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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Merkezi Avrupa'da 
Mühim hadiselere intizar 
edildiğinden küçük itilaf deY· 
letlerinio unıumi seferberliğe 
hazırlandıkları söyleniyor. 
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l{üçül~ itilaf devletleri hazırlanıyorlar 
ltalyanın sulh şartları çok ağırdır. 

Bütün Haheşistanı istiyormuş! 
Baron Aloizi, hu sabah Ceuevreye vasıl olmuştur. 
M. Madaryaka ile derhal konuşmalara başlıyacak 

Roma, 15 (Radyo) - ltal
ya dış işler müsteşara Suviç, 
Fransa'mn bura elçisi Kont 
Döşamburn ile uzun müddet 
konuşmuştur. Bu konuşma· 
Jara büyük önem verilmek-
tedir. 

Suviç, müteakiben Baron 

ARABIE 

Negüs 
11ahttan çekili

yormu? 
Istanbul, 15 (Özel) - (Ek 

selsiyor) gazetesi, Habeı 
imparatoru Haile Selbiyenin 
büyük oğlu (Tafari Aıfano) 
lehine Habeı 'tahtından çe· 
kilmek istediiini haber ver· 
mektedir. 

Ayni gazete, Habeı Ras· 
laranıa buna ınzum gördi1k· 
Jerini bildiriyor. 
~~~--•49ııı--~~-

H asi ayı öldüren 

Şark ta, medeniyetin mu
hafızı olanTürkiyeoin hu 
isteği kabul olunmalıdır 

-·-Tevfik Rüştü Aras, notamızııı aı·· 

sıulusal sahada husule ge
tirdiği tesirleri anlattı 

Aloizi ile de konuşmuştur. 
Baron Aloizi, 13 ler komi
~esi başkanı M. Madariyaga 
ile sulh hakkında konuşmak 
üzere bu sabah Cenevre'ye 

visıl olmuştur. Derhal M. 
Madariyaga ile müzakere· 

lere baıhyacaktır. 

Hasta bakıcı Mari ida· 

Alakadar çevenlerio iddia 

ettiklerine göre, ltalya'oın 
ıulb ıartları, çok ağırdır . 
ltalya, bazı eski muabedele· 
rin kendisine verdiği haklan 
ileri slrecek ve Habeıistanın 
her tarafında umumi manda 
iıtiyecektir. 

Direr bazı rivayetlere 
sröre, ltalya, bir takım emri 
vakiler yapmak ve isteklerini 
bu suretle ve bir an evvel 
kabul ettirmek niyetindedir. 

lstanbul, 15 ( Radyo ) -
Habeş imparatoru Haile 

Mısir Kralı 
Hakkında çıkan 

şayialaı· 

~lısır Krah Fuatl 
lstanbul 15 (Özel) - Mısır 

Kralı Fuad'ın ağır hasta 
. olduğu ve Kral niyabetine 

prens Mehmed Ali'nin ta· 
yin edildiği hakkında bazı 
haberler çıkmııhr. M11ır'ın 
Pariı elçisi, bu haberleri 
1 alıalımıttı r. 
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Selisiye'nin, sarayının bir kendi kendine düşünmekle 
odasında kapanmıı olduiu vakit geçirdiii1 Roma kay
ve kimseyi kabul etmiyerek naklarından bildirilmektedir. 

~~---------~~...-.·~·~··~~ff·----~------

Bulgar - Yunan müzake· 
relerine haşlandı 

·-·--iki devlet 
laflar 

arasındaki siyasal ihti
bertarat edilİ)'Or 

lstanbul 15 (Özel) - Sof- let beynindeki ihtilifların 
ya'dan haber veriliyor: ber taraf olmak üzere bu· 

Bulgaristan'Ja Yunanistan lunduğu söyleniyor. Bulgar 
arasında siyasal müzakere· baıbakanı K6se lvanof bu 
lere baılaodıiı ve iki dev· haberi teyyid eylemiıtir. 

--~~~~--... --~-----~----~~ 

La val, Almanya ile müza· 

keraia girişmeli diyor 
·-·--Eski Fransız başbakanı, Habeşis

tan'da adilane bir sulh va-. 
pılmasını tavsiye ediyor 

Berlin, 15 (Radyo) - Al
man gazeteleri, sabık Fransız 
başbakana Piyer (Laval) ın 
neırettiği bir makaleyi ta~lil 
etmekte ve uzun uzadıya 
tefsirlerde bulunmaktadırlar. 

M. Laval bu makalesinde 
diyori ki : 

"Paris'le Berlin arasında 
bir anlatma olmazsa Avru· 
pa' da sulb temin edilemez. 
Hitler'in tekliflerine gelince, 
bu hükümeti alikadar eden 
bir mese'Jedir. Fakat bence 
Almanlarla· müzakerata red· 
detmek affedilmez bir bati 
olur. Avrupayı bu vaziyetten 
kurtarmak ıçın harekete 
ıeçmek, hem de sür'atle ha· 
r•k•t• ı•çmek llzımdır . 

M. Laval 

Fransa • lniiltere • Almanya 
araıında bir ıulh olursa müı· 
terek emniyet temin edilebilir 

Bu taktirdı ltalya'ya kar· 

• 
ma mahkum oldu 
Londra, 15 ( Radyo ) -

Hastahanelerde hasta bakı
cıhğı yaparken hastalardan 
birini öldilrea Mari adında 
bir kadın, Londra Ağırce.za 
mahkemesince ölüm ceza· 
sına mahküm olmuıtur. 
Mari'ain, en küçüğü 4 aylık 
olmak iizere dört çocuğu 
vardır. Mari hakkındaki 
idam kararı, yarın infaz 
olunacaktır. --····----
Lord Eden 

Bugün Ceuefreye 
hareket ediyor 

1\1. Baldvio 
Londra 15 (Radyo)- Lord 

Eden, Sir Filips Sanson'un 
evinde misafir bulunan baı 
bakan Baldvinle uzun müd-
det konuımuı ve Cenevrede 
vukubulacak müzakereler et
rafında müdavelei efkarda 
bulunmuıtur . 

