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•. çılnıa törenleri ve yıldönüm-

er • yap ldı 
lanmıştır. Türk o'usu ıçın 
tarihi bir yaprak olan bu 
giiniin kuds::ıl yüzü v.ırd ı r. 
Çünkü kül.ür ocağından baş· 

l:a bir şey olmıyan HaBcev~ 

leri bu büyak günde uy2. n
dırılmış ve uyand ınJmal\ ta 
d e vam cdi 'mcktedir. 

İzınirde Karataştaki Halk 
e\ iddc ) ap·lan bu şuurlu 
tör-o çok yüksek bir mana 
ifade etmiştir. 

Merasime İstiklal marşı ile 
başlanmış ve bugünün ululu
ğunu ulu bir l.sanla teren
nüm eden Lise tarih öğret
meni bay Mitahn çok beliğ 

P bir sölevi yürekten gelen 
aıar ,.. .. -

Yenid 6unu memlekatte takdirlerle alkışlanmış, alkış-
cn 33 H ltıa to.. alkevinin açıl. lanmıştır. 
~~ t ft 2~rtıllr:da 1 Yapılmıştır. Ayni Törende · lba) ımız F azh 

~ t1rıin de nıevc.?~ Halltevle- Güleç, Şarbayımız Dokor 
~ ~ Yıl donurnü kutlu- - Sonu 4 üncüde ·-

ş'' ~ r. 

-~t ~ [•l 8 8 [•l [•] :;.~ 

, A. ~t;.';!:~den sonra 
. ~ ~,.,A~y A İLE iT ALYA BİR

olRINE DAHA ZIY ADE 
Y AKLAŞMIŞDIR 

r.. So ı p 
"ta aris M • .. 

I" 'ttsıl: _ S goruşmeleri ve 
ille ovy t . 

leh: ltalya - e mısakı üze-
t' •starı .. Almanya ve 
•ne nıunas b . . 

Ilı k daha . e atı bırbı-
~ tadıt. zıyade yaklaş· 

:ı tans 
"te . anın R. 
t .. tıne Al usyayı tutması 
'4n f ıtıany 

Ilı tafy,. a ve Lehis-
'cb "'Ya k 
" llt old 1 Ya ınlaşmağa 
"'ttıan u ar. 

~~tıd Ya ila l h" 
ili e ltıUst e ıstan ayni 
t lllevı enıleke l . 
lley endird'J mese esı 
-ç,~lrnileJ ot~ er. ~· Hitler 
j'c 1 en, A.ı tnobı) sergisi 

ter· tııany 
bcaıe ı kendi n .. anın nıevcud 
"e ltıcdio.i .. ufusunu arlık 

ftlij L CS IÇJn • 
t~tl s\enııek genışlemesi 

olduğu eler alnıası ZJ

nu söylcd' A . 
ı. ynı . 

zamanda, Lehistan de' 1 !t 
adamlerı da Lehistanın mev
cud arazisi her sene yarım 
milyon artan nüfusunu bes
liyemediğini genişlemeğe ve 
müstemlekeler almağa mec
bur olduğunu söyledi. 
bu sözler, dolayisile İtalyanın 
politikası takviye ediliyor. 
İngilteredeki büyük teslihat 

· hazırlığına karşı Almanya ile 
İtalyanın telakkileri birbirinin 
aynı olması da, Roma ve 
Berlin politikalarındaki isti
kametlerine müvazi olduğu
na başka bir alamettir. Hu
lasa, Avrupadaki son görüş
meler devletlerin vaziyetle
rinde esaslı bir değişiklik 
yapıyor. 

~ ... 

--
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TAL YAN - HABEŞ ARBI ---• 
-----------------~----------······------------------------

Ha beşliler 15 cephanelik, 
30 ta , 2 amyon depo

sunu imha etmişlerdir 
···- ~-- --· OO••oo ----

ita van ar bu aberi yalanlıyor3a da Habeşler 
rismi§! teb iğ:erinde ısrarla söylüyorlar 

AcHs-Ababa 24 (Radyo) - : lanmış gibi görünmektedir. 
ftalyanlan Talı:azzn nehrin- j Habeş askerleri Adua-Adig-
den süren Godcam valisi rat-Aksum arasına ilk defa 
Ras lmru Aksumun garbın- ge!ebilmişlardir. 
da kain Rikute noktasındaki 134 NUMARALI İT AL YAN 
umumi karargahından Cuma RESMİ '1 EBLIGI 
günü Habeşistanla Eritre ara Roma 24 (A.A) - Eritre 
sındaki hudud hattını tesbit cephesinde iş'ara değer bir 
eden Marel nehri istikame- şey yoktur. Somali cephe-
tinde iki kol göründününü sinde Ogaden bölgesinde 
söylemiştir. bir takım istikşaf har.?ket-

Bu kuvvetler avdetlerinde leri ve Gestro nehri üze-
15 mühimmat deposu 30 hü- rinde kesif bir tayyare faa-
cum arabası, birkaç kamyon liyeti vardır. 

tehrib ettiklerini fakat esir ADIS ABABANIN RADYO 
almanıklarını bildirmişlerdir. HABRLERİNİ Y ALALIYOR 
Akın çok itina ile ha zır- Roma 24 (A.A) :- Ali-

•••••••••• .. •••••••••• .............................. .. 
Resim i Dü 

Yukarıda, son zamanlarda Fransız hükümeti Komünizm 
gibi müfrit teşekküller ve fırkalar cezri tedbirler aldı. Yu
karıdaki resim son intihabda Komünistlerin kazandıkları 
mıotakaları ve Parisin taksimatını göstermektedir. 

Aşağıda, Amerikada Venplonda yapılan beynelmilel mü
sabakada Amerikanın tenis şampiyonu Alison 

kadaa makamlar Habeşlerin 
şimal cebhnsinde 412 İtalyan 
oldürdüklerine ve 15 cebha-
ne deposu berhava ettikleri
ne, ayni zamanda açık ha
vada dini ayin esnasında 
bir İtalyan müfrezesini imha 
ettiklerine dair olan haber-
leri yalanlamaktadır. Ayni 
makamlar Grazyaninin Jiji
kayı aldığı haberi de yalan-
lamaktadır. 

Halkın Sesi- Resmi teb-
ligde, cebhelerde mühim bir 
hadise olmadığı söyleniyor. 
Romadan ayrınca telgraflar 
Habeşlerin muvaffakiyetleri
ni tekzib ediyor. 

Bu iki tezadın arasını na· 
sıl bulalım? 

