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tay, havacılık kanununu çıkar 
ç~;;~akk;i;'yi T;h.ldin-lı~ligiil~r-e'ye sfiırdım ece 
ş!~~-.!~2_!~!:~_.Ş_!.! ·-·~!~!'.'~!!~.~.~dan Da istifade Edecekm · 
l.aval Yeni Bir imtihana Giriyor ve Itimad lıtiyooektir / Çanakkale DflnkO MOzakt-rede 

Bngün ve Yarın P aris' de F evkalide Boğazını T~hkim s· A M.. k M.. k l G Edecekmi~iz. 
ıyası uza ere ve una a~a ar e- lngiltere i'ogoeı ... ya 

çecek~ M. Laval T kid E ·ı tir. Umanlal'lndan Da 
• • . tt -] o' o 

MunHf rf BitlıBs• Sosy~listler M. Laval'ı Dllşflrmeğe ~lıtacaklal'ı 
dır. Kabiae Bugflo Cunıur Reisinin BaşkanhRJdda Top aıuicaktır. 

il. Lebrun bü-:».rareue .. 

Faydalanacakmış 

lıtanbul 25 
1 
(Ôz:el) - Pa· 

riı 'ten ı,rilen bir hqbere 
inanmak tcbım gelirse, haku· 
metimiz:, geçenlerde lrıgil<ere 

hillWmetinin yap&4ğı sorgu 
üzerine Çanakkale boga:ını 

tahkim eımek sureıUe ln&il 
ıere'ye A.kdeni:de yardıın 

vadında hulunmuı&ur. 

lsıanbuL 25 (ôıel) - Y11· 
nan gaftelwi, lagiltqe ile 

Yusoslav.ra arcuında~ immla· 
nan bir itil4/11ameden bame· 
derele, ln&iliz'lerin Aflriyaıilc 
denizirulelti Yugostav l&,rıJn · 
larından isıijade edecegini. 
yaR1akıa ue bunun lıalya· 
l"!ilwe ••ı118'8'i ildiWin 
falalıpa ve 1aaua lAr ltarbe 
delil o~ .1c.,,.._... 
dirleT. 

M. Laval, Milli Müdafa 
işlerini Konuştu, 

Ozaksiyo Ingiliz Donanmasının 
ihtiyaçlarını Da Temin Edem 

Akdeniz' de Bir Harb 
mıyacaktir, Olam ... ~.:.:11 

Çtbıktl Akdeniz Devletlerinin 532 ha~• 
ıı.tt.. ~s (Rad70) - y_.. ıW ~· a. •edlW meb'-• 

~·re d711l ~U7et ook be· ha t•W. WUl•dl ai8t1*8at 
7Hüb o1'a.Hır. Eıı.e •r•· nrecekdr. 
J•.•4' ca•ar ,.,.. j(. tebran· Slyllli mebal ı.- cer•1• •al'ı 

misi ve 9559J'f;yyaresi, ;ıtalya'oın ise 
(stanbul """Vı _____ _,ı ftl 771'Jıarb 8emiaile 1507 Tayyartwi 

litia Mtt•~•tlilla •bilaıa 10 edea ,..,._ ....,.., .,.._ .. _....~ 
•••• iiaMae ı.•kaüd• olarak ıla yarınki lctlaw QOk beye· Malaallf ledn flddeıll laleam. 
....... edecektir. aaab. •e gts411llO olacalı:t•r. laraa baa...am"5 -.e(e .... dıu· 

ihi ~-- il. IA•al lly•I Cbm• giııft, M. IA•1ıl IOl1•·. :maiarıaa maka'bR il. Lual'ın 
wUlyet iik'tıad8 ....._, H er· 1111 ......... iL la..- 'lllb• ..,.... Mala a _.., ~ -

.... rJli •••e" • t M •• •••-... ~--·-·-·•·_.-·--·----·-·-·--·-·~·-·-tt·~~·-•-t-
'f 1eüHn üdelliz'd"ki ftoll, bava· 
cH\'lı; ~·~~ @ey~ana Çıkaoakbr. 
Bu Tak irde Türkiye Doğu Akdenize 

Ta iyle Dikim Olaca ır! 
Taaiye, Akdeni•'delli btr harpte hangi tarafa geçene e lllnrf gatlp, 
'f'e dtlerl ne kadar kuvvetli alana et.mu mağlftp çıkacıaktır. Btıytlkleri· 
mk, Jtu kuvveli•ifli, kendi topraklartmıza. korum•k ifia elde utayer 