Lord Eden'in, ltalyı - Ha· 
beı mes'elesinde yeni bir 
battı bareket takip edeceti 
söyleniyor. 

Lord Eden, buıilo, Cenev• 
re'ye hareket edecektir. 

Lord Eden'in, yakında 
Berlin'e giderek Hitler'le 
konuıacaiı hakkındaki ha
berlere ihtimal verilmemek· 
tedir. Maaha:ıa, bu mes'ele 
yakında belli olacaktır. 

fi vazolunan zecri tedbirler 
de kaldırılır, Habeıiıtan'da 
adilane bir ıulh yapılar, Av
rupa nizam ve ıtiküne ka • 
vuımahdır.,, 

M. Laval'ın makalesi, Ber· 
liD ıiya1al çeveDlerinde derin 
akiıl•r yapmııtar. 

Çanakkale'den bir gôrQuOş 
Ankara 1 S (Özel) - Dün dan sonra devletler birçok 

Kamutay grubu doktor Ce- çetin mes'eleleri tetkik et· 
mal Tunca'nın riyasetinde mek mecburiyetinde kala
toplaamıı ve Hariciye Veki· caklardar. Türkiye'nin dilej'i 
limiz doktor Tevfik Rüştü doğrumudur? Fransa, laıil
Aras, Boğazlar .. hakkındaki tere ltalya ve Japonya tara
notamızın akisleri ve auıulu- fından verilen garantiler 
sal sahada husule getirdiği el'an mutebermidirler hal
tesirler hakkında izahat ver· -Derı<ınu 4 ün<:ii ımhifıde-
mittir. 

lıtanbol, 15 ( Özel ) -
Fran11z, lngiliı, Rus ve Iran 
gazeteleri, boğazlar hakkın
daki talebimizi büyük bir 
sempati ile karşılamakta

dırlar. Bir İngiliz gazetesi, 
hattı hareketimizin, sulha 
candan bağlı bulunanlara 
bir ders olabilec !ğini, diğer 
bir lngiliz gaz~tesi de, Av-

V i yana 
Temasları mühimdir 

rupa-Asya hududunda me
deniyetin muhafızı olan Tür
kiye'nin bu talebinin kabul 1 

edilmesi lizım geldiğini yaz
maktadır. lzveatiya gazetesi, 
boğaların tahkimini ınrf te
dafili maksatlarla istediği- ' 
ğimizi. hiçbir zaman muta
arrız vaziyete geçmediiimizi 
yazarak, Sovyetlerio bu 
mes'ele de yardımda bulu
nacai1nı haber veriyor: 

Times gazetesi şunlara 
yazıyor: 

Türkiye'nin müracaatın-

M. Çemberlayn 

Istanbul, 15 (Özel) - İn
giltere finans bakanı (Osten 
Çemberlayn)ın Viyana'daki 
siyasal temaslara büyük önem 
verilmektedir. 

ı---( Ulusal Birlik ) e Göre -- J 
'------------------------------------

iş, Sivrisinek hazretlerinin 
merhametine kaldı 

Karııyaka'nıo Sivrisioeklerini bilirsiniz. Onları siıe ayrıca 
takdime hacet yoktur. Dün litifeci bir dostumj 

- Ben • dedi • gece vakti beni ısıran sivriıineğin Kar· 
ııyaka'dan ielmiı şirret bir misafir olup olmadığım derhal 
seçerim. 

Ylni Karşıyaka'nın sineği, Langa hıyara, Edirne peyniri 
Ödemiı elması, çiroz balığı, kutup ayası, deve kutu iibi 
maruf bir mahUiktur. Tanrı, sanki cezaya müstahak tarihi 
bir kavm imit gibi, Karşıyaka balkanan da başına, iıte bu 
marifeti mus~llat etmif .. 

Dlin ıazdede okudum : 
Karııyaka'da doktorlar, mahalleli, baıı vatandatlar top• 

laamıılar, vaziyeti tetkik etmitler .. Ve ıimdiye kadar açı· 
• Deııamı 4 11cü ahi/ede : 
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M · ··· ·· = Yunanistan Alman yada tasarruf hareketleri sa ye-
l-aça l~ı_zll T.oıon ~k~ciliği· sinde toplanan m.ilyarlar 

. - . 
. - • !!::·. ·, ... • -

Nakili: K.AMI ORAL • nın tahdıdıne de-
• -96- ., • 

Maza hapishanesinde bulunan vam edıyor 
<.:inni Roman 

rf asarrufun ilerlemesi, Almanyanın genel ekonomik 

Yunanistan tütüncülüğün-
durumunda bir selah husule geldiğine delalet eder 

d il SİZİ ll rl,olbiyak'la temasa de ıoa zamanlarda görültn 
salah e.erlerioio ıebeplerioi 

geJmesİ kararlaştırı 1 mıştı tetkik eden Yunan Ziraat 

Benim fikrim şundan Maza hapishanesinden çıkar bakanlığı, :zirai teıkilit ile 
ibarettir: çıkmaz, kendisine munta:zar tütün Himaye Ofisinden ge-

lki emniyet memuru, dil- bulunan at, araba, Ufak gibi len raporlarda bu sahanın 
sizi tevkif eyledikleri za- şeyleri görünce, efe.ndisioio tütün mahsulünün arı ve 
man, okakta biraz ötede kendisini hapishaneden kur· talebinde husule gelen mu-
bir arabanın hareket eyle- taracak kadar nüfuz ve iti· va:zeneden ileri aıeldiğini an· 
diiini işitmişlerdi değil mi? bar sahibi bir kimse oldu· lamıı ve tütün ekincilij'inin 

Evet. ğunu takdir etmiyecek mi· !~~~!i iç!:tb~~~n~uş olan 
- Bu arabanın, dilsizden dir? Bilfarz, efendiıi olma· devam 

öne hareket eden adamı dığımı bilahare anlayacak olsa edilmeıine lüzum görülmüş· 
b kJ k tür. 

e eme te olduğunu ve bu dahi, efendisi tarafından onu 
adamın, dilsizin tutulduğunu almak üıere gönderilmiı bir Bunun için bakanlık, ha-
