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Bas1lm11br 

ltalya ile Hahe§istan arasmdaki gerginlik in- Balkan Ant nb "ü~ük Anla§ma ile s1k1 
giltere ve Fransay1 büyük bir tela§a dÜ§ÜrÜyor baglar1 takviye edecek kararlar al1yor 

-----------·· •.ac>•• -- -- ••0000----:"------------
lngiliz 1nahafiline gürc italya Af rikada sonu 111e<;huJ hirsava!';la gi1·ecek (iörli~111eler hakk1n<la ~inH.lilik büyük hir kctun1iyet 1nuhafaza e<liliyor 
olursa Aln1anva f1rsattan istirade ederek ~\ vusturva v1 yutahilccckt ir Buglin hitarn bulacak 1nüza kerelcr in sonurH.la resn1i teblig ne~redilecek 

Istanbul, 12 (Hususi) - nm halli i~in bir Frans1z - in yam"'n ;on~ §Üpheli bir Afri- Bükre§ 11 (A.A) - Bu- bul resmi yap1h.11§t1r.I 1 hu arada Tuna meselcsiylc 
Habei imparatoru, Avrupa giliz te§ebbüsü yap1lacagm1 ka maceras1 i~in kuvvetleri- g un ögleden sonra taplanan Bükre§. 16 (A.A) - Bai- 1 Avusturyamn erkinligi, Avus-
gazetecilerine verdigi beya- biJdirmektedir, italyanm Erit- ni israf etmcsini tenkid et- 1 Balkrn antanh konseyi ruz- kan konferans1 Roma anla~- turya - Macaristan ve Bul-
natta ltalya - Habe§istan ih- reyi Somaliye baglamak is:in 1 mektedir. namesindeki meseleJeri ko- 1 malarma bagh meseJeleri ve f Sonu 4 üncüde ] 
t'l f H Koloni i§lerile me§gv ul olan ~„ ~ ~.100 ~ ~.· 1 a IDID halli i~in uluslar arar ve Ogadeniyi elde etv nu~mu~tur. Yarmki son top- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 
k italy:mm, bir Alman taarru- ~ 

urumunca bir yo) bulunma- mek maksadile icabmda kuv- l d A lanhdan sonra Y. erilen. ~bitim- Kurultay1 mu··nasebetile 
d k 

zu rnr.!insm a, vusturyay1 _ 
1g1 takdirde seferberlik ilän vet ullanacagv l muhakkak ler hakkmda b1r tebhg ne • • • koruyamamak durumunu dü-

edecegini söylemi~tir. bilinmekte, ingiJiz hukumeti §ünmcsinden korkulmaktadir. redilecektir. Saat 2_0 de. Bai- emi~ Ve civar1nda cen)ikJer 
Istanbul, 12 (Hususi) - Man~uko i§inin ömegi olan ingiJtcre, it:ilya _Habe~ mcs kan antanh cl1§er1 1~leri ba- 9$ Y 

ftalya hu""ku·met1" Alman'larin b · t l J k "' kanlari ~e f" b" · . f t Vili 0creneral Käz1m Dirik \. ... Adagümede yapdan ten-' u 1~ en u us ar ·urumunun elcsinin haJlini uluslar kuru- "' re mc ir Zl) a e C l . t H lk p t" . . .„ 
Hab . t • ·1·h d"kl V •• • l . b . f h'" um iunye a ar ismm likte Beydagv Kiraz Keymak-eflS an a s1 a ver 1 e- ag1r surette muteessn· o ma- muna degil fakat bizzat ital verm1§ ve u z1ya ette u- ' ' 
rini ileri sürerek Almnya'yi smdan korkmakta ve Avru- yaya dü~tiigüne dair olan kumet crkäru ile cl~ile1 he- ~1' Bir~i, Yeniceköy, .Adagüme 
Protesto edecektir. panm siyasal vaziyelinin in- Italya iddias1m kabul ctme- ycti bulunmu lardir. Saat 22 Adagide ve Bademiye spor 

Londra 11 (A.A) - Röy- cc oldugu bir zamanda ital- mektcdir. ' de kralm saraymda bir ka- kurumlan birlik sporlarile 
ter ajausmm duyumuna ·gö- ••••••••••••„••••••••••••„••••••„•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bulundular. 
re Fransu:. ve ingiliz hükü- Ödemi,ten geie bandomu-
11Jetleri bir italya-Habe§istan ~=~T· ~ > -~~ zik bu tenJige kan1m11 ulu-
sava~ma karf1 koymak ~are- UC - - ~ ~..... säl havalar ~alm1§, halk1 co,-
sini. framak i~in konu~mala- ~ ~ <t: ' I turmuttur.' 
ra ba1lam1§lard1. ~ Cümhuriyet halk partisinin 

Fransa ve lngilterenin ya- dördüncü büyük kuru)tay1n1n 
k1nd~ ltalya hükümctine e!'ia- T a~1lma ~enliginden ötüri 
sen her iki tarafm kabul ayyare piyangosu ~ekildi 25,JOO liral1k bü Mehmet~ik andac1n1n kart•· 
ettifi bir uzla§ma komitesi •• k • k smda köy gen~lerinden Bay 
te1kilinin bar11m devam1 i~in . yu ~ r~miye T26263 numaraya ~1kt1 Ömer Ata bir söylcv söyle-
eltem oJdugunu bildirmeleri Istanbul, 12 tHusus1) - 1 Nunlarah bikt 1 2223 8484 7773 21219 (Sonu 4 üncüde) 
mubtemeldir. ~imdeye kadar Tayyare piyangosu birinci 1 6435 29106 6200 4302 
Londraya 1930 kararmm ~ig- ke~idcsinin ~ekiJmesine dün j 12 000 1706 2101 19103 4909 ß ÜyÜk 
nencrek Habe1istana siläh ögleden sonra ba~land1. Ka- · ' l 5825 7192 12227 28163 
yollamas1 bakkmda hi~ bir zanan numaralan aynen ne~- · l...tra kazannlt~tJr 17389 24573 54 8173 ikramiyeyi 
ltalyan profestosu gelmemi„- rediyoruz. 15377 numaradan 15527 9193 22852 21325 9586 

y numaraya k d I b"I t diiyük kurultay1 a~1lmas1 §en- I 
tir. SöyJendigvine göre bu 2 6 2 6 3 . . a. ar 0 an . 1 e - 4258 27895 12279 ?_2994 1 · d k d Kin1 \:azand1'.J )erde 1k1~er J1ra t 1 igim A agüme öyün e on 
kai•r Habe1istana silah ka- kl d y amor 

1 
a a- 12393 26953 8182 18941 binlerce köylü yurtta~lar kut- Dördüncü sahifemizde oku-