İLAL YANLARIN TEKZI · 
BlNE RAGMEN HABEŞ

LER RESLEN ISRAR 
EDİYORLAR 

Adis-Ababa 24 (A.A) -
(So u 4 üncüde) 

ESRARENGiZ 
CiNAYET 

- .... ·-·. 4 .. 

Hem kocamı 
hem de aşıkı
mı kaybettim 
AŞIKl ;VI KOCAM~ ÖL
DÜRDÜ FAKAT ORTA-

DAN KAYBOLDU 
Yugos.avyada, garib bir 

tesadüf neticesinde eski ve 
csrarenğiz bir cinayetin esrar 
perdesi çozulmüştür. Hadise 
şöyle olmuştur : 

Geçen senenin sonlarında 
şehir haricinde Y orgi Şnay-

-- Sonu 4 üncüde --

HALKIN SESl HAKKIN SESiDiR 
--------------~0000----------------
KERBELADA MIYIZ? 

General Kazım mektebinde 
800 yavru susuz kaldı 
SU SIRKETININ NAZARI DiKKATiNE: 

Hi:'\O ün bir talebe velisinden acıklı bir mektup aldık. Bu 
ıu..:.d!I mektupta, Basmahane iJe Kemer caddesindeki 

General Kazım İlk mektebinde 800 çocuğun susuz kaldığı 
haber veriliyordu. Ve 800 yavrunun susuz kalması sebebi 
şu şekilde izah ediliyordu:I 

Bir müddet evvel mektebe su getiren kurşun borular hır-
lsızlar tarafından çalınmıştır. Mekteb müdürü çocuklann ıu 
ihtiyacını biran evvel temin etmek için lazım gelen dikkat 
ve alakayı fazlasile göstererek derhal su şirketine vaziyeti 
bildiriyor. Fakat o gün bugün şirket harekete gelibte bu 
su işini bir türlü halletmiyor. . 

Bu mektubu okuyunca, bu asırda, lzmir gibi büyük bir 
şehrin ortasında 800 yavrunun nasıl susuz bırakıldığına 
hayret ettik.. ve: 

- Kerbelada mıyız? 
SuaHni sormaktan kendimizi alamadık. Su, en zaruri bir 

temizlik vasıtası oduğuna göre, koca bir irfan müessesesini 
kerbelaya döndürmek doğru mudur? 

Bu irfan müessesesine bir an evvel su getirmek ~irkeün 
menfaatı icabıdır. 

Halkın yüzlerce çocuğu ve binlerce veli ..fU istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

) 
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-AVNi DOOAN'A SAYGILARıMLA-

Cumuriyeti, 
Gönlü yakuı bir aşk ya 
SiYASAL ROMAN YAZAN: SIRRI SANLI 

--43-

Türk kadınının siyasal ve sos
yal lialdarından sonra ••• 

Gazeteci Refik Adamojla 1 nn it bulmak için geçirmek 
genç öğretmenin sözlerini mecburiyetinde balundukları 
tasdik etti: bu komik ve trajik imtihana 

- Genç öğretmen çok çok defa da kap g6ze bak-
doğru söyliyor. Bir genç madan çeneyi ok~amakla da 
kı21, hayatın en dikenli, en başlanmaktadır. Karşımda 
çok ihtiraslarla dolu ve cana- yurdunun dertle i ile çok 
var menfaatın parçalamak, yakından ve yüreğinin için-
kırıp geçirmek için fırsat den alakadar olan oJmasay-
aradığı kazanç yoluna, bir dı, bir genç kızın böyle bir 
çok rakibJer arasına attıktan m~cliste böyle garib bir 

sonra onu yarım tahsil ve 
çOrlk vasıtalarla ilerlemesini 
beklemek silahsız bir insan
la ıiliblı bir adamı savaşa 
ıokmak katlar insafsızca bir 
hareket olur. 

Eski ilbay Necati Yılma
zın yeğeni ve misafiri genç 
kız, gördüklerini, İfİttikJerini, 
şimdi daha büy6k bir cesa
retle anlatmakta devam etti: 

- Ba giilün r ayni zaman
da feci imtihanın burada 
anlablamıyacak çok iirenç 
ve iıyan ettiren safbalan da 
vardır. Bu akıam burada 
memleketimizin en münev
ver, eb mütefekkir bay ve 
bayanlan olduğu için niıter
Jemek istedij'imiz yarayı 
daha biraz açabilirdik. Fa-
~ bu korkunç ve tehlikeli 
ceaihayı bu günlük bu ka
ti.ar açmakla iktifa ederek 
sargısını sarmağa koyulmak 
<Wıa iyi olacakbr. Bu işin 
yalnız en hafif ve ehemmi
yetsiz ucunu fl>ıtermek içill 
söyhyeceğim ld: bazı kızla-

2 S C•l S 

Bir Nazırla 
Bir miralay 
~tahken1c huzurunda 

Sofya (Öle) - Sabık da
hiliye nazırı Ko!efer ile nai· 
ralay Kalan'iarof aleyhinde 
ki tahkikat tamamlanmııtır. 

Geçen sene Tuşefer kabine
sini devirmek için suikast 
hazırlamakla suçlu olan bu 
nazırla bu kumandanın mah
kemesi Sofya cinayet mah
kemesinde cereyan edece
ğinden mermez hapishanesi
ne nakledilmişti:. 

meseleden bahsetmesini ev
veli kendim ayıb sayacak
tım. Fakat bir iş arkasından 
koşan genç kızlardan işitti
ğim maceralar o kadar müt
hiştir ki onların yanında bir 
genç kızın çenesini okıamak 
keyfiyeti çok temiz ve ma
sumane kalmaktadır. 

Genç kızın bu son sözle-
rini de işiden Yaşar Gün:üz 
gene coştu: 

- Btitlln bu acı hakikat-
lar da i~bat ediyor ki Türk 
inkılabının Türk kadınma 
verdiği ıiyasal ve soıyal 
haklardan sonra onun tecim 
ve ekonomi alanında ayağı 
kaymadan, bir çukura yu
varlanmadan yürüyebilmesini 
sağlamlaıtıracak kurumlar 
yücuda getirmek lizımdır .. 
Ve bunları herkesten evvel 
kadınlarımızın, münevver, 
mütefekkir kadınlarımızın 
düşünerek, ön ayak olarak 
meydana gelmesi için çalış
maları kımıldamaları lazım

dır. 