görünce ar baya binip kaç· adam olduğuma hükmede· Hhazırdaki cibao piyaıaaının 
tığını da hatırlarsınız öylemi? cektir a. vaziyetini ıöz önünde bu-

- Evet hatırımdadır. E · d lundurarak gelecek mabsu. moıyet mlldürü sor u: 
Peki ben buna baka· - Lakin, dilsiz, maznunun lün 40 milyon okkayı geç-

k d·ı · · b memesine ve bu miktarın ra , ı sızın ara a sahibi evine geldiği zaman ne ola· 
olan bir adamın hizmetinde caktır? kolaylıkla aablmaia kafi ge· 

Almanya'd tasarruf için 
bUyük hareketler baılamış· 
hr. Nasyonali tlerin vücud 
getirdikleri teıkilit saye· 
sinde hergün biraz daha 
lıtuvvetleıen tasarruf fikri, en 
esaslı bir surette tezahür 
etmekte ve bu uyede mil
yarlar toplanmaktadar. 

Son poıta ile gelen Berlin 
gazetelerinde buna dair 
muhtelıf yazılar vardır. 

Almanya Konjunktur ıer
viıinin neıriyatıoa ğ&re de 
Almanya'da tasarruf hare· 
keti 1935 yıbnda müaaid 
ıurette inkiıaf etmiş ve ta
sarruf edilmiı olan paralaran 

miktara 1,000,000,000 kadar 

artmıştır. Şöyle ki taaarruf· 

)arın miktarı 1934 yıla ıo· 
bulunduğunu ıspat edeceg· im. - Eaer burası, tanıdıg· ı bir lecej'ine karar vermif, ayni 

• d b lü k ı·t ekilecek sabanın ıon ıene· Zira bir katil, bir <.esedi bacıka · · · . k h zaman a ma su n a ı e 
'I: yer ıse, ıçenye g1rme te iç . "b 1 d deki miktarı yani 800,000 

bir tarafa nakletmek için tereddtlt etmiyecektir. Aksi ıh ari e e islahına çahşıl· 
kira ile araba tutmaz. Lakin takdirde, kendisini ikna ey- masıoı ıart koymuıtur. stremayı geçmemesi tekar-
diyeceksioiz ki, cesed sandık lemeği ben deruhte ederim. Bu karara göre, tüt!_.~ür etmiıtir. 
içinde idi; doğru, JAkin, katil, - Şimdi fikirlerimiz, bu 
daima mütevehhim olur. nokta üzerinde birleıebildi 
Binaenaleyh, dilsiz, bu defa mi ? 
hapishaneden çıkar çıkmaz,bir Emniyet direktörü, dUıüo-
kaç adım ötede, bir arabanın ceye daldı ve ıonra: 
durduiuou ve biraz ötede - Bulduğunuz tedbir, bi· 
de güzelce giyinmiş bir Müı- raz karışık birtey iıe de, ne 
yünün durub kendisine iıa· fayda ki, bundan baıka bir 
ret verdiğini görürse, baıka çare yok. Fakat, böyle bir 
bir tarafa a-itmeğe lüzum itin mesuliyetini ıiz deruhte 
görmiyecek ve kendisine edemeniniz. 
işaret eden adamın kim ol· Tolbiyak, derhal cevap 
duğunu anlamak için onun verdi: 
yanına iİdecektir. - Pek tabii. Çünkü, dil-

Emniyet d=rektörü, Tolbi· siz hapiıbaneden çıkar çık-
yak 'an sözünü keserek: maz Hvuşabilir de, halbuki 

- Pekala • dedi • burası ben, arabada bulunacağım· 
muhtemeldir diyelim. Likin, dan kendisini takib edemem. 
dilsiz Y oınıza yaklaşınca BinaenaJeyb, Maza bapiıha· 
ıizin, efendisi olmadığınızı nesinin kap111 önüne, dilsizi 
ve aldatmış olduğunu anhya· görmüş, tanımış olan memur· 
c:aktır. Jar1nızdan, biç olmı:zea iki 

Tolbiyak musirreo: kişi ikame edilmelidir. 
- Bakalım anlayacak mı· Emniyet direktörü, Tolbi· 

dır? Kendiıi tevkif edildiği yak'ın bu talebini bakh 
gece, ondan önce hareket buluyordu. Azıcık düıündO 
eden ve arabaya binip ka- ve sonra: 
çan adamın, benim boyum· _ Piyedoş ile Pigaş iti· 
da bir adam olduğunu ve oize yarar mı? 
paltosunun yakasım kulak· · Diye. sordu. 
larına kadar kaldırmış oldu· Tolbiyak, bu iki memuru 
ğunu sizin kendi memurla· esasen tanıyordu. Bu sebeple 
rınız söylemediler mi? Ben fazla düşünmeğe lüzum iÖr
de paltomun yakasını ayni meden: 
şekilde kaldırabilirim. Sonra - Kıyafetlerini değiştir-
unutmayıoaz ki, rabanın du- mek şartile bu iki memuru 
racağı yer, biraz k ranhk kabul ederim. Zira dilsizin, 
olacaktır·. kendilerini tanımaması li· 

Emniyet direktörü gene zımdır. 
itiraz etti ve: 

Eskişehir takımı 23 Ni-
sanda şehrimize gelecek 

Oemirspor, Altınordu ve Altay
la üç maç yapacak 

Eıkiıebir ve orta Anadolu 
şampiyonu Demirıpor takı· 

mı, en kuvvetli kadrosilc 
· Şehrimize geliyor. lımir De· 
miraporu tarafından davet 
edilen bu takım, ıehrimizde 
Altınordu, Demirapor ve 

Altay takımlarımızla 3 maç 

yapacaktır. Türkiye birin· 

cilik müsabakalarında Al-

tınordu'ya bir tek Hyı far

kile yenilen Eıkiıebir De· 

mirsporuoun bu defa ayni 

takımımızla yapacağı müsa

baka revanı mahiyetinde 
olacaktır. 

23 Nisan bayramı iÜnü 

Alsancak aaba11nda yapıla· 
cak olan bu ilk maç diier· 
lerine nazaran hususi bir 
ehemmiyet taıımaktadır. 

Misafir ıporcular 24 Nisan 
Cumarteıi ikinci oyunlarını 