...... 26 (ÖMI) - .. ,. 
,..n11111 .................. . 
~ Vo ... ba ıeoe rttdyoü 
Tlrklye'aln ba•a m04afaua 
....... lleri-.de çok mlbba •.. .... ......... 
"-8, .ita. aarda .. ,,_e tur· 
,.. fe Ar.ııfıM111 eWuıılnl· 

J•dnl te.._la etdr•req baH 
•ldaU a hlMh ~ mem· 
....... ,. , ...... d ... •k· .., ............ ,.... ... 
..-. ı6 klW.k ........ . 
.......... ki.., ..... ,. .................... , ..... .. 
bntdl ... Wı• ... .... ........... , ....... .,. 
lardu beri eoa wulyeller .... 
rlade ileri drllea f.lkklerla 
çok, ............... da• 

•ut dQnkl ı.ed•Mler •e ruınW 
al~el tak'ıtatda kat'l7eıle 
m9H ilr •ı..anaı .eyllyere•; 

- ~I tok könetU 

lfeek ola Terkiye, lla•• onla· harbıe, o.la ·._.lftblyettea 
eaaa da l1team .. kle koyanea, blyeae tıkaraeatı -gtlri n 
DoAmJa Alulalse tamamlle bl· nedi n g•llp dnled de 
kim ol,~ler H aal •ea'ele ,.umıı Ye yıkalmıı olarak 
eadar ki; &a Clenis lserlade ... rablleoekdr. Blılm bay"9• 
a.e1ıı1ı ,, .... k lMı mlUıı ltla ...., Akdenlı'dekl baıo, 

peılaen ukadaı~a temin etli net _.flN•IU1D1 det'til· 
lecek OllD yeıtae dHlet pne lllWleeetdr. 8ea, htH kDT• 
Tlrkl~e olacaktır. wtl •Jlll*1e ,.._, -Mılllllt 

Usi M. osıondeğ 
Bazı :Yerleri Gezdi 

••• 
69kl;Ee plllaltOlan ı...a . 

............... 0.......1. 
dla ...... 911Ayete gelerek ..at 
Fasla.. ~ slpre& •tmlp •e 
5lr IMCIMfmllllr.Ofe 
, .... lbıl Şehir pıba011111d• 
••U Fub Glaet. bmlr pud 
llyGakaqal hetkanı .AYDI do&an 
" lte .. ye reW doktor Beb~t 
Us Ue ylyea Mabl4dla 'fiıtlln· 
6at. ..... bllkkmda .. .... 
mat ahtıe, ~llt'lrpukın yerml 
g&rmle n bftı yerleri gez· 
lldtdr. Mahhlala 'Oıtladai ak· 
... iMii pard ....... ... 
yant .......... ...,,.. teluf· 
................ ır . 

Kauıutayda 
Trak.ya'da K.aycalqk 
1lıflrıMD Karı lacak 
...._., 25 ~a..t) - &ama 

• ., .. ,.. Belet c ........ . 
hıtul..... tefıl·-•t. Ya· 
1"1-'18 Ue hlktmedmls ara· 
... Wel ..... Alllllll............. ..... 
etmltdr. Bmadu batka, lklllcl 
ı••I -,ekıerlljl mltaTltDe 
ıbaln m•tluı•• Ulltit ettdt 
n kayolllk ltllll ıifl• Tnk· 
11'• bir k6Jdllk ..,oıa tef 
klU hakkaadakl baaaa k.abal ....... 

lwar .... ., ................ . 
aaa k6Jolllk blroludan iyi 
_.cehı aa.11 e Tn 
ıba~edabt de ı.kllm •• .,:ul 
cH,,.dll4t• !ı·'•'• lw•H41il 
p6atDde ıat ..... ~· ba b· ............ ,. ~ ... ...., 

Baltık Denizine 
hakim Ol • 

. Loadlll, IG (IW10) -
yel a..,. ile -..k dey 
Alm•nya Balbk de 
kl•lklmlfet ,.. etdll 
de lıattdmrebtlala •• 
Ingllıere'den eormatlafthr. 

iaglltere._la ftrm1t 
onab mabteYly•ta beala 
deAlldlr. Y~ Bana •j 
Leadn ay--.a 
11fe ba .,...,, MU... 