( Arkası var) 
~ ' '=' lıı-:if ~ 

Amerika ve 
uzak şark 

meselesi 
Londra (Radyo) - Uzak 

şark meselesi Amerikayı da 
endiıeye :düşürüyor. Eekinı 
harbiye reisi Amerika ordu-
ıumuo kuvetlendirilmesinde 
israr ediyor. Hükümet sı f 
harb kartıbğı olarak 390 
milyon 667,033 dolar tahsisi
ne l<arar vermiıtir. Bu güne 
kadar Amerika ordusu için 
böyle bir tahsisat verdiği ha-
tırlamıyor. 

Aşk, lztırab, Heyecan Romanı 

Yazan: SABAH Numara 31 

L.e)·la, şu andan itibaren beni unut 
Allaha ısmarladık! 

Bu esnada odaya Hulya 
girdi. Genç kızın yüzünde 
büyük bir müjde veren in
sanların sevinci vardı! Arka-
sında sakladığı buketi abla
sına uzattı. 

- Abla ! dedi. Şimdi geldi. 
Ahmed ağabeğim gönder
miş. Leyli buketin üzerine 
atıldı. Buketi altlı. Sevinçle 
tuttuP. demeti burnuna gö
tür~ Derin ıb;r nefes çeWti. 
Beyaz karanfillerle yapılan 

bu buketten çıkan koku 
Leyliyi mest etmiş, kendin
den geçmifti. Bu kokuda 
Ahmedin nefeslerini duyar 
gibi oluyordu. Hulya ablası
nın şu mes 'ud dakikasına 
imrenerek bakıyordu . 

Genç kızın rüyası uzun 
sürmedi. Bulietin arasından 
b6yük bir zarf: 1 

- Pat ! diye yere dllıtü. 
Leyli zarfa dört elle sa

nldı. 

( HaJkua s .. ı , 25 ş~ 

Ustahklı bir 
Soyğunculuk 

Atina Aclliyesi gizlice pek 
mühim bir soyğanculuk iti 
ile meığuldlh. Bu itin kur
banlanda (Amerikan eksperi) 
ve (lnyon) bankalandır. Aıı
rıJan parada bet miJyou Drah
midir. Bu darbe birkaç gün
dür anlaııJmııtır. Bu b&nka
lar ilk Bnce hükümete aber 
vermeden hırsızlann ızıne 
varmak istediler f akan İf 
umdukları gibi çıkmadı. 

Polis Sofyaila 
Pravda gazete

sini topladı 

Yirmi 
Milyoalu 
Kili~e 

b• ! 

ır 

Belgrad (Ôzel) - Osyak 
ıehri Cizvit papaslarının Os
yak ıehrinde yirmi milyon 
Dinar sarfiJe büyük bir ki
lise yaptırmalarına Y ngos
lavya hükumeti müsaade et

Stalin na 
Noktasını 
Degiştirdi 

Bu işin kahramanları iki 
Kaşkaval tariridir . . Kolitso 
oğlu ve İskatyas. Bu iki ada
mın Aydimitri sokağında de
poları vardır. Bunlar çoktan 
beri bu bankalarla it yap
makta idiler. Anlaşılıyor ki 
son günlerde itler çığrından 
çıktı ve iki tacirde ezilmek
te oldukları darbeyi baıka
larının kafa11na indirm< i~ 
karar verdiler. 

llk önce ticaretbanelerini 
anonim tirket haline koydu
lar. Bu anonim şirketide iki 
büyük şubeye ayırdılar. Bun
lardan birinin çeklerine di
ğeride gefil sıfatile imza 
eder. Ve Bu suretle bu iki 
bankadan para çekib durur· 
lardı. 

Bunlar ilk önce Atina ban
kasından 2,800,000 drahmilik 
bir çek tahsil ettiler. Badehu 
lnyon bankasından da 800 
bin drahmillik çek muhtevi
yabnı Amerikan ekspers b e. o 
kasından da 460 bin drah
milik bir üçüncü çek muh
tevıyatını tahsil ettiler. 

Bankalar bu çeklerin kar-
şılıksız olduklarını öğrenince 
hemen pa alarını geri almak 
iç.in iki taciri alelicele arat
tılar. Fakat maatteessüf bu 
iki kurnaz ortadan kaybul· 
muılardı. 

İt hükumete aksetti. Fa
kat polis soyğoncuların izini 
bile bulamadı. 

Sofyada gizli 
toplannıalar 

Belgrad (Ôzel) - Sofya
dan bildirildiğine göre kapa
tılan siyasal parilerin tefleri 
gizli gizli toplanarak durumu 
milzakere etmektedirler. Dün 
akşam eski başbakan Moıa
nofun evinde yaptıkları top
lantıda bu duruma nihayet 
verilmesi kartilerin siy. s 1 
haklarının iade olunması hak
kında kralın avdetine lca~ar 
sükutld geçirilmesi kararlat· 
tırılmırtır. 

Ahmed; timdiye kadar 
ona buketle mektub gönder
memişti. Bu nolsa gerekti 
böyle Zarfı yırttı, mektubu 
okumıya başladı. 

G6zleri dehşetten gittikce 
büyüyordu. Nefesi tıkanır 

gibi oluyordu. GBisii yırtıla
cakmıi gibi çarpıyordu. Genç 
kız oracıkta otClup yere bir 
külçe halinde çöküverdi. 
Hülya ablasının üstüne ka
pandı. 

- Anne, anne ... 
Ablama bir şey oldu. 
haykırmıya başladı. 

yetiş .. 
Diye 

Biraz sonra bayan Zehra 
odaya girdi. Bayğın kızını 

ve eliııdeki mektubu görün 
ce vaziyeti anlamakta güç-
lük çekmedi. 

Mektubta ıu sabrlar yazı
lıydı: 

Belgrad 24 (Ôzel) - Bul
garistanda ceryan eden gizli 
siyasal işleri yazmasından 
dolayı dün Sofya polisi Prav· 
da gazetesini topladı. Bul
garistana giden Pravda pa
ketleri postahaneden tevkif 
olundu. 
•• 

miftir. 

iki müslüman 

Belgrad - Moıko 
öğrenildiğine göre cht 
nı bay Litvinofun Jı 
seyahab katileşiyor. 

evvelce " Uzak şark 
lesini Kızıl ordu had 
diye bay Stalinde 
k•t etmiıtir . 

00 

Uniforma taşı-
yanlann heosi 

Arab P üebbet Maliye işle 

Harbive nazarcti 
Küreg~di~~hklım de başlanSI 
Raıis (Radyo) - Oleans- ya gelen . 