~·k~1hg1m yasak etmekte 2 5, 0 0 0 ca ar ir. 23175 luland1. Jyunuz. 
fakat bu memlcketin kendini Lira kazanmi§br. 500 1 CH) J..Jira kazänanlar ... „„ ... .... mur.11:ncmmcinn1m„„„ • .,,. ... „,,.,,,„ ... „„„,.,.„„"""""""""„'""""""'"'- f 
korumak i~in silih sahn al- 26188 numaradan 26338 , L. kazananlar 29455 23584 5093 20238 Dervi$iD fikri ne ise zikride ol 
1Da11n1 serbest birakmakta- numaraya kadar olan bilet- - Sonu 4 üncüde - ~ 
d k 1 

~~~~ ~ 1r. ler i i~cr lira amorti kazan· ~~ ~ t~ ~" ~ ~ ~ ~ 
Londra, 11 (A.A) - Eko m1~lard1r. T•• k • k }Ab T•• k'k d J 

dö Pari muhabiri italyan - 1 ur ID 1 a 1 Ur 8 ID ar1na 
Habetistan anla§amamazhg1- 1545 2 J } k d. d ? 

• .....u:weure1.w>AA1l s= ~ w:,:-;r.;~ 
1
• ne er azan 1r 1 • 

. , eooo-~~~~~-

[Vavuz.un kal\ramani1g1j -S3-
tl~••M ~diyorduk, yava~ yava~ konyagtn tc
ir; ~e ge~iyordu. Gene di§ler birbirine vur

maga, kamm1z donmaga ba§lami§b. 
Tayyareler ge~tikten sonra be~lar1m1?1 in

giliz gemilerinin geldigi taraf ~evirdik. Eyvah
lar olsun biraz evvel bize dogru geien torpi
tolar ba1Jar1m ba1ka tarafa ~evirmi§ gidiyor
lard1. Arbk ö)üm bizim i~in muhakkak idi, 
arkada11ma büyük bir kederle yüzüme bak1-
yordu, ben de öyle. 

Akpm oluyordu 
Ben elimle sand1ga öyle sar1lm1§ idim, ki 

sojuktan baygm oldugum halde ellerim san
d1g1 b1rakm1yordu. Arbk yava§ yava§ ken· 
dimden ge~iyorum. 

Havada bir ugultu daha oldu. Gözlerimi 
gü~lükle a~arak bakbm. Be, on tayyare daha 
iizerimdcn ge~iyordu. 

IJe.~·crli ö,~ret1nenlerin1izden Bayan Hüsniye 
Y'1ld1z1n Bayrakh Halkevi önünde söylcdigi 
ve T'ürk kad1nlann1n elde ettikleri haklarin 

tarih<;csini anlatan de.~crli söylevi 
Saym bayanlar, saym bay- Osmanh saltanatmm git-

lar ! tik~e ag1rla~an zulum ve 
Bugün dördüncii toplan1· ezgisi bilhassa Türk kadm-

§IDI kutlulad1g1m1z C. H. hg1 üzerinde toplanm1~b. 

Partisi genel kurultay1 her Filhakika Türk milleti ma-
toplanhsmda Tiirk ulusunun nevi kültürü en büyük bir 
medeniyet yolunda yürüme- milJet olmak itibariyle kadm 
sine engel olan ~eyleri de- hakkm1 binlercc y1ldanberi 
virmi~ ve ileri hamleler at- ve her milletten evvel tayin 
mas1 yollarm1 a~m1~br. etmi§li. 

Bu devrim dönenmelerden Meselä: Orta Asyada ya-
hi~ §Üphe yok ki, en~ok is- ~1yan en eski Türk yasa ve 
tifade eden de kadm olmu~- hakan buyruklarmda "hatun 
tur. ve hakan buyururlar ki:„ söz· 

Ey Türk kadm1! leriyle ba~lard1. Kurultayda 
Sana hakkm1 veren, esir- hatun sagda ve hakan solda 

likten kurtaran, ilmüfen yol- olmak üzere yanyana otu-
larm1 sana a'ran, ~ endisine rurlard1. Yasa ve buyruklara 
mensubiyetle gögsümüzün ka- ilk önce hatun sonra hakan 
bard1g1 C. H. Partisi ve o- imza atarlard1. 
nun kamu kurultaylar1d1r. 1 ) Sonu 2 incide ] 

r 
w. -

Mü§teri - Bugün en güzel, en nefis, en leziz ncniz var? 
Garson - (Piyango).„ var... Afedersiniz akhmda, flk· 

rimde hep piyangonun büyük ikramiyesi oldugu i~in ajz1m• 
dan hep bu kelime ka~1yor ... 

Mü§teri - Hakkm var, hepimizin dütüncesi onda ... 

Bu tayyareJer de <;anakkale istikamctindc 
uzaklathlar. Fakat bu ingiliz tayyarelerine 
'ceba ne oluyor? MidiJli batb, Yavuz da bo
jaza dogru giti ve bogazdan i~eriye girdi. 
Megerse Yavuz bogazda kuma oturmu§, tay
yareler ona havadan taarruz ediyorlar. 

Derken gene müthi§ bir gürültü koptu. 
Göz)crim tekrar a~dd1, deh§etli bir top~u 
ate1i oluyor. <;anakkaleden durmadan mermi 
laVUJ'Uyorlar. Mermilcrin bazilar1 bulundugum 

U • • b b f i§ ba§mda geymek ic;in en saglam yerli mahndan ~ifte dikif~ mum sanat ve 1§~1 er a 1na. bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 

kuru§tur. Arzu edenlere az bir farkla lSmarlaAh t A b··y··k elb1·se fabn·kas1 
ma yap1hr. Magazam1zm Jevhasma dikkat ediniz. me SIID U U 
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• ~~~ri\\~~n~.~~~~~~~ Türk ink1Iali1 Türk kad1nlar1na Osmanl1cadan: 
.t. .t. li'l'l11il':dlßjY,~lm,illlßlj3Hlij;"\IDG'lffli11111~ J k d d ? TÜRK~EYE KAR~ILIK-

BA G~C 1 
-----~.:.JWL!~~ llllll~ ne er azan Ir 1. 1 LAR KILAVUZU 

Türklerle Kar§I Kar§ya 1 Ba:;;taraf 1 1 inci<lc 1 H 
Yazan: T'' k r · 1 Hattä Anadolu Etiler1'nde kadm sadece b1'r maldan Hukuku tabiiye - Tabiig ur ~eye -yeviren : . haklar 

ANRI FÖY REC:AT SANLI , kadmlarm devlet reisi, ku- ibaretti. Hak sahibi olan -r Häkeza - Böylece, böyle, 
·~~~ - SO - ~~~~ mandan ve mahkemeldrde erkegin bu mal üzerinde is-

\ 1 ] 
_,1t~ _,•~ häkimlik ettikleri tarihen tedigi gibi tasarruf ve tahak bunun gibi, gene 

1 nac o u sahilindeki '1\irk bataryalan, Sed muhakkakbr. kiimde hakh idi. Hakem - Yargu; 

diJbahiri her <;apta n1ern1i iJe dövüyodard1! Kadmlarm ecdattan kalan Huläsa kadmm bütün ha- Hikmet - Öken, gizeyp 
w • Hakim - Ökmen 

Kullamlan cephanenin yük- dü~mana bildirdi. Türkler, bu haklari, lslämiyetin ka- yat ve istikbali, saadet ve Häkim 1 - Egemen 
sek kiymetinc nazaran bu hemen Al~itepedeki batarya- bulünden sonra bilhassa orta feläketi erkegin dudaklar1 2 _ Hükmen 
f d · t I k 1 ·1 zamanlarda yefo~en hrab arasmda idi. ay as1z gem1 a 1§ ari pe ari e ate~e ba§lad1lar ve ab§- ~ 3 - Hüküm süren 
pahahya maloluyor ve Türk- larmi, bu talihsiz agir topla- imamlarmm i~tihatlar1 ve sa- Bütün bunlardan ba~ka 4 _ Ba§at 