~~ ..... --·· ı'llnee 

•••••• • .. lnllteM· 

Terkiye, baglla nya yarın M&U. ......_ 
laer11u; bir dHleda 1111atl.!-~-~.,~*~t~11~ı9~~~~].]~[!!~!!!J~~:__2.Jiı-.-1M~~·~!.wLi_.111rl.8~~~~Ji 
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enız de Bır Harb 01-ı G ü fil ü fil T e O y a ~ o H a lb> e ır O e ır ö 1 
ımıya~aktı~, .~l~ma~ ! Ata~.ork M. Be- . Kamutayda, Hava Müdafaası için 27 

I' ıktı Akdenız Devletlerının 532 Harb Ge- nes 1 Kutluladı 
ıi ve 9559 Tayyaresi, Italya'11m ise Yaloız "T 1 y 1 Milyon Lira Tahsisat Kabul Edildi 

t,. H h G • ·ı 1507 T · e azı an, -1 
r' ar emısı e ayyaresı Vardır. D 1 D 

----· ost oğumuzu a 
) :omorlyet r6flklmlzde Ahi· gev11ek &lyıseıJerl kartl81ndı T b n Et . . 
ı n ' e ar z tınyor .. 

aver yazıyor: .. _ Petrole ambargo koy· 
~ aglltere, ıecri tedbirlerin mık harb demektir,. diyen Ankara 24 (A.A) - Comar 
iki ydzDnden lıalyan'larm tıalya, 11ımdl Akdenlzde, azim· Bııbakanımız Atatdrk ile Çe· 

• llz doıııomaınoa taarruz kA.r n metin bir politika ile koelovak Cumul' Bııkanlığına · 

Maaş, Gondelik, Tekaüdiye, Tazminat, ihtiyariye ve 
Her Ne Suretle Olursa Olsun Verilecek paradan Y Ozde 

iki Tayyare Vergisi Kesilecektir 
1 eler) ihtimalini nazarıdlk · karıılaemık ihtimalleri peyda fnılhıb edilen M. Beneı ara· 
1 ı alarak ihtiyati btr tedbir oloncı, eında aıığıdakl tel~raf lar teati 

c ak Dı:ere, Milletler cemiyeti "- Hiçbir zaman lnglJlz .,dllmletJr. 
» ıJDdan olaa Akdeniz dev. gemilerine ve arazisine hGcom Son Ektıelhıı M. Edooard 

• 'rlntn kendisine yırdım edip etmlyeceğlz,. diyor . 
Beneı 

Çekoalovak Cumor Baekını 

Prağ 

Ankara 25 (Özel) - Kamutayın bugftokft toplıntıııoda tayyare tunetlerlmlıio faılalaatmlmıaı 
için &atın alınacak motör ve malzeme bedeli olarak yedi milyon iki yftz bin, la111ab için de 20 
milyon Ura B1dedebllmesl hakkındı Stl Bıkaobğına sıllhlyetl veren kanon llylhaıı moatacel ola· 
rak koouıulmoı ve kabul edllmlıtlr. Bu para Flnauı Bakaohğıoın çıkaracağı bonolarla Gdeoecek· 

tir. Da kanonla hftktlmetlmlı fto eenellk bir havacılık pllnı bıaaracaktır. 

. : Jyeceklerlnl eordo. halya'nan böyle demesi ga· 

1 
ıalya'oın İngtlfz dooınma · yel tabiidir ve mıkoldilr. Çftn· 
ı hDcom etmek cesaretini kft Akdeniz devletleri blrleein ~ 
.ermesi lhtJmall f lkrlm!zce ce, . karı konetlerlnl bir ta· 
azdır. Çtınka İtalyan han rafa bırakalım . önftne dural· 

1 deniz kuvvetleri, İngiltere'· maz bir deniz ve bava kuvveti 
E Ak.denize topladı~ı bava meydana gelll'. Bu kuvvet, o 

Doıt Comurlyetln en yftkaek 
makamına lntlbıplırı dolayıelyle 

ebelAoıınl11 en hararetli teb· 

rlklerlml arzeder ve ııh&f 8'-· 
adetltırlyle 1111 Çekoılavak mil· 
letlnln refahı huıueondald 81· 

mim! dllekledmln kıboltlnft 

Tayyare Vergisi: 
Ankara, 25 (Ôsel) - Kımotayın bugftn kabul ettiği kaooolar al'lıUıcla, yftzde iki tayyare 

vergisi kanonu da bulunmaktı idi. Bu kanana göre; hoıuel ve omomt mohaeebelel'den ve bel1'dlye 
btldcelerlnden maaı, talllleat, gilndellk, hakkıhoıor, mfttekaldlo, ihbariye, t11mloat, bir htımet 
mokablllnde pua alanlal'lı; dcreı, bedel ve aylak alanlardan, ıoıyetelerde heyeti umumiye kırar 
larlle verilecek h118e aenedlerl ftzerlnden ve temettftlerden n her ne suretle oluna olıuo yapılaı 

cak tedtyattın yazde iki tayyare verıtıl ke&llecektlr. ............ 
deniz kovvetleriol maghl.b kadar bdyftk olar ki battA 
cek kudrette değildir. Ak· ltalya'ya karı• bu kadar mu· 

1 iz devletleri hep birden azzam bir kuvvetin tahrik edil· rica ederim. 
Almanya . Ingiltere Fransız 

H·tı 1 ·ı· S f. . il y .d o· Gazeteleri ' er, ngı ız e ırı e enı en ır 
1 ' lltere'ye yardım etmeğl ka· meefne bile ldzum yoktur. 

