Balkan 

elyasetluden ayrılmıyacağıoı yHıyorlır. 
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Italyan propagandasına bakıhrsa 

Uabeşistaıı, Artık Yok Sayılmalıdır. 
Vehip Paşanın Kurdu-

ğu Cephe De Nihayet Bozulmuştur. 
._..___.. __ .,... ____________ .. ____________________ __ 

Fakat Adis-Ababa Hala Haheş'Jerin1 Elindedir. Italyan
Jar, Mareşal Badoglio Bnyok Askerdir, Diyorlar. 

----------------------.. ----------------------
Napoll, 28 ( Radyo) - Ha· 

•ıa Ajanıının doğa Afrika mo· 
hı biri: 

"Bıbeıletı'oı artık mevcod 
•ddetmemek mflmkOndür. Raa· 
ların halk üzerinde hiçbir nQ 

fozu kalmımııtır. Harp hare· 
ketleri, Mareıal Badoğlfo'oon 
bayak: bir general oMuğuna 
80atermlştlr!" 

Demektedle. 

Roma, 28 (Radyo)- lıalyan 
8•zetelerl Harar muharebeleri 
hakkında harp aahaaından al· 
dıkları malumatı n11ıretmekte· 
dlrler. 

l 7 Nisanda Sasabenek cep 
healnde baelayan harp netice 
•lı:ıde İtalyanlar Sasabeoek· Da· 
8•hor mfidafaa hanını almıı· 
lırdır. 

Babee mGdafaa hattı Qç bat 
«berine vücuda gellrllmletlr. 

Harp hem ihata hareketi 
teklinde 9e hem de elddetll 
topçu ateşi ile idare edllmletlr. 

Anınle mevkii, mQatahkem 
bir mevki idi. Üç ılper battı 
~Gcndı getlrllmle ve yolları 
~ea1nekte idi. 

Bu mOetıhkem mevki Ve· 
bip paoa tarafından A vropa 
lıbtye fennine göre vficode ge· 
llrUmıetl. 

ltalyan'lar 60 derece hara 
l'et altında 16 ııaat harpten 
10tırı bu me•kll almışlardır. 

bt;~~;:t.:t~ ~:~:r~e -ft!;~ 
'-kerte dolndor. 

b Şehfrde büyftk bir ınerel 
~ Glttım aarmektedlr. Balkın 

111Da azamı ıehrln halyın'Jar 
:~l'llfından bir an enel lıg• · 
ile taraftardır. 

ltoaıa, 28 (Radyo) - Şimal 
Cep 
l) ilesinde motôrlQ kıt'alar 

l "••iye · Adla·Ababa yolunda 

~!O kilometre llerlemlo ve hiç· 
lnnkavemet gôrmemlolerdlr. 

.a llıger bir lut'ı da Ankober· 
"tıı 
ıı )'ftrOyerek 50 kllometrt 
erı 1 , e1n e n Aav111 dereılne ., .... 
·•uotır. 

) ~1lııaa 11oltanı Mehmed Yah· 

d 
1
' 8ıbee fmpıratoronon zın · 

'"d t •n kurtularak ltalyan'lara ' 
ealllen iltica etmiştir. 
0,;nııb cephesinde Graçyınl 
b llııınun Harar'• doğru ileri 
•teltett devam etmektedir. 

General Verne kuvvetleri Da· 
gomedo'dan llerllyerek Fart 
ovaa1adan geçmle ve mftteaddld 

dOemao [noktalarlle mOeademe 
etmiştir. 

Merkezde general Froçl kov· 
vetlerl de Danale elmallne doğ 
ra Uerlemletlr. Borada geçen 
taarruzda boraya kadar gelerek 
geri dönmüt olan Miralay Mo· 
let kıt'asına ald ftç otokar ile 
bir tayyare bulmuştur. 

General Agoatiol kıt'aıı da 
Gooagaro mevkllut zaptetmietlr. 

Tayyare kuvvetleri hOtilo 
cephede azami bir faaliyet gôe· 
termektedlrler. 

İstanbul, 28 (Özel) - Gelen 
haberlere göre Habeeistao'da 
Adlıı Ababa'dan 100 kilometre 
uzakta ltalyan'larla Habeıı'ler 

araaıoda şiddetli bir muharebe 
baelamıetır. 

Par!ı, 28 (Radyo) - Fransız 

gazetelerinin Bıbeelııtın'dakl 

muhahlrlert, Sasabaoeb'te kanla 
muharebeler ceryan ettiğini 

bildirmektedirler. Ayni muha· 
birler; horada Habeş'lerlo oid · 
detle mukavemette bulunduk. 
tarını Uıive etmekte, İıalyan 
ordolarmın, Qç koldan ilerleye· 

rek, Dagabur ve Bolala lstlh· 
kaml11rma dayandıklarını haber 
vermektedirler. 

Babeı orduları, İtalyan'ların 
yıpmak lstedllderl ihata ma · 

nevraeıoı anlayarak mukabil 

bir taarruza geçmleler ve gene· 
ral Verne'olo, Trabloegarb as· 
kerlerlnden miite,ekkll kuvvet· 
lerl ile aoudane bir ıurette 

çarpıımıelardır. 

General Agoehlnl'nln taarruz 
ettiği cephe Bıbeı'ler tarafından 
telôrgOlerl ile çevrllmlo bulana· 
yordu. Bu muharebede zayiat 
çok bftyGktOr. 

ltalyım'lar, tayyarelerden bat· 

ka motorize edilmlı toplar n 
tanklaa celbederek Habeo'lerl 
lıtlhklmlarından çıkarmığa ça. 
hşıyoılır. 

Italyua kaynaklarındaa gelen 
haberler ise, geaeral Agostlnl. 
ola Bolala hattını tuttuğunu 

bildirmektedir. 

Roma, 28 (A.A) - Mareeal 
Badogllo, ıon resmi tebliğinde 
bllhasea diyor kf: 

Desaie'deo hareket eden mo· 

törlO kuvvetler, hiçbir moka 
vemete raat gdmekslzln Adlı 

Ababa yolu üzerinde 140 kilo 
metre llerlemlolerdtr. 

~.,ransa, ltalya 
Ve Jngiltere'nin 
Arasını Bulacak .. 

- Başı 1 inci salıifrde -
daha ziyade eıklaıtırılmaııı meı · 

eleılof tetkik etmektedir. Böyle 
bir elyaaet daha 11ğlam bir 
emniyet verebilecek: mahlyetttı 

dlr. HıttA Roma ile Parh ara· 
sında mOzakereler yapılmıteı ve 
F raosa'oın Roma ve Londra 

araııoda bir nzlaftlflcı rolO 
oyoamaaı dö1Qoftlmektedl1. Eger 
Moısolloi Fransız teklif lerlol 
kabul etmezıe Fraoıa kat'i eo . 

rette lnglllz ılyasetlne milzahlr 
olacaktır. 

Londra, 28 (Radyo) - Dıı 
bakanlık eksperleri, Habee ltal· 

1 

yan ozlaıma fattlırıoı teıblt ile 
meşgul olmaktadırlar. Bonon 
sebebi, mlllecler ceı0lyetl kon· 
ıeylnlo 11 Mayısta Cenene'de 
yapacağı toplantıdan enel sulh 
müzakeresinin başlamıı olması 

hakkında Fransa hdkumetl ta · 
raf1adan Loodta nezdinde ya· 
pılao teııebbftı ve göıterlleo ar· 
zudnr. Loodra'da çalışııo eke· 
perler; iki tarafın da kabul 
edeceği ıartları teıblte çalış· 

maktadır. 

Parlıı, 28 (Radyo) - ltalya 
nın Parla eef iri bogüo Parlıten 

Roma'ya hareket etmlıtlr. 

Tayyareyi Kaçı-
ran Tayyareci 

Italya'ya kaçmadı ise 
nereye gitti. 

Roma, 28 (Radyo) - Habee 
Imparatoruoun tayyaresini sev· 
keden tıyy arecl Dnyye'oln 
Fransa'da Vlllı Kombll tay· 
yare meydınından imparatorun 
Fransızlar tarafından mdaadere 
edilen tayyaresine mftıaadeslz 

binerek kaçtığı haberi ftzerlne 

bu tayyareclnln ltal1a'da kıra
ya indiği hakkında haberler 
çıkmıetır. Bu haberler doğru 
değildir. Tayyareci Doyye'oln 
nereye ~ittiği belli değUdlr. 

~--------------------------V R U P A' L I KADIN 
VE MAHRACA 

Kozmopolit asri Roman 
..... 3 
t -
/ 1 kalpll ve merhametli bir 

111 olan Madam Torbeo, 
G''llaız bir kalp hastalığı ile 
tt llle nııhkum bulunan Perrl 
~~ 11

1ld'u ve genç, gazel kızını 
L~ •ı.:1nıe bu sayede aralarındı 
h, ı.:thok ve kunetll bir ra · 

kurulmuştu. Ve baata ha· 
aıauce, zavallı loglllz kızı 

... ••tlyell çok elim bir hale 
1ut. Madam TGrbeo para· 

i
te babasız kalan bu İngiliz ._, 

)'anına almış ve Traman 

fl İngilizce öğretmeni ta 
~ flltlrıntştl. 
'1ll ha ıarada, Traman kız 

J. L. Mortendea 

Uıeelnde bir lnglllzce öğretmene 
ihtiyaç vardı. Enelct lnglllzce 
öğretmeollğlnl yapmakta olan 
Mis Blaylk isminde kadın, ah· 
eent müptelAeı bir kadındı, 

, birçok skandalları oldoğondan 

azledllmle bulunuyordu. Bun· 
dan ıonra alının 22 yaelarında 
diğer bir öğretmen kız da jim· 
nastlk öğretmeni mercemeçl 
fmna vermlı ve beraber kaç· 
mışta . 