lerin mukubil ate~lerini üze- r1m1zm üzerine kümelendir- kat görü~leri birtak1m cahil ayni baba ve ananm evläd1 Hükkäm - Hükümenler 
rimize, celbetmekten ba§ka diler. 24 lük toplar, bir tec- hocalar tarafmdan keyif ve olan kadm baba malm1 bö- Hükümran - Hükümsüren 
hi~ bir netice vermiyordu. rübe ab~i mukabilinde, numa- arzularma göre tefsir edile- lü~mekte erkekle müsavi bir Hakim olmak _ ~a~at-
Gemi, ufuktan kaybolur ol- ra neferlerinden bir hayh ölü rek Türk kad1m bir~ok in- hakka malik degildi. mak 
maz Anadolu sahilindeki velYarah verdilcr. Bunun üze- sanhk haklarmdan mahrum Erkekler arasmda sa~i u- Häkimiyet - Egemenlik, 
Türk bataryalari Seddilbahri rine 24 Iüklerin atl§J kestiril- edilmi~lerdi. zun, akli k1sa telakki edilen ba~atltk 
her ~apta mermiler ile dö- di ve o kadar zahmetle bu. Böylelikle kadm; umumi kadmm sözü 'e ~ahadeti Mahkum - Kölemen 
vüyorlary1 Bu defa da öyle raya getirilen bu ag1r toplar, hayättan tnmamen ~ekilmi~, bile makbul tutu!mazd1. Mahkiimiyet - Kasmhk 
oldu. Türkler bu §iddetli mu- aras1ra, Erenköy köy üzerine okuyup yazmasi, fikir ve ir- Kadmm senelerce i~inde Mahkum etmek - Kasa-
kabelelerile yegäne kurbam mukabeledilmesil ate~i yap- fanca yükselmesi ayib ve gü- ~1rpmd1g1 bu esa„ct haya- mak 
yalmz Anadolu tapraklar1 maktan ba§ka bir i§e yara- nah olmu§tu. tmdan kurtaran, Türk kad1- Muhakcme -1-Ökem, 2-
olan o muhte§em gemi bom- mad1lar. Kadrnm umumi i~timalarda nmma crkckle m"isavi hak Duru§ma 

. bard1manlarmm tesirsizligini Bir müddet sonra da mev- bulunmasi, halk kar§ismda veren, ai!c hayatmm <"ars1l- Muhakemc ctmek- 1 Ök-
göstermek istiyorlard1. zilerden kaldmp götürüldü- konu§masi, kitab ve gazete maz temellcrini y~n;d~n atan, lerne 3 duru~mak 

l~E YARAMIYA 24 LÜKLER ler. Toplara bu kadar fena ~ikarmasi , gazcteye bir yazi kanunu mc:l eni i ' ba~ar1lan Häl - Ben 
23 temmuz, cuma - <;ok bir mevzi sec;ilmesiuden ve yazmasi ve hatta evinin ihti- bu döncnmeyi yaratan ve Hai - Hai 

para ve himmet sarfi)e iki ab§ zaviyelerinin bu derece yacuu gidcrmek i~in ah§ve- kadm1 siis vc mal degil, e:r- Haien - ~imdilcyin 
tane 24 lü.k ag1rtop getiril- yanh§ hesab edilmesinden ri§ etmek üzcre ~nr~iya 'r1k- kek i~in hayat arkada~1 vc Hali haz1r - Bugiiukü 
mit ve bizim bataryam1zm kimin mes

1
ul oldugunu bir masi dinsizlik ahläksizhk sa- yurd i~in saadct unsuru ha- himdiki) hal 

biraz §imalinde, ileri dogru türlü ögrenemedik. yilmaga ba~lami~b. line gctiren ve yalruz insani Hali medeni - Soysalhk 
.sivrllmi§ yüksek~e bir ~tkmh 24 Temmeuz, Cumartesi Kadm i~in ancak yarim haklar \ ermcklc kalm1yarak hali 
civarmda, latalar üzerinde bugün i~in bekJenen müthi§ kalan kuran okumak mana- onun ilmen, fikren ve mede- Hali nekahatc gclmek -
tabiye edilmi§ti. Onuncu u- Türk taarruzu vaki olmad1. smi anlamadan "Hamide, niyetin her sahasmda yük- Dincelmck 
zun menzilli top~u alaymdan Biläkis s1cak bir ~ Tcmmuz- Ahmediye ve mevlüd„ gibi selmesine yol a~an bu parti Häleri nezi - Can~eki§me 
getirilmi§ olan bu iki ag1r güne~i altmda uyukhyan kitaplari ezberlemekten La~- bu korultayd1r. Bundan ö- Halü vaziyet (Bak; ahvalü 
topu mevzilerine kadar ta§I- yar1madada tam bir sükiinet ka irfan vasitalari haram sa- tiirü, bu kurultaylarm top- §Crait) - i~ler, haller 
mak i~in, Seddilbahir Jima- var. Makincli tüfekler yerine yildi. lanhlarmdan ümid beldiyen Hall - Kotarma 
mndan, konulacaklari s1rhn k1zgm ta§lar arasmda leylek- Arbk kadm cvinin yiiksek ve bu toplanhlardan cn~ok Hll - Emretme 
etegine kadar 4500 metro lerin gagalari durmadan ta- avlu duvarlari vc siki pen~cre sevinmcsi gcrck olan Halletmck - Eritmck 
uzunlugunda bir dekovil hath kiry1yor. kafcsleri arkasmda güne§ 1§1- Türk kad1md1r. Helletmak - A~mak 
yapilmi§b. 23 ve 24 Tammuz günleri gmdan ve hayat scsinden uzak <;ok gögüc kabartnrak ögü- Halletmek - Kotarmak 
· Betyüz kiti. bir aydan faz i~in ~arl Ru habratmda ~un- olarak ya~amaga mahkum ncbiJiriz ki: Türk kadm1; bü- <;arei hal - <;öge 

la zaman, bu toplari buraya lar1 yaz1yor: edilmi§ti. yük Kurultay vc Atatürk ta- Ta:z1 hall (sureti tcsviye) 
getirmek ve tabiye etmek -Arkasi V Evinden di§ari ~1khg1 za- 1 ar- tafmdnn bize izafe edilcn ~e- - Aula§tt 
i~ie ~ah§ml§h. Ces ur topru- ~· ,_ man ~ar§af, pe§timal gibi bir , 

'.i' reflerin chli oldugunu az za- ·r ahlil - <;öze 
lar tarafmdan yap1lan büyük Cla Yri n1cnkuJ n1al- örtüyü ba~tan a!lag1 bürün- manda göstermi§tir. Tahlili - <;özel 
bir gayretten sonra, her ic:: ] l mek vc basacag1 yeri gör- T hl'l t k ro"zelc-

Y ann ar1 { art1rn1a 1']:'1111 G ••w .. w d w k' a 1 e me - '< 
bitip te toplar mevzilerine "" ~ memek, acibiilacayip bir cne ogunmcge cgcr i: mek 
konuldugu ve bunlarm hassa izmir ikinci icra mcmurlu- §ekle, ummac1la1·a benzemek, Türk kadm1 devlet daireleri, Tahalliil - Erime 

gw undan: 'ff t b' . k k bankalarda, ticaretandcrde, ten Anadulu sahiline kar~1 1 e i 1r msana ya 1~aca · Münhal - Erir 
tabiye edilen bir tanesile bir Haticcyc bir k1ta ipotek tarzda gezmek, yürilmck ise mckleb!erdc, s1hhat ve i'rti- Münhal - Apk 
tecrübe ah§1 yapilmak iste- senedilc 400 lira vcrmcge iffetsizlik tcläkki eclildi. ' ma! muavenet müesscselc- Miinhalät - A~1k yerlcr 

"ld'w• k b w bur~lu ibrahim Süreyyanm H l k d h k rinde kendisinden umulmu- uu··nhalJ,:...t _ Eri"rler m 1g1 zaman ne ~1 sa ege e e ·a m aycitmt cn- m 