' ettikleri takdirde ise, İtalya Dftnkft yazımızda da söyle. 
' küçftk muvaffakıyet Qmldl dfğlmlz gibi, Akde~lz devleı 

K.amü Atalftrk 
M. Beneı'ln cenbı: 
- Comor Baekanhğına fn

libıbım mdnaeebetlyle ekeelAn· 
ıınızıa gôndermek IGtfondı 

bulondoklal'ı tebrik Ye temeu· 
nllerdeo fe•kalAde mfttehuııle 

olarak en hararetli ve en ıa

mlml teaekkGrlerlmln kabulftnft 
rica ederim. 

K 
Ne Yazıyorlar? 

onuşma Yaptı Mı, Yapmadı Mı? 
1 ı ol'llıyan ·yilzdeyftz kat'· lednlo birleımeel kuımnda 
1 le· kıt'i bir mağlOblyote İtalya'da akliıellmln hAklm ola 
1 ar. ceğına ve böyle bir harb çık· 
)non içindir, ki bu takdirde, mıyacağına eminiz. Bize bu 
ya'oın, İngllfz donanmHını emniyeti nreo de, Akd •nlzde 

c rroz ederek bapoı beliya toplanacak olın deniz kuvvet . 
1 • ması ihtimali yoktur. Nhe· lerlnfn korkunç OatGnlGğd ve 
1

1, bir mflddet evvel Slr Sa· bu ilstltnlGğtl göıtereo ın ra 
1 el Hoare ile M. Laval'ın kamlırdır: 

Mnherebe gemili Ucak gemisi Kruuzör Mohrib Deniı:altı 

jltere 15 6 
HDla 9 2 
an ya 
ırldye 

!Danletrn 
goılnya 

~ manya 

2 
1 

2 
o 
o 

l 
o 
o 
o 
o 

flı:dn 24 9 
~a 4 1 
f ukarıld rakbmlır, mflthlt 

1 •gatlerlle Akdeniz de•leıle· 
1 
in deniz ku vv"tlerl itibarile 

Jiyan donanmasını ne kadar 
1 in olduklarına göetermek· 
: lr. 

;Bava kuvvetlerine gelince; 
Beva kuvvetlerini, donanma· 

44 137 55 
17 70 88 

ö 9 13 
2 4 5 
2 12 6 

12 8 4 
o 7 1 -80 247 169 

24 95 53 
lar gibi, ııyıaı say1Bına btlmek 
mdmktln değildir. Çtınktl tay· 
yarelerln hakiki miktarına gbı· 

lemek kabildir. Bonunla bera· 
her yukarıdaki devletlerin ban 
kune-tlerlııl de 1935 senesi Mil· 
letler cemiyeti yıllığından ıh· 

yoruz. 
l 

1
;Utere 2868 

3980 
tayyare (BlndlıtındıkUer hariç) 

ınsa 

ınya 

rklye 
1 
nanlstan 
goıla.yı 

533 
370 
119 
890 
799 

" 
" 
" .. 
~ .. 

Bu vesileden istifade ederek 
ekeelAnaınızın phel saadetleri 
ve aolh ve beynf\lmllel anlı11mı 
eserinde memleketimin aadık 

mesai arkadaıı aıll ve kahra· 
mın Tftrk milletinin refahı 

" 
hakkında en aamlmt dfleklerde 
bulunurum. 

Edouard B~neı ----C. 8. P. 
Kamutay Grubu. 

Ankara, 24 (A.A) - C. B. 
Partisi .l(amotıy grubu idare 
heyeti bıtkanlığından: 

8. H. P. Kamutay grubu 
bngGn aaat 15 te Dr. C-emıl 

Berlln, 25 (Ranyo) - M. Hltlel' lngtltere'nln Berlln aef iri 
Slr Erik Flbı'J kabul etmlıtlr. 

Bu mtUAkat, Almanya huktluıetinln talebi tıserln• olmottur. 
MD14katın hedefi huı paktı ve allAhlerıa 11altılma11dır. 

ParlB, 25 (Radyo) - Berlln'den haber verildiğine göre, Al· 
uıanyı d•ı ltleıl bakanlığı, Hltler'l1J, lnglltere'uln Bedin elçlıl 
{Slr Erik FUlpı) l buglolek'de kabul eUIRlnl yalanlamaktadır. 