Madam Trırpen: , 
- Mla Grınad, çok çok na· 

maılo ve iyi bir kızdır. Tra· 
man talebeleri kızlar bu öğret· 

menden hem dil, hem de ah· 
lak huaoaunda çok istifade ede· 
ceklerdlr, Hiçbir ihtiras ve iti· 
1'8 yoktur; çüolO fakirdir! 

Diye tavaf ye etmişti. 

Madam La dlrekterlı, göz· 

lüklerlnl dtızeltmege çalııarak: 

- Fakirlik bir kueur değil· 

dlr, Madam. Cevabını vermletl. 
- Bayır, bono al\ylemek 

istemedim. Fakir olduğa için, 
buldo~u işe dört elle earılıcık, 
azami bir gayret aarfedecektlr. 
Tabii, birçok zeyk usul ve yer· 
lerlnl de bilmemektedir! 

- Pekal&.. Ayol zamanda 
bizim için de tasarruf veıtle!ll 

olacaktır. Babaııı nereli idi 'e 
ne yapıyordu? 

- Babası aaleo Dablln'JI 
idi. Manclater'de ticaret ile 

meı~al lkea ıon bubrındıa do· 

Fransız Seçimi Mısır Gazeteleri Sopa FasnlJ1esi 
Kabine ve siyaset üze· Kanal bize sorulmadan y nğ çıkarılan bir 
· d · k . nevi fasulye ziraati,. rın e tesır yapaca tır. kapatılamaz, dıyorlar .• 

n 1 . · ı ·r d Zlraat VekAlett ıopa taaulye · 
- aşı ıncı satıue e - Baştarafı 1 inci sahifede -

bono gösterecek bir deltl yok· - Böyle blrıeydeo haberim ılnto taammdmQ lçlo mubtellf 

d L dl ziraat mıntakalarJDda teşebbQe· 
tor " eme.le r. yok. Benim bildiğim tlcaretlba· 

Parla 28 (Radyo) - Seçim· kanlığ1nıo zecri tedbirler tatbik lere glrlşmletir. Şlmdly" kadı1f 
1 1 f 1 d 433 yapılao tecrübelerde, ıopa faıol· 
er o net ces fO ar: ' nam· edileli beri İtalya'dan ancak 
ıet tl!krar lnllhap edllmletlr. ıııklz İn~lllı llralak menıocat yealnlo Karadenlı kıyıhmndıt, 
KomQnlstler, 6 mıotakadı VI· ithaline mtısaade vermfı oldn· bllhaHa Trabzon ve lll~c'dş 
l 1 h f L yf!llıtlAI anlıtılmıttır. z yet mo a ıza ettl .. ten başka ğudur. 

3 yeni mıotakada dahı oım· Baeka bir tıçl saylav da Sil· Sopa fasulyesi nedir? Nere· 
zetllk kazanmıılardır. veye kanalından İtalyan ordusu den gelmlıtlr. Bunun bıkkın· 

Soıyallstler 21 mevkii moha· için boğucu gazlar geçlrllmeal· da elde ettlğlmlı malumate 

faza etmişler, 6 namzetlik kay· nln menini Ceneue'de lıteylp aıağıya yazıyoroa: 
betmlelerdlr Üoyon eoıyallstler lstemlyeceğlnl hGktlmeuen aor· Sopa fasnlyeıl, umumi harbe 
4 namzetliği muhafaza ve 1 moetor. kadar Ttırklye'de yetişmezdi, 

namzetlik kaybetmlılerdlr. Eden, konıeylo ll Mayısta Umomt harpte, çarlık Rusya .. 
Möstakıl ıosyallıtler 3 nam· toplaoacağ1Dı hatarlatmış ve bu ama düeeo Tılrk esirlerinden 

zetllk kaybetmleler, halk partlal meı'elede de mfteterek bir ha· bir k11mı da Mınçurl'ye gön· 
40 namzetlik kazanmııtar. reket hoıuıooda karar verme· derllmlıtlr. Maoçarl ilsera gar 

Radikaller 3, miiatalullar 11 oto milletler cemiyeti üyelerine nlzonlarında bulunan Tftrk eılr· 
nımzetllk muhafaza ve 2 yeni ald olduğunu blldlrmlıtlr. lerl, orada sopa denilen bir 
namz~tllk kazanmışlardır. Sol Kahire, 28 (Radyo) _ Uloı · nevi faııolyenln zlraatlle allka· 

comorlyetçller 33 mıntıkada lar sosyetesi Ioglllz icra komi dar olmo,ı ardır. Türk eılrlerl 
kaıaomıılar, 5 yeni namzetlfk teıılnln Siheyı kanalının kapı · araaında Trabzon'lu kôylftler 

kazanmıı 9e 5 namzetlik kaybet· tılmHı hakkındaki tılebl Mı· de bulunuyordu. 

mlelerdlr. ıır'da bftyQk bir heyecan hu. Banlar, memleketlerine dö· 
Balkçı demokratlar 12 nam· ıole getirmiştir. neceklerl zaman ıopı faaulye· 

zetllk muhafaza ve 6 nemzetllk A b h rap gazeteleri; D tarzı • · lerlnln tohumlarından tedarik 
kaybetmişler, mohafızakArlar 4 
namzetlik muhafaza etmişler, 

2 yeni nımzetltk kazınmıe · 
tardır. 

Korılka'dıt yapılan seçimde 
Parla belediye relıl Jan Sıyıp 
ile eıkl nazır Lando kazaomııs· 
tardır. Birçok kasabalarda hA· 
diseler çıkmıotır. Belediye reis· 
lerl, seçimin yolunda cereyan 
ettiğini tasdik etmlyeceklerlnl 
bildirmişlerdir. 

~eçlm mGeahltlerl, 1932 de ko 
müolıtlerln almıe oldoklan 
790,000 reye karşı bu ıeçlmde 
1,500,000 rey kazanmalarını 
hayr~tle kareılamıelardır. Vazı. 

yet aosyallstlerle radikal aoayı· 
llstlerln aleyhinedir. 

Soayallıt meb'aeların miktarı 

oın 130 yerine 110 olacağı anla· 

ıalmııtır. 

Pötl J arnal gazetesi, seçim 
mGoaıebetlle yarın Fnnaa'dı 

komGolstler ne isterse o yapı · 

lacağını, ıoayallat partinin artık 
birinci derecede rolft kalmaya· 
cağını yazıyor. Sfy11i mıhfel· 

lerde; yeni seçim netlceıine 

göre Fransız · İtalyın dostluğu· 
oon tutulmasını lıtlyen bir 
groban kazanması muhtemel 
görOlmekle bereber zecri ttd 
birlerin elddetlendlrllmeslol la 
tlyen bir grubun gelebileceği 

de .ıaonedlllyor. 

Roma, 28 (Radyo) - Havas 
ajansı blldlyor: Siyasi mabfel· 
ler, beynelmilel mahiyet ve 
kıymeti bulunan Franıız seçi· 
mi neticesini ehemmiyetle takip 

ediyorlar. Franıız aeçlml ne• 
şeklide neticelenirse neticelen· 

sin, Fraoııı-İtalyan dostluğunun 
devam edeceği kanaati hAklmdlr. 

layı bQtftn eervetlol kaybetmiş· ı 
tir. Manclıter'I blllrılnlı d,.ğll mi? 

- Evet.. Bnyok bir ticaret 
ve ıan'at merkezi şehirdir. Na 
fosa da 

450,000 dlr. 

- Validesi bayatta mıd11? 
- Baylr. Irlanda'nın eıld 

ve aall ailelerinden blrlelne 
mensob idi. Mlı Grlmad'a ge · 

!ince: Hendz ylrmldört yaoıo · 

dadır. Namuslu ve vlddldlr. Ve .. 

Madam Tlrpen borada sunu. 
Müdare: 

- Ve... Devam ediniz rica 
ederim! Dedi. 

- E•et .. Çok, pekçok gil· 
zeldlr. 

Mddüre ve manini Rahibe 
birbirine bakıetılar. Endloelen· 
mlş görOnddler. 

Madım Tlrpen: 

reketlo lht114fı daha ılddetleo · etmlelerdlr. 
dtreceğlnl ve hallı\ genişlete. 

ceğlol ve Sdven kanalının ka 
patılmaaınıo doAro bir it ol 
mıyacağına. yazmaktadırlar. 

Stheyo kanalı ne Ioglllz'lerin 
ne de Fraoaız'ların değildir. 

Fakat Mıaır'ındır. Mıeır hftlul 
metfnto kararı olm~dan kapa· 

tılamaz. " 
Demektedirler. 

Japonya 
Şark'ta ye.ui 
bazı menfaat· 
ler elde ediyor .. 

latanbol, 18 (Ôzel) - Şaog· 
hay'dao gelen haberlere göre 
Japonya ile Şopey yarı aakeri 

erkı\nı arıeında yeni bir pakt 

imza edllmlotlr. Bo pakt ile, 

Japonya'ya şimal Çln'de yeni 

n milhfm birçok haklar veri

lecektir. 
Tlyen Çlo'dekl jıpon konel· 

lerl mevcuda, yeni pakt ile 

2000 den 10,000 e çakarılmıı· 

tır. Milli Çin hftktimetl, bo 
mvahedeyl taadlk etmlyecektlr. 