namma mukayvet tapusunun yan fazilctlcr ve •11uvaffa- h ll E · nirsiniz, ab§ yapmanm imkän J disinc baghyacag1 crkegi ' Gayri mün a ät - · n-

~ s•z oldugu anla§1mad1 m1? 328 C. 727 yevmiyesinde ya- görmedcn, bilmcden bir köle kiyctler gösterdilcr. mezler 
Filvaki, bu hüyük toplara z1h Güzelyahda tramvay cad- gibi sahhyordu. Avrupanm hi~bir memle- inhiläl 

göre hedef ~ok yakm ve to- nesinde 956 ycni 1059 nu- Buna rnukabil crkek ayni kctindc olm1yan kadm hä- lüm 
pun ab~ zaviyesi ~ok kü~ük marah ve 1000 lira k1ymeti zamanda dört kadmi nikäh- kimler be~ alh senedenberi 

Dag1hm, \:ÖZÜ-

[ Arkas1 var ] 

Gözünü A~ 
Külleme (Balhk) ba§lad1 ! 
Külleme az ~ok nemli yer

lerde k1ble ve lodos esinti· 
leri esdigi dhk ve agir ha
valarda beklenebilir ve böy
le havalarda ba,hyarak fi
lizleri tarar ve ürümü azaltar, 
bozar. Kükürdü atmakta ge· 
cikme 1 Balhk basd1ktan soD 

ra marazm önüne ge~emez· 

sin ! Antraka da bunun ka 
dar zararhd1r. Buna kar§I da 
kükürt atmalrsm. Kükürt 1s
lak yapraklara ahlmaz. Kü
kürdü sabah ve ak~am se· 
rinligi~de körük ile kullan! 
EI ile atacagm kükürt kese· 
ne ve baga zarar verir! An-

1 trakah baglarda ikinci el kü· 
, kürdiin bir kllosuna 200 grain 

ince kire~ tozu kari§tmhr. 
Kom§U bag1m kükürtlemezse 
ona da ögüt ver ve yardun 
et. Yapmazsa muhtara, Ko· 
nage haber ula§br. Bu senin 
yurt borcundur. 

izmir Valisi 

K. DiRIK 

Naf1a 
Müste§ar1 
Bay Arif 
)

7 unanistanda 'fctki
ka t 'Yap1yor 

Selänik ( Hususi) - Tür· 
kiye Cumhuriyeti Naf1na 
müste§ari bay Arif Yunanis· 
tandaki tetkikabna devalD 
etmektedir. 

Bay Arif, Selänili ltonso
losu tarafmdan Jerefinc ve· 
rilen bir ziyafctte bulunduk· 
tan sonra, Sktusa' daki fellä· 
leri tetkik etmi§tir. Bundan 

1 sonrr Sereze gitmi§ ve Kir
tinis su bentlerini görmü§tÜt· 

1 

· Habe§istanda 
l )7 eni bir hadise 

Paris (Radyo) - Roma· 
dan ahnan tegrafa nazarcl1 

• itayan topraklarmda bir hal· 
yan askeri Somaliden geien 
Habe§ c;etelsri tarafmdan öl· 
dürülmü§tÜr. 

muhammeneli bir bab hane adalet sandalyderinden yur· tü. Top bir tepenin etegine, hyabiliyordu. Nikähm eski ~ ~~-~- - :z.' „...:'M:.„ .yar:::srg~- -
mestur bir mevzie yerlec::tiril- paraya ~evrileccntir. hukul<taki manasma „ da !1dalet sai;.maga; Ankara 

Y Tarihi iländen itibaren 30 gore, ve Istt.nbul huk~k fakültc-
mi4ti. Bu vaziyette ate§ edi-
1 gün müddetle a~1k arbrmaya yetmi§ be§ini bulmad1g1 tak- lerindcn yeti~en hukukcula-
ince mermi, topu gizliyen k 

~1 arhm1~hr talip olanlarm dirde en son arbrarmm ta- rlm1zda medeni haklar1m mü· 
tekenin üstünden a§am1ya- k 1ymeti muhamminenin yüz- abhüdü baki kalmak üzere dafaa ve istihc;al vazifdcrini 
cakb. Mermiyi a§irmak i~in de yedi burugw u nisbetinde arbrmanm on bec:: gün daha ba~armaktad1r 
topa daha fazla irtifa veri- ~ -: "' · 
lince, bu defa da mermi, pey ak~as1 veya milJi banka- temdit edilmek suretile 27-6 Bu kadar agir i§leri en az 
hedefin ~ok uzagma dü§e- nm reminat mektubu verme- „935 tarihine riiüsadüf eden znmanda ba~armak kabiliyeti 
cekti. leri ve arbrma 12-6-35 tari- Per§embe günü saat 14 de ni gösteren Türk kadmmm 

Bu tok, ancak 9000 metro hine müsadüf eden <;ar§am- gayri menkul en ~ok art.Jra- siyasal haklar1m tammakta 
mesafedeki Erenköy üzerine ba günü saat 14 de darirede na ihale edilecektir. Sab§ büyük lcadir-'linashk ve bizim 
ate, edebilirdi; daha yakm icra o)unacakbr. Müsterilere pe§in para iledir mal bedeli i~inde büyük bir te~vik vesi-
mesafedeki Türk batarya ve ait 34-6676 numarah dosya almmadan te§lim edilmez lesidir. 
mevziferine ate, etmesine irae olunacag1 gibi fazla iza- mal bedeli verilmezsc ihale Kadma kar~1 bu kadm;i-
imkin yoktu. Halbuki asil hab läzime dahi verilir. Ta- karari fashedilir vc kendisin- nasltgi göstcrcn ve bize bc-
bize ate§ eden intepe batar- lipler bu hususun daireye den evvel en yüksek teklifte lcdiye ve kamutayl~ra üye 
yalari daha yakan mesafe- talik olunan a~1k arbrma bulunan kimse arzctmi;; oldu- olmak ve ii c scpnck hak-
lerde bulunuyorlardi. §artnarnesini 20-5-935 tari- gu bedel ile alma raz1 olursa larm1 Vi"!ren C. H. Partisi ve 

Bugün, 24 Iük agirtop, hinden itibaren okuyabilir ona ibale cdilir oda "raz1 ol- onun büyük kurultayma Türk 
Türklerin Seddilbahre yap- haklar1 tapu sicilile sabit ol- maz veya bulunmazsa icra kadmm minnet ve ~ükranm1 
bklar1 bombard1ma mukabele m1yan ipotekli aiacakhlar ile dairesinec heman on be§ sunmak ve bütiin varhg1m1zla 
olmak üzere mukaddes Eren- diger aläkadarm ve irtifak gün müddetle arhrmaya ~1 - hu haläskär ocaga baglan-
köyüne ate§ a~b. 24 ]ük top, hak sahiplerinin bu haklarm1 kar1hr bu arbrmay1 aläkadar- mak biz kadmlar i~in bor~-
bir sahil topu oldugu i~in P ve bu hususta faiz ve mas- lara teblige hacet olmay1p tur. 
mermileri atti. P mermileri, rafa dair olan idialar1m ev- yalmz ilänla iktifa olunarak Burada bu kurumu yara-
münhas1ran harb gemilerine rak müsbitelcrile yemi gün en ~ok arbrana ihale edile- tan ve ona her hususta ilham 
kar§t kullamlan zirh delici i~inde icra dairesine bildir- rek her iki halde birinci veren Atatürk vc kurultay1 
güllelerdir. meleri aksi halde haklari ta· ihale edilen kimse iki ihale önünde egilerek: 