., 
emrinde olacak 

Sofya (Özel) -Sü bakanı 
Lokof beyanatta bulunarak 
polis, Jandarma, maliye, or-

vil divanı 1934 de Kasdandit Kırk beş senedenbe" 
hasa basında Yahudiler aley· çok maliye memurla 

man ve emsali üniformalı 
memurlar harbiye bakanhğna 
merbut olmak üzere bir ka-

hinde ayaklanan isyana itti-
rak ettikleri için müebbet bulunan ve kazanç, ' 

veraset ve buna be11ı 
küreğe_ m~m-~etmiştir. lerde büyük bir tecrii 

hukuk hi- bilgileri olan baıturak 
nun hazırlamakta olduğunu 
bilmirmiştir. 

Kuşadası Sulh Hukuk ha
kimliğinden: 

Orman idaresi tarafından 

Sökenin yeni köyünden mu
hacir Himmet o6lu Şakir ve 
Gömeles köyünden Nehmet 
oğlu Hyseyin aleyhine açılan 
tazminat davasının yapılan 

duruımasında: dava olunan
lardan Şakirin yeri bulun
madığından usulün 141 ve 
142 inci maddelerine tutuna-

Kuşadası sulh 
kimliğinden : 

Orman idaresi tarafından 
Bayındırın Emir mahelJesin-
den tahtacı İbrahim oğlu Ve
li aleyhinde açılan tazminat 
davasının yapılmakta olan 
duruşmasında : İlan yoluyla 
yapılan tebliğatle gelmiyen 
dava olunan Veliye H. U. 
M. kanununun 398 ve 400 
üncü maddelerina dayanarak 
gıyap kararı tebliğe karar 
verilmiş olmakJa yerinin belli 
olmaması yüzünden ayni ka
nunun 141 inci maddesine 

rak duruımanın açık bırakıl- göre duruşmanın açık t.ıra-
diğı 18-3-936 Çarıamba gü- kıldığı 26-2-936 Çarşamba 
nü saat 10 da Kuşadası Sulh günü saat onda Kuşadası 
Hukuk hak yerine gelfi.eleri sulh hukuk bak yerine gel-
gelmeleri ilanen biJdirilir. 476 meleri geregi bildirilir. 478 ---------------------·---------
Manisa Sullı hukuk mahke
mesinden: 

Esami kuruş 

87 
285 

1287 
55 

165 
140 

Kırkağak Me~iş M. Hasa kızı Şeheste. 
,, Cibin Osman M. Aamet kızı Beyhan 

Tirenin lşırlar K. Hasan oğlu Salih 
Alaybey M. Erzulumlu Osman oğlu Hasan 
Çalın çarşulu K. Hikmet oğlu İbrahim oğlu Ethem 
M anisanın karaoğlanlı K. Süleyman kızı Hafize 

261 
21 
14 
42 

,. ,, K. Ali oğlu Süleman 
,. Kayadibi K. Mehmet Ali oğlu Mehmet 

Konya Nevşehir üç hisar tekeli M. Hasan O. Mehmet 
Balıkesir Kır oğlu Yusuf 

2926 Saray köy kazasından 93 No. evde mütekait bi::
başı Salih oğlu Şükrü 

285 Alaşehir hükumet tabetinden gönderilmiş Mustafa 
O. Ali 

1 bir gümüş bilezik bir yüzük bir çift küpe Maniunın 
Dilşeker M. Mehmet Ali kızı Ayıe 

Yukarda isimleri yazılı Manisa memleket akliye hastane· 
)erinde vefat etmişlerdir. Hizalarındaki yazılı metrükitlarını 
vereseleri çıkmadığından verilemedi. ilin gününden itibaren 
çü ay zarfında vereseleri çıkık mahkemeye paralarını almak 
için müracaat etmedikleri tadirde hazineye devredileceğı 
ilin olunur 483 • 

" ~ evğili Leyli ... 
Bu satırları okuct.ğun an

da ben ıstırab içinde kıvra
na kıvrana senden ve lzmir
den uzaklaşmış bulunuyorum. 
Vapur her saniye beni sen
den daha zivade uzaklaıdı
rıyor. Şu anda "Ege" vapuru 
dünyanın en muzdarib ada
mını senden uzak, meçhul 
bir diyara doğru götürüyor .. 

Saadetimizi yarım bırakb· 
tılar.. Bunun mes'uliyeti ne 
senindir ne benim... Bir al
çak, bir sef ıl, bir namussuz 
gibi senden kaçıyorum .. Bu
na mecburdum.. Bu bir na
mus ve bir vicdan borcudur. 
Şu andan itibaren beni 

unut.. Beraber geçirdiğimiz 
mes'ud günleri unut.. Metin 
ol.. En sıcak ağabey buse
lerile seni ıon defa kucak-
lıyorum.. Allaha ısmarladıl< ! 

AHMED 

Leyli, kendine geldiği za
man ağzından tek bir keli" 
me tluyuldu : 

- Aldatıldım ... 
Hıçkınklar içinde : 
- Aldatıldım ... 
- Aldatıldım! .. 
Diye inliyordu .. 

* • • 
Ahmed, İstanbula geldik· 

ten sonra 3eyoğlunda büyük 
otellerden birisine misafir 
olmuştu. Beyoğlunun hayhu
yu, binbir eğlencesi onu avu 
tamıyordu. Her hadise onun 
yarasını\ bir bıçak saplıyor
du, o, içten gelen ve bir 
türlü dinmeyen sızıların acı
siyle inleyip duruyordu. 
Beyoğlunda onu görenler, 

bir hovarda bir sefih zanne
debilirdi. Çünkü lonun bütlin 
günü meyhane ve barlarda 
geçiyoau. O, ne eğlenmek 

kazanç tahakkuk 111ellll 
ğundan mutekaid Bay . 
Baharla Karataş şubefl 
zanç tahakkuk mem ı 
mütekaid Bay Mehaaet' 
nin mllştereken Ba 
hanında llçüncü k• 
numarada bir yazıb 
tıklannı memnuniyetle 
aldık. M.emur olduk 
manlarda halkımıza k 
gösterdiği kolaylıklaıı 
büyllk bir hayırhabla 
rerek herkesin şakı# 
minnettarhiını ka 
tecrübe g6rmüı ve İf 
zatlarm açbklan ye8' 
hanede muvaffak o 
temenni ederken ID 

terinde mnıktillta 
okurlarımızı bu hayırb ..li 
ki maliye ınemurlarıD ... 
zıhanesine başvurmalı 
raretle tavsiye ederi!; 