Dıı lılerl bakanlığı, Hltler'ln, bıı ayın IS dncft ıGnGnden 

ıonrı lngllt.a elçulle koımımadığını bildirmektedir. 

••• 
Şarkta'ki Tehlike! 

Japon ve Mançori Kuvvetleri ile 
Mogol Kuvvetieri Karşı Karşıya! 
Londra 25 (Radyo) - Şınghay'dan bildiriliyor: 
Btııyftk Japon ve Mançorl kuvvetleri Jıharı ıevkedllmlıtlr. 

Mogol ve Mınçorl mtınaaebetlerl haddinden fazla ıerglnle1ml11 

baluouıakta ve mtlhlm hAdlseler b111lamak Ozeredlr. 

· Lord Grey'in Rüyası 
Tunca'nın ba11kanhğındı top· E k I landı . 0111 l11lerl Bakanı vekili 8 i Iogi iz Nazırı Suriye ve Lflbnan 'ı da 
Şakra Kıya, genel ılyaaaı da· Yahudi Kralın idaresine Vermek lstiy~rmuş. 
ruuı hakkında panlye lsahıet Berat (Özel) - Loodra ftnl · Fllletlnle lktlfı edllmeelnl lı· 
verdi. veralteılnde, İngiltere ve Fille· temlıtlr. 

işgali Bit.İrdiler I dn mevzuu tlzerlnde Berbert Lübnan cumur reisligi için: 
Sımoel tar1fındaıa bir konfe · Savtolaluar gazeteel, ikinci 

Pekin, 25 (Redyo) - Kon. ranı verllmlıtlr. kAooaoo yarmnda yapılacağını 
Gon'dan bildirildiğine göre, h b dl ı Konferansct, Filhtlnde bir a er ver ğ comur rel&I seçi. 
Japon ve Mançurl kıt'aları Sı· ı ı Y ahodl hftkdmetl kurulm11ıoı m çln en kuvvetli namıet 
har eyaletinin hemen hemen l k E il Ed 1 •ft 9559 ~ İngllls h6kdaıetlnln bılfur va· 0 

ara m ey gueter· 
ı 

507 
» yarısını teıkll eden altı kazanın mektedlr. 

ya 1 dinden önce kararlaıtırdıı.ını 

Mili 
lıgallnl ikmal etmltlerdlr. Pı n· y; h d. . k ba.d l lf 

r etler ·cemiyeti 1934 ıe · mit olduğuna hdkmetmek yanhı, -------1------ Yahudi hOkftmetl yapmık: itini ır a u ının a ayı ıot: 
ıd a&kert yılhğ•DID hava olmaz. İ B Bayfıyı ulaıın Yahudi mu· lyyen menedecek.tir. nglhere, Uk defa doktor aym Vaylz· haclrlerl araaında ıllAh yokla· 
netleri için verdiği rakım· GörOUlyor ki Akdeniz dn· yalnıı bıaına 515 milyonluk · man ile birlikte kendlılnln o maeı yapılmıt Neelm Levl 

J, hep 1931 yılını alddlr. letlerl lnglltere'ye yardım et· clhınıtlmol bir imparatorluk· zamanki hariciye num Edvar adındı bir Yıhodlde ellAh nık · 
• nkhtenberi, her de'"'leıfn tikle 1 t LdJ d b d l ti 1 b ALd G Lltf Lab l 1 v • r a. r e o eve er n tar, iltGo • enlıı de,letle · reye te. ve • o ett rdlk· mııtır. Bu adım eUAlunı ıeallm 
'Jare miktarlarının arttığı deniz ve havı kanetlerlle rlnln yardımını da temin edince lerlnl ve Slr Edvard Greyln etmek lıtememlı tevkif edilince 
ıhakkıktır. İtalya, havacı· İtılyın•n deniz ve hHa kav· bu koneılerln önGne dorular de yalnıı Flllıtln'ln Yahudilere de ıllAhını tethlr ederek iki · 
la bGyGk bir gayret sarf· vetlerl araıındı pek azim fark· mu? yetlımlyeceğlol, Suriye te LOb· polis yarılımııtır. Polislerden 
erek tayyarelerinl kemmlyeıen lal' vardır. İşte bo nlsbet Onun içindir ki, ltalyı, bu nanı da bir Yahudi kralı lda· bhlnln yaraeı tehllkelldlr. 