lımir demirıporu ile üçllncü 
ve son maçlarını da Altay· 
la yapacaktır. 

Son zamanlarda takımla
ramızın hariçte yaptıkları mü· 

1 aabakalarda fena netice 

1 

aldıkJaranı g6rerek, bu maç 
için ciddi bir surette ha:zar
Janmaları lizımdtr. Altınortlu 
takımımızın bu maçta kad · 
rosuna Namığı da almak 
ıuretile kuvvetli bir tekilde 
çikacaj'ına öirendik. 

Orta Anadolu futbolu hak· 
kında bir fikir edinmemizle 
beraber balen enerjik nok· 
tasından tok kuvvetli ve 
teknik bakımdln da iz mir' e 

nazaran geri olmıyan Eski

şehir Demirapor'unda Beıik
taı'h sermaratoncu lbrahim, 
eaki Süleymaniye'li meş-
laur bek ve takımın 
kaptanı Mennan gibi kuv· 
vetli oyuncularla lzmir spor· 

cularının biç te yabancı ol· 
mıyan eski K.S.K. it Arap 
lsmail'le Altınordu'lu Şevket 
gibi oyuncular yer almakta· 
dırlar. 

Tecrübe •e Antrenör gör
müt oyunculardan müteıek
kil olan Eskiıehir Demir· 
sporunun burada yapacajı 
maçlar bu cihetten de çok 
ilgili olacaktır. 

- Zanneder misiniz ki, 
dilsiz derhal sizin arabanıza 
binecektir? 

Tolbiyak, eski fikrinde 
muıirdi. Derhal yerinden 
kalkh ve: 

T.ı.ıo. Tayyare Sineması~.!!! 
3l51 3151 

- Ben bu noktada şüphe 
etmiyorum. Hem de kendisi 
bir defa arabaya binince 
ioin ötesi kolaylaşacaktır. 

Hem s ğır ve hem de dil· 
siz olan bir adamla konuş· 

mak mümkün olmadığı için, 
sual sorarak beni cevap ver· 
mekten aciz bırakacak de· 
ğil a.. Herif işaret uretile 
ifadei merama kalka ırsa, 
ben de işaret veririm, ken· 
disini tatmin ederim. Zira 
onu, emniyetli bir }'ere gö 
türüyorum zannedecektir. 

BugülFD tiler sealFDsta 
Anna Bella, jean Murat, jean Piereıtand, Şarl Haııcr gibi en 

yüksek Fransız Elan 'atkarlarınıo temsil ellikleri şaheser film 

SoN Uçu· ş 
Bnyok bir aşk macerası; heyecanlı tayyare muharebeleri 

••• AYRICA: 'fOrkçe sözlü FOKS dünya haberleri 

Seans saatları 
HergUn:ıs, 17, 19, 21,15 Cumartesi. ve~a Pazar günleri 13 te. başlar. 

nunda 12,680,000,000 mark· yuıiJe devletin başka yerlere 
tan 1935 yılı sonunda olan borçlarını Üzerlerine al· 
13,670,000,000 marka yük- mak imkanını bulabilmiıler
selmiıtir. Bankalara yahni· dir. Tuarruf sandıkları bun
mıı olan kısa vadeli paralar dan başka hususi idarelere 
iıe 250,000,000 mark kadar dahi bir bayii yardımda bu· 
fazla bulunmuıtur. Bu mik- Junmuşla.rd11 . 
taran da tasarruf fazlasına Huıuıt ıah15lara ve ipotek 
ilavesi halinde yalnız 1935 karşılıtında kredi ita11 ise 
yılanda Almanya'da tasar- normal bir ıurette ilerlemiı· 
ruf edilmiş olan paralar tirf. Tasarruf sandıklarının 
1,268,000,000 marka baliğ verdikleri krediler için orta· 
olmaktadır. lama olarak yüzde 4,8 faiz 

Bu aayede Alman tasarruf ahnmışhr . Zirai ipotekler 
sandıklan devlete fazla mik- karşılığında yapılan ikrazat 
tarda ikrazat yapmak, dola· -Devamı 4 ı1ncıi sahifrd~-

------------•ıııı--•~ •~•.-.ı .. -----------

ltalya, fırsattan istifade 
Arnavutluğa el uzattı --BeJgradda çıkan "Politika,, gazetesi 

son muabedeleı· Uzeriııe yazdığı 
bir makalede ne diyor 

Belsırad' da çıkan (Politi
ka) gazetesi, ltalya ile Ar
navutluk arasında aktolunan 

son muabedelerdeo bahisle 

uzun bir makale yazmakta 
ve vaziyeti tetkik etmek· 
tedir. 

"Politika,, diyor ki: 
-"Şimdiki vaziyet, Arna

•utluktaki ltalyan mektep· 
leri kıpahlmadan ve Arna· 
vutluk arasındaki talim hey· 

etine yol verilmeden ilıi 

devlet arasında büküm ıü· 

ren ıiyaaal vaziyetin aynidir. 

Arnavutluk ıon zamanlar
da ItaJya'ya temayül et· 
mek mecburiyetinde kalmıt, 
Roma diplomatları da bu 
f1rıab keçırmıyarak, Arna
vutluj'a el uzatmış gibidir. 
Avrupa, bunu böyle bilmeH 
hakikati olduiu gibi ıör-
melidir. 

Amerikada bir yılda 
700 bine yakın ço
cuk düşürülüyor 

Bu yüzden ölen annelerin sayısı 
on binden fazladır 

Bundan 46 asır evvel bir 
Çin imparatoru, kadıolaran 
çocuk düıürmesi meselesini 
halletmek ilzere bir tıp 
heyeti topladı. Cndan bin 
ıene sonra Mısar'lı bir ilim 

bir çocuk düıürme ameliye· 

ıini iyi neticelendirebilecek 

cerrahi aletlerin liıtesioi 

yaptı. 

Yahudiler ve Hriıtiyanlnrın 
prensipleri namına çocuk dü
ıürmeğe muhalefet ettiler. 
Onların bu fikirleri ve mu· 
halefetleri o :zamandanberi 
dünyanın üzerinde ahliki bir 
kanun halini de aldı. 

Bununla beraber bugün 
ne Avrupa'da ve oe de Ame· 