Kuşadası Sulh Huk-1' 
kimliğinden: 

Orman idaresi tar.f 
Tirenin Hacı MehetJer ~ 
den Ali oğlu Meblll 
kardeşi Ali aleyh'ne 

tazminat davasıdın yap 
olan duruşmasında; il., 
luyla yapılan tebliğat~ 
miyen dava olunanl• 
U. M. kanunun 398 •e 
züncü maddelerine 
rak gıyap kararı tc 
karar verilmiş olmaıJf 
!erinin belli olmaması t 
den ayni kanunun t.f 
maddasine göre duru 
açı < bırakıldığı 26 • 2 
Ça· ıamba günll saat 
Kuşadası Sulh Huk 
yerine gelmeleri ge 
dirilir. 

için içiyor, ne de _bit 
sıcaklığı duymak iç~ 
gidiyordu. Derdini a 
unutmak için Be 
bütün ıef abat ve 
yerlerini.-dolaşıyordu·· 

Bu gece de Beyo 
büyük meyhaneleriD~ 
rinde yalınız ba~ına içi 
Büyük lokanta neş'e 
ları ve baygın kadın 
balarile inliyordur. 
masasına kollarını d• 
brşını avcının içine r1ı 
derin derin düşünüyo 

Mütemadiyen içiyor~' 
nıbaşınba bir çiçekcl 
çın gördü. Kadın 
ona Lir demet karaofi f 
Ahmed karanfili aıdı f 

dnpn avucuna parayı.~ 
Kara.nfili bütün cil 
sindire sindire lkokb>' 

(Ark ... 



Ell,.amra 'fel. 
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_ İdaresinde Milli Kütüphane sin,ması '+ .. - ,. 
Dünya . B U G U N )t 

hikayesi * .. 
E Baş rollerde: MARİE BELL - PIERRE FRESNA Y )+ 

0 zengin sahnelerde çevrilmiş hissi heyocanlı ve çok merıaklı bir mevzu ~ 
p·] herkesin seveceği film >+ 

.. 1 nıe ilave: >+ 

25 Şul>at 

~ """'~~mont dünya haberleri VE~ saire ~ 
~ C - SEANS SAATLERİ - ~~~ ~ 
~ H urna!te Pazar saat 13 de başlar )f• 

M. Depo S. FERiT 
Şifa Eczanes 

~l"!_ergun 3, 5, 7, 9,15 de ~ 
., .. -,.~~~:JJ:~~~~~~~~~m::r;~~ Hükumet sırası 

Dcu-l " l 
88 lçenler bilir 

t<lo·b ~ ~ıguy e şöhret ve haJkınıızın takdir ,.c Hayattn manasını anlamış ince düşi1nceli kibar bir bayan 

Sİ tt etını kazanan Hüktinıet Caddesinde Şen1- ı t ec~üb::sin~ ~stinaden diyor ki: 
akikat Uctı l k · · l .... l Neş enızı, ha\'atınızırı zevkini. sıhhat.ınızın f", z u sergısı ucuz u g-un ucuz u- . ~ w • • 

ısU 0 lrnak t-ızere · b. · · 1 · k da1n11 surette korunnıasını tenun edecek ancak 
~ - yenı ır ser<rı Yapıp )Ir ço 
:~~~arı yalnız 88 kuruşa :at~1aktadır. Bu Yiiksel, Kaba<layı ve Billur 

un fırsattan istifade ediniz. rakılarıdır. 

88 Bayramda, bayram ertesi ve her zanıan 
yalnız bu rakıları kullanınız. Beni şükranla 
hatırlarsınız. 

~l l' "· ~ti~sauat1sEmaaaa~ AYYARE TELEFON ~ ~·~~~~~:~~~~ 
~ : 3151 ~ A•J t• 
~ "Siy BlJ GuN ~ i BUGÜN ~~ 
~ daştı~A GÖZLER" filiminde Harry Baur'a oyun arka- ~ ~1 ASR"'J Si.NEMADA Te

2
I
3
e
9
fo
4
n ~. m gı eden Simonne Simon'un bütün bir gençlik, aşk ~ ~ ~ 

İ ve tatlı bir mevzuu ihtiva eden nefis fılmi ~ ~ ~ 

~ G •• l •• l ~ ~ 10 met re yüksekten ailıyan - Dünya atlet şampi- i; 
~ uze gun er ~il yonluğunu eline alan ~ 
i Gebci, ihtiyarı, küçüğü, büyüğü, kadını, erkeği i 1 RİŞAR T ALMA EN F~g~EL 1 
fi şıddetle alakadar edecektir. ~ ~ KORSANIJA ~. DEFİNESİ filinıinde ~ 
1 A y R 1 C A : ~ ~ ~ i-\ Y l~ 1 C ı\ '11 

1 F O K S ( l)ünya ha va<lisleri ) ~ 1 De~irhane müdürü filminin unut~lmaz artistleri 1 
ti ""---- ( Türkçe sözlü )1 ~ ~ GABi J\tORLA Y ve HANRI IıOLLANI) i 
1 lic .. -<SEANS s~ATLARI >- ~ .15 ISKANDAL filiminde ~ 
1 C r ıun 15 - 17 - 19 - 21,15. ~ .. I_ _ 1 
1 Uınart · ~ - · fi Pazar esı 1~ _- 15 - TALEBEYE seansları S J)UNY A HABERl.JERI. .. ve saire ... 
--~ 13 te dave seanslar vardır. E ,.._.. {ti 

ı!:A:Jt1c1c1c1c1cDOKT1cô~! 
1

~ A. Kemal Tonay 
i< Bakteriyolog Ye bulaşık, salğın 

~ hastalıkla r nılitehassı~ı 
+( Basmahane istasyonu karşı sında ki Dibek sokak başın· 
+( da 30 sayıi ı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
+< akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

1 
.. 

~ Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen ıair 
+c tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli buta-
+c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayen8" 
~sinde muntazaman yapılır. Tele~ 
~ll=mJJ::r:~=-=~=-=!~~~~ 

Pek yakında: 
Halkın Sesinde • ~~~-~mg~~Sr!l:.-J~~EZ M~~~~~~~~~~-

------------~.:.:....:~;~~~~~~~~~t..ıJJ..W.:iım:UillMli!iS.lllii ................. ~nc-. ....................................... ~ 

Bozkurt ve Halk traş bıcakları~ 

ter~dtdkurt bıçaaı g- -ı . ·ı·k1 l.k . s· . b. k litJe d • oru memış yem ı ere ma ı tır. ızı ırço 

l ....... Birr en kurtaracaktır. Şöyle ki : 
İıi 2 ....... T r nuınarası sert iki numarası yumuşak sakallar içindir. 

llıltrilc ~~ olacağınız günler biçağın dört kenaranda gün 
3 ....... lı gosterilmiştir. 

teti 1 Uttaıniy I"d· k k tıl i lco e 1 ır üçük pakatlerden çıkacak Bozkurt \li biç,~onlanmııla her satıcıdan bir küçük paket Boz
..... Al Parasız alabilirsiniz. 

ter .. _ •c:ıya t -b 
~lıtlilc ecru e fırsatı verebilmek için paketler be-

8.alcu Yapılmıştır. 
ttl, l rt bçıa w • 

lat d lirle le .fll zabıtan, memurin, muallim, talebe ve bü-
tc~ ·~ 19rarlnc:ı ve münevverlerinin öz markasıdır. Her sa
ai S bı lal•rlc ~~ayınız. Ve senin anlamadırın bin bir çeşit 

lt"'llft~. •çak verirlerse kabul etme. her yerde tane-

Bütün bıçaklardan 
herhalde tecrübe 

üstündür 
ediniz 

---------------0000---------------

Sahih ve depoları 
Istanbul: Marpuççularda Ardalı Fehmi ve Trigrath Mehmed 
lzmir: Suluhan civarı 6 ,, 

" " 

Toptan• satış yerlerimiz 
Menemen: Ucuzluk bakaliyesi Mehmed 
Manisa: Hulusi Can 
Akhisar: Tütüncü Hilmi 

Tirede: Şen Yılmaz bakkaliyesi Mehmed Salih 
Ayciın: Ömer ve Kazım Aydınel 
Denizli: Ahmed Baki ve Salih 
Ödemiş: Eşmen Oğullan M. Emin ve H. Hfisnü 

•• 

" 

, 

Halk traş· rbıçağı Türk 
nın malıdır ••• 

halkı-

Halk bıçağı henüz bir yaşında olmakle beraber Türkiyede 
köylüsünden en yüksek sınıfına kadar en çok kullanılan bir 
bıçaktır. Sebebi de ucuzdur ve yüksek çelikten yapılmııtır. 
İsmi de halkın kendisidir. Anbalaji ise şanlı bayrağımızdır.1 

Yurdumuzda ilk defa olarak bir öz Türk ticarethanesi 
tarafından öz Türkçe isimli halk bıçağı çıkarılmıştır. 

Halk~ bıçağını her yerde ıs-
rarla arayınız 

TANESi ( 100) PARADIR 
1'oı.kur.t ve Halk traı · bıçaklan: Türk ulusunu hin bir çeıit anlaşılmıyan yabancı 

marke lı bıçaklaıdan kurtarmifbr 



( Ha.Don Sut , 

iSPANYADA 
-~ .. ı-----

SiyasiMalıkôm 
lar Affedildi i -

ispanya IOn senelerde için p• e muharebesi yıldönümü 1 
için ltay111yan bir yanar dağa J IZ8DI E3I -----------

benziyor. Gnn geçmiyor ki · Yunan kralı tara-uradan kokusu gelmesin, 
arbede g6rlillitsü duyolmasın. 
birkaç gün evvel İspanya 1 

~~;di.büyük bır kargaşalık ı f ından kutlandı 
Başbakan Azana bir iki 1 

gün evvel radyoda söylediği .... - -

-bir ~utu~a s~n iki s.~~e için- Kral Pizani tepesi kadar 21-
de sıyası bidıseler yuzunden 

azledilen memurların tekrar derek bir çelenle koydu 

İhracat 
Malına 
Hile katanlara i9ret 

Mersin 24 (AA) - Bazı 
ecnebi memleketlere ihraç 
ettiği mallara bile karıştır
mış olmasından dolayı İkti
sad Vekaletinde aleyhine da
va açılan Sasatinin mahke
mesi neticelenmiştir. Cürüm 
sabit olduğundan mahkeme 
Sasatiyi beş ay hapse veı 40 

Halk evinin 
-Baştarafı 1 inci sayfada

Behcet Uz ve bütün daireler 
şefleriyle okullar mensupları 
ve daha binlerce halk bulun 
muştur. Halkevinin liudretli 
temsil kolu "Akın" piyesini 
görülmemiş bir mu9lfJ9iyet 
ve zaferlerle canlandırmıılar
dır. 

BAY AVNİ DOGAN 

yerlerine getirileceğini, umu-

mi bir af ilan edileceğini 
söyledi. Haber verildiğine ı 
göre bugün bu vaziyette olan 

Atina 24 (Radyo) - Kral , miştir. lira ağır para cezasına mah-

Y ozğad saylavı C. H. Par
tisinin genel mıntakası baş

kanı bay Avni Doğan hal
kevlerinin yıl dönümünde 
Man=sada bulunarak, oradaki 
töreni şenlendirdiğinden İz
mir töreninde bulunamamış · 

tır. Haber aldığımıza göre 
Manisa töreninde Avni Do
ğanın verdiği çok değerli 

söylevi ora halkı için dimağ
lardan silinmez bir hatıra 
olarak kalacaktır. 

Jorj, Pizani muharebesinin Belediyede bir kabul res- kum edilmiştir. 
yıldönümü için yapılan şen- minden sonra kralın önünde BU YÜZDEN HASIL 

mahkumları adedi 1500 ka
likte bulunmak üzere Cuma geçit resmi yapılmış ve kral OLAN KIVANÇLAR 

dardır. 
sabahı kendi idare . ettiği Pizani tepesine giderek çe- Ankara 24 (A.A) - Ha-

Madrid belediyesi 1934 ih
tilalinde işten çıkarılan me
murları tekrar yerlerine ala-

otomobiJle, yanında Veliaht lenk koymuştur. Akşam Fe- ber aldığımıza göre muhtelif ---....... __ _ 
prens Pol olduğu halde ner alayı yapılmı{br. Epirde ticaret odaları ve Türk tica-
Skaramangaya gitmiş, ora- kral tezahürlerle karşılan- rethaneleri milli ihracat za- İbnissuud 

Fransa ile caktır. Son hadi eler dolayi
sile ilin edilen örfi idarede 
bugünlerde kaldmlacaktır. 

dan Elli kruvazörüne bine- mıştır. rarına olarak cesaret edilmiş 
rek Cumartesi sabahı Prev- Pazar günü öğleyin Yan- bir hareketin bu suretle ce-
zeye varmış ve öğleye doğ- yadan ayrılarak bugün Ati- zalandırı~mış olmasından do- Bir nıuahede i rnzaladı 
ru otomobille Yanyaya gir- naya dönmüştür. layı İktisad Vekaletine mem-

L'ondra 25 (Radyo) - Hü
deydeden te)graflandığına 
göre Fransız deniz fırkası 
kumandanı amiral River bu 
limana çık tı. Orada Fransa
sanm Cidde elçisi ile görüş
göıüştü. Fransa ile ~Yemen 
hükumeti arasında hazırlanan
bir dostluk muahedesinin 
msaddak bir listenini hamil 
olarak amiral ile elçi birlikta 
lbnissuuda taktim ettiler. 
Ayni zamanda !!Yemen kra
lına iftihar madalyasını tak
tılar. 

