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Fiatı (100) Para 

ark misakı muhakkak gürülüyor 

Habeş'ler, 24' Italvan tankını ne şekilde 

larını anlatıyorlar. Italyan'lar, kaçaklar 
aldık- · 
• • 
ıçın 

..... ağır cezalar tertih ettiler - . 

HABEŞ'LER TARAFINDAN ZAPTEDILEN iT AL YAN .q-ANKLARI BiR HÜCUMDA 
latanbul 25 (Uzel) - Havas gelen bataklıklardan ilerle· ılma:tehlikesi baı göstermiı· 

•jınıının Harar aytarı bildi· mek kabil olmamaktadır. tir. Habeıler :bundan iıtifa· 
l'İJor : Sivriıinek çokluiundan sıt· · Devamı 4 ncıl ıahif ede· 
ltalyanlar timdi Dagabur'un •ı.- ....... ~•• .... _.ıHll•------

60 kilometre uzağında bulun· M Benes hu·· ku" meıı· n 
lllıktadırlar. ltalyan safların· • ' 
dan kaçarak Habetlere ilti- 1 
hak eyliyea yerli ltalyan aı- programını an attı 
lcerleri o kadar çoğalmıttır 
lci, artık bu ltalyanlarca da 
laldaaamıyacak bir hale~el· 
lllittir. 

Netredilea bir ltalyan teb· 
liiinde; kaçacak olanlar için 
•iır ceaalar verileceii bildi· 
rilınektedir. 

lıtanbal, 25 ( Özel ) -
kcaebiler Harar' dan kaçma· 
iı baılamıılardır. Şehir çok 
lahrib eliilmiıtir. Halk asa· 
l,idir. Şehir civannda istih-: 
lc&mlar kazılmaktadır. Habeı 
••lterlerinin ku•vei manevi
)eleri çok y6ksektir. 
L. iki Avrupalı, Daıabarun 
ll01Dbardımandan • az zarar 
t&rd&iOnll saylemiılerdir. 

lıtanbal 25 (Ôzel) - (tal· 
' ' harekltı tamamen dur· 
~uıtur. Ordu arasında irti· 
=~t temin edilememektedir. 
,..., yajmurlırclan lıuıulı 

--Çekoslovakya, Tuna paktı için gay
retlerine devam•edecektir • ~ te:de •erdiii bir s6ylevde 

ti h6kumetin 936 yılı proıra· 
;~ mını izaheylemiıtir. M. Be-
.1 nes demittir ki: 

M. BENES 
lstanbul 25 (Ôzel)-Prağ· 

dan bildiriliyor: 
Çekoılovakya dıı itleri 

bakanı M. Beneı, Oaiverıi· 

- "Çekoslovakya aluılar 
sosyeteıi paktına ve taah· 
hOtlerine ıadık kalacaktır. 
Tuna paktı için gayretlerine 
denam edecektir. Almanya 
ile ıarb devletleri uuında 
bir anlaıma yapılma11 için 
çalııacaktır. 

Aynca Afrika'da devam 
etmekte olan harbın CSntine 
geçmeğe de uğratacak ve 
iki devlet arasında bir uz· 
laıma yolu bulmağa gayret 
edecektir. lıte b6k6metimi· 
ıin 936 yılı proırımı baclar.,. 

KAounuevvelio be
'inde toplanacak 
lıtanbul, 25 ( Özel ) -

Londra deniz konferan· 
sının, ilk klnunun betinde 
Londra'da toplanması takar
rur eylemittir. 

Italya 
Uluslar sosyetesinden 

çekilmiyecek 
lstanbal 25 (Ôzel) - Paris' -

ten haber veriliyor: ltalyanın 
uluslar kurumundan çekile
ceği hakkındaki haberleri 
ltalyan mahafili yalaolamak· 
tadır. 

SOFYA'DAN BiR GÖRÜNÜŞ 
Sofya, 24 (A.A) - Bugün 

öileden sonra kral, yeni 
kabine listesini tasdik et· 
miıtir. 

· M. Köse lvanof'un baı· 
kanhğıadaki yeni kabine 
Oyeleri ıunlardır: 

Baıbakan ve dıı itleri 

bakanı: Köse l'IPanof, iç işleri 
bakanı: MDtekaid general 
Sapof, finans bakanı: Milli 
banka eski genel direktar 
muavini M. Bganef, kOltllr 
bakanı: Miitekaid general 
Javof, sü bakanı: General 
- Devamı 4 inci .•ahifede --------·· ........... ··-------

Kral J orj, bu sabah Yunan 
topraklarına ayak hastı 

Halk kralı coşkun tezahuratla karşıladı. Yunanistanda 
yeni saylav seçimi yapılacağı söyleniyor 

Genel af hu gün ilan edilecek. mi? 
lıtanbul 25 (Özel) - Ati· - - • - hakkaktır. 

na'dan haber veriliyor: lstanbul 25 (Özel) - Ati• 
Kral Jorju hamil olan Elli nadan haber veriliyor: 

kravazör6 ıabaha karıı Kor· Yunaniıtan'da yeni ıiıtem 
fo adaıı 6n6ndea ıeçmiıtir · dahilinde ve aerbeıtii tam 
Kral ıabıhleyin 9 da karaya 
çıkacaktır . 

lstanbul 25 (Ôzel) - Ati· 
na'dan haber veriliyor: 

General Kendilis Krala 
bir telgraf çek~rek, kendisi· 
ne beyanı bot amedi eyle· 
mittir. Yeranı torpitosu, ga· 
zetecileri hamilen Korent 
adasına hareket etmiıtir. 
lıtanbal 25 (Telefonla) -

Şimdi Atinadan telefonla Ye· 
rilen malfimata gCSre, kral 
bu ıabab Yunaniatan'a av· 
det atmittir. Kral, Faliron 
limanında Kondiliı ve bOtiin 
nazırlar tarafından karıılan· 
mıt ve doğruca Atina'ya 
hareket etmiıtir. Yunaniı· 
tan baıtan baıa ııvinç için· 
dıdir. 