' keyf lyeten kuvvetlendir· kabul etmez farklardır ki ltal· bat• çıkılmaz kuvvetlerin kar· resine nrmek IAzım gelecelinl Yahudi doktorların hücumu: 
'ttlr amma, yedi Akdeniz ya'yı, hele Akdeniz devletle · 111ında, tecavftzkar bir va1lyet ıôyledlRlnl blldlrmletlr. Filletln'de doktorı.nn çok· 
•letlnln havı kuvvetleri kar· rl t d d t ı d L L L n n yar ımını ı em o e en tı.ınma.tan çe&tnecek ve Ak· Heıbert Samuel, Şam n lo~u dolıylıUe hdkiimet bir 

· ıada, atığı yukarı gene yu· bir lnglhere'ye kartı tecavtlz denizde bir harb olmıyıcaktır, Berat Araplannın hona lm'kAn kanunla doktorluın ıayıaını 

ıiiriiı kiil iiiniilsiibiieiitliiniiiimiiioiiibiiidiiiaiiiizaiiiiiiiiieiiiidiiiilliiii· iiiiiiiii;;;;ce;;;;s;;;;a;;;;;re;;;;;ı;;;;;ln=l=g=ö=s=te~r-m-::e::"k_te_o-:--k-aı_' . ____ d_l::_yo_r_o_z_. ---=~---A_. _v_. ~vermlyeceğlol söyUyerek yalnız tahdit etml11tlr. Fakat bu ka· 
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Gaziantep 
Kurtluşuou Kutluladı. 

İetanbul, 25 (Radyo) - Gazi· 
antep'lller boglln Antep'ln kor· 
101011 yıldöaQmGoG kutlulamıı · 

Jardar. • 

Pırla, 25 (Radyo) - (Lı 
Franı de Borclo) gHeteal, Lord 
Eden'ln dıa leleri bakanhlına 

tayini mftnaıebetlle yudığı bir 
makalede ltalya'uın FrınN'yı 
tHylk etmekle oldu~unu iddia 
ederek diyor ki: 

"Muuollol, Fnnu'ya yıptıRı 
bir teklifte, ya İtalya'ya nya· 
hadda İnglltere'ye temayftl et• 
meılnl blldlrmlı, ve bu hoıaata 
Lanl'ın iki ayağını bir paltoca 
ıokmaştur. 

Ayol gazete, lngUtere'ııla, 
İtalya'nın zannettiği gibi h11· 
mane bir f lkf I' bealemedltlnl 
kaydettikten ıonra, harpten dal· 
ma çekinen FranH'nın, iki 
dnlet ftra&ındaki lhtlltf larıa 
dostane halledllmeal için araya 
"heceğlnl llbe etmektedir. 

Parla, 25 (Radyo) - (Tın) 

gueteel, vaziyet hakkında yaa· 
dı~ı bir bıamıkalede, yekdtRe· 
rlol taldb eden mtlhlm bAdlıe· 
ler kaıııaıodı Franıa 'aın btlytlk 
meaaJ sarf ile ıulh6 ka.rtarmuı 
lhımgeldlglnl ve çtlnkQ Ulular 
kurumunun bayılyet ve hayatı 

mevzuubahis olduğunu kaydey· 
(emektedir. 

Başbakanımızın 

Arzuları •. 
Ankara 25 (ôzel) - Batba· 

kaa General İemet lnönft at· 
letlsm federaayonu batkanlığıoa; 
en kıaa bir 11manda hlo ol· 
maua Balkan bhlnclllğlne ya· 

n11an onurlu yeri almak için 
gereği gibi çah11111alarını de· 

gerll atletlerlmlıden beklerim, 

demlıtll'. 

Kaputoj Hakkı 
Tek Elden idare 

Olunacak •. 
Ankara 25 (öıel) - Kapa· 

tıj hakkının tek elden ldareıl 

için çahıılmaktadır. Ankara'da 
cereyan eden mOzakerelerden 
iyi neticeler elde edllmlıdr. 

Denfıyolları ldareıt ile •apar· 
coluk aosyeteal blrleımek ise· 
redll'. 

Amerika 
Elçisi Tekand Edildi 

lıtanbul 25 (öıel) - Ame· 
rlka'nın Taırklye bGyftk elçlıl 

tekıGd edllmlctlr. Elçi yakında 
memleketine dönecektir . 



Bayram Geliyor 
İkbndl balana olmaıaydl, 

ıo yaklaıan bayramları bllhaBU 
yurolarımı•, ne bClylk bir nr· 
lak, bir eğle•ce, bir yealllk 
içinde geçireceklerdi. Baıarmıı, 
dlrllmlt, kunetlenmlt bir mem 
lekette bayram, elbette daha 
neı'ell, daha hareketli geçer .. 
Ne çarekl buhran, danyayı 

kucatına alm•ı, ııkııtmp do· 
ruyor. 