.. Bu suretle bu daimi kaynaş
mantn önüne geçileceği ümid 

8 8 [+] [+] 8 8 8 ~ nuniyet ve şükranlarını bil-

ı Sinyor Mussolini1İjiM:denoc~ğı ! edilmektedir. 

---oo---
Esrarengiz 
Cinaüet 

-----.-00 Hükumete 

- Baştarafı 1 incide -

Donanmaya hazırol emrini 
vermemişmiş ! .. 

Kalıyor 

der isinde bir adam öldürül- Roma 24 (Radyo) -18 ler komitesinin toplanarak ambar-

lstanbu 24 (Özel) - Beşi 
Muğlada olmak iizere 11 
maden ocağının bükümete 
intikaline Vekiller Heyeti 

müttür. Potis uzun taharri- go meselesine karar ve.ıeceği Martın ikinci j{Ünü İtalyan 
yattan 1011:• katilin izini bu · doeanmasının hazır blunması için Mussolini tarafınden emir 
lamamııbr. Aylarca devam verildiği ve bu hazırlığın uluslar kurumuna kartı protesto 
eden tahkikat bir netice ver· makamına kaim olacağı hakkındaki haberlerin doğru olma-
m•mfıtir. dığı söyleniyor. 

Gllntil barinde bir köylü B B B B E E 9 E 
karakola ıelerek, Yorginin ı Sofya cinayet J Yugoslavyada 
ölcllrllcfaP. yere ara sıra 
bir kadlJ!ıeJ.diğini, bu yerde mahkemesi Motörlü 
gizli rlıli •iladığını haber 

verdi. B"'un &zerine kara- 1 Aralarında iki de ka- Trenler •• 
gol o yerri teresslid altına 1 dın olan ~ 1 azalı bir Belgrad (Özel) - Müna
afdı. Bu atbyan kadını yaka- komünist çetesini malı- nakalit nazırı dokor bay 
lıyarak karaıoJu götürdü. .. • Mehmed Spaho ana hatlar 
Ve kadının Hadesine- müra- kum ettı 1 lrtiş demirkolfarınm motörlü 
caat etti. bin bir vasıtaya Belgrad (Özel) - Evvelki tren olarak işletilmesini ka-
möracaat ederek kadını söy- ' gün Sofya cinayet mahke- rarlaştırarak ilk tren Banye-
lermiye muvaffak oldu. mesi meşhur Koferciyef adlı loka - Sonya hatt ında işle-
Kadın karagolda ıu itiraf- k ü . t b hk ı meğe başlamıştır. 

- om nıs gru unun ma e- ı Yugoslavya hükumeti bu 
ta bulundu: mesini ikmal etmiştir. Yirmi 

şekli daha elvirişli ve ahali-
- Ben Yor inin karısı bir kişiden mürekkeb ve ye her ihtiyacına daha mu-

idim. Kocamı öldüren katille ve aralarında iki de kız bu- vafın olduğunu göı erek bu-
seviştim. 1 lunan bu gurubun mahke- branşlarda takbiki için ted-

Katille evlenmek için ko- mesi on gün sürmüştür. Bun- bir alınması emrini vermiştir. 
camın ortadan kalması İcab fardan on yed.isi bir çirpiden 
edi~ordu. Nihayet katil ko- den 67 yıl hapse ve bir mil-
camı öldürdü. Fakat sonra- yon ikiyüz elli bin leva para 
dan beoi almadı. Çünkü za· cezasına mahkum olmuşlar-
bıta kencltaidi aiıyord•. Meç- ; dır. Bu hesaba göre, eğer 
bul bir diyara kaÇ"Brak ortn- arada ölen olmazsa, adam 
dan kaybuldu. Şimdi hem başına dört sene hapislik ve 
kocamı kaybettim, hem de 73 bin 500 leva ceza düşer. 
işımımla evlenemedim. Hem j - '!l ill -

kocamdan hem işıkımdan Al 
oldum. Her vakit kocamın M8ltya 
öldürüldüğü yere geliyorum, 

1 Ne ·bekliyor? 
hem kocama, hem de talisiz 
başıma ağlıyorum ! -·-

Zayi 
Bulana ikramiye verilecek : 

Şubatın yirmi ikinci Cu

Paris - Almanya V ersay 
muahedesini bozmak ıçın 

Rus - Fransız ittifakının tas-

dikini bekliyor. Almanya bu 
1 ittifakm Versay muahedesini 
buzduğu kanaatindedir. Bi-

ltalyan Ha~eş 
harbı 

- Baş tarafı 1 incide -
Havas ajansından: Resmen 
bildiıildiğine göre şimal cep-
hesinde Habeş müf.ezeleri 
düşmen hatlarının gerisinde 
yaptıkları bir baskında on 
beş cephane deposunu ber
hava etmişlerdir. Ayrıca 
içinde otuz hücum tangı ve 
çok kamyon bulunan iki bü
yün clepo da tahrip olunmu,
tur. 
ZECRİ TEDBİLER NE 

OLACAK? 

karar verdi. 

İştirak 
Edeceğimiz 
Panayırlar 

lstanbul (Özel)- Ekonomi 
bakanlığı, bu sene için T e
lavi, Şam, Mısır ve Selinik 

panayırlarına iştirakimizi 

kararlaştırmış ve alakadar-
! lara tebliğat yapmıştır. 