KRAL JORJ 
lstanbul, 25 (Özel) - Yu

nan kralı Jorjun bugün ge· 
nel af ilin eylemesi muh· 
temeldir. Venizelos'un Yu· 
aıaiıtan'a danecıti mu· 

dairesinde ıaylav seçimi ya• 
pılacağı ıCSyleniyor. Kralın 

bu husustaki kanaati he· 
nüz anlaşılmıt değildir. Şim· 
diye kadar kimseye birıey 

söyleme mittir. --M. Uull'un diyevi 
önemle karşılandı 
lstanbul, 25 (Ôzel) - Va· 

şington'dan haber veriliyor: 
Amerika dıı itleri bakanı 
U'un ltalya ile Hıbeıiıtaaa 

pamuk, bakır ve muhtelif 
demir g6nderilmemeai için 
bir karar verilmek illere 
olduja hakkındaki diyıyi 

öaemlı kartılınmııbr. 
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A vrupanııı bugün- Sovyet - Mançuko Almanya; ve ekonomik 
f inansel tedbırler! kü endişeli «;ehresi sinır hadiseleri 

Almanya; harptan faydalanan devlet rolftnO, • • • • • ·b-· · -d· b h d • J ~~~-----------~-

b . .1 k h·ı· ı·t h 1 d ırr d ltalya-Hahesıstan harhı, hır Avrupa ıaponların ceva ın a, u a ıse e· 
arış sıyasası e a ı ı te ı u ma •e•n an • • • • 

tedbirlere iştirak etmemi~tir boğuşmasına sebebiyet verecek mı? rın hudutların tesbıt edılmeme· 
Berlin'de çıkan "Deutsche başlıca amacı, uluslar araıı Ne zaman olsa Avrupa'da mikdarını ınel itlere hasre· sinden ileri geld\g~ İ bildiriliyor 

Diplomatisch-PoJitsche Kor- milnasebetleri bozacak veya 'k' · b' ı b d' 
ı ıncı ır gene savaı aş- ıyoruz.,. (lzvestiya) gazetesi yazı· ı yet'ler birliği baş elçisi, 

respondenz" den: mevcud anlaşmazlıkları ge· göstereceği kanaatini beı· Diplomat, anaızın durdu yor: 
12

.x.
193

5 deki bidiıede, 
Almanya 'nın, ltalyan-Ha- · ı t h d k ı " N k T · v kavaya doaru nış e en er ıey en açın· eyen evyor aymıı ,, ve parmagını • 6, 8 ve 12 ilk teşrinde Sovyet'ler birliği müfrezele· 

beş anlaşmazlığına karşı maktan ibarettir. Almanya· gazetesinin Moskova'ya gön· kaldırdı. Hemen başımı kal· Mançuko • Sovyet sınırların· ırinin ate•le cevab Yermek gösterdigw i tarafsızhklar bil· d d' w · .. J t V it d d e go-sterdigv ini " 
bu sırada normal er ıgı oze ay arı a er ır ım ve n da Japon askerlerinin hudu· mecburiyetinde kaldığını yal" Yük bir tezat te•kil etmek nın D V 'd ı k - e semaya dogw ru 

., k k f 1 . . h uranty, arşova an geçer· an ama uzer d makta ve bütün ha"dı'selerı'o - AJ · e onomi aa iyetını er b du geçmesi neticesin e zu-uzere, manya sıyasası, ken Polonya siyasilerinden baktım. Bir sürü har tay- d 
Yabancı 1 k 1 d l cihetten emniyet altında bura gelen hidise hakkında Sovyet toprakların a cere'" mem e et er e, Ü· adını söylemek istemediği bir yaresi.. Biz ilerledikçe mo· 
zumsuz olduğu kadar da bulundurmağa ve istihlak J - fiJAk t .. 1 to-rlerin gllrültüıll daha zi· Sovyetler Bllyük Elçisi Yu- yan ettiğini beyan etmekte· 
manasız olan 1bir şüphe ve maddeleri ihtiyacını temin ::~a~;:::tıgı m a ı şoy e yade işitilmeğe başladı. renyef'in Japonya Dış itleri dir. Sınırlarda vuku bu)aD 
t dd .. d 1 b - t t · · t b k H' t d' w · 0 hadiseleri incelemek için 17 ere u mevzuu o muş u- etmege gayre e mesı, yu· "Trenle Varşova'ya yak· Meier Polonya 0 gün ay· a anı ıro aya ver ıgı n -
lunuyor. Alman siyasası, il- karıda anlaşılan esaı pren· la•ıyorduk. Polonyalı diplo· yare manevraları yapıyor- taya, Japonya dıı işleri ba- Ağustos 1935 de yapılan 

·ı· ' 1 l d b b "' k J h"kü · teklif bu veıile ile tekrar gı ı ve mes n o ma ığı u siplere mani olmadı<Yı gi i, mat söz• baılarken· muı.. Şehre airinciye kadar anı apon u metı namı-
ihtilifın başlangıcındanberi hattA Almanya'nın •hayati ' Ba ... kınız • Dedi • biz karanlık bas.;ıştı. Ne elek- na Sovyet elçisine verdiği bir olunmaktadır. Bu notaya 
güttüğü mantıki, tam bir ihtiyaçları için de elzemdir. niçin Almanya ile itillf ettik? tirik ziyası, ne bir hareket memorandum ile bu hadiseleri göre Mançorya ile Sovyet'ler 
d .. - tı··k 'l · 1 · 1 d d ah:I'. d h M k ·ı birligwi arasındaki sınırlar, Çio. uruı u 1 e gız ememış 0 • Sanksiyon tedbirleri daha Niçin bfidcemizin Ö,!lemli bir - Devamı ör ünca ı ııe e - mün aııran ançu u ı e k 
duğumt göre, bu ferahlık • • • • Sovyetler araıında ceryan et- ve Çar Rusya'sı arasında 1 

verici samimiyetin arkasına • mit vakalar olarak telakki mu ave e e sarı çızı mış bugünden, anıulusal tecim M h d k 1 d 'h · ·ı · ve 

bir sual işareti koymağa münasebetlerinde bir çok erıç oy un a eş• etmektedir. Gene buna na- arsıulusal ahitnameye bitiıik 
h k lüzumlu maddelerin kıtlan- h 't 1 d d örülmektedir· a ikaten lüzum yoktu. zaran 6-10-1935 te olan hi- arı a ar a a g 