rikada çocuk düşürme fev· 
kalide bir bal deiildir. 

Bir Amerikalı doktorun 
yaptığı istalistike göre, ya
hmz Birleşik Amerika bükü·' 
metleri dahilinde senede 681 
bin kadın çocuk düıürüyor 
ve bu yüzden 10,000 anne 
can veri yor . 

Gene bn Amerika'h dok· 
tora nazaran, bu mtithiş 

ölüm miktarının ~n mühim 
ıebeplerinden l,irisi, çocuk 
düşürmenin memnu olması 
yüzünden gizli yapıldığı için 

11 bi tedbirler altn· 

mamasıdır. 
Normal olarak bir çocuk 

ana rahmine düıtüiünden 
269 gün sonra dünyaya 
gelir. 26 haftadan evvel 
doğmuş olan çocukların 
yaşaması nadir görülen ıey· 

lerdendir. 
Bu devreden evvel dün· 

yaya gelen ölü veya yaşayan 
çocuklar dütürülmüı1er H· 

yıhr. 

Bu devreden sonra öln 
veya c11nh olarak doğan 
çocuklardan zamanından ev
vel dünyaya gelmiş ad· 
dolunur. 

Bir düşme ... ıiddetli bir 
ıoğuk, bir darbe, öfke ço· 
cuğun dilımeıini mucip olur. 
Tifüs, malarya, zatürree gibi 
hastalıklar da çocuğu dOşli· 
rebilir. Yalnız ıebe bir ka· 
dın korkusu%ca sigara içe· 
bilir. Alkol da çocuk dütü· 
re bilir. 

Amerikada çocuk düşür· 
meyi cezalandıran kanunlar 
da muhteliftir. 

Miıiıipi hükumeti kanun
ları bir doktorun çocuk dil· 
türmesine cevaz vermekte· 
dir. 

Halbuki, Nev Han111r hü· 
kOmeti kanuni rı bi bir s -



Sdtle.S 

Bulgar 
Matbuat mOdOrO Ati· 
na'da tetkikat yapıyor 

Atina gazetelerinde okun· 
muttur: 

Bulıar mat\,uat mlidürli 
(Tanef), Bulgar· Yunan ra· 
zetecileri arHında tam bir 
teıriki me1ai teaiı etmek 
Dzere Atinana'da muharrir· 
ler cemiyeti idare heyetlle 
ııkı temaslarda ltuluamakta 
ve bazı tetkikat yapmak· 
tadır. 

Yunan muharrirler cemi· 
yeti, MOıyO (Tanef) ıerefine 
makellef bir ıölen vermİf · 
lerdir. 

Nama7ıgab'taki 
hafriyat 

Dün ötleden ıonra ilbay 
Fazlı GIUeç, viliyet umumi 
mecliıi azaları, maarif mD· 
dOrli, i1arıatika muhipleri 
cemiyeti liyeleri ile Halkevi 
idare heyeti tiyeleri Namaz-
ıih'taki e1ki lzmir bafriya· 
tını tetkik etmiılerdir. Milıe 
mildilrti Sellbiddi~ Kantar, 
hafriyatta elde edilen neti· 

· celer hakkında izahat ver
miılir. 

••• 
Knçnk zabit 

Olmak istiyeoler için 
l - Konya redikli kaçak 

zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulüne baılanmıı 
ve Mayıs 936 sonuna kadar 
clevam edecektir. 

?. - Doğumları 333 ve 
334 (aıkeri yoklamaları ya· 
pılinamıı) olanlardan ve ilk 
okulun 3, 4, 5 nci ıınıflarıaı 
bitirmiı olanlar (k&ylil ço· 
cukları tercih edilecek) ah· 
nacaktır. 

3 - Kayıt ve kabul ıart· 
ları 18, 19 yaıında olanlar. 

A - Mektep ıalıadetna. 
ıneıi veya taıdiknamesi (tak· 
ıil rördlğü halde veaikaıı 
olmayanlar imtihanla alınır. 

B - Kendiıinin ve aileıi· 
11in süi ı&lıret ıabibi olma. 
dıklarıaa dair mahalli bilkü· 
metten alınacak fotoğraf h 
büınObal kiiıdı. 

C - Bir seneyi geçmemit 
aıı kijıdı. 

D - Fotoğraflı nOfuı cü:ı· 
danı. 

E - Gedikli küçiik zabit 
lıızırlama mektebine girmek 
utediklerine dair pullu iıtida. 

H - lıtekli 18 yaıını bi· 
tirmiı iae kendisinden bitir· 
memiı ise kendiıinclen ve 
velisinden alınacak taabb6t 
senedi. 

F - Talebenin velisinin 
kim olacatı. 

K - Sıhhat raporu he· 
yeti sıhhiyeden. 

1 - iki adet vesika fo· 
to;rafı. 

4 - lıteklilerden kayıt ve 
kabul ıartlarını tıııyanların 
lzmir askerlik ıubesine be· 
men mOracaat eylemeleri 
illa olunur. 

retle çocuk diltilrmeye mü· 
aaade etmemektedir. Bu 
memnuiyet · bilifına hare· 
ket edenler hapis cezasına 
utrarlar. Mamafi bir dokto· 
run çoçuk dtııOrme madde· 
ıinden takibedildiii nadir· 
dir. Ç6nk6, doktorun tıbbi, 
içtimai bir Hbep ı&ıterme · 
ıi klfidir. 

Amerika' da çocuk d&tilr· 
meyi meıru kılacak ıebep· 
ler ara11nda bilhaasa şunlar 
vardır: 

Veni bir ıebelikten çıkmıf 
olmak, apandisit olmak, bir 
rebeHk esnaııada ameliyat 
ıeçirmiı olmak, dimajı zayıf 
fakra ıefalet, uzak yeri e 

lzmir vilayeti def terdarhğından: 
lssıııaın vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 

iÖre haczedilen ikinci silleymaniye mahalleıinde mısırlı 
cadde.iade kiin SS 1ayılı hane tarihililindan itibaren yirmi bir 
gün milddetle aatıhğa çıkarıldığından pey ıilrmek istlyenlerin 
defterdarlık tahıilit kalemine gelmeleri. 4-8·11·15 867 --------

lzmir Eşrefpaşa b·astauesiuden: 
Eırefpaıa hastanesinde yapılacak olan mut bak ve çama. 

şsrhanenin tamir itleri 7-4-936 gilnlemecinden itibaren 15 