24 lük ag1r topumuz eyi pu sicilile sabit olmad1kca arasmdaki farktan v~ diger '' Yasasm Atatürk, ya~asm 
gizlememit oldugu i~in, ab§ sab§ bedelinin payla§masm- zararlardan mes'ul oldugu ve halk partisi ve ya§asm 
yakbkca ~1kard1g1 duman ve dan hari~ kalacaklari ve ta- tapu harc1 ve yüzde iki bu- Halk partisinin yarattig1 dö-
yerden kald1rd1g1 kocaman yin edilen zamanda arbma ~uk delläliyenin mü§teriye ait nenmeler „ 
toz bulutile mevküni hemen bedeli gayri menkulün yüzde oldugu ilän olunur. HÜSNIYE YILDIZ 

[Yavuzun kahrarnanhg1] -54-

ycl'c kadar geliyor. Bir§ey degil §imdi de 
hogulmadan kendi mermilerimizle ölecegiz 
'fürk top~ular1 Mütemadiyen mermi yagd1r1· 
yorlar, anla~1la11 ingilizler bogaza taarruz 
etmi§ olacaklar ki bizimkiler bas1yorlar mer· .. 

1my1. 
Ne ise, ben arbk kendimdcn ge~mi§tim· 

Akhm kayboldu, hi~bir ~ey duymuyorum, bif 
bir ~ey görmiyorum, hi~bir §CY i§itmiyorum· 
Öldüm mü, kald1m m1 ? ... 

Hayret edilecek §ey 
Göz.ümii a~bm, etrafm1a bakmdam. Beyaz 

boyali bir daire albmda bir karyola, d1varlar 
gcmi d1varma benzemiyor. Gözlerimle etr~· 
nm1 yoklayorum. Neredeyim? Kendimi M1• 
dillide kamaramda ya§ayor zannediyorulD· 
Läkin buras1 benim kamaraya benzemiyor· 
Bir par~a daha dirildim. Etraf1 daha dik· -. katle tetkike ba§hyorum. Haf1zam1 yoklamag 
ba§lad1m Bir türlü habram1 toplayam1yoruP1· 
Derken ba~ ucumda bir kadm sesi: ' 

- Bir arzunuz var m1? 
Vay canma bu ingililzce!.. Fakat ne rnU· 

naschet? Ba§UDJ ~evirdim baktim. Bir ln
giliz hastabak1c1 k1z. Daha ziyade §B§1rd1P1· 
Nezaketle gen~k1za: 

- Hayir diyebildim. 
hastanm yanma geldi. 

"le Gen~k1z acele 1 

Masaan üzeri11de 

1 
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Ki~esinden J\hn1z. 

'l'elef on: 34~7 
' 
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<;orakkan1 :lt')4 No. 
Hasan Tahsin 

VE EYTAM 
BANKASI 

~· 
tj~ilngo biletle [M•J } k• ] sinden al 

1 Ke~ecilerde 1 yon ar l§e mahdirlar 

En büyük ikra1niyc ( 200:00~) lirad1r 

d ~itndiye kadar misli görülmcmi~ olan vc bu 
~~ il 19 uncu ycni tertip edilcn Tayyare bilet 
~~angosunun gayct zengin bir surettc yap1lan 
~ tidan anla§dmi!jtlr. Bir\:ok vatand;t~lar1m17.1 
y~ ayin « 11_n rin.dc zcngin eden ugurlu (I\1iL
~ NLAR KI~ESI) nden biletlcrinizi tedarik et-

~kllii menfaatm1z iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
ltlas1d1r. 

lti l il§ralardan talep cdilecek bilctler derhal ve muntazam:o 
~~tte ve taahhiitlü olarak posta vas1tasile scvkedilecegini 

terem mü~terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki§esi Sahibi 

HAYRi DÖLEK 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilat1 

Y e n i 
~c~itleri 

l uhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z11 hediyeliklerinizi C§i 

görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükümet caddesinde 

~en1si Hakikat 

Ucuzluk S • • nden erg1s1 ahmz 

~ilYg1~eger mü§terilerimizden gördügi.imüz büyük ragbct 
,. ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimizc ycniden pek ~ok 
,;tler getirdik. :Fiatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
~~klik yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve 

l)eliklerinizi alabilirsiniz. 

l\Jacaw 1 h h · b" b ) · · · g1mz ma er ang1 1r cp e l§m1ze yaranuyacak 
()lursa yahut ba§ka yerdc daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramza tamamen ahrsm1z 

Sati~lann11z her vak1t n1uha ·vcrdir . ~ ~ 

'\lYavuzun kahramanhg1] -55-
~ 1t1na b" · • k · · ~t~· n 1r §l§enm mantanm a~ara 1~m-

~d 1 rnayiden bir bardaga koymaga ba~
~t 1'. K1rm1z1 renkte bir su bardag1 getirdi 
~ll 1~indeki suyu bana i~irdi. Bunu i~tik
~ Soora vücudumda bir aksülamel duy-
\,· ~a§kmhg1m kaybolmaga ba§lad1. ka
_, ~ benim §a~km halime bakarak hafif ve 
:•käne tebessümlerle mukabele ediyordu. 
~ ~:1 bir ingiliz k1z1 idi. Göz1eri havai 

lttt~' teni gayet beyaz, sa~lan tath bir san 
te idi. . · 

~ liahzam1 yokJamaga ba§ladnn. Arbk an· 
1flirn. 

~ lluras1 bir ingiliz hastanesi idi. Acaba ne
~~ Yirn? Hi~ ses ~1karm1yorum. Aradan bir 

,ll •ka ge~medi. ingiliz k1z1 sevimli ~ehresile 
a bak1yor ve tath fath gülümseyor. 

d ~n dü§ünüyorum. Yüzüm kimbiJir ne bcr 
t "•ziyettedir. Sonra buraya geleli nc ka
i <>ldu? .. Kafam canland1k~a haf1zam1 daha 
lt )okhyordum. Ba§Ima geien feläketi s1ra
ti ~akibe ba§lad1m. En son ingiliz tayyare
~bttin üzerimizden ge~erek gittikelerini ha
ltt:0~rn. Demek denizde bayilmt§ kalm1-
lld ~ ÖJrnedigime nazaran herbalde bephane 

1i1111, baydd1g1m halde elimden b1rakma
~· Anla§alan sooradao ingi)iz gelmi§ beni 
l ~llli§lar. Hi~ mi hi~ haberim yok ... 
)i aJnma arkada11m nerede? Ben kü~ük 

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
l{onlonya 

VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altm Damlas1, 
' Yasemin, Dalya, Muahbbet 

Gi~egi, Unutma Beni 
Senin ir;in, Ful 

isimlerile onlan herkes 
takdirle t nir. 

Bu isimlerle bu kokulan 
kimse yapamaz. Yakm isim
!erle taklitlerini rct eder. 

Sülevrnan Fe»it 
isim ve ctiketine 

clikkat cdiniz 

S. Fe r i t ( ~ i l„" A ) 
Eczanesi Hiikumet siras1 

YÜKSEL RAKISI 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnet, ~i\ck 1\~1s1 
PANSUMAN, SIRINGA 

i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yanmda Senban No. 6 