masını mucip olduiu için k h k 1 B d d ı J 'lar Bu müşkül anda Alman· diıede Mançuku devriyeleri un an o ayı apon 
Almanya, bilha11a bu nok· ıya as ın arı 1 d 1 bö 1 hAd' e· yanın aldığı durum, bir ta· Sovyet karakolunun ateıine lgeerı'mn e 0e1nmaedvıeg_ı vye e Manıçıu· 

raftan hukuku düvel bakı· tayı göz önünde bulundur· uğramış ve devriyeden altı 
d k 1 k t• • .... -· . mın an i§gal ettiği özel ma ve meme e ın ıç h d } • kişi ölmüıtür. Bunun ikiıi ku'nun askeri kuvvetinin ııe 

mevkiden diğer taraftan tecimini emniyet altına al- 4 köy halkı hu ay ut arın şerrın- iki Japon çavuşudur. Japon- şimdi tamamile japon'la~ 
ötedenberi takip ettiği ba· mak mecburiyetini hisset· k • • d b 1 ) ların fikrince bu çarpııma· elinde olması meı'uliyetı 
rış siyasasından ve nihayet mektedir. den kor u ıçın e u unuyor ar ların asıl sebebi, sınır çizgi- tamamen japonya'ya aid 
kendi ulusuna karşı duydu· Almanya, Habeş • İtalyan Evroı muhabirimizden : için yalvararak 10 bin drah· lerinin sarih malum olma· olduğu zikrolunmakta ~e 
ğu derin mes'uliyec hiılerin- Birinci Te•rinin 21 inci Salı mi klğıd para ile 500 kuruş masıdır. Bundan dolayı ta- binaenaleyh mes'uliyetiıı 
d .1 . 1 k d anlaşmazlığının başındanberi Y ki ·ı d p 

en ı erı ge me te ir. Al· gecesi ıaat 7 buçuk suların· kıymetinde eski Osmanlı gü· rafeyn vekillerinden mürek- Mançuko'ya yü eh me e 
manyanın Cenevrede karar· tamamile tarafsız kaldığı da omuzlarıDda kısa manli- miit paralarını çeteye teslim kep bir hey'etin Sovyetler hadisenin japon'lar tarafın· 
laştırılan tedbirleri kabul ıçıo, şimdi de kendisini, herler, sırtlarında asker ca· etmiştir. Baskıncılar bu pa· birliği - Mançuku sınırlarını dan incelenmesi tekrar it• 
etmeyişi, uluslar sosyetesine mes'ul olmadığı ve ileride de ketleri baılarında sivil asker ralarla beraber Süleyman'ın derhal tesbite girişmesi rica tenmektedir. Bu sebeple 
dahil olmamasının tabii bir mes'uliyetini yüklenmiyeceği karışık kasketler, ayaklarında kızlarına ait birkaç parça olunmaktadır. Sovyetler birliği 17 ilktet" 
sonucudur. Almanya, esasen bir ihtilafın haricinde addet· kilotlu pantalonlar taşıyan çeyizi de alarak ve Süley· Japon dış işleri bakanının rindeki protestosunu ayrıcı 
kendi barış siyasası namına mektedir. Alman siyasası, yedi kişilik bir çete, Sofilo· man'ı kuşakla ıım - sıkı bağ· bu tezkeresine cevaben Sov- teyid etmektedir. 
bu barış ile tezat teşkil ede· herhangi bir tedbirin mev- nun Kavacık nahiyesine bağla lıyarak evden çıkmıılardır. 
cek ve bugünkü durumu zuu veya hatta kurbanı ol- Müslim köyüne ini ve cani· Çoban Veysel beraberlerinde K 1° ralık bu·· yu·· k 
güçleştirecek herşeyi, kabu) maktan ve bugünkü duru· yane bir baskın yapmıştır. olduğu halde, bu defa Vey· 
etmemek mecburiyetindedir. mun şiddetlenmesine sebeb Vak'a şöyle olmuştur: Çete ıel'in babası Mehmed ağa· f) d k J w d 

han 
Bu sebeble Almanya harp· olacak her türlü hareketten gün batarken köye yaklaş· l:ln evini basmağa yürümüş· lzmir va kı ar ire tör Ogün en: 
ten faydalanan devlet rolü· kaçınarak, mes'uliyetini id- mış, köy hududunda yaka- ler; lakin göreceği manzara- lzmirde Kemeraltı caddesinde kiin ( büyük Salepçioğlıı 
nil, barış kaygusuna daya· rak etmiş bir siyasanın bü- ladığı ve adı Müslim köylü ya tahammül edemiyeceğini hanı) dimekle bilinen hanın 26 Teşrinisani 935 tarihindeo 
nan siyasasile kabili telif tün esaslarında ittifak et· Mehmed ağa oğlu Veysel anlayan zavallı delikanlı kü· itibaren bir senelik icarı 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
bulmadığı için, reddetmek mek suretile, bu müıkül olan çobandan, köyde kim- çük bir fırsattan istifade ede usulüyle arttırmağa konmuştur. Bu handa 18 dükkan, bir 
Jüzumu karşısında kalmıştır. anlarda genel barııın temi· lerin zengin olduğunu, kim· rek çetenin elindeı: kurtul- kahve, t depo, 6 büyük ve küçük garaj, 1 yazıhane ve 32 
Fakat ayni zamanda, ilgili ni için elinden gelen yardı· lerde en çok para ve bu pa· muş ve kaçmıştır. Bunun oda vardır. Tahmin olunan senelik kira bedeli 8000 liradır· 
veya mes'ul olmadığı bir ta- mı ifa etmiş oluyor. ralı adamların evlerinin ne· üzerine, planları alt • üst olan Muvakkat teminat 600 liradır. ihalesi 9-12· 935 Pazartesi 
kım hadiselerin doğuracağı rede bulunduklarını ve bu caniler tekrar geri dönerek günü saat 15 te lzmir Vakıflar direktörlüğünde toplanacalı 
neticelerin kurbanı olmak Rusya' da evlere nerelerinden girilebi- ve Süleyman'ın oğlu Meh· komisyon önünde yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 sa• 
niyetinde de değildir. Bizi ilgilendiren bir leceğini öğrenmiştir. Fena med'i alarak Mehmed ağanın yılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve bu it 
Nasıl birleşik Amerika dev· surette zorladıkları çobanı evine girmişler, bitkin ihti· için hazırlanmış olan hususi şartname uyarınca hazırlan•· 