Aleksandr için 
Belgrad'da bir mnze 

yapılıyor 
Belgrad, 28 (Radyo) - Mtı· 

teveffa kral Alekeandr için ya· 
pılan mftse ikmal edllmloılr. 

Krahn Marallya'da öldGrftldQ
ğCl anda blomlo bulaodoğu 

otomobil ve katilin kollandığı 

tabanca bo mQıeye alınacak 

9e blr batara olarak aaklana· 

cakcır. 

- 14'akat milıterlh olunuz! 
Dedi. Gazelllğl, ciddiyeti kar· 
ııeında herkeee ancak hGrmet 
hlHI telkin ve hattA emreder, 
oynak değildir; erkeklere gil· 
zelllğ~ hAklm olmak nedir he· 
nftz bilmez. Gözleri iri, gQıel· 

dlr, fakat o kadar ciddi bakıoh 

dır ki gözlerine bakan her ban· 
gl bir erkek, adeta kotkar. 
Ltızamsoz yere, bahusus erkek· 

lere gCUddğftoO. biç görmedim. 
Matemde olduğu için diyecek. 
siniz.. Haylr .. Ciddi oldtJ.ğu için 
gOlmeslol israf etmez. HattA, 

kendisini fazla durgun bulaca

çınızdao korkuyorum. 

- l\laalesef, jlmnıstlk öğ· 

reımenlol baştan çıkaran İngl· 
llzce öğretmenlmlı var. Boyuna 
gtılerdl. Mis Grlmod Franaııca 

bilir mi? - Sonu Var -

Kôylftler, Trabzon köyle· 
rinde bo tohumları ekmişler· 

dlr. Yapılan bu tecrdbe neti· 
ceslnde yağh ve çok tatla bir 

nevi fasolye elde edllmlotlr· 
Trabzon köyUUerl, bu faıul· 

yeye ıeker faaolyeıl lımlnl ver· 
mlolerdlr. Sopa faaulyeılnla 

plyaaada pua etmlyeceğl HD· 

otdllerek, fazla miktarda ek· 
memlelerdlr. 

Oört bee eeoe enel, Trab· 

zon köylerinde tetkik seyahati 
yapan bir ziraat heyeti eeker 

fuulye11l ile alakadar olmuı 

bu fa1ulyenln Tftrklye'de ekil· 
dlğlne hayret etmlotlr. Bonon 

ıftıerlne zfraat vekAletl de hu· 

non memleket dahilinde yetle· 
tlrllmealoe çahtmıotır. Bonon 

(berine Samsan, Bahkeelr la· 

raflaranda da tecrGbeler yapıl· 

mıetır. 

Son samaalarda ziraat Yeki· 
letl, aopa faaolyoslnln muhtelif 

ziraat mmtakalarıodı yetlttl· 
rllmeefoe çıheıcaktır· 

Sopa f11olyesl letlhaalltı, 

Mançurl'de büyftk bir mevki 
lıgal etmektedir. Bu faaulye, 

blldlğlmlı faaalyedeo evaaf hl· 
harfle pek ayrıdır, terkibinde 
eeker miktarı fazla olduğu gibi 

içinde de yağ bulunmaktadır. 

Mançurl'de tıpkı zeytin tane· 
sinden z~ytlo yığ istihsal edil· 

dlğl gf hl, ıopadan da aopa yağa 
çıkarılır. Bu yağ, Mançorl'nln 

en mühim ihracat maddeleri 
arasında boloomalttı ve kftlJi. 

yetli mlktuda Amerlka'ya 111· 

tılmaktıdır. Sopa yağı, hpkı 

zeytin yağı gibi yemeklerde 
kullanılmaktadır. Şimdiye kadar 

yapılan tecrai>elerde, TGrklye 
ikliminin ılraatlne mtınll ol· 
doğu tamamlle tahakkuk el· 

mletlr. Böyle olduğona göre, 

Y"DI bir mahsul elde dlmek ve 
11opı yağı çıkarmak yeni bir 

kazanç ııaha&ı deha açılmakta· 

dır. Sopa faaolyealnden yağ çı· 
kırmak usulft de t&1maıtlm 

edecek ohuıa yeni bir ıaoayl 
oabesl daha tee88ftl edecektir. 

Ispanya'da 
örfi idare kısmen 

kalkıyor. 
Madrld, 28 (Radyo) - Son 

hAdlıeler mGnasebedle lııpaaya. 
nıa her taraflDda UAn edilen 

Grfl idare kamea kalcbnla111br. 
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Son Hafta Piyasa ls.rhoştuk ~~~:,~:., ] 
Yaşıyan 

Miraslar __ ................. __ _ 
.-Ba,;t.araffi üçüncü. sahifede -

nın yaşadığını görGyoroz. Ldkla 

:Zaman Uerledlkçe boolarıu bıt· 

velerimlzden slllomeelnl ve ec 
dadımızın eseılerlle beraber 
unutulmasını ıabli görmeliyiz. 

fııte bu layemut mıerıları boyle 

.unutulmak ve ôlmek tebllkele· 

ıfoden Raif Necdet kurtar· 
mıitır. 

Sıkıntılı ve tees OrlQ günle 
rfmlzde darbımeeel hükm nQ 
almıe avoıoco, m oevlyetl yük 
ıeltlcl, te lf yetk r beyJtler, mı 

ralnr ararız . Bir zamanlar bt'lr 
kes tarafından sevilen ve bir 

iltifatı blnhlr eaygı ile karşıla 

nan ve fakat t libfuhı St'\klle 

düşmOı,ı olun hir ndnmı şu m ara 
ıesellf edebilir: 

JkbaUne, ldbarıne bel hsğlsmo 
dehrln 

Bir dairede devredemez çenberl 

devre o. 
Soorı feleğin tokatıoa ylmlş 

bir bedbahtın: 

Ehlbbı ıtmel yağmada mebbot 

eyler Adayı 

Hada gôetermeefn a arı lzmlblal 

bir yerde. 

Mıeraını tereonQm etmesi ve 

çemberi devranın ikbal yOzaoQ 
göstermeal ilzerlne: 

Gelince vakti hacet geçmedim 

hatırlarından hiç, 
Anınçln olmdl ben de hıtm 

abbabdan geçtim. 
Gibi teyf'kkoz n b111lret ifade 

eden eo m1Braı lrad eylemesi 
gibi. 

Hıyat mevzuu dıerfnde tali· 
hin meddacezlrler yapan bu 
tehanalcı, vak.it, nklt ioeao· 
larda gôralen Asarı nekbet ve 

ikbalden mOtevellld haleti ru 

hlyeyl ifade eden bu vecizeler 

elbette sevilir, zevk ve neş'ell 

gdolerlmtzde hatıralı ecdadı yAd 

ettirecek vezinli, kafiyeli dar· 

bımeaeller, 1Jetaretli mıeralar, 

beyitler ararız. Zevk ve neşat 

deryaeınıa pflr lhtlr111 dalgalın 

arısında vecde gelen, istikbali 

hıtara getirmek htemlyen bir 
kllenderlo: 

iç bade, gazel &tJV nr ise ıklı 
ıooron, 

Dauya nr lmllJ, yı ki yok 
olmue ne omorun. 

Mısraları da bo kabildendir. 

B!r etUrl taoatmık için bir 

mıuıı berceste kilidir. Ytlzkırk 

kGsar sahifeden ibaret olıo bu 

eeerde ılirlerl meçhul kalmış, 

gazel ve yıpılmıı mıaralar için 

de birkaç eahlfe ayrılmı1Jtar. Rılf 
Necdet bize hediye ettiği bu 
ölmez mısralarla beraber mille· 

tin hıtaral bGrmetlnde ebediyen 

yıııyıcıktır. Keodllerlol kotla· 
lımağı bir borç blllrlm. 

H. Avni Ozan 

Memleket haberleri 

Köyceğiz'e bir bakış: 

V • • N ld ? lsmetpaıa bulvarında fasla 
3ZJ y etı 381 Jr • earhoo olarak yoldan geçen Ali Göldeki Balıklar, Zelzele oğla Mehmed'e taarroı edeD 

Muetafa oğlu Dorson ve ırkı· 
dııı Mehmed totalmaolırdır. 

Bıçak taşıman Y •• •• d ·• ı •• l Zeytinyağ Fiyatlarında Da Dnşnklük uzun en o muş er. v y ... y..: .. k ı· ar, apagı u se ıyor. 
Büyük Dalama K öprüsüniln inşaatı 

Yakında Bitmiş Olacaktır. 

Son hafta İzmir piyasası 

hakkında alikadar ve ealihl 
yeltar bir m6eese emlz tarafın 
dan bir rapor hazırlenmıı,ıtır. 

Bu rııporda sşeğıdeld malumat 

ğı, plyHaya gelmeğe baelamış 

t•r. Yeni mahsoltın 55 koroe· 
tan başhyan f lyıta son günler· 
de 62 kuruşa kadar çık.mıetır. 

Kıvırcık mallımo kilosu 70 

Keçecller'de Haseyln oğlll 
Norl'nln flzerlode bir çakı bo· 
Jooarık zabıtaca ıhdmıotır. 