gün müddetle mlinakasaya konulmuştur. Şartnameyi ve 
yapılacak iıleri görmek istiyenler hergiln hastane heyeti 

idaresine ve ihale ıiinii olan 23-4-936 perıembe günü 
saa 9 dan 12 ye kadar vilayet encümenine milracaatları·· 
ilin olunur. 17·11·15-19 897 · 

lzmir inhisarlar tOtün fabrikası 
• 

mOdürlOğOnden: 
Keıif bedeli (901) lira (12) kuruıtan ibaret bulunan 

fabrikamız dahilindeki ta~irat ve tadillt açık müaaka1aya 
konulmuıtur. 

ihale 24 Nisan 936 tarihinde saat (15) de fabrikada ya· 
pılacaktır. Talipler ıartname ve keıifnameyi tatil günlerin· 
den maada her gün fabrikada ıörobilirler ve ihale 
gilallae kadar yüzde 7,~ muvakkat teminat akçesini vezneye 
yatırabilirler. 9-12-15-21 

lzmir vilayeti detterdarl1ğından: 
lasııının vergi borcundan öUirö tahıil emval yasasına 

göre haczedilen mesudiye mahallesinde 2 nci kordonda 
kiin 461 sayılı hanenin tarihi ilandan itibaren 21 gün mOd· 

Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

ksO.renler? 

laka (Okamr.ntol 

llksO.rflk tekerle 

rini tecrt\be 
ıiz .. 

edi 

Ve Ptırjen ~ahapın 

en Oetftn bir mOe· 

bil ,ekeri oldu~u 
nu uoutmay1Dız. 

detle satıhğa çıkarıldıiından pey sürmek istiyenlerin defter- ••--------
darlık tabsilit kalemine gelmeleri. 7. 11· 15· 19 895 Kuvvetli mOshil 

.. istiyenler Ş.thap 

BAŞ DURAK 

H AMDİ NüZHE'f 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

\'alf't çeşitleri satar. 

fızmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 

FABRIKASI 
T._rafıodan me\'tİm 

kuma,ıar: 

SAGLAM 

dolayısile yeni 

ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yapllracaAımz elbiseler için bu mamulatı 
tercih ediniz. 

SA'flŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemaleuio (adddeainde lı'AHRI KANDE· 
MIR OtLU 

Sıhhaı sOrgOD 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar. 
cektir. 

Van 
Der 1~e 

"AGUILA" vapuru halen 

limanımızda olup ANVERS, 
ROTTERDAM,HAMBURG 
ve BREMEN için yilk ala
caktır. 

" ANGORA " vapuru 
HAMBURG, BREMEN ve 
ANVERS'tea yilk çıkar· 
mııtır. 

.. DELOS" vapuru 13 ni
sanda bekleniyor, 18 nisana 
kadar ANVERS. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala-
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
"EXMORE" vapuru 12 ni· 

sanda bekleniyor, NEV
YORK için hamule alacaktır. 
S. A. ROY ALE HONG· 
ROISE DE NAVIGATION 
FLUVIALE ET MARITIME 

" DUNA " vapuru 10 ni· 
sanda bekleniyor, GALATZ, 
BELGRAD, BUDAPEŞT. 
BRATISLA VA ve VIY ANA 
için yük alacaktır. 
SPANSKELINJE • OSLO 

.. BAY ARD " motöril 11 
nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DIEPPE ve 
NOR VEÇ limanlarına yiik 
alacaktır. 

"Vapurlann isimleri, ıel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taabhUde 
giriıilmez.,, 

Birinci Kordon. telefon 
No. 2007- 2008 



:(Uluaal Birlik) 

Küçük itilaf devletlei-inio 
lik ilan edecekleri 

umumi seferher
söyleniyor 

A vusturyadan sonra, Macaristanın da sulh muahedesine karşı aldığı 
vaziye.t, merkezi Avrupada büyük hadiselere sebeb olacaktır 

fstanbul 15 (Özel)- Macaristan'ın Triyanon sulh mu caristaom da sulh muahedeıioi tanımamasmdan mer
ohede ini tunımak istememesi, kOçnk itilaf devletleri kezi Avrupa'da bnyak hadiselerin çıkmamasım bekli· 
nezdinde derin akisler uyandırmış bulunuyor. AIAko· yorlar. Bu sebeple kftçftk itilAf devletlerinin, umumi 
dar çevenler, A ,·usturya'ouı hareketinden sonra Ma· seferberlik ihlo etmeleri bekleniyor. 

......... 1 

Kralcılar, Metaksasa iti- üç devlet erkanıharhları 
mat reyi vermiyecekler Londrada toplanıyorlar 

·-·--Demircis dün törenle gömOldo. 
Merasimde kral da bulundu 

lıtanbul 15 (Özel) - Ati· Yeni Yunan baıbakanı M. 
na'dan haber veriliyorf: Pt'ü- Metakıaa ile kralcılar ara· 
teveffa Yunan başbakanı De· ıında ihtilaf çıktığı ve kral· 
mirciı'in cenazesi, dün tören cıların 22 Nisanda kendisine 
ile bliyük kiliseden kaldml · itimad reyi vermiyecekleri 
mış ve aile kabristanına def· bildiriJiyor. M. Metaksas iti· 
nedilmiştir. Cenaze moraıi· ,mad reyi alamazsa, lıtaıba· 
minde Kral, Parti liderleri, kanhktan istifa edecektir. 
bakanlar, saylavlar asker bu· Mihalakopulos'un hariciye 
lunmuıtur. nazırı olacağa haberi h~nliı 

latanbul, 15 ( Özel ) teeyyüd etmemiıtir. -·· Alber Saro buakşam rad· 
yoda bir söylev verecek 