Jetleri, hukuku düvel, siyasa kitap çıktı öne katarak onlar arkadan yarı yatağ'ından kaldırarak 
O rak en geç ihale günü saat 14 e kadar Vakıflar direktör· ve coğrafi durum bakımından Bu günlerde Moskova'da evveli sman oğlu Süleyma· kendisine işkence etmeğe 
. • • 1 s-ı b 1 1 d lügw üne makbuz mukabilinde teslim edilecektir . icgal ettikleri özel mevkie ve Devlet neşriyatı idaresi ta- ntn evıne gırmış er·, u ey· aş amıı ar ır . f 7 

' k k k k t k A- b istekliler husuıi şartları bildiren kagv atları hergün evka arsıulusal siyasa hakkındaki rafından, Çar Rusyasıoın man ı ıs • ıvra 11 11 ırara gzı, urnu ve yüzünün 
esas prensiplerine göre ken· Bulgaristan'daki avantörleri ve tüfek dipçiğile döverek muhtelif yerleri demirle dağ- varidat memurluğundan parasız alabilirler. 
dilerince bir hareket hattı hakkıoda ve Türkiye aleyhine alnından yaralamışlar; ateşte lanan ve her dağlanışta acı Dışarıdan istekli çıktığında 6 kuruşluk posta pulunu 
çizdilerse, Almanya da, ayni takib olunan siyaseti tasvir kızd1rdıkları demirlerle öte· acı inliyen zavallı ihtiyar, beraber gönderecek olanların adreslerine birer şartnaaı0 
bakımlardan kendisince en eden ve Çar Rusya'ıının sini berisini dağlayarak bir ağ'lıyarak ve sızlayarak çok yollanır . 18 25 2 3741 
müsait ve barış siyasası ba· balkan yarım adası hakkın· kaç drahmilik servetini saklı hasta olduğunu anlatmak 
kamından en muvafık olan da bugüne kadar neşrolun- bulunduğu yerden çıkartma- istemiş. paralarının karısı Izmİr 
özel durumu almıştır. mamış vesikaları ihtiva eden ğa muvaffak olmuşlardır. SU· Fabriye'de bulunduğunu söy- vakıflar direktörlügünden: 

Bu barış siyasasının en bir kitab çıkarılmıştır. leyman, hayatına kıyılmaması lemiştir. işken cer in daha 

Telefon Tayyare Sineması~~ 
3l51 3151 

Bugün Büyük Fransız edibi Alfons Döde'iiin edebiyat aleminde -Tnkilip yapan 
ve dünya dillerine çevrilen şah eser romanından iktibas edilen güzel film 

--SAFO~--
Derin bir aşk • heyecanlı bir mevzu • enfeı bir film 

Aleksandr Dö Makzin "Ladam Okamalya" sı, Emil Zolanın "Tata,,ıı iibi mu· 
harrine dahi unvanını kazandıran "SAFO,, romanından çok daha iyi bir ıekilde 
filmde canlandırılmıştır. 

Oynıyanlar: (Komedi Fransız) tiyatrosunun bütün artistleri. 

----------~----------AYRICA: En son FOKS Jürnal "Türkçe sözlü" • MİKI (Canlı Resimler) ---------
senan Saatleri· Her gün 15 - 17 • 19 • 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 

· • seanslarında talebelere tenzilatlı bilet verilir. Pazar günü 
11,30 • 13 te ilave seansı vardır. · 

Fiatlerde zam yoktur. 30 .. 40 · 50 Kuruştur. 

birinci safhasında ağzı bur
nu dönen, yüzünün ve vücu· 
dünün muhtelif yerleri kan 
içinde kalan ve derileri kal
kan biçare aksaçlı kadın 
paraların yerlerini göster
miş ve mevcudu olduğu iibi 
ıakilere teslim etmiştir. Bu 
paralar (19100) drahmi kiğıd 
para, (22) gümüş Osmanlı 
mecidiyesi (2) altı dökmelik 
ve birde 150 drahmi kıyme· 
tinde altın kordondan iba
rettir. 

Baskıncılar her nedense 
götüremedikleri ve yahud 
götürmek istemedikleri bir 
dikiı makinesini parçaladık· 
tan ve ev halkına ikinci fasıl 
bir işkence yaptıktan sonra 
sabaha karşı defolub gitmit· 
lerdir. Teşhiı edilmemek için 
-D~vamı diSrdüncü sahifed•-

Esbak müftü Ahmet Sait vakfından pazaryerinde kain 34 
No. lı evin tamiri ile ve 45, 47 No. fi arsalar üzerine iki dükk•" 
nın yeniden yaptmlması 2490 sayılı kanun uyarınca ve 2~ 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Keıif bedeh 

1132 liradır. ihalesi 25-11-935 pazartesi günil srat ondörtte 

vakıflar direktörlüiünde yapılacaktır. Bu işe aid şartnanıe 

keşifoame ve projeyi görmek istiyenlerin her gün vakıffat 

direktörlüğünde varidat memurluğuna müracaat etmeleri 
ve eksiltmeye girmek isteyenlerinde eksiltme güoO 

vakıflar direktörlüğünde toplanacak komisyona gelmeletİ 
iiln olunur. 3576 5 12 19 25 
--------------------·-----------------------_,,,,.,.,;' lzmir Eşrefpaşa hastanesi başta" 
bahetinden: 

Hastanemiz için alınacak olan 131 kalem muhtelif cinıte 
alatı tıbbiye 19wll-935 günlemecinden itibaren 20 giiO 
müddetle mÜ!Jakasaya konulmuştur. Taliplerin alınacalı 
alitı tıbbiyenin cins ve miktarlarını görmek ve şeraiti ao· 
lamak için hastane heyeti idaresine müracaatları ,e 
ihale günü olan 9-12-935 pazartesi günü saat do' 
kuzdan on ikiye kadar encümeni vilayete müracaat· 
Jarı ilin olunur. 20-24-28-2 377 J 
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Oli~er. ve şO.rekô-ı ~· V. ıııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı'\ F ratelli Sperco Vapur Acentası 
sı Lımıtet vapur vv. F . H. Van - 'f.,. k H K = ROY AL NEERLANDAIS 2 nci teırinde beklenmekte 

§ Uf ava urumu~ KUMPANYASI olupyüküoiltahliyedensonra 
acentası Der Zee § ~ " OBERON ,, vapuru 8 Roterdam, Hamburg, Co-

Cendeli Han. Birinci kor- & Co. : Büyük PiyangOSU ~ ~::~ t~~;:~;ıkt~:li:onr:ni4 peobage, Dant.zıg, G~ynia, 
don. Tel . 2443 DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE :: = .k. . T . d R t d A Oslo ve Iskandınavya lıman-- = ı ıncı eırın e o er am, ms· 

Ellerman Linyn Ltd. .. SOFIA ,, moHSrll halen = ___ ss Şimdiye kadar binlerce kişiyi := fterdam ve Hamburı liman- Jarı için yük alacacaktır. 
Liverpool hattı: limanımızda olup Anven, = ları için yük alacaktır. ZEGLUGA POLSKA S. A . 