Kükürt hırsızları 

Mustafa oğlu Ahmed tarafın· 
dan KAraboruoa gönderilmek 

6ztre Dolmada b11akılan iki 

Dıılama 

Muğla, (Boeoei) - Etrafı 

eık bir yeııllllğe boğolmue bir 

göUin kıyısında, birkaç ynz ev· 

den ib11tel olan KOyceğfz ye· 

~Ultk ve bıharı en bol bir yer· 

dlr. Saatlarca atlren bir yeşllJlk 

içinde ioean booahr. Havası 

eskiden çok ağırdı. Fakat son 

zamanlarda eıtma aavaeı çerçe· 

vesi içine girmesi, Köyceğiz 

için bir nimet olmnştur. Sıtma 

savafJ korolu borada çok çahe· 
tr. Koçak hııabanm mOhlm 

bir k1e1mı yaz ve kıı batakhk· 
Jar içinde idi. Ball4 sıtma ıa · 

vaş korolu kasabanın bataklık 

yerlel'lode kanallar, belediye de 
geniş caddeler açtırmış ve ka· 

eaba bugfln bıteklıkt110 kurtul 

muştur. Uell'dfye dar bOdcesloe 

göre çok çolışmak adır. imara 

çok. wQaalt olan kasabada ge 
niş caddeler açılwı~. eskiden 
havayı kesen tahta 

kaldırılmış, kasaba 

benzemiştir. 

Göl balıkları : 

perdeler 

kaeabaya 

Uzan zamandaoberl göl be 
hklan lUmekte n göl luyılım 

balık leılerlle dolmaktadır. Ege 

denizinin önemli dalyanlımn· 

dan bolunın Köyceğiz dalyı 

nındı biç bılık kılmımııtır. 

Balıklar ak.ar an ağızlarına n 
yahut denize kaçmışl1r, kaça· 
mıyanlar ölmaı, kaçanlar dı 

bir doha göle dönmeml~lerdlr. 

Bıt.k eftrftlerl çay ağız)u1D· 

da bekleemektedlrler. Bonon 

sebebi araetmlmamııtır. Bizim 

tahminimize göre gölde zelzede 
olmuştur ve eıraıntıdan çıkan 

gazlar balıkları 6ld0rmektedlr. 
Bu hal devam ederse dalyan 
eahlbl binlerce lira ziyana gl· 
recektlr. Bo işin araıtmlmHı 

vardır 

Paekalyadou }eni ı;ıkıldığı 
için leler biraz haf i(ledl~h.den 
son bef t dl! OzOm t lutlerlnde 

50 ııımtlnılı dOşü lük görOI 

mü ıür. 

loc r, veıl)etlnl mı hafıı za ,., 

mektt>dlr f rıclr ü:ı rl n,. muo 

melt- l(' r dt rgondur 

Z } ti n a ~lorın ı n nıın nk ot 
lrnbul euretlltı rn ı-ml f'kf't t" lıha 

llne kurar nrlldlğlndt'D beri 

plyas da tereddfid basıl olmuş 

tor. Fiyaılarda bogQne kadar küprü ü .. 
ayol zamanclo devlet hezloeel iki kuruş dQsQk.IOk kaydedil· 

heebına Jthımdır. mlştlr. 
Dalaman ktprOsQ bir aya Palamut: Fi yat ve sıtıılar, 

kadar bltec~ktlr. Köprfloiln fevkalı\de lyl bir şekildedir. 
üçQocO ayağıda bitmek tızere · Ekstra tırnak palamutların ken· 

dlr. Köpril modern ve IUmlztn teli 75 kuruşa satılmıetır. 
t'D ııao'ath eserlerindendir. Köp 928 929 .M11bsul eeoeslndeo 

rihıtın ıçılma töreninde Bayın · beri bu f iyetlara palamut ea 
dırlık bıkana Alt Çelı:lokayamn tıldığı örfilmemlştlr. 

ı~sada l 
ıotba kükürtten birini çılan 

midyeci Şıbao ile ar;adaıları 

totolmuetur. 
_____ _,, _______ 

1 
llarferıdazlık: 

Ü r. i'im satışları: Çsyırlıbahço'de kız lleeel el· 
Ç. Alıcı K. S. K. S. varında 1&rho11 olduAo bıld& 
76 Tab k Ali 9 10 50 dolaşan ~alfb oğlu Rahmi y& 
35 T. Dr bbos 10 75 11 25 arkadaşı kunduracı Esad, orı· 
19 M. H. lrnope. l O 50 14 50 dan geçen Ali kızı Yaenf ka~ 
ı 8 Şınlak z. hl. 11 l t rı sı Ane'ye harfendazlık.ta bG· 
13 M. j. Taran. 1 t 25 12 2o lunduklımodıo Aye,,, attığı bit

i O j . Tar. mab. ! l 50 12 ta~la Rahml'yl baııodan yara· 
l 71 BogOoka eattı 

5070i6 Dftnkü eatıı 
507217 Umum yekun 

Zahire satışları: 
Ç. Cinsi K. S. 

25 Ton buğday 5 50 
466 Buğday 5 50 
310 Arpa 4: 

50 Akdarı 4 
125 B. pımnk 37 

66 H " 37 
5936 Kilo yapak 60 

K. S. 
6 25 
6 25 
4: 25 
4 

40 
40 
63 50 

lımıetır. 

Yaralamı~: 
Gazlbolvarında Afyon'la Set· 

leymao oğlu Emin ile Hbıkıb· 
tardın Laz Faik ırBBında kıdıo 
yOzftnden çıkan kavgada LAi 
Faik kasab bı4=•ğı ile Emto'i 

eol kolondan hıf il earette ya· 

ralımıştar. 

Dolaudırıcılık: 

buloomaeı umıılmıktıdır. Pamuk: Geçen bafrnyo nezı 

Normandi tecrObede rao pamuk fiyatlorı 50 eantlm -K--k---B-.----
Haver 28 (Radyo) - Nor· dtlşmfiştOr. Piyasada alıcı var· Or UllÇ Ir 

Sipahi pazarı arkasında 111· 

bıkah Ali oğlu Mehmed, ftÇ 

kAğıd açmak euretlle halkı do· 

lındırdığı ıırada soçOeUl tutul· 

muştur. mandl npora bogiln açık de· dır. Flyatl1r halen 39,6 ka Kasırga Oldu .. 
nlz tecrübelerine başlamıştır. roştor. 

_6_m_ı_yı_st_a_N_ev_y_o-::rk=a=g=ld=e=ce=k=t:-I .. -:. ==Y~a=p=a=ğ=ı :=Y=e=-n_ı _m_e_h_e_ul_y_a_p_a ·_ Kar yağı yor 

Aydın'da Bayram Ve Çocuk Hat: 
tası Çok Güzel Geçti. 

Aydm'da bayram intibalarındcın .. 

Aydın, (ôıel) - Bayram borada çok gazel geçmlıtlr. Şehir 

baatıo başa donatılmııtı. Mer11lm1 halk:evl alamnda yapıldı. Kı· 
lıbılık çok bOyftktO. Balkevloln hazırladığı karsftde hararetli 

eôylevler verildi, ıllrler okunda. Geçld resmi yapılJı ve evimiz 
tarafından talebeye bayram hediyeleri dağıtıldı. Gece, ayni alın· 

da muzika çahodı, halk toplanıp eğlendi. Balkevl salonunda bir 

müsamere verJldl ve (Belkıs) piyesi temsil edildi. Şefik, Niyazi 

ve 8tıaeyln Baykara da piyano ve kemanla bir konser verdiler. 

Bn m6&1mereyl, ertesi geceler mektepltlerln müeamereel takip 

etti. Çocuk eelrgeme korumu tarafından kır eğlenceleri, gOrbOz 

ölenler de çoktur .• 
Boyuca Ayres 28 (Radyo) -

Korkunç bir kasırga olmuş ve 
nOfueçı çok zayiata eebeblyet 
vermiştir. Çok yıığmurlar yığ · 

murlır yığmış ve bfUQn nehir 

ler ta~mıştır. 

Meodozaıta, solar sokakları 

bir metre yilk~ekllğlode letll4 
etmlşdr. Birçok yerlere kar 

yı~mıktadır. 

Yalanmış! 
Londra, 28 (Redyo) - Deniz 

bıkınhğına M. Mollteoo yerine 

eski dış bakan Slr Sımoel Bo· 

ar'ın getlrllecl'ğl bıkkındıkl ha· 
herler yalanlanmaktadır. 

Sahtekarlık davusı 
Bir ticarethanede çekler Oze· 

rinde eabtekıirhk yapan A vram 

oğla Muız'Jn, Ağırcezıda ma· 

hakemeal neticelenmiş ve dokuz 

ay hapsine karar verllmlıtlr. 

Ingiliz casuslar 
Bertin, 28 (Radyo) - logll 

tere ııly1&l mabfellerlode ıöyle· 

nen ve Almanya'da cuuslok 

ıoçundao bazı İoglllz'lerlo mev 

kof bolondoğunı dair olan ha· 

herler aealeızdır. 

hırsızlık: 

Kuşıyaka'dı Şehit Mobll• 

sokağında oturan fıstıkçı Meb· 

med oğlu AU'nlo evJoe ark• 

taraftan giren l~alz Naman oğ· 
la Ferid, bir kodıo elblleal, 

bir pıntaloo ve bee kilo bıdeıP 

çalarken totolmoıtorı 
Deri çalanlar: 

Sloekll caddeelnde Roıeo 

oğullarına ıld tabak.haneden ıll• 
ıydao beri tedrici bir tekilde 
deri ve kösele çılan Aba oğlO 
kadat ve auç ortağı HaHD uı· 

tulmoılardır. 