Bizim çocokloğumozda, bay 
nm, baılıbaıına bir yeni giyin· 
me hidleealydl. Bayramın mi 
aaıı ancak bundan ibaretti. Ye· 
nl elbise ve ayakkaplanmııla 

beraber yatardık.. Sabahleyin 
ylıClmlıCl yıkadıktan ıonra 

t.l öper, çil paraluı toplardık .. 
Bo iptidai Adet, bizi t~lendl 

rlrdt.. Dodakler, tekerler, ba· 
lonlar ahr, bayram yerlerinde 
kopr, dararduk, atlıkarıncaya 

gider, e~lenlrdlk ... 
Andan usun ıeaeler geçti. 

Buhran olmasaydı, bayramı 

timdi biz, daha geni, lUçade, 
daha modern ve gazel bir ıe· 

kilde kotlubyacaktık. Fakat 
ne çare? 

Artık bayram, hep beıaber 

teıı'Jd edilen bir ıornlıtın bir 
tamir mnılmldlr: 

- Ayol, hayrıma ne yapı· 
c•Aıı? .• 

- Biç!. Beo, hani ıo be· 
nim Arı ipekliler nrdı ya; iti" 
oalana etekleri al dazeltdm .. 
Kollarını ııôkUlm, blçlmlDI de· 
llıtlrdlm. Eteklerinden bir par· 
ca alıp yaka yaplım .• 

- Ya çocuğa? . 
- Benim yetil yClnla eıkl· 

mitti. Ona keıtlm de yaptım .. · 
Dem de ne gazel oldu, ne ya· 
kıttı; 10rmıyın!.. 

- Bay Allah; ben de lSyle, 
hea de ayle .. Mantoya bir ... 
kil verdim ki, torma gltdn! .. 

• • • • • 1 

- Y aha, Bayan, benim ca· 
keti adam akıllı bir temizle .. 
Ben paltoya çe•lrtmeAe nrdlm. 

- Ya ayakkabı? 
- yarın nkçelerlnl tamir 

ettirdim mi oldu, •tul .. Yaka· 
ları da kolılatmı veuelılm .. 

- Çok iyi, çok iyi.. Ben 
de atağı yukarı ayni ıeylerl 

yaptım.. Benim eski ıapkayı 
6yle bir biçime koydum ki, 
ıen de tat•cak11a! 

Şehirde bayram konaımala· 

rıaın çoğa bu merkezdedir. 
İn•nmaıean•• bltpazarına da 
gidip bakınız, eeklye o kadar 
çok itibar var ki, bltpaurım 

ıarıl ıarıl toz yılıyor .. 
Zaman, bu darbımetelln mef· 

hamuna da çlrtlttl. 
Çimdik 

MahkOm Oldular 
Seferihisar kuaa•ı• Tlrk· 

mendağı ci ftl'lllda :lemail ve 
Blltnll'uCla yirik çadırlannı 

baıarak GCllılm adlı kadına 
para çıbıtmak lçla lıkence 

etmekteı munan Lmall •e Ya· 
ıaf n Eyab'an Alarce•da 
muhakemeleri netlcelenmltdr. 
İlmall ve Y aıaf ıaçlan lablt 
gôrCllerek yedlıer ıene onblrer 
gln hıpse mahkum edllmlıler · 

dlr. Eyab beraet etmiıtlr. 

Hl A e·E R t-E R i 
Bir~Otomobit; ihracat Mah· 
Kazası Daha Oldu sul'erimiz için 

YunanJVapuru: FeyziJ.Akkor 

••••• 
iki Ağır, , ftç Haf it 
Yaralı Vardır. 

Enelkl gCla ıaat oa birde 
Katada11 ile Selçuk araıında 

bir otomobil kasaıı olmuıtur. 

Selook'tan Kaıadaııı'na git 
mekte olan ıofar Şeklb'ln lda· 
realadekt Aydın - 'l ııayıh te· 
neazah otomobili ile Katad•· 
ıı'ndın Selçoğa yak götflrmekte 
olıa ıoför All'nla ldareılndekl 
ttıtfto yakıtı 21 11yılı kamyon 
fOle Gze1fnde mltblf bir fe · 
kilde çarpıımıılardır. 

K1Za Selçuk'• 500 metre 
uzakta olmuıtar. TeneH6h oto 
mobili çarpıtma neılceılnde ptr· 
çalanmıı Te ıofar Şekib ile 
yolculardan Ü mmGhan adındaki 
kadın ağtr surette, yolca dç 
erkek te hafifçe yaralaamıılar · 

dır. K.uoadaıı Maddelomamlllğl 

tarafuıdan hAdlıe tahkikatına 

baılanmııtır. 