.. OPORTO " vapuru Ji- Roterdam, Hamburg ve Bre- -=~- zen~İD etmiştir. = "GANYMEDES,, vapuru 8 "SARMACJA" vapuru 26 
men için yiik almaktadır. - b ki k nıanımızda olup Liverpol ve .. AMSEL "·vapuru balen § 2.inci keşide 11 Birinci Klnun 935 tedir. ~ 2nci teırinde gelip 14 ikinci 2 nci. teşrinde e enme te 

Svvenıeadan tahliyede bu· := - R d olup (Doğru) Anvers ve 
1 limanımızda olup Anvers, = Bo ok Ik . . 30 000 L. d =Teşrinde Anvers, oter am, Unmaktadır. Roterdam, Hamburg ve 5 y ramı ye. ' ır.a ır = Amsterdam ve Hamburg Gdyniaya hareket edecektir. 

"BULGARIA" vapuru lS Bremen için yük almak· := SERViCE MARITIM 
•on teırinde ıelip 20 ıon tadır. 5 Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ limanlan için yük alacaktır. ROUMAIN 

teşrine kadar Liverpol ve "AVOLA" vapuru 9 2ci. ~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir § "ULYSSES" vapuru 20 "DORUSTOR,, vapuru 20 
- - 2nci. teırinde gelip yü-Glaıkov için yilk alacaktır. teırinde bek leniyor, Ham- :: mQka"tat vardır EE 2 nci. teııırinde gelip yükünü = • = knnn tahliyeden sonra Bur· y 11 

ROUMELIAN • yapuru burg, Bremen ve Anversten ~ ~ tahliyt.~den sonra Köstence, 
ikinci teşrinin sonunda bek- yük çıkaracaktır. -'T/J/Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~ gaı, V arna ve Köstence Sulina, Galaa ve Brıyla H-
ı "HANAU tır n 11 limanları için yllk alacaktır. enip Liverpol ve Svven· " mo ur maolarl için yük alacaktır. 
aeadan tahliyede buluna- ikinci teırinde bekleniyor, "CERES" vapuru 21 2nci .. ALBA JUL y A,, vapuru 
caktır. 15 ikinci teırine kadar An· * teırinde gelip yilkünil tabii-

1 21 londra hattı: ven, oter am, Hamburg A DURA ye en sonra ncı eş· R d B Ş K d 25 2 · t 20 2 nci teşrinde ge ip 
ve Bremen için yük ala- • rinde Anvera, Roterdam, 2oci teşrinde Malta, Mar-" BULGARIAN ,, vapuru 

18 son teşrinde gelip Londra 
\te HuJle gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

cektir. HAMDI NÜZHET Amıterdam ve Hamburı li- ıilya Cenova, ve Barselona 
"MACEDONIA" vapuru s hh manian için yük alacaktır. hareket edecektir. 

25 2ci. teırinde bekleniyor, 1 at Ezanesi SVENSKA ORIENT Yolcu ve yük kabul eder. 
30 2ci. teırine kadar An- LINIEN Ilindaki geliş gidit tarih· 

" OPORTO " vapuru ilk ven, Roterdam, Hamburg Yalnız taze temiz ve ucuz il4ç ve tu· "FREDENSBORG,, vapuru lerile navlonlardaki değiıik-
kinun iptidasında dönüp ve Bremen için yük ala- valet çeşitleri satar. 18 2nci teırinden gelip yil· liklerden acente meıuliyet 
londra ve Hull için ryuk caktır. künil tahliyeden sonra 21 kabul etmez. 
alacaktır. AMERICAN EXPORT LINES· Sıhhat Balık yağı 2nci teırinde Roterdam, Fazla tafsilat için ikinci 

l'b .. G l St N . t' NEVYORK Kordonda Tahmil ve Tah-.. enera eam avıga ıon Noneçyanın haliı Morina Balık yağıdır. Hamburg, Copenbage, Dant-c L d "EXCELSIOR h liye ıirketi binası arkasında o. t . n vapuru •· Şerbet iİbi jçilebilir iki defa ıüzülmUtlir. zıg, Gdynia, Goteburg Oslo 
"PERTER,, vapuru 19 son len limanımızda olup Nev- Biricik satış yeri Fratelli Sperco acentalığına 

t~şrinde ıelip 21 son teırine york için yilk almaktadır. BAŞDURAK ve Iskandinavya limanları m6racaat edilmesi rica olu-
1- "EXMINSTER" vapuru 16 Hamdi Nftzhet için yilk alacaktır. nur. 
l(adar Londra için yük "GOTLAND,, motöril 30 Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
alacoktır. 2ci. teırinde bekleniyor, Sıu H:AT EzANESI 

Not: Vurut tarihleri ve Nevyork için yük alacakbr. 
lapurların isimleri llzerine "EKSERM NT,, vapuru 
deiişikliklerden meı'aliyet 18 2ci. teırinde bekleniyor, 
kabul edilmez. Nevyork için yük alacaktır. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

lllarkalı az kullanılmıı bir 
>t-ıotör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize mllracaatları 
ilan olunur. 

" EKSARCH " vapuru 30 
2ci. teırinde bekleniyor, 

Nevyork için yük alaçaktır. 

"EKSCUTIVE,, vapuru 15 
Bci. kanunda bekleniyort 
Nevyork için yük alacaktır. 