~~~~~~~·~~~~~~~~~ 

· Poker Play 

VAL i~O: 

„ ...... 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 

-· •'JJ 
4 

Her yenle satihr. i\1arkaya dikkat 
OObt.:Jd~~tlt;)Jdr::Jt:tdl:-'t:~~a::a:~t:a-.~:l'ä -· . 

Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve nete ile 
geyinebilmek i~in her halde bükumet konagi kal'fl81ncla 

„.. Mehmed Zeki ve biraderi 
~ :H T'erzihancsine ko~unuz. Sizc bu yüksek 
g" :;l sanat mücssescsini tavsiye ettigimiz 
~ ~ i<s-'-in bizc de tesekkür cdeceksiniz 
~ •••• ':> ~ 

~ ~·~1m~~~~m-.++~+12i 

Y az1n s1cag1ndan korkmayin1z 
p;" K1~m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 
C yazm, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce· 
:;::$. binizde gezdirebile.ceginiz, masamz1n, yatafin1z1n kenanna 
C ili~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
~ saat i~in imdadm1za yeti\ebilecektir. 

~ Satt§ yeri : lzmirde Suluhan 
• civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 
~~~~~~~~mr. • • • • • • 
~ TA YY ARE SiNEMASJ Telefon ?!2 3151 
„~ BUG Ü N 
„·~ 
'"•~ Aylardanberi beklenin, Avrupa ve istanbuld~ büyük 

. ~ muvaffak1yetler kazanan mevsimin en büyük filmi 

~,i,~uluii i111iri1li:l''lt1lii11!11lVJ!l1l111111Di1!iliii1at16 JJ11!11at11tn t1t11G!uil~ fu Bu·· yu·· k Oyun 
(j . T. C. j ~ 
~ • lstanbu • Belediyesi ~ ~ Sinema äleminin iftifar ettigi büyük ydd1z MARIEL 

gj ~ [ ff J R T J Y A T R Q S U = ~ BELL He "Moskova Geeceleri„ nin kabraman sanatkin 
~ ~ . ~ ~ PIERRE RICHARD VILLNS ve diger iki yükaek sa-
~ Elhamra K""t~"dhesinds· Milli d ~ ~ natkär FRAN<;OISE ROSA Y, CHARLES VANEL ve 
~ . „ . u up ane memasm a i ~ müteaddit artisler binlerce figüran büyük bir qkln ro· 
~ TEMSILLERINE BA~LIYOR - ~ mam, ba§tanba§a heyecan ve sanat dolu büyük eser. 

- 16 Mayis Per§embe günü 14,30 da TALEBE matine ~ e•• ••k 0 
sinde ve ayni ak§am saat 20,30 da UMUMA ;) ~ UYU YUD 

r; s 
@ Madam San -Jen D ·a i «NAPOLYON)) s • 
~ Yazanlar: VICTORIEN SARDOU ve EMILE MOREAU j • 
@ . ~ 
~ FIATL !\ R : 150, 100 ve 75 kuru§tur. Talebe mati- F-; • 

nesinde: Hususi 40, Salon ve Balkon 30 kuru§tur. D • 
_ BiJetler §imdiden Sablmaktad1r f • 
~ „ * 

Bugün : 15 - 17 - 19 ve 21 seanslarmda ~ „ 
«t A§k Yüzünden Katil t 
[!Ji•lll'lll

1
1ll'•ir.••''111'111Pf •••·······„.~ 

iläveten 

F 0 K S dünya havadisleri 

SEANS SAATLA R J 

Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Per§embe: 13, 15, Talebe seansa 
Cuma: 13 iläve seans1 

DiKKAT: 
Hergün son 21,15 s1ans1 [ Ucuz HALK sean11) dir 

Fiatlar 25 - 35 - 50 kW'Uftur 
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:C.H.Partisi kurultay komisyo~ 
lar1 f aaliyete devam ediyor 

Dilekler komisyonu da il~ 
oturu§ta gümrük ve inbisar: 
lar bakanhg1 ile sü bakanb 
w ·1 ·1 d' 'k' . otll' gm1 1 g1 en 1ren, 1 mc1 . . Li SE Arnavutlukta isyan patlak verdi. i§k~dra ~~ 1 

Bakaloryas1 §i~ali Arnavutlukta bir~ok ~arpi§malar oldu 
Hari~ten Lise bakaJoryas1 1 b 12 [H J k stan u), ususi - hü gmet isyanm derhal has- ,$imali ArnavutJugun bir~ok 

verecekler i~in yeni bir emir Dün gece gecc son dakika- tmlmas1 i~in seri tedbirler yerlerinde de mahalli hükii-
gelmi§tir. Bu emre göre ha- da ahnan tel yaz1Jarma göre alm1~ ve isyan eden mmta ka met kuvvetJerile äsiler ara-
ri~ten Lise bakaloryalarma 
girecekler Lise ikinci devre- Arnavutlugun muhtelif taraf- ya takviye kuvvetleri gön- smda ~arp1smalar oldugu 
nin 1, 2 ve 3 üncü simflari larmda isyan ~1kbg1 anla§al- dermi§tir. söylenmektedir. 
derslerinden ayr1 ayr1 imti- maktad1r. Bu isyan hareke- i§kodra civarmda muazzam isyan hareketinin sebebi 
hana tabi tutulacaklardir. tinin ~oktanberi haz1rlanm1§ hükümet kuvvetlerile äsile-r henüz kat'i ~ekilde anla§Il-

Halbuki bundan önce ge- ve i§kodra ile §imali Arna- arasmda §iddetli ~arpt§malar mam1§ olmakla beraber uzun 
len emir, yalmz ü~ün~ü sm1f vutlugun bir~ok yerlerinde olmu~ ve Kral kuvvetleri bu bir zamandanberi krala hu-
derslerinden imtihan verile- b' d b' I k d 1 ir en 1re pat a ver igi t;arpt§malarda büyük zay1at sumet besliyen sab1k yave-
cegw i ~eklinde idi. imtihan I k d Y zanno unma ta ir. vererek geri ~ekilmege mec- rinin bu i~te parmagt oldugu 

1 günleri yakla§bg1 i~in hari~- isyan hareketini haber alan bur kalm1~lardir. zannedilmektedir. 
ten imtihana dahil olmak 1 

istiyenler mü~külle kar§1la~
lard1r. Keyfiyet Kültür Ba
kanhgma bildirilecektir. 

Kükürt geldi 
Dün ak§am italyadan is

tanbul yoluyle fzmire 4000 
torba kükürt gelmi§tir. Ge
len kükürtlerin 600 torba 
manisaya, 300 torba Akhisa
ra, 300 torba Ala§ehire, 300 
torba Salihliye, 300 torba 
Turgutluya, 300 Torba Urla
ya, 300 torba Kemalpa§aya, 
250 torba Menemene, 150 
torba Karaburuna, 300 tor
ba Bergamaya gönderilecek; 
900 torbas1da ziraat banka
sma teslim edilecektir. 

Yarmda ltalyadan 13000 
torba kükürt izmire gele
cektir. 

Piyasada gözta§J azd1r. 
Bütün gayretlere ragmen 