Bir kaza 

Şehitler caddesinden geçeO 

eoför Bekir oğlu Adli, ldarı· 

ıılnde bulanın 352 &1yıh oto· 
bas, Nedim oğlu Bıkkı'oıo 
arabasını çarptırmış ve kırılıall 
camlardan Hakkı'nın baoınd•0 

ve yftzOnden haf lf ıurette 1•· 
ralınm1&ına ıebeblyet vermlıtlt• 

Zehirlenmiş 

Abbasığı tarlaeındı ko1° 
sokağındı 7 numaralı etd' 
otaran Yogoelavyı muhacirle· 

rlndeo Rıılt kan111 Cemile ıo· 
tlğt bir UAçtan zehirlenme Ar•,. 
gôrQlmcıı ve kendisi haetaoe1' 

k tdırılırak tedavi eıyestod' 
kortarılmıetır. çocuk mfteabıkaları da tertip edildi. # 

....................................................................................................................... "'!':' 
Bundan ıOphe etmeylolı. 'f ,l• 
nız bogan daha gelmemtıdt· 
Sonra efendlltır hitfen d~ 
blrıeyl, pek lr.ftçOk bir 1411" 

uoatmımık tenezztılande bolO' 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

eln? Aeklrzef tıımlzazı andıran 

bir tebeeeGmle mokabeie eıtl: 

- Hayır efendiler ... Ne ye · 
şll, ne de mavi... 1mparıtoro 

!erile gtıler. Sa Majeste de 

kendi itaat ve lokıyadıuda ve 

prenııea Dolgorokl'nln fıntazl· 

lerlnde bir ne1J'e kaynağı bol· 
maktadır. lote bu ıokın 011ma· 

sandaki sır bundan ibarettir. nonaı .. 
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doğunu söyledi. Ertesi gOnfl 

Katerlnı Dolgornkl ye1Jll bir 

rop geydl. İmparator bo değl· 
şlkllkten hayrete düştQ ve yeell 

rengin daha çok soldordoğono, 

mavi giyeceği yerde onunla 

alıy edercesine bereeyl bildi· 

ğlnl, yalnız roplardan, kadın 

modalarından anlamadığı ceva· 

hını verdi ve o da hb:metçlslne 

emir vererek on gOn sırayla 

yalnız yeşil elbieelerlnl hazır· 
lamasını tenb!h etti. 

teshir eden renkler değil, ba 

kilçak: kızın her ~fln değlııen, 

her gtın ııekUdeo ııekle giren 

kaprlelerldlr .. Rica ederim efen· 

dlm, bir kerre tasanor ediniz: 

GraadOklerdeo biri Aıklr· 

zef'in sözüna kesti: 

- O da ne lmlo bakıluıı? 
t· 

- Onlar birbirlerini ıevlf~k 
lar. Hakiki ve mOeavi bir ,,.. 

- Ba lote ne elblrln ne de 
bayalerlo rol oynadığım zın· 

netmlyorom. Me~er ki büyftk 

bir ıokın kuvveti alzce ııiblr· 

b11hk uyıleın ... 

Grandak Serj boınotaoıla· 

pna lfıcle eden bir eda ile: 

- Flloıof lok yeter Aıklrzef 
dedi .. Neler doymuısan oao 
ıayıe ... 

- Aıılzadeler meclisinin hn· 

nezdinde c;ahıao bir oda hiz

metçisi bana eooları sôyltyordo: 
Granddkler bQUlo kulak ke· 

sllmlelerdl. Aşklrzef onların 

merek doygolaraoı son haddıoa 

çıkarmak ister gibi biraz da· 
roklıdı. Son re devam etti: 

- Prenses Dolgorukl bir 

giln mavi bir rop geymlştl. 

Çıplak omuzlarının mCldl'vver 

U~tol meydana koyan fazla de· 

koltelt bir rop... İmparator o 

gGa eofrıda preoseelo bu ro 

b11 la enfeı bir gClzelllkte ol· 

- Peki eoora.,. 

- Hepsi bu k det efendim. 

Grandük sinirli elolrlt bay· 
kırdı: 

- Bizimle alaymı cdlyoreon 

Aeklrzef? Böyle bir işte bo 

m4oaeız hı~ ôyenfn ne yeri var? 

Yokeı yeell rengin imparatoru 

teıhlr elliğini mi iddia edecek· 

Rueya'nıo kadiri mutlak eayılıo 

imparatorunu, onun ônftnde 

herşeyl flğtlten lradeelnl tHav· 

vur ediniz. Sonra çocuk deni· 

lecek bir yaııta olan bu kadını 

göıönOrıe getiriniz .. Onun im· 

parat~ra kafa tuttuğunu, szu. 

lsrını yerine getirdiğini, Ruslara 

htiklm olan adamlı oynadığım 

dGşünlioOz . Bo daram Sama 

jeste tçto de bir eğlencedir. 

O dı hftkmetmeğe çalışın mini 

mlulelyle eğlenir. Onun ıtUOo· 

- Dediklerin doğru lee bu· 

non çok sarmeıl lhımdı. Baba 
mini mlolslle eğlendikten ıoora 

ona siltoloeslnlo yanına yollar. 

- Ent prenses Dolgorokl 
bfttQn çocukluk c11lbelerlle 

birlikte olgun bir kadının bı

elr tini ve uyanıklığını da tı· 

şıyor. Kuvvetinin sebeplerini de 

biliyor ve buna kendi ırzoaanı 
göre kollanıyor. Çocuklukla· 

rının imparatoru ueandırmağa 

başladığını hls!iedeceğl gün, 

bambaıka bir iradın olacaktır. 

ile... dl 
1872 senesi Ağnstoıond• 1 · 

ıo· 
Tleplo•ka kö) lCllerl lmpır9k•· 
ron haaeı alayına menıop o' zak atlYarllerlnln tozu doıo•1,, karı1Jtırarak gelmekte oldO~ 

0 
rıoı görmaelerdir. ôude ça:ı. 
arabası vardı. K~yüo ihtiyati 1, 
oobee yıl ôoce çarın gene bÖf dl 
bir gande Tlplovka ptOlllO ol' 
kalmak tlzere geldiğini hatırb1 •· 
lırdı. O zamıo daha bu toptl 

lar Dolgorokl prensine atıd· 
- Sonu 1JQf ,-
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Son Daköka: 

ltalyan'lar Adis-Ababa'nın Düşmek 
üzereOlduğunu Söylüyorlar 

l'ayyareler, Adis-Ababa'daki Müesseselerin Bazıla
rında Beyaz Bayrak Çekildiğini GörmOşlerdir 

Parlı 28 (Radyo) - halyan kıynaldırandın gelen eon haberler, Adlı Abıbanın dDımek Gıere 
olduğuna blldlrmektedlrler. Ayni haberlere göre, ltılyan ordular. ıehrl her taraftan ıbloka etmeğe 
ı;tlıııyorlar. Mareııl Badogllo'nan erkloı harblye1I, kral Vlktor Emınael namını ıehrl lıgal et· 
IDeğe hııırlanıyormaf. 

İtalyan tayyareleri, bugln Adlı·Abıbı Gserlnde açmoılar ve muhtelif mae11eselerln beyaz bıyrak 
~ltmlı oldaklar1nı ıeebh eylemlılerdlr. ........... 

4 
Mısır • Iogiliz Fransa'da 

bir çıkmazın mevcod Bir Mayıs 
olduğu yalandır için 8a7ırlık Yok 

Kahire, 28 (A.A) - Royter Parla 28 (Radyo) - 1 maylı 
•jın11 batnktl AH Mıhlr p•· amele bayramı Jçla tlmdlllk 
"nı~ M111r hlkdmeıl ile lagl· banda hiçbir h11ırlak gGrOl · 
Ilı mOmelllH aruında ıly11f memektedlr. Amele, 1 mıy11ıa 
bir çıkmH mncad balandağ•· Sıljapide ıoplıaıcaklardır. Bu 
•11 tekslb eUIAlnl H bakam· ıoplanııyı, yala ıs meuf boraı · 

lertn geclktlrllmlyeceıtal bildir. 11aıa k1rhn1 hlmll olanlar 
dlğlal haber •eriyor. lttlrak edeblleceklerdlr. Ayni 

Siyasal zamanda bugaa barın amele 
tatil yıpıcaktır. 

lbes' elelerden 
t\vusturya mekteple· 
tinde bahsedilmiyecek 

Viyana, 28 (Radyo) - A•aı· 
) t11rya ktUtOr bakantaıı, mek· 

leplerde aty ... l meı'eleler ise· 
"8de hiçbir maalUmln talebe 
ile baıblhallerde balanmama· 
11111 emreylemlttlr. 

l11gi1tere 
•e Macaristan 

Londra 28 (Radyo) - A•am 
kt111aruında bam •JIHlar nr· 
dtkJerl bir takrirde Macarllta· 

''• memleket mCldafunnda 
"kerl tedbirler almw takdl · 
tlade İnKf ltere h6k6medaln 
'oktal naurını eormaılardır· 

Şeker ithalatı 
~ariçten şeker ithal et· 
'-enin sebepleri nedir. 

Memlekette mllll bir teker 
1 'aıaayll karaldota n mncad 

'-hrtkalann memleket ihtiyacını 
"-tn edee~k ltdbul kablllye
"-de bulandoga halde harıçıen 
hker ithal edtlmeıl birçok kim· 
'-lerln nısarı dlkkıdal celbet· 
~ektedir. Ba haıaı hakkında 
... de ıaplak. .Aldıtımıs neti 
'-11 kaydedlyorus: 

1 
"lllf Nnıyll olan m6mle· 

•ketler her ihtimale kartı ma · 
:))en bir teker ıtoka balan· 
'-l'fDakııdlrlar. BI• de de maay . 