"EKSILONA .. vapuru 31 
Bci. kinunda bekleniyor, 

Alı. Rıza Nevyork için ynk alacaktır. 
SERViCE DiREKT 

DANUBIAN 

Mücellithanesi 

\7 eui Kavatlar çarşısı 

o. 34 

1111111!~-------ÔkeQrenlerI Mut· 

laka (Okamentol) 

6ksftr0k ~ekerle· ~ 
ı-ini tecrnbe edi- ----4 

ıiz .. 

Ve PQrjen ~ahapın 
en Qstnn bir m Os· 

hil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

·Kuvvetli ·mnshil 
istiyenler Şaliap 

Sıhhat sOrgO.n 

haplarını . Maruf 
ecza dcpolıırında 
ve eczanelerden 
arasmlnr. 

~ 
~ 

:Q 

TUNA HATTI 
"ALISA,, motlSrü balen 

limanımızda olup Belgrad, 
No•isad, Komarno, Buda
peıte, Bratiılava, Viyana ve 
Linz için yllk alacaktır. 

"ESPAGNE,, vapuru 5 
ikinci teıriDde bekleniyor, 

caktır. 
Direkt yük ala· ı 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"HANSBURG" vapuru 8 
2ci. teırinde bekleniyor, 
Anvers, ı<oterdam ve Ham· 
burg için yilk alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL • 

HAVSLINJE ( D-S. A-S. 
SPANSKELINJEN ) 

OSLO 
"BANASEROS" motörn 

21 ikinci T eırinde bek leni· 
yor, Dünkerk ve Dieppe 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARLFN LI· 
NE· LIVERPUL 

"GUENMORE" vapuru 4 
ikinci 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk ff aıtalıklara 
Miitehaııııı 

1J..inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 ___ lllliı _____ _ 

Liverpul ve Anversten yllk 
çıkarıp Burgas, Köstence, 
Galaç ve Braila için yük 
alacaktır. 

Gelit tarihleri ve vapur· 
lann isimleri nzerine mes'u 
liyet kabul edilmeı. 

Birinci Kordont telefon 
N o. 2007 - 2008 

"Vapurların i simleri, gel· 
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez.,. 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fhrikaları Tftrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tnrk lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

·-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan'.) kıımaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

• 1111111111111111111111111111111111111111111111llllil11111111111111111111111111111111111111111111111111 

llzmir yün mensucatı= 
!Türk Anonim şirketi~ 
;i İzmir YQn Mensucatı Tftrk A. ~· oin Halka· -
s pınardaki kumnt fabrikası mamulatından olan -
§ mevsimlik ve kışlak, zarif kumaşlarla, battaniye, -
~ şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
s kordonda Cumhuriyet meydanı civarında l 86 = 
~ numaradaki (~ark Hah TOrk ~Anonim şir· ~ 
~ keti) mağazasında satılmaktadır. Mezktir fabrika· ~ 
S nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum = 
:: olan mamulatım muhterem mnşterilcrimize bir = 
~ defa daha tavl!liyeyl bir vazife biliriz. :: 
EE Perakende satıt yeri Toptan satış yeri = 
~ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
~ Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. = 
§ biraderler ~ 
~ Kuzu oğlu çarıısı Asım Rıza ~ 
5 · ve biraderleri s 
§ Yeni manifaturacılarda mimar §§ 
~ Kemaleddin Cad. Yüolü 'mal- § 
~ lar pazarı F. Kandemiroğlu =: 
inın 111111111111111111111111111 l lll ili il llllllllll llllllllll l llflllll lllllll il l il l l l l il l l l llll lllU• 
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Uluslar kurumunun 16 ıncı maddesi
nin tadil edileceği söyleniyor 

. 
Sosyeteye üye olan devletler, 

davet edileceklerdir. 
hu husustaki fikirlerini hildirmeğe 

Şark misakı muhakkaktır 
lltanbul 25 (Ôzel) - Cenevreden haber veriliyor: 

Uluslar kurumunun 16 ıncı maddesinin tadil edile· 
ceği eôyleniyor. Her devlet, bu husustaki fikrini sôy· 

yazılmıştır 
··-----

Fransa'yı zecri tedbirlere iştirake 
lngiltere mecbur etmiştir 

Londra 24 ( A.A ) - Bu gayretler 1arfederken diğer 
sabahki ıazeteler, Italyan taraftan da ltalya ile 1amimi 
protestosuna verilen lngiliz münasebetle~ tesiıine çalıı
notaaını muhtelif ıurette maktadır. Diğer taraftan 
tefsir etmekte ve bu nota· Fransa, zecri tedbirlere itti· 
yı Fransız notasile karşılaı· rake lnKiltere tarafından 
tırdıktan ıonra, Fransız no· 
tasının daha dostça ve daha mecbur edilmiıtir. Ve M. 
uzlaşıcı bir liaanla yazılmıı Laval bu yolda da devam 
olduiunu il aydediyorlar. etmek mecburiyetinde bu-

Deyli telgraf, lngiliz nota· lunmaktadır.: 

11nın Cenevre kararlarının Fransız notaıı, Akdeaiz'de 
katılığını bildirmekte oldu· bir Fransıı·lniiliz miltekabil 
tunu kaydettikten ıonra di· yardımının pratik surette 
yorki: teıiıi için hiç bir tedbir 