~~~--------~~-M. Çeruti_ Fransa'nın Cenevre'de ta· 
kib edeceği siyasayı sordu 

lıtanbul, 15 { Özel ) - ltalya'nın Paris elçisi M. 

F batbakaaı M. Alber Çeruli dlin Alber Saıo'yu ransa . . F , 
zıyaret etmıı ve raaıa nıa 

Suo, ba akıam radyoda Cenene'de takip edecej'i 
Fransız ulusuna hitaben ıiyasa etrafında izahat iıte· 
ikinci söylevini verecektir. mişti. 

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

ispanya reisicumuruna 
suikasd mı yapılacaktı? 

-·--Resmi geçid esnasında tabancalaı· 
patladı ve hir muhafız yaralandı 

Madrld 18 (Radyo) - Camurlyetia yıld6oft"mCl kotlolıoırkeo 

bazı hAdleeler olmaıtor. Muvakkat relel comur Mıraloez Baryo 
Ue vekillerin balooduğu trlbOnlerd"n ellab eeılerl lthllmlı •e 
halk blrblrloe gtrmlttlr. Ba eırada geçit reeml yıpmıktı olan 
muhafız alayı; reisi camurı ınlhet yapıldığını eaodığıodao der· 
hal trlbQoOn etrafıoı kuşatmıetıt. Halk • telA@la yan ıokaklara 
kaçıemıetır. Biraz sonfl doyulan eeelerlo ıllAb değil, keetıne 
f leeğl gOrOltO!Cl olduğa aolaeılmış ve geçit reemloe dnam edil · 
ml~tlr. Fakat bu eırada bıktkf t11bıoca eceleri ortalığı çıolatmıı 
ve bir muhafız yaralınmııtır. Ilalk fıtltlerl tıbtlk At yıpmıklı 

itham etmektedir. 
Madrld 14 (Radyo) - Zabııa lktıl k.omGolet olmak ftzere 

dOrt genel tevkif etmiştir. Bunlar, farka rclılerloe tccavQı ve 
taarruz suçu ile tevkif edllmlelerdlr. 

Almanlar 
Iogiltere'deo 20 nıil· 

yon sterlin alıyorlar 
lstaobul, 15 {Radyo) -

Londra'dan gelen haberlere 
göre, lngiltere hükumeti Al· 
manyaya 20 milyon logiliz 
lirası ikraz edecektir. Lon· 
dra finasel mabafellerinde 
ıöyleodiğioe göre, bu para 
merkezi Avrupanıo müstak· 
bel kalkınma planının tatbi· 
ki için Almanya Yerilmek· 
tedir. 

Ramp ura 
Vapuru kurtardmak 

O zeredir 
lstanbul 15 (Özel) - Cebe· 

llittarık'ın şimalinde karaya 
oturan Rampura vapuru kur· 
tarılmak üzeredir. iki loıiliz 
romörkörü tahliıiye ameli· 
yeaioe yardım etmektedirler. 
Bu vapurda dünyanın en kıy· 
metli Çin san'at eserleri bu· 
luomaktadır. Fırtına hafifle· 
mittir. Fas ıemileri dün ıe
ce yarısı limandan aynlmıı· 
lardır . 

·-·--ltalya, müşahit aza göndermekten 
de vaz geçtiğini bildirdi 

Pariı, 15 {Radyo ) - Bu vasıl olmuılardır. Belçika 
gün teplaaacak olan Fransız, erkiaı barbiyei umumiye 
lngiliz ve Belçika erkinı reisi de öğleden sonra 

gelecektir. barbiyei umumiyeleri, mllbim 
meseleler etrafında konuıa • 
caklard11. 