)•ıı bir miktarda bir teker 
" 0ka balandarulma11na IOsam 
Hrıımaıtlr. 
Şeker fabrlkalarımısın lıtlb 

'11erı bagClne kadar yaptıklan 
~tlarla lıtenllea ıtok nltbe· 
'-t dOtUIAGnden yeni yeni 
"° heaı bıılayıncaya kadar bu 
~ita mabafıza etmek Gsere 

tlcden teker ithal edilmek. 
~r. Son aylar içinde barlçtea 
~Ooo ton teker ıbnmıı olm111 

tıalyetten ileri gelmlttlr. 

"-t...en, hDkdmet ıoa teker 
~ 1111.(aa cıkarırken teker it 
~ l baıaıandı MecUııen .. ıa 
~et almıı balanmakıaydı. Ba 
._. latıan · kendllerl için kAf 1 
~ltrdr Hlıt yıpmıı buloa 
~rı dolayıdle· febrlkalarımız 

'-t eeeır oliDıdıkları gibi dn 

'" gerek tıkaı itlerini yo 
~ koymak Te gerekee glm · 

tarldıtı noktılarıadan bu 
kryf ty .. dndea lıtlfade 

"41r 

Grev Olmıyacak. 
Parla, 28 (Rıdyo) - Şlmıli 

Franu ile Pıdokıle kômar 
madenleri amele1t ile pıtıoalır 
ıraıındıkl lhtlllf, bagtln meni 
nasmnıa hasurlle akdolunın 

bir toplantıda hılledtlmlı n 
ameleler amaml grn ilin et 
mekten urfınıar etmlılerdlr. 

Fransa'da 
Say lav seçimi 

neticeleri 
Pulı, 28 (Radyo) - lnı•bı 

bıı fullyeıl •e mOcadeleel de 
um etmektedir. ikinci tar 
daha tlddeıll ye heyecanlı ola. 
cıkt1r. 

Mabtellf yerlerde, ekeerlyeıln 
temini için maukereler yapıl. 
maktadır. 

Bu aktım, iKi S.C.T.O. teo· 
klli•ı ıoplınank nslyetl kı· 

rarlııtaracakıır. 

Ba toplantıda komGnlıtler, 

Radikal 10ıyal111ler de bulana· 
cakı1r. 

Lehistan'daki 
Döviz Mes'elesi. 
Bankalardaki mevduat 
çekilmeğe başlandı. 

VartoH1 28 (Radyo) - Al 
ha •e dô•lı ticareti Gzerlnde 
ıpekal•ıyon yapılm11ını meae 
den karıraımealn neırl aze 
rlae birçok klmıeler bankalar 
dıkl mnduıtı çekme~e batlı 

mııludar. Fakat hGkdmet Hzl 
yete çabuk hildm olmuı •e 
barice ahın yeyı dGtlz ihracı 
nan kıt't ıarene Goane geçti · 
mittir. 

Bu hldlıe, bankalar Alemin 
de 200,000 Zelota bir sarara 
mucip olmuıtar. Lehlıtan'dın 

çıkaeak olanlar ancak 500 Leh 
frangı götGreblleceklerdlr. 

Çocuk hastalıkları 

mOtehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Ha8ıalnrını her gün 11 ,30 

dan ' saat on üçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniginde kabul 
eder. Telejon 3990 

lzmir Tramvay ve 
Elektirik Sosyetesin· 
den: 

Bundan bôyle ıoıyıetımisce 

yıloıs ııyaç ıafalyılarının de· 
Alıtlrllmeıl temin edileceği abo· 
aelerlmfsce blllamek azere llAa 
olunur. 

Soıyeıe bu iti ilserlne aala · 
mımakıı olda~ondan aboaele· 
rln tablolarındaki aalalyalıra 

ya kendileri teyıhaı elektlrlk· 
çiler tarafından deAlıtlrlleblle· 
cektlr. 

Abonelerlmlzln, ııblolarn•· 

dakl atfılyılarınıa tealuı tem•· 
larında gôıterllen ımperaja gô 
re olmııını dikkat etmeleri 
lbımd1r. Arsa ettikleri tık· 

tirde enııaltUJrlerlnden ba 
bapta mıldmıı lıtlyeblllrler. 

Mıımıf lh, ılelide l!Jbar 
mahiyetinde olmak O.ere •e 
101yetemls için hiçbir meı'all· 

yeti matemımmln olmabısın 

aea~ıdakl mıldcnıtı verlyoroı: 

Sıyıcın ımperajı 

3 Amper 
5 " 

10 .. 
Tablo ufılyaları ımperajı 

4 Amper 
6 

16 

.. 
" 

Şirketimiz 11yıçlar1 ımpen · 

jının uyıçlar Clserlnde perçlall 
balanın afak inha G11erlade 
~Gıterllekıe oldağanı ıbooele · 

rlmlsln nasarı dikkatini celb· 
ederls. 

Daha styıde emin olmak 
için aboaelerlmla alakadır eer· 
•lılerlmlsden de bu bapta ma 
lslmat alabilirler. D. 5 

lamlr ikinci icra memurla 
ğundan: 

Camao•uının k111k k6yaade 
5 No. la hanede makim iken 
balen lkametgAhı meçhul bala· 
nan Gırabenell Ahmed oğla 

HGıeyln tarafını, 

İzmlrde makim tlccardın 
Ednrı Korplye lımlr ikinci 

noterlllfnden tıaılm lulıaın 

5·12934 ·tarih H 10176 No. 

aı.aknelenıme ile borçla ba
laadağaaua 1500 lirayı tebliğ 

tarihinden on gan zarfında 

ödemenls. borcun tımımıa8 

veya bir k11mını nyıhut ılı · 

caklınıa takibat lcra11 bıkkını 
bir diyeceğini• nrıa bu on 
gCln içinde tlfıheo •eyı yuı 

ile blldlrmealz, blldlrmedlğlnlı 
takdirde gene bu mlddet için · 
de mıllarınııı, kasançlarınısı, 

geçim membalannısı gôaterme· 
ala IGsuma ıkıl takdirde hıplı 

ile tuylk n tecslye olanacı · 

ğını• te mClddetln hitamında 

mallırınıs aserlnde cebri icraya 
tneuDI edileceği ihtar olunur 
diye yazıh ôdeme emri ikamet 
gibıaı11n balanmamaıını bina· 
en hukuk 111alu muhakemeleri 
kanonun 14ıl inci mıddeılae .. ,, ... ~ .,...., .• ._. 

lımlr ikinci icra memurla· 
ğondın: 
Meht1ka•nıo emllk n eytam 

bınkııındın ôdDnç ·aldığı pı 
raya mukabil banklya lpottk 
eyledlğl lzmirde bayık • tuhıfl· 
yecllerde Goande 20 metrelik 
cadde, 11~ındı 70 namuah 
ıreı, ıolanda 73 No. b artı 
1rbıında 3 metrelik geçit te 
GıtDnde bir odııİ olan 2200 
llra kıymetli bu dGkkAnın mal-

klyetl ıçık ırhrmı ıareUle n 844 
numırah Eml&k •e Eytam ban· 
k111 kınnno mucibince bir de· 
fayı mıhıuı olmak flfllle H · 

tırmaıı 5 · 6 · 1936 cama 
gGnft ıaat 11 de icra dairemiz 
lçl11de yıpdmık O.ere 30 gan 
mClddetle ııtıhğı konuldu. Bu 
1rtırm• netlceılnde aalıf bedeli 
tahmin olanın kıymetin ylıde 
yetmlt betini halara• en çok 
arı111nı lhıleıl yapılacakt11. 

Akıl ııktlrde 2~80 namırah 
kananı göre ıatıt geri buılulıcak · 

hr. Sıtıt peıln para ile olup 
mıııerlden yalını• yasde iki 
buçuk dellıllye muarlf 1 ıhn11. 

leba gayri menkul astrlnde 
herhangi bir ıekllde hık lale· 
binde balanınlar ellerlndekl 
reıml Te11lk ile birlikte yirmi 
gftn sarfında lsmlr lcraıını 
mlrac11tlın llıımdır. Akif 
halde haklara tıpa ılcllince 
mı16m olmıdıkça paylıımadan 

hariç kabrlar 22·5 ·~ 36 tarihin· 
itibaren ıarınıme h'1keH açık· 

tar. Tıllp olınlınn yOsde yedi 
baçak teminat akçeıl nya mil · 
il bir banka itibar mektuba n 
!3' 1240 doaya namıraılyle 2 
inci icra memurlagunı miraca. 
adın illa olunur. 106j 

B. lı. No. 380 

Kemılpı.. ıalh hukuk hı· 
kimliğinden: 

Madde11leyh, halen ikamet 
glhı meçhul Kemılpata lnhl· 
ıarlar ldare1l eıkl tahrir me· 
mara Abdurrahman tarafını: 

Maddel Kemalpa.. lahlurlar 
ldareılne lafeten memura Nas. 
bet tarafındın aleyblnlse açılan 
barmrah faslaıından slmmetl· 
ılnlsde kalan bet 1111 ılıcak 
davııının icra kıbnmıktı olu 
mahıkemeılnde nımınıZ1 be· 
rayı tıbllğ çıkarılın dnetlyenln 
lkımetglhınısı terk ile halen 
nereye glttlğf nls te Derede 
bulandağanaz belli olmadığın 
dan dolayı plyıd l mabıılrt 

tarafından · dHetiye •araka11 
arkanna nrllen meırohıt ma· 
clblaee tebllgıls olarak geriye 
gönderildiği Ye ıa ıaretle ika· 
metglhlnısın meçhallyetl ınla 
tdırak keyfiyetin gasett ile 
llAaen teblll•t lf11ını te mu· 
hıkemenlade 27 ·5·936 gaaane 
raıthyıa çu .. mba gtlaa 1111 
ona bırakılmaeıaa mahakemece 
karar nrllmlı: oldoğandan ltbn 
llAaın t1rlhl nrerlaln ferd111 
gOnaaden itibaren on gaa Hr· 
fıadı iddia •e mGdafaahnızı 
bı IAylhı ıerdeylemok te o 

gOn Te o 111Ue gerek blızaı n 
gerekte tarıfınııdın ıeraltl kı· 
aaalyeye hıls bir vekil g6n 
dermek ıareıllo K.emılpaıı 
ıulh hukuk mıhkemeılnde ıı 

pıh vOcut eylemeni• te ııyet 
gelmeyectk oloraanıı bıkkını•· 
dı gıyabi muamele yapılacağı 
ve ba baptaki daveılye ye eeıı 

dua lıtlda ıaretlnia mahkeme 
dlvanhaneılne lleık edlldl~I 
hukuka aıul muhıkemelerl 
bnunanaa 14 2 inci mıddeelne 
ınf ikna tebliğ makamını blm 
olmak Gıeore keyf lyeı ilin 
olunur. 1097 

\,,nlnnltede Oôçent, 
(Manin l'rolet6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Dekimi 

Uı1tal1ra herg6n 61)eden 
IODJ'& bakar. 

latikW caddeli No. 99 
A.abra aputmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esaa No. Yeri 

c. 2.l Aydın hl&1r mahılleel 

c. 97 Aydın merkez kartaloş 
22 inci ıobk. 