- M. Laval bir taraftan ahnmadığını da a-iılice iıaret 
Almanya ile uyuımak için etmektedir. 

~~~~--.... -~ ... ~· .... ·~···--~-~--~~~~ 
Seylapta 

70 kişi lJldO. 25 mil· 
yon liret zarar var 

lstanbul 25 (Özel) - (tal-

yanın Katontara eyaletinde 
vuku• gelen ıeyllp neticesin· 

de 70 kiıi 61müşttır. Yarala· 
nanlar azdır. Zarar, l5 mil· 
yon liret olarak teabit edil· 
mittir. 

••• 
Koşular 

Zevkli oldu 
Dün ikinci haf ta koşuları 

da yapıldı. Hava ıüzel ol
duğu halde, sahada kalaba
lık yoktu. Koşular çok zevkli 
ve heyecanlı oldu. 

Lik maçlar• 
Izmirspor Bucayı 

3 ·O yendi 
Lik maçlarına dün de de· 

vam edilmiıtir. ilk maçı Al· 
tınordu - Demirspor takım
ları yapmıştır. Tam kadro-
ıile sahaya çıkamıyan Altan 
ordu, Demiraporluları 1-0 
yendi. Şarkspor nizamıız 

oyuncularla çıktığı içia Göz· 
tepe hükmen galip addedil
di. Gilnün en son ve mühim 
karıılaşması olan lzmirspor 
Buca maçı da, lzmirsporun 
0-3 ıalebesile neticelenmiştir. 
ikinci takım maçları: 

ikinci takımlar arasında 
. yapılan maçlarda ~lzmirspor· 

Buca 1-1 lberabere kaldılar. 
Altın ordu 3· 1 IDeminporu, 
mağlüb etmiı; Şarkspor gel· 
medijinden IGöztepe sere
moni ile ıalib ıelmiıtir. 

Fransa 
DDnyaoııı en kuvvetli 

denizaltı filosuna 
maliktir 

lıtanbul, 25 (Ôıel) - Pa
riı't•n haber •eriliyor: 

Fran1a deniz bakanı M. 
Piyetri gazetecilere beya· 

natta bulunarak demiıtir ki: 
- "Bizim denizaltı filo-

mur:, dllnyanın en birinci ye 
ku•vetli filoıudur. Bu faiki· 
yeti elden kaçırmamak li· 
ı:ımdır." 

Edirne'nin 
kurtuluşu kutlulanıyor 

Istanbul 25 (Özel) - Bugün 
Edirne kurtuluıunun yıl dö· 
nümlldilr. Blltiln Edirne ıo
kakları donanmıı. taklar ku • 
rulmuıtur. Halk kurtaluı bay· 
ramını kutlulamaktadır. 

idamları istendi 
Iıtanbul, 25 ( Özel ) -

Sof ya' dan haber veriliyor: 
Harb divanı mUddeiumu

misi 1 inci teırinde devlete 
karşı ıuikasd tertib edenler 
hakkındaki iddianameıini 
hazırlamııtır. MOddeiumumt, 
2 albay ile bir binbaıınıa 
idamını, 25 ıabitinde onar 
aene hapsini iıtemektedir. 

Cirid oyunları 
Istanbul, 25 ( Özel ) ·

Bayburt'Ju ciritciler ilk mil· 
1abakalarını yaptılar. 2 1aat 
devam eden oyunlar çok 
zevkli oldu. Neticede Behri, 
Salih, Orhan ve Milrtid'den 
mllteıekkil beyaı takım 4 
puYanla kırmızı takıma plip 
ıeldi. 

liyecektir. 
Uluslar kurumu, Lokarno paktı mucibince Akdeniz dev 
Jetleri arasında bir pakt yapılmasını iltizam etmektedir 

testo verecekler --lngiltere,Mısır'lılara verilen Omitle
rin boş çıkmıyacağını hissettirirse 

vaziyet iyileşecektir 
Kahire, 24 (A.A) - Bu- leıioe karıı bir proteıtQ 

rada her tUrlO muhaıemat vermeie karar vermitlerdir. 
ıöıterileri durmut ve pro· S 
teıtolar timdi müracaat iyaHI mabafilin zannına 
ıekline inkıllb etmittir. 1röre, eter lnKiltere kendiıi 

lltinaf mahkemeli hakim- tarafından Mııır milletine 
leri ve muhtelit mahkeme- verilen llmitlerin tamamile 
lerdeki avukatlar, lngiltere- boıa çıkmıyacaiını hi11etti
nin M111r itlerine mildaba- rir iıe, vaziyet iyileıecektir. .............. 
Balıkçı kayıkları_ Avrupanıo bugOoktl 

Buzlar ara8ında endişeli çehresi 
1':aldılar - Baıtara/ı 2 inci ıahifede -

•• nede Vartova'nın o 
meıhur alem olan kalabalığı latanbul 25 (Ôzel) - Moı· 

kova' dan bildiriliyor: 
Hazer denizinde 1100 par· 

ça balıkçı kayıtı •• gemiıi 
buzlar araıında ııkıımıı kal· 
mııtır. Bunlara uçaklarla yi
yecek g&ttırlUmOı, ve balık· 
çılar ara1ında bulunan .ekiz 
yaıında bir çocuk tayyareye 
ahnmııtır. 

·zecri tedbirler 
Tesirini göıtermeğe 

başladı 
Istanbal 25 (Ôzel)- Roma· 

dan haber veriliyor : 
Neıredilen bir kararnaı:ne 

mucibince petrol ispirto ile 
karııtırılacaktır. Roma f&r· 
baylığı, petrolden taıarruf 
için yedi otobilı hattını kal
dırmııtar. Buranın ıof6rleri 

baıka hizmetlerde kullanıla· 
caktır. Zecri tedbirlere iıti· 

rak eden devletlerin iaimleri 
yaııh levhalar blltlln ıokak· 
lara kunmuı, ltalyan balkı· 
nın bu isimleri alla aaatma· 
malara bildirilmittir • 

Istanbul maçları 
Galatasaray • l8tanbol
sporla berabere kald 

lıtanbul 2S (Ôıel) - Dlln 
yapılan lik maçlarında Fe
nerbabçe • Beykoıa 9-0, 
Beıiktaı - Kumkapıyı 4-0 
yendiler. Galatasaray ile Ja· 
tanbulspor 0-0 berabere kal· · 
dılar. Gnneı takımı Vefayı 
2-1 ma • ı(i etti. • itizar 
Yazının çokluğundan bugiln 

( Sarayda bir Rum Dilberi ) 
adla tef rikamııı koyamadık. 

Sayın okurlarımızdan 6z6r 
dileriı. 

var .. 
Genel aa vaıtan on yedi 