gözta§I ihtiyac1 tamamen 
temin ediJememi~tir. Cuma 
giinü lzmire 48 varil gözta§t 
gelmi~tir. 

Ecnebi 
Mektebler 

Kültür bakanhg1, hususi 
ve orta dereceli mektebler
den mezun olacak talebenin 
olgunluk imtihanlarm1 resmi 
liselerde vermelerini muvaf1k 
görmü~tür. Dün bu hususta 
kültür müdürlügüne bir buy
rultu gelmi§tir. 

Muallim 
Tetkikleri 

fzmir muallimleri önümüz:
deki Cuma günü hususi bir 
trenle Sel~uga giderek Efes 
harabelerinde meslek bak1-
mmdan mÜ§ahede ve tet
kikler yapacaklardir. 

Kordon 
Tramvaylar1 

Kordon tramvaylarmm dcv
ri teslim muamelesi dün ta
mamcn olmu§tur. 15 May1s
tan itibaren Belediyece tram
vay raylarmm sökülmesine 
ba!11anacakhr. Tramvay hay
vanlarmdan bir k1sm1 Bele
diye temizlik i§lerinde kul
lamlacak digeri sablacakbr. 

Kordon tramvaylar1 depo
lannm arsas1 sahiplidir. Bu 
arsa istimläk ettirilecek ve 
buras1 park haline getirile
cektir. 

·rckfon 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Atina divari1harb1 isyana i§tirak eden bahriye 
ki§iyi i zabitlerinden 33 k~§iyi ölüme, 36 

müebbet kürege mahk Am etti 1 
j 

Atina, 11 (A.A) - Harb kurumu isyan ettikleri i~in 33 deniz sü baym1 ölüme 
m1~br. Bunlaria 31 i memleket d1~ma ka~mI§ bulunuyorlar. 

~arpbr- j 

! 
l 

Atina, 11 (A.A) - Davamharb Venizelist ihtiläline i~tirak etmi~ olan 35 bah .-iyc zabitini 
ölüme mahkiim etmi~tir. Diger 36 zabit müebbed kürege mahküm ctmi~lerdir. Amiral De
mestikas ölüme mahkum olanlarm arasmda bulunmaktadir. 

1 

J;'I 
lhdl 

Balkan matbuat1 aras1nda 
bas1n beraberligi 

Bükre~, 11 (A.A) - Romen basm bürosu direktörü 8. 
Dragu basm beraberligini arbrmak imkanlarma gürü~mek 
i~in balkan anla~mas1 gazetecilerini bugün toplanhya ~ag1r
m1~tir. 

Busef er de f;ekoslovakyadan 
Almanyaya bir adam ka~1r1ld1 

Berlin 11 (A.A) - <;ekoslovak el~isi <;ekosiovak smirla
rmdan ka~mlan Alman göt;meni Lambertsberger meselcsi 
hakkmda protesto notasm1 Fon Bulov'a ve„mi~tir. 

ll""Q 

l~tl 
.,„. 
lti1t1"! 

1;11 
111111! 

Yahudiler K1br1s adas1n1 sat1n 
almak m1 istiyorlar? 
~--~-------~oo+.oo~------------~ 

Bn h~1 l cri biitün tafsihit1 ve i<;ylizü ilc vazan 
)

7unan gazetclcri ne diyorlar? 
K1br1s1 ingilizlerin eJinden Umumi harbtan sonra, 

kurtarmak i~in ~ah§an Helen Osmanh imparatorlugunun 
milliyetperverleri §imdi yeni inhiläli Siyonistlerin emelinin 
bir telä§e dü~tiiler: tahakkukuna yard1m etti? 

Y ahudiler K1bns1 ba~tan Bugün Filistin ~öllerinde Te-
ba~a sahn almaga karar ver- 1 laviv isimli Amerikankäri 
mi~ler imi§ ! muazzam bir §ehir yükselmi§, 

Bu habcr, Viyanada ~1kan Filistinde kuvvetli Yahudi 
"Novye Fraye Prese„ gaze- Kolonileri tecssüs etmi~tir. 
tesinde pkm1§hr. Ve ingiliz Siyonistler, buna ragmen 
hükgmeti Siyonist Yahudile- K1bris1 hit;bir vak1t unutma-
rin K1brista yerle§mcsine m1~lard1r.? Hayfada tesis et-
göz yumdugunu bildirmckte- tiklcri muazzam limanda bir 
dir. Yahudi licaret filosu viicude 

K1br1s gazclelerinde cle 
csascn oldukca uzun bir za
mandanberi baz1 Yahudi sim
sarlarm gayet yüksek fiatler
le falan veya filan yerde §U 
kadar hektar arazinin falan 
bah~e vcya arsanm sahn 
almd1gmdan bahsedilmekte 
ve bazi, baz1 da ~ikäyeller 

görülmektcdir. 
Bu endi§c ve telä§ bir§ey 

olmasa gerektir. <;ünkü Yu
nanhlarm gözü önünde bir 
telaviv misali vard1r. 

Siyonisler cihanda yurtsuz 
kalan Y ahudilcr i~in bir yurt 
tesisini 1899 da kararla§hr
d1klar1 vakit 1902 de ingilte
reden K1bris1 da faaliyct mü 
sadesi istemi§ idilcr, ingiliz
ler bu teklifi kabul etmi§ler, 
Sinada Elarisde bir ycr gös
tcrmi§ idiler. Fakat o zaman 
Osmanh-M1s1r hakimiyeti bu 
kararm tetkiki mani olmu§
tur. 

getirmi§ler vc her vapurun 
K1br1s limanlarma ugramas1-
m tcmin etmi§lerdir. K1bns 
ile Hayfa arasm 24 saatbr. 
K1br1s, büyiik ve münbitir. 
350,000 bin nüfusundan 
200,000 ni r1ft~idir. 

Siyonistler Filistin toprak
larm1 tasavvur ve gayelerine 
maddi cihetten uygon bul
m1yorlar, bunun i~ii1 cihan 
Y ahudi servetine istinad ede 
rek Hayfanm hemen kar~1-
smda iklimi müläyim, arazisi 
daha müsaid, inbat kudreti 
daha iyi bir müstemleke t e
sisini elzem görüyol'lar. Ve 
i§te bu maksatlad1r ki K1bns 
bugün yeniden bir tchlikc 
kar§1smdad1r. 

* ,,. .y. 

Yunan matbualt bu mcs
cleye büyiik chemmiyet vcr
mektedir. Yarm baz1 tafsilä
til Yunan matbuatmm müta-

1 

Balkan antant1 1 

- Ba§taraf1 1 incide -
garistamn süel statülerinin 
degi§tirilmesi hakkmdaki is
tckleri ve italya taraf mdan 
dü~ünülcn orta Avrupa ba
ra~mm peki~tirilmesi mesele
lerini konu§mu~tur. 

Konferansm Akdcniz and
la§malar1 meselesinede do
kundugu samlmaktadir. Top 
lantmm ~ok i§ten oldugu kay 
dediliyor. 

Bükre§ 11 (A.A) - Sabah 
gazeteleri Balkan anla~mas1 

konseyinin ~ah~masma uzun 
bölümler özgülemekte, kon
seyin ilk oturumuna büyük 
bir önem vermekte ve bu 
oturumun programmda oran
lanm1§ olan uzan ge~tigini 
ve dört saat sürdügünü be