.No. ıı 

rıj 2 .. 236 

Nev'i 

E• 
" 

Depozltoıa 

T. L. 
300 
125 

c. 98 Aydın basın ef. m. hHaa .. 89 
ef. sobğı gazi bulvarı 

" 160 

l~ No. •ok.ak. 
c. 99 Merkeı ıımasan p•ı• m. " 71 Dak:Ua 1'l5 

mimar ıln.a ıokak. 
c. 100 Merkes meıadlye m. gasl " 6 E• 160 

bolHra 22 inci eokak. 
c. 118 Merkes cuma mıh. orta " 20 c 180 

m. ıokak. 

c. l 16 Merkez kurluluı m. gasl .. 
bulvarı 19 No. la bulvar. 

6 c. 300 

c. 117 Merkes ramuın p•t• m. " 
GçGncQ ıokık. 

8 Dakkln 100 

c. 118 Veyıl paıı m. 2 inci ıokık " 1 Kıh Te n no · 500 
ter dalre1I. 

c. 120 Rım1110 pı .. m. mlı.oar " 19 MığH• 400 
ılaan sokak. 

c. 163 K.Gprala mıh. çan\aya ıo. .. 4:l Et 200 
Mnkll n numaraları yakarıda yısıh emlAkla bedelleri peıla 

ödenmek Gzere 111111 15,5,936 cama glnCl ... , 10 da lhıle edil· 
mek Gıere ıçık arı1rmıya konalmaetar. ihale hmlrde Emllk •e 
eytam bıokaıındı yapılıcıktar. Fazlı mıltlmat ılmık lıtlyenler 

Aydın nakatamıs bay saıe1m1D Erıydın'• baeTDrahlllrler. 
ı.teldl olanların hlzalanndı yazı la deposltoyu nsaemlse yah· 

rarak 1rtırmıyı girmeleri Te yınl1rındı tlçer fotoğraf getlrmelerl 
illa olunur. 29 10 1087 

lsmlr Mllll Emllk MadarlGğOnden: 
Doaya Lira 

29 Karııyaka ılıybey yah cıddealade 185 e1ld 189 ııj No.h 60 
d~poaaa 200 liranın tamiratı m6ıteclre ılı olmak 
Osere beher ıene. 

30 Bayraklı vapur lıkeleıl 75 
31 Tepecikte behçe eokılında 20 eıkl 18 tıj No. h 50 

dGkkAn. 
Yok.aradı yasıb emnlta bir ıenellk icarı arıumıyı konul· 

matlar. Ahcıların 11,5,936 puuıeıl ~ona Hal 16 da MUH em· 
lik mftdlrlyetlne maracaatl111. 1079 

İzmir ikinci icra memorlo dıkça pıylıımıdın bartç kı· 
brlar. 22 · 6 . 1936 tarihin· 

goudau: 
Ahmet Hımdlnln emlak •e 

eytam bınkuındaa Gdlaç al· 
dığı pmraya makabil bllakıyı 

ipotek eylediği hmlrde Bacada 
lıtııyon cadde1I 62 yeni 52 No.tajh 

ete kapadın girilince genlt bir 
tıtbk, ugda n karııda bir 
oda te merdlHD altındın ile· 
rlde bir yemek odııı motbak 
n çımııarhane te heli n 
merdivenden yakarı çıkıbnca 
merdlnn bııında bir andık 
od111 .e Gıt çamııarbluan bıh· 
çeye çıkıbaca mlkıan klfl 
bahçe •ardlf. Babçf' demir ça· 
haklarla çenllml11 nde hın 
köy ıaya n matbakta bir de 
tolamba11 tardır. E• kir~lr •c 
tamire muhtaç deglldlr. 5500 
Ura kıymetli ba nln mal 
klyetl açık artırma ıoretlle "~ 

844 namarah emllk H eytam 
bankaıı kanaaa moclblace bir 
defayı mabıuı olm•k .. rılle 
arbrmuı 5 · 6 · 936 Cuma 
glnft 111t l 1 de icra dairemiz 
içinde yapılmak ftıere 30 gün 
mlddetle uhhğı konuldu. Ba 
arttrmı netJceılade aaht bede-il 
her ne oluru olaan borcun 
ôdenme1I tarihi 2280 numarah 
kınanan mer'lyeıe glrdlğf 1 ta· 
rlhten eonraya mCludlf olmııı 
haaeblle kıymetine bıkılmıyı · 

rak en çok arhraaıo azerlne 
lhaleıl yıpılacıkıır. Sahf 844 
numarah emlAk ve eytam ban· 
kHa kanunu bGkOmlerlne göre 
yıpılıcağıadın ikinci ırhrmı 

yoktur. S.taı prıln para ile 
olup mftıterlden yılnıs yazde 
lklbaçok delllllye mıerıfı alt-
aır. ipotek .. bibi ılacakhlarl• 
dlger allkadarlarıa n irtifak 
hakkı uhlplerlnln gayri men · 
kol aserladekl hıklaranı hoıu 
ılle fals te mıtrafı dair olan 
iddialarını lıbu illa taribla:lt n 
itibaren yirmi gCln içinde e' 
rakı maıbltelerl'e birlikte me 
marlyeılmize blldlrmelerl lcı 

heder. Akli balde baklan 

den itibaren ıırtaame herkeıe 

açıktır. Tallp olanların yOsde 
yedlbaçak teminat ıkça11 nya 
mlllf bir banka itibar mektuba 
H !15.486' doaya aamarıdle 
2 inci len memarluğuaı mi· 
raeaatları ilan olaaar. 1065 

H. lı. No. 913 

işyar Bayan 
Aranıyor 

Oıobaı kondôktörlOğande 
kallınılmak Gsere kefilli bir 
bayanı ihtiyaç nrdar. lıtek· 
itlerin her gtlo 11at ondan on 
bire kıdır ltcl emaf kurumlan 
birliğinde motGrll tenltl nak
liye karamanı bıı•armıları 
lbımdır. D. 3 

Hamdi Nozhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Baıdurak Bftyak Salepçi 

o.la hını karfııındı 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OKAMENTOL) 6blrtlk 

tekerlerini tecrlhfl 11runia .. 

ve Pdrjeft ~abab'ıo en listün 
bir mü.ehil ıekeri olduğun 

anutmıyınıa. Kunetli möı 
bil ittiyeııler (ş.bab Sıhhat 
SlrglD Baplan)aı muaf ee 
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W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. ~ Al~sehir Banl{ası : 

' = DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE •••• 
"ANGORAOI npora 28 ol· = 1 Z M 1 R Ş U B E S 1 

eaodı bekleniyor ~ mıyıea kı· lldoci Kordon Borsa Civarrndıkl Kendi Blo1&ıodı 
dar AnTere, Rooıterdım, Hım· = TELEFON: 2383 
burg ve Bre men içi o ydk alı· = • , 
cıkıır. = Hcrtürlü (Banka ve Komisyon) Muanıeleleri Yapıl.r. 

---
. ----

1'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
İzmir şekerciler çerşıaıodı 20 numaradaki lmalAıhıneml iz 

mir fükl Bitpazarı Sohıban chırında 1 numarayı nakletti· 
ğlmden eayın mftşterUerimlo ılparlşlerlnl yeni adresime nr· 
melerlol Hygılarımla blldlrlrlm 

Güzel l::mir bisküvit fabrikası sahibi lstanbullu 

lsmail Hakkı .. SAM.OS .. vapuru 6 mıyııta - Vadesizlere % 4 
bekleniyor, Aonr, Hamborg _ M d t s ti Al d ı· % 5 
ve Bremenden yok çıkarıe1ktır. -- ev ua ar arı: .h ay va <: ıy~ 

' Dır sene vadelı1e % 6 faiz verilir. -"ANDROS,., nporu 12 ma· = _ 
_!!!.._~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Akhisar Urhayhğından: 
yıeta bekleniyor, 16 mayısa 5 Zahire, dzdm, incir, pamuk, yapak, afyon veealre komleyoncoloğo yıpılır. Mallır geldi 

d 8 - ~inde eahlplerJne eD mQsıfd oeraltle IVIDB •erilir. ::::r ! 0 ~rr:~::t~~~ 0 •; ~k :: : •I il 111 l lll lll il il il l llll il il l il l l il il il il il l lllll llllllll l llll llll lllllllfllll lllllllllllll l llll l l l il llll lll IJlllll llll llll llll lll lllllllllll lllll llllllllfl • 
cık.tır. 