yıl ıonra Avrupanın bOyllk 
ıebirlerinde bu gibi hare· 
ketlere her zaman phit ol· 
mak kolaydır.~ DDıman tay
yarelerinin &'eldiiini bildiren 
bir top ıeaeni mllteakib bir 
anda elektrikler ıönllyor. 
Semada, tayyarelerin 1örü
n61tlnden baıka birıey iti· 
tilmiyor. Mntebarrik yıldıı
lar ıibi tayyarelerin fenerle· 

rinde gayri.biç ziya ı~hlilmllyor. 
Bu esnada herkeı, tahaffuz 
çareleri arar, itin hakiki ma
hiyetini bildiii için telif 161· 
termiyor.. da, b4yle bir hl· 
diaetaia, rhl• birinde baki· 
kat ıeldiade tecelli etmeıi 
ihtimali dlltllnerek kalbinde 
ıayriibtiyar1 bir korku bea· 
ler. Bu fibi maaenalar es· 
aaıında balkıa en çok iıti· 
fade ettiji, 1eraltı ınmen· 
dtıferleridir. B6yle zamanlar· 
da yeraltı ıOmendllferleri it· 
lemea. Bunun içindir ki her· 
kea •aıonun içine ve boı 
bulabildiii yerlere ıokulur, 
mane•raların ıona erdiğini 
bildiren ikinci top aeıini 
bekler. 

itte bugtlnktı Avrupa'aın 
umumi çehreıi .. 

Polonya'la diplomat, bana 
bir ıey ı6ylemek iıtemedi. 
Anladım ki, Polonya'nın Af
maaya ile anlaımak lllzumanu 
lıiuetmelİ, A •rapa' da ikinci 
ıenel bir barbın pek yakın 
olduğu kanaatının Polon
ya'da yer tutmuı olmaıın
dandır. 

Varı ova' da, Brllk1el' de 
Berlin'de ve Anvera'te ıa
zete idarehanelerinin 6nlln
den halk hiçbir ıaman ek· 
ıik olmaı, kitapçı dllkkln· 
laraaın 6nGnde ve iıtihbarat 
acutalaranın cameklalarıada 

Yerli Italyan askerleri, 
Habeş'lere kaçıyorlar 

·-·-· Habeş imparatoru; yakında büyük 
mikyasta harekete geçecek.tir 

.. ···-Sovyet sporcuları 
FiolAndiya'ya gittiler 

TOrkiye'den avdet eden 
So•yet'ler birliji baluörleri 
bası yeni elemanlarla tak· 
•İye edilerek Finllndiya'ya 
ıitmiılerdir. Bu takım oraaa 
Fia amele ıporcularından 
mltetekldl Tala ile Helainı· 
fora da mlnbakalar yapa
caktır. 

aııb bulunan bllytlk Habe· 
ıiıtan baritalanna 'bakan 
keıif kalabalık, harbin al· 
dıia vaziyeti noktaıı nokta
ıına takib ediyor, bunların 
araııada ne ltalya ve ne de 
Habeıiıtan'la meııul olan 
bir • ferd vardır. Herkeain 
dlltllndlli6: 

.. Bu barb, acaba bize de 
ıirayet edecek, bir Avrupa 
botuıma11na Hbebiy•t ve· 
recek midir?" ~ 

iddialarını tekzip eylemek· 
tedirler. 
Istanbul 25 (Özel)- Asmı· 

ra uçak meydanında bllyOk 
ıüel türen yapılmıı, mareııl 
Bono zabit ve askerlere mı· 
dalya vermiıtir. .. ...• 

Köse I vanof Bul· 
gar kabinesini 

teşkil etti 
B~ıarafı 1 i 11ci sahi( ede 

Su kof, bayındarhk baka Dl: 

Eski bayındarhk müsteşarı 

mühendis Gonef, münakale 
bakanı: Milbendis Stoyanof, 
ekonomi bakanlıiı 19 Mayı• 
934 den evvel olduiu ıibi 
ikiye ayrılmıthr. Ziraat bı· 
kanlığına ziraat fakUJtetİ 
profeıörlerinden Atonaıofi 
ticaret bakanlığına da tüc• 
cardan Molef ıetirilmiıtir. 

Kabine buhranın çabuk 
halledilmesi, kralın uıu11c• 
silren lıer kabine buhr•· 
nında g6r6len sıkıntılı def• 
reden bilhassa kaçınmak 
istediiini göstermektedir. 

Kabine, hiçbir partiye 
menıup olmıyan selihiyetli 
eıhaıtan mürekkeptir ve ıil 
bakanı hariç, kabinenin biç• 
bir liyesi ordu muvuzaf bir 
metinde değildir. Bu da gaı· 
teriyor ki, yeni hükumet 
hiçbir baila hdtl ord.ı 
baiile dahi mukayyed değil· 
dir. Ve bu ıuretle ordu pa· 
litikadan tamamen harice çı· 
karılmıı bulunmaktadır. 

Istanbul 25 (Ôul) - Sof· 
ya'dan haber veriliyor: 

Yeni Bulgar baıkanı kate 
lyvanof ıazetecilere bey•• 
natta bulunmak iıtememiıtit· 
Yakında 1eçim yapalacıjl 
söylenmektedir. Yeni kabiol 
Oyeleri kral tarafandan k•• 
bul olunmuılar ve mllteaki• 
ben ilk toplantıyı yapnııt• 

lardır. 
lıtanbul 25 (Ôıel) - Sof· 

yadan haber veriliyor: 
Bakırciyef iıtifa etmiıtit• 

Yerine iç bakanlığı miiıtef 
ıarlanndan Aıbira Boka 
atanmııtar . 

Meriç boyunda eşk•Y' 
baskınları 

B41ıaraft 2 inci ıahijede " 
muhtelif diller kullanan .... 
kiler girdikleri evlerde ıayet 
diiz&"iln Rumca, TUrkçe, sal• 
garca ve Arna Ylltca konut• 
muılardır. 

Vak'a, bir- birine yak•' 
d6rt köy halkında bOyOlı 
bir korku ve derin bir &mi~ 
ıizlik doturmuıtur. D5r• 
köy balkı evce birleıerelı 
ıabahlara kadar n&bet belı• 
lemek ıuretile geceleri kıt" 
larda ıeçirmektedirler. sa· 
yllk bir gllvenıizlik ve be" 
yecan içinde kalan k6ylil" 
nlln ruhunda doian pa•ilı 
milthit ve nrklldllc6dnr. D•" 
deağaçtan vak'a mahallio' 
tahkik hey'etleri geldi;i ıo" 
ruıturmalar yapıldıtı, k61'' 
lilye teminat verilmek iıt•' 
nildiii halde hiçbir zam•11 

heyecan ıönmemiı korkd 
izale edilemem ittir. 

OLKO (Glmlllcioe)d" 