Dış Piyasa'da 
Mahsullerimiz. 

Dıı plyaıa hakkında Tarko. 
f lıe eu telgrıf lar gelmlıtlr. 

Ü:üm: 

Londra borea11ndı: Tark malı 
No. 7 peıta 38 45 vadeli 
29·39 dokuz petln 20 ~3 Y o 
nan GzGmlerl Kaadlya No. 3 
pP-ıtn 89-56 dôrt ndell 29 U, 
K.ıllforolya OıGmlerl tomson 
peıta 39 natorel peıln 38 va· 

deli 26 A •aıtaralya asamleri 
yeni mal 42·48 İran GzGmlerl 
peola 27·36 tUfncUr. 
Bambarı bor ... nda: Tark 

tlıClmlerl No. 7 petlD 14.50 
eekbı peıln 15, dokaı petlD 
16 T. Ura11 K.allfomlya blıll· 
lerl natarel peıln 5-85 dolu 
lnn Gılmlerl petla 38 88 de· 
lardır. 

incir: 
Londra bor1a11nda: Nenoln 

natarel peıla 34 ıkeleton 4: 
cronn 1 lb. peıln 55 bet p•· 
ıln 60 24 altı petln 65 4 7 
~edl peıln 7 O ılllndir. 

Bamburg boruıında: TClrk 
malı genuln peıln 14 T. llruı 
ektrl•lma peıln 2(·26 rh.dır. 
Pamulı: 

lüenderlye bor1U1ada: f. g. f. 
ıkalarldla k. 1a11I 16.29 mart 
15.69 mayu 16 43 temmuz 
15.20 t. eanl 14.86 f. g. f. 
aımonl k. enel 13.66 ıubat 
13.48 nisan 13.51 hulran 
13.09 t· enel 12.66 dar. 

Kasımpata Cinayeti 
lıtaabal'da Kaıımpıp'da ka· 

rııı Eema'yı paruına tamah 
ederek boğmakla ıoçlo Üskap 'il 
Abdallah ile ıoç ortakları ol· 
makta munun Rlfat Ye Halid 
dan· ubıtadan tahkikat nraklle 
adliyeye nrllmlılerdlr. 

latubal mlddelamamlllllace 
ıa9lalar hakkında zaten tnldf 
me.ekkereal kedlmlt n tehrl· 
mlı mlddelamamlUlfae g6ade· 
dlmlt oldaından lçCl de ba· 
gCln jındarma mahafı1•uıada 
lıtaabal'a glladerlleceklerdlr. 

• •••• 
Muayyen AmbalAj 
Tipi Gôra,ımtıştllr. 

lhraeat mıhıallerlmla lçla 
muayyen tipte ambıllj uıallerl 

tatbik edllmeıl Ekonomi Ba· 
•anlıAıaca mantık gltrCllmek· 
tedlr· Bunun için Tdrkofbten 
maıalea ıoralmaı ve ihracatçı· 

in ticaret odaııı ealonanda bir 
de toplantı yaparak gôrlımtlı 
lerdl. O ıoplantıda nrllmlt olan 
karar dalreılade ihracat mah· 
ııallerlmlz için ticaret odasınca 
amballj tipleri hakkında bir 
mGtalea hazırlanmııı.. Dan lh· 
racatçılar ticaret oda1ında lklacl 
bir ıoplaotı yapmıılu Ye odaca 
hasırlaam.ı olaa mdtaleayı tet· 
kik eylemlılerdlr. Bu mlltaleaya 
ğôre muhtelif kiloluk ambalAj 
tipleri ayni tekilde olıcaktır. 

Mdtalea muvafık görGlmClo •e 
Ekonomi Babalığına gGnderll· 
meei kabul edllmittlr. 

Balıkesir'den Gelenler 
' 

Balıkesir haıaıl heaablar mi 
dClrCl Basan Fehmi ile Balake 
ılr haıaıl beNblar tahall mCl 
fettlıl Eıref Baltalı lılnle teh 
rlmfse gelmlılerdlr. 

Kurtarılamadı. 
• •••• 

Kurtarma için 
Evveli Kanal Açılacak 

Yoaanlıtan'a hayvan lhncı 
için limanımıza gelirken kôr· 
f eade Çakal burna dalyanında 
kuma oturan Yanan bandıralı 
lyonya ••para elan kurtanla· 
mımııtır. Vıpor bot olara~ 

karaya otarmaı oldaAa için 
kartarılrcağı da ılphell gôrCll · 
mektedlr. ÇClnka npur fena 
halde kuma eaplanmııtır. Kar· 
tarılmaıı için kama ıaplandıAa 
yerde bir kanal açmak, vapura