ı İngilteı·e Lord-
1 lsr kamarasın-

Şimendifer 
Vana Uzatılcak 

İstanbul - Vana kadar 
uzatılacak olan Eliziz şimen
difer yolunun geçeceği yer
ler tayin edilmiştir. Eliziz
den ayrılacak bir yol Pola, 
Çakapakçur ve Muştan ge
çerek Van gölünün garp 
kısmından' geçecektır. _______ .. ______ _ 

Şarlo ve 
Almanya 

• 

ı da kavgalar 
Belgrad (Radyo) - Pazar Şarlonun (Modem zaman) 

akşamı Londrada Lordlar isfnindeki son filmi Alman-
kamarasında büyük bir mü- yada gösterilmiyecektir. Bu-
nakaıa olmuş~ur. Lord Ma- nuo sebebi Şarlo :ıun b13 ık-
tietonun nazariyesine göre larının Hitlerin bıyıklarına 
İngiltere birkaç hafta zarfın- benzemesi imiş! Ayni za-
da zecri tedbirleri kaldır· manda Şarlonun bir Yahudi 
mak lüzumunu hissedecektir. olması şüphesi de bu yasa-
Lord Eilimi de beyanatına ğın sebeblerindendir. 
"Habeş harbi yüztindan bu /l'mm•• w-ı-weı~mJ!ij 

~ '"l .. ~LEFON ~ gün bütün Avrupayı bir kor- ı.:.. 

ku sarmıştır.,, _Diyerek lngil- MUHABERENİZDE n 
terenin Habeş-lta lyan işlerini ~ Ti 
tabii ceryanına bırakılmasını ' ~ 8 8 n 1 
tavsiye ediyor. ~ ~ 

Hududda f' lrakamını unııtmayıııızl ' 
Silah sesleri 1 ~ Şemsi Hakikatın Ucuz- 1 
Belgrad _ Sofyadao ögy _ 1 ~ luk sergisi her gün tele- ~ 

1 

fon rehberinden rastgele ~ renildiğine göre Türkiye hu-
duduna yakın Zlatagarsko ~ beş aboneye telefon ede- ~ 
köyUnde beş kişilik bir çete cek. ft 
ile Bulgar jandarması bir ~ Telefon ettiği numara ~ 

Bulgaristan . 
Nigah n1ukavel~ 

Dini olnıtyocak 
Sofya ( Özel ) - r 

bakanı bay Peşef gaı ~ 
lere beyanatta bulllll 
demiıtir ki : 

Bulgaristanda sivil 
usulünü tatbik için ice 
kanun liyıhaıını hazırlı 
üzere bugünlerde bir ko 
yon teşkil edecektir. Bu 
misyon Adliye rüesası 

avkatlar barosu murabh 
rından, kilise murahhasl 
dan, vaazlardan, amele 
rahhaslarmdan 
olacaktır. 

----oo---
936 yılınd~ 

Aln1anyanın para 
tiyacı artacako1ıf 
Berlin - Y abudileri• 

manyadan koğulması b 
bile Almanyada buluo•• 

milyonlara baliğ olan 'Y 
dilere ait servetın de 
telif vasıtalarla Alman 

çıkacağından bahseden ( 
çe Noksvilt ) gazetesi 

yılının Almanya için 
ranh bir yıl olacağını 

liyor. ---oo,---
Kasa hırsızı 

idam ceza-' 
Moskova 25 Havas • 

sıncan: Bütün dünyaaıa 

dirdiği kasa hırsızı bit 
evvelki gün idama mah 
edildi. Bu meskur hırsıs 
çen Kanunevvel ayında 
kovada tutulmuştu. _ ...... -.. ,.. 

Kızın şahsı 
Anlaşılmacb 
İnebolu vapurunda alll 

larında bulunan kız ce 

ni11 kime aid olduğu 
edilememiştir. Çünkü C • 

teaffün ettiği i ;in teşbi• 
kanı bulunamamıştır. 

Açık Konuşn19 
Eşrefpaşada Bayrı 

rinde 472 numaralı fi 
çırak bay Sadıka : 

Gazetemiz hakkında 
terdiğiniz alakaya teşe~ 
ler ederiz. 

İti'4W ikinci 
keıriesinden: 

Burnavada oturan 
kızı Sabiha tarafında• 
cası Burnavada çay 
lesinde 30 Sa. evde 
vah Abdurrahman oğlu 
met aleyhine açılan 
ma davası hakkındaki 
liğat ikametgahı oı 
bulunması hasebile b~ 
liğ iade edildiğinden d~ 
mn isteğile tebliğatnı 1 

icrasına ve arzuhal su: 
·o• mahkeme divanhanet• 

1 likine ve tahkikatall 
936 Çarıamba günün" if 
kılmssına karar verildi 

martesi günü :öğleden evvel naenaleyb bu muahedenin 
öf çüfer müfettişliği ile tay- ' hükmü kalmayınca Almanya 
yare cemiyeti arasında sekiz Ren bölgesini iıgal etmek 
parçadan !baret İngilizce ya · hakkınılda kendinde bula-
zıh fatura ve menşe şahadet- bulacaktır. 

namesini zayi ettim. Bulanın j Fransanın muvafık gazete-
Küçük Kardı çalı hamnda 62 feri ise Rus - Fransız ittif a· 
numarada komisyonsu Şev- kında hiçbir tehlike görmü-
ketin yazıhanesine getirdiği yorlar ve Almanyanın hazır-
tektirde memnun edilecek- 1 lıkları bir tehdidden ibaret 
tir. 488 

1 kalacağını yazmaktadırlar. 

Londra 24 (A.A) - Zecri 
tedbirlerle müdafaa tertibatı 
hakkında bugün avam ka
marasmda cereyan e<lc.,.k 
o1an müzaker eler matbuatı 
tamamilc işkal etmektedir. 

Dcyli telgraf; ihtimalki, 
Eden, petrol tedbiri hakkın
da umumun muvafakatile 
Cenevrede verilecek her han
gi bir karara lngiltere h&
kümetinin müzahir olacağını 
ı6yliyecektir, diyor. 
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ışegı o ugu ıçın . . . 
atılmamı• fıekt k 1 _ ; sergısı telefon etmışse be- ! 

y ı e ama d" . . 1 I 

doğundan müddei 
Mehmedin ogün saat 1~ 
leten veya vekaleten t• ~ 
hakimi nezdine geJer' 
vabı liyıhasını vermesi;A 
halde aleyhinde gıya~ . .ı r 
ittihaz ve tebliğ ediJdirı 
U. M. K. nun tebligat 
tevfikan tepliğ 111alı 
kaim olmak üzere k• 

mııtır ıyenızı a arsınız. 
. ct# ..... &:t:;a &:t:;a ........... ilin olunur. 