ltalya hDkômeti, müzake· 
relere hiçbir suretle iıtirik 
etmiyecetiai ve mnıahid 

Fransıı erklnıbarbiye mil· dahi röndermiyecetioi bil· 
mHsilleri, tayyare ile buraya clirmiıtir. 

~~~~-----~·~·~·· .... ··~·~-----~~~--
Fas'la yağmur 

Rayat 15 (Radyo) - Şimali Faı'ta, timdiyo kadar 16· 
rülmemiı dercede ıilrekli ve tiddetli yaimurlar devam et
mektedir. Her taraf ıular altında kalmıı bir vaziyettedir. 

Y unanistanda kara, de
niz ve hava manevraları 

--·--Manevraları bizzat kral takib ede-
cektir. ~Yeni 

lstanbul 15 ( Radyo ) 
Yunaniıtan'ın logiltere'ye 
11marladıiı dört torpito, 
Pantirden büyllk ve Kon· 
duryotiıten kllçllk tipte ola· 
caktar. 

torpitoların tipi 
Yunan manevralarına buıün 
baılanıyor. Ordu, donan• 
manıa bir kısmı ve tayyare· 
ler bu manevraya iıtirak 
edeceklerdir. Kral, kara 
manevralaraaı takib edecek· 

lıtanbul 15 ( Radyo ) - tir. 

Is, 
............ 

Sivri~inek hazretlerinin 
merhametine kaldı 

- Başıarafı lci sayfada -
lan mücadelenin neticesinden alikadarları takdir. karar 
vermitler.. Acı acı 1ılildüm.. Daha doiruıu ımttım : 

- Bizim memlekette takdir, ne kadar iptiıale uframıı .. 
Bir insan vazifeaini yapınca, göklere çıkarıyoruz; alkıı, 
takdir, medblisena l. 
K1r1ıyaka, bir nevi siniıinekiıtan olmu~ ve eski siıtem 

mftcadelelere karıı bükümdarbğ'ını ilAn etmiıtir de biı,blll 
yapılan mOcadeleoin takdire ıayan oldutunu ıöylüyoruz. 
Ne kadar da kanaatklrız, ne sabırlı insanlarız. Boalar, 
evet bunlar, dOıOnlllmeğe liyık ıeylerdir . 

Dahası var: 
Gene maıot döklilecek ve illnat yapılacak mıı .. Onbet 

ıDnde bir de kontrol 1.. 
Benim otlum bina okur, döner döner rene ekurl .. 
Bisim Karııyaka'da bir mllcadele ıekli Yardır. Döner 

döner, rene tatbik edilir ve yaram yamalak birıey olur. 
Hiçbir Karııyakalı yoktur ki, bu kararı bandelerle karııla • 
masın .. Çllnkn kaç yıldır, tatbik edildiii halde hiçbir fay· 
dası rörülmemiıtir . 

Alem ıene ol ilem, sivrisinek gene ol ıivriıinek!, 
Halbuki biz zannediyorduk ki, bu sene artık fenni, siı· 

temli bir mücadele açılacak; geçenlerde gelen devlet beki· 
minin raporundan istifade edilecek, buli•a bir ıekil bulu· 
nacak ta karııyaka ıivriıinekleri hicrete tabi tutulacak! •. 

Doj'ruıunu ıöyliyeyim mi, ben, bu on Hkizioci asır ıiı· 
temi mUcadclonio muvaffakiyetin• cleiil, ıi•risinek hazret· 
lerioin merhametine ve aamsiyenia k•vvetine ııtanıyorum. 

GÖKÇE 

Kadın l{orsanlar 
Harikulade ve hakiki mııceı·alar 

Tefrika sayısı : 13 

iki memeye, iki meme daha gös-
terilmekte mukabele edildi 

Ne demek istiyordu? Böyle 
budala ıibi bili oe bekliyor 
ve dl\ılinilyordu?. Bu hayatta, 
kendisine ateıli Ye ıDzel bir 
kadın meYcudiyetini teslim 
ettij'i bir sırada düıünmek, 
tereddlid etmok budalahjın 
en son tekli, derecesi de· 
meldi. 

Delikanlı, yerinden kalktı; 
An, kollarına açmai• hazar; 
Delikanhr an kendiıine doğru 
gelmeaini bekledi; fak at de· 
likaolı b6yle hareket etmedi; 
O da bir adım ıeri çekildi 
ve zömleiinin önUn6 açb! 

Hayret!. 
An'ın aevdiii, haftalar· 

daoberi hasretle kıvrandıj'ı 
bir delikanlı dejil; kendisi 
sıibi bir kadındı! 

Onun da ıöisüode bir 
çift turunç ıibi meme vardı! 

An bir rüya sıörftp 11ör· 
mediiini kendi kendine ıor· 
muıtu. 

Hayır. Hakikat idi, kar· 
ıııında, keacliıi ıibi bir 
kadın belki de bir kıı vardı! 

iki kadın, bir birinden 
farkııı, ayni derecede bü· 
ylik bir hayretle bir· birleri· 
ne bir müddet bakııtılar; 
ıörliyecek bir söı bile bu· 
lamadılarl 

Ve... Bir mllddet ıonra, 

kadınlar biılerinia birbirine 
daha derinlerde blrleıtiiini 

yaziyetin ıarabet ve tuhaf· 
lıiı•ı bi11ettiler, ikisi birden 
rüldOler. 

Bu iki!tarafb glllllttll. Ço· 
cuklara mahsus ltir sevin9 
Yardı. 

Gllldüler, ıiildiller. 
Kabkallalarla glildlller. iki 

erkek maakeai altında gizlen· 
miı kadının kahkahaları ıar 
hoı koraanların rllrllltüleri 
araıında kayboluyordu. 

An Bonni, iradeaine sahip 
olmata baıhyarak: 

- Ya.. Dedi. Sen de be· 
nim ıibi bir kadınsın, ele· 
mek .. Fakat ıeoi bu bayata 

atan mecburiyet nedir?. 
- Ben de tenden bu 

ıuali ıoracaktım. Fakat 
Rokham ile hususiyetini bil· 
diiim için sormadım. Bana 
ıelinae .. 

- 11 -
Mucera dolu bir bayat 

Genç kadın, An Bonoi'ye 
macera ve haytıoı anlatmak 
için tekrara meydan bırak· 
madı. 

iki kadın, hemen oracıkta 
yere oturdular, ilk it olarak 
1Gil1alorini kapattılar, rOzel 
memelerini kaba koraan ce• 
ketleri içine sıkı, sıkıya 
sakladılar. 

Yeni kadın, alçak sesle 
maceraıını anlatmaja bat· 
ladı: lımi Mari Read idi. 
Yabat, hayatını• en fazla 
k111111nda keadiıine bu isimle 
hita bedilmiıti. 

Anneaioin kocası, bir oi· 
lan doiurduiu saralar da 
uzun bir aeyahata çıkmıı 
bir ıemici idi. 

Bu adam bu ıeyahattaa 
ltir tlaba d6nmemiıtl. An· 
nHi, kocaıını11 ıaybubiye· 

tinden ne bir elem, ne de 
bir iztirab bissetmemiı, zev· 
kine ve aefaın~a bakmııta. 
Kocasının i'Aybubiyetiodeo bir 
aeoe ıonra, tekrar rebe 
kalmııtı, ıene dojurmak 
üzere idi! Bu çocuj'un ba • 
bası meçbftl idi!. 

Mari Read macerasına 
devam ederek: 

- Annem, bu babaıız 
çocutun doğmasile bidiı 
olacak rezaletten UrktO; 
buaun için doiurmazdan bir 
mGddet evvel köylerden 
birisine çekildi. Bu köyde 
oğlan çocuj'u 61mUt ve bu 
ıırada annem bir kız, yani 
beni doiurmuıtul. 

"Annem üç, dört aeoe ib· 
tiyaçlarımızı, ailebi ihtimal 
gllzelliiioi arzederek elde 
ettiii paralarla temin etti. 
Fakat aefaletio eıijimizi 
aımak Ozere olduj'unu an· 
layınca Londra'ya giderek 
kaynananın yardımını iıte· 
meie karar verdi. 

Mari Read macerasını 
anlatmaia devam etti: 

- Annem, büyUk anne· 
min yanına giderken bana 
erkek elbisesi giydirdi. Bu 
aayede, annem beni koca
ıından olan ve ölen erkek 
çocuk yerine koymuı olu· 
yordu. Bilyllk annem de 

Devamı var 

Şark'ta medeniyetin 
muhafızı Tnrkiye 

- Başıaraf 1 inci sahifede -
buki Japonlar milletler ce7' 
miyetinden ayrılmııtır •e 
ltalya'da cemiyete meydan 
okumaktadır. Dijer taraftan 
bojazJarda seyriaefer aer
beatisi için Ttırkiye no gibi 
ıarantiler verebilecektir ve 
ltoiazlarda ne ıibi tabkimat 
yapmaktadır • . Bu mes'eleler 
sulb sisteminin intacı kud· 
reti için bir imtihan devresi 
teıkil edecektir. Tnrk mü· 
racaatı son hidiıelerin bir 
neticesidir. Fakat ıekil iti· 
barile bu müracaat bu bidi· 
ıelerle miiaaid ve sevimli 
bir zıddiyet taıımaktadır. 

••• 
Mehmed onbaşı 
öln olarak bulundu 
Karısı Haaibe'yi 19 yerin· 

den bıçakhyan ve mavzer 
kurıunu ile yaralıyarak öl· 
dliren Jandarma oabaıııı 
Mebmed, dün Kançeıme mev· 
kiinde ölli olarak bulunmuş
tur. 

23 Nisan 
Çocuk bayramıdır 

23 Niaan Çocuk ve Ha
kimiyeti MiJJiye bayramıdır. 
Her sene olduiu ıibi bu 
sene de 23 Niıan Çocuk 
haftasının birinci ıüaü va
purlar ve tramvaylar çocuk· 
)arı meccanen taııyacaklar, 

sinemalar de çocuklara pıuasıı 
film göstereceklerdir. 25 
Niaan akıamı Halkevinde 
bir tımıil verilmeıi dütü· 
nlllmektedir. 23 Niaanda 
reımi deYair kapah buluna· 
c:aktır. -
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