ARMEMENT 8 . ._SCHULDT· 
BAMBUUG 

"NORBURG., upuru 4 mı· 
yıeta bekleniyor, Annre, Rot · 
terdım, Hımburg ve Bremen 

için yok alıcaktır. 
AMERİKAN ExPORT LlNES 

"ExB1BlTOR,, upura 20 
mayısı doğra bekleniyor, NH· 

york için yük ılıcak. 
SPANSKELINJE OSLO 

- BOSPBORUS,, motörtı 9 
" mayıstı bekleniyor, Yafa n 

1akenderlye için alacaktır. 
-Vıporlırın isimleri g~lme 

ıarlblerl •e onluo tarifeleri 
bıkkındı bir taahhftde gtrl~I· 
lemez. telefon No. 2007 2008 ......................... 

Bedeli keıfi 890 Ura 48 kuruı, olan beledJye p1rJunda BX21 
metro çndhnlşlndekl &1hıda Marmara denizi biçiminde beton· 
armo bir havut: yıptırılmaeı lel 21 gO.n mQddtlle ve kapılı zırf 
oaullle elulltmeye konulmuştur. lhılo 11 mıyıı 936 paaarıeel 
gOoO 11at 15 te Akblllır urıyhğındı yıpılıctktır. Iııteklilerlo 

şarıoımeyl almak ve pey eftrmek Ozere orbıyhğa baevurmaları 

llAo olooor. ~l 25 29 3 1035 

Fratelli Sperco f 1111 içki Alıp Satanlara 1111
, 

\' apur Acentası ·j ~ Nazilli Madrao rakı fıbrlkaeı bir ıene enel IOD elıtem ~ 
ROYAL NEERLANDAlS r<f 5 Ozerlne teelııatını yenlJemle bu suretle lçlcllere de ııhhi ra ~ = ::::; KUMPANYASI "' - J = kı vermekte bulunmuetor. Vıktlle lmılltın k4fl gelmeme· ~ 
••ULY!:iSES nporu 1 mayıs· ~. - • ~ ıloden mıl nrllmlyeo Aydın, Umurla, Karapınar, Reeıdlye, ~ 

ıa gelip ayni gOn BURGAS, l'llJ'~ • ~ §§ Söke, Mille, Muğlı, Bodrum gibi yerlere de mal Terllecek· ~ 
VARNA ve KÔSTENCE llmao· ~ 1 / ~ tir. lekontolır ıeığıdıdır. ~ 

ları için ydk ılıcaktır. •.ııı <JO~ • ..1 .r .uı {) JI ILJ ıı• ~ 96, 49 190 kurueluk oleelerde yazde 20 lıkonto nrlllr ~ 
"CERES11 npora 4 mıyıata ..... ~"' • tl( il il 119llJ / = 29, 21 c c c 15 c c ~ 

~ellp 9 mıyHt• ANVERS, ROT· ~" / UJl U ..$. § 72, 38 c « c 20 cı: c: ~ 
TERDAM. AMSTERDAM ve ~~ ,,/ ı 1 ~ 22 c c c 14 c c ~ 
HAMBURG limanlarını b1re· ~ -------------ı = 16 c: c c 16 c c ~ 
ket edecektir. [.Zircıc:.l _DANL<Ayı} § Boo eteeler N1ıUU teeltmt 25 noıllltre 3 koroşe ıhnu ~ 

SVENSKA ORIENT LINİEN - E: « c 15 c 2,5 c c ~ ,,. _________________________________ = c « 10 « 1,75 « « ~ 

"VINCALAND,. moıörll 30 ı• = · ~ 
alaancla gelip ROTTERDAM, e := Nazilli'de Mıdrın mığazaeında klhH 100 kornea bana ~ 
HAMBURG, ( Doğru Bremen ) 1 H s ~ N := mümaall bıkklllye eeyHı da çok ucuz verilir. ~ = Aydın depomuz ıçılmıetır. Aydın bnıllıl bu yerden lh ~ 
COPENBAGE DANZIG, GDY· s tlyıcına temin edebilir. Aydınpılaa kareııındı No. 64 ~ 

~;~:i-: ·~~i~:;.;~~M~:·N K l j Ş E .V. E M Ü H ÇJ R :1111111111111111111111111111111111;:1;~;;1;11;1;~;~;0 'i~~f t;;,;~ı;;ı~;ıı;;~~ıl 
"PELEŞ11 nporu 12 mıyıı· ATO LYES 1 1 O k .. 

tı gelip 13 mıyıata PiRE, BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞl51 N<?2 ~~ l~lllllllllUlllllllllllllll.. 0 tor ... llllllllllllllllllllflllll~ 
MALTA ve BARSELONE lf . A K } T ~ 
m1Dlarını hlleket edecektir.; • ema onay ~ 

Yolcu ve ydk kabul eder. ~ 

lllndakl hareket tırlblerlle Bateriyolog ve bulaşık, !algın hmıalıklar maıahassısı ~ 
nnlonl1rdakl değişikliklerden = Baımabane iıtaayono kar111ındak.i dibek ıokak baıında 30 aayı· ~ 
.eenta mea'ullyet kabul etmez. = lı ev ve moayenehaııeeinde ıabah ıaat 8 dan aqam taat 6 a kadar ij 

:= b11talann1 kabul eder. . ~ 
Fula ıafsllAt için ikinci ..;.-....,...~~llil = Mdracaıt eden haetalara yapılm111 llıtımgclen 1air tıhlillt ve ~ 

K.ordon'da Tahmil ve Tahliye - mikroıkopik muayeneleri ile veremli haetalara yapılmaaına cevas gö- ~ 
blnaaı ırkaeıodı Frarelll Sperco = rdlen Pnomotorake moayenebaneıindo muntazaman yapıbr. .~ 
Hpor aceotahğıoa mOrıcaat iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf llf Telefon: 41l5 1111111111~ 
edUmeet rica olonor. •lllllllllflll111111111111111111fllllll D O K T O R 111111111111111111111111111111111111111 

Tele. 2004 2005 · ıMrn - o A f• ~ 
~ = peratöı~ ri Y urcu ~ Olivier vEŞürekaeJ - ~ 

Merkez Hastanesi Operatöril ~ Umltt.d _ ~ 

1ııt.Jıı-. ... = Uııualarını her gQo 15 18 e kadar ikinci Beyler ıokağı ~ Vapur Acentası 
Cend"ll Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELL:ERMAN LlNES LTD 

•,TBURSO,. veporo olean 

lptldısındı J..lverpol ve Svan· 
acıdan gelip ııbllyede bula 

oıeek. 

NOT : Vnrot tarihleri, va· 
porların lstmlerl ve nnlno Oc· 
retlerloin değfelkllkleriodeo mee 
oUyet kabul edilmez. 

Kulık, boğaz, burun 
bıııtalıldarı 

Birinci sınıf mütelwssısı 

Doktor 

Sami Nazif ~ 

Baytürk ı 
Birinci bevler sokak No. 36 

Telefoo 231 O, evi !{668 

----1 ... ----------~~~--lllllll~~~~~~~~~~~~i·= Tork mazayede ealonu karşında 78 N.lu muayenebıoe· ~ 

1 •ıı ilüılıiıılıiı\iiılıılÔHI iıııııııııııı ııı ııııııııııııııııııııııııııilüliıilıiı ııiiıııliiııııııııj 
lzmir Liman ve şehir hakteroloji 

Yeııi çakan çitte ispiralli 
M ETALLUl\'I Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine ni.~beten yii:z.de 

20 dalıa az sar} iyatlulırlar. Bunu ay sonun· 

"" ödeyeceğini::. ilk fatura ile kolayca anlı· 
yacaksınız. 

M. Tevfik Bay kent 
Elektlrlk, telefon malzeme depoao ve 

Slemeos fabrikaları mtlme11lll 
l't•ştemalcılnr 77-79 Tefof()rı .1.1.12 

1 

müessesi mndnrlnğnnden: 
Mfteeaesemlıc için ErnHt Leltz fabrikası mamolAtındın 114t '~ 

edevıt pHarlıUı lştln olunacaktır. Talipler Alalın cln•I ve ıırl· 
oımt-ılnl aolımık için 9 mıyH 936 tırlblne kldar hergüo ..,o· 
eHeıemlıe mdr1c11tları ve 11 mayH 936 pazarıesl ıQnO 11•' 
15 te meıkilr mtıeHeeemlzdekl komlayon merlfetlle lhaleıl ıcrıll 
olunacaktır. 4!9 1 3 5 • 1096 __.,/ 

lzmir Kadastro modnrlnğnnden: 
Gozelyılı mıhılleıloln çiçek ııokağında 35 kapı ve 13, l oıJ' 

m1rıtıjlı ıreınıo seoetılz olarak mftbadeleye tlbl Rumlardı11JJ 
NikolAld'den kalma olarak mılfyo hazlneıl ıdını l O, 10,935 tırl 
hinde bd11troııu yıpıluık kaylt edllmletlr. 

Bu ır11 ile llgl!l bolooın ILimıeJerln lzmlr'de aaçmıcı ba1P1_. 

sokağındı 20 eayıh blnıdı bulanan kıdaeıro komlıyonona 11•0 

tarihinden hibaren lkl ay içinde tıearruf TC1lkal1rlle mClrıc"' 
etmdtrl lllo olaoar. 1073 