iirterek kaydetmektedirler. 

Dimicata gazetcsinin dc
digi gibi dört Bakan, ~ah~
malan bitinciye kadar tarn 
bir gizlilik göstermcg e karar 
vermi§ olduklarmdan dolay1 
t;ah§malar hakkmdan hi~bir 
~ey s1zmad1gm1 yalmz kon
seyin Kü~ük anla~ma ile olan 
s1k1 dayam§may1 bergitmeye 
yar1yacak kararlar alacag1, 
yakmda Romada loplanacak 
olan konferansa kar~1 duru
munu ve s1mrlar1 inanca al
lma alan Avrupa misaklan 
ile Bulgarislan, ·Macaristan 
vc Avusturyamn tekrar siläh
lanma istegi kar§tsmdaki lü
tumunu ilendirecegini oran
Jamaktad1r. Ayni gazete dört 
Balkan devlcti arasmda tarn 
bir anla~ma ofdugunu ilävc 
etmektedir. 

"Üniversül„ gaz:ctesi Bal
kan anla§masa devletlerinin 
bu münasebetle de aralann
daki tarn görü~ birligini her 
ihtimrl kar~1smda vc Roma 
konf eransma aid olan ars1u
lusal mesele üstiinde birbirin
den varhk olduklarmi berki- j 
tcceklerini söylemektedir. J 

Bu gazetc uluslar kurumu 
konseyinin 10 May1s tanhli 
topianma devresinin Kü~iik 
anla~ma ile Balkan anla~mas1 
aruntaklarma yeniden toplan 
mak ve bay Laval ile görü§ 
teatisinde bulunmak f1rsatm1 
verdigini yazmaktad1r. 

Ankara 11 (A.A) - C.H. 
Partisi büyük kurultay1 bil
dirigi: 

C. H. Parbsi büyük kurul
tay1 komisyonlan 11151935 
Cvmertesi sabahmdan ge~ 

vakta kadar ~ah~malarma 
devam etmi~lerdir. Bu ~ah~-
ma gece yansma kadar sü
recek yarm sabah tekrar 
ba~hyacakbr. Program komis
yonu dil cemiyeti üyelerile 
birlikte programm öz Tür~e
ye t;evrilmesi yolunda ~ah-
~1yor. 

Tayyare 
Piyangosu 

- 8a§taraf1 1 incide -
29289 23521 3878 10571 
20031 10819 76 9682 
29951 22447 29019 8103 
3850 19706 22198 1049 

19817 15693 13008 23159 
29209 4019 2600 6827 
19959 19836 18447 18197 
13551 3773 4827 21523 
22195 5462 

.)0 Lira kazananlar 
29322 13788 29694 14132 
12066 21502 640 8452 
1300 4362 1761 16998 

35848 8042 7364 1208 
1403 26714 9302 10647 
7017 23181 5023 15501 

34582 8825 24461 22810 
4430 21321 141 13540 

16557 3340 14649 27318 
10194 6798 14303 17922 

9054 392 
4515 26184 9750 20359 

10118 4834 27755 5960 
7743 365 5789 25447 

21845 12838 18011 9274 
5449 14309 24173 15277 
6435 8070 23427 2658 

551 14005 26156 15017 
29176 24050 85 20305 
17346 2372S 10226 18671 
19008 16871 25072 13153 
10487 13992 5969 8756 
11498 15 27452 19537 
13431 13779 16826 12085 
2305 5962 28608 15494 
BÜYÜK IKRAMiYEYi 

KIM KAZANDI 

ru~ta finans dilekleri üiertO 
de ~ah§mt§ ve ilgili bak•~ 
larm izahm1 dinlemi§tir. r 
komisyon saat 22 de tekr'. 
ökknomi dileklerini görü~rtl~ 
ye ba§hyacak ve ökon° 
bakanm1 dinliyecektir. bl' 

Hesap komisyonu mai 
• ssser 

tasm1 yazm1~ ve parb :t 

kez hesaplarm1n tamhg•~~ ~e 
düzgünlügünü takdir d1hY 
anlam1~br. 

C. H. P. 
Kurultay1 

(Ba§taraf1 1 incide ) 
11 

mi§, bundan sonra ilbaY~~ 
General KäZim Dirik bU of 
dinleyicileri büyük bir 'bt' 
kunluga sürükliyen ~ok I f .. „ t 
yecanh ve ate~li bir so; 
söylemi§. · 

Söylevin bir~ok tarafla~~ 
da dinleyiciler co~konl&J~rl 
al~lanarak; "ya§asm Atatil 
ve Cumhuriyet„ diye b•fP 
m1~lard1r. a1 

General Käz1m Dirik ~ ~ 
levinin sonunda „Cumhu~)f 
tin, yurdumuzun i~inde / l 
renecek ufac1k bir borl ~ 
bogacag1z, yere sokacagtJJ'~ 
buna Atatürkün rejimine ' 
i~er misiniz„ Demi~. . 5 

Binlerce ag1z tek b1r (1 

gibi: "and i\:iyoruz ge'1e' 
ya~asm Atatürk„ diyt 
§iddetle alk1§lam1§lard1r· 

• 
lneboluda 
Yang1n 

inebolu, 11 (A.A) - i; 
gün Avara mahallesindt 1 
evden yangm pkm1§, eV 

mamen yanm1~br. itfaiye ~ 
ti~erek yang1m büyiir1't 
söndürmü~tür. 

mal ki§esi) nden os"'~ 
bankasmda Bay IJyas 

1 
Bayan Leylä ta!"afmdat> .

9 
almm1§hr. Yirmi be~ bl 
ray1 kazanan 26263 nu~e 
bileti satan Bay Ali 
ile satm alan Bayan i..e . Büyük ikramiye de gene 

lzmirin en ugurlu (Ali Ke
. .... ~~.:......a: · !2.:W~~~1.aisr:aamaa1m11mm11„„„ ... ~ 

özyürekten kutlularlZ· 

[ -
r:.6/ Yavuzun kahramanhg1) ;7 

bir oda da yalmzd1m. Acaba oda kurtu~~ 
dimi? Ya bizim öteki sporcu nerede? 
yüzc imroza geldi mi? t 

Ben böyle derinliklere dalm1~bm· ~e 
sonra hayalimden uzakla~bm. Baktun II' 
hasta bak1c1 k1z ~ehresinde hep ayni ~e ~ 
süm ile kar~1mda duruyor. Beni bayah11' 
uzakla§IDI§ görünce: 

- Bir arzunuz var m1? Size 
daha vereyim. 1 

Te~ekkür ettim. Bir kadeh daha &J~ 
Gayct narin ve ince uzun parmaklar• '~ 
iläc1 i~dikten sonra daha ziyade canl1" 1 
Yüzümü görmek istedim. Her halde b;, 
dar temiz ve kibar bir k1zm kar~1s1'1 
Alman zabitinin herbat ~ehre ile d&Jf 

dogru degildi. d 
K1zdan bir el aynas1 vermesini ric• ef 

Derhal d1~ar1 ~1kb ve kü~ük bir el ~ 
ile geri döndü, korka korka aynayt yiJf l 

götürdüm. Sakahm epiy uzam1§b. Tekr' 
rar baktnn, sakallanm üc; günlük kad•r 1 
Midilliden denize atlad1g1m gün tra~ 0 

turn. Demek ü~ gündür burada idim· 
Elimden aynay1 b1rakarak ge'1~ 

sordum: . U( 
- Matmazel ben buraya geleh 

oldu mu? a 
K1z benim bu sözümden hayrete d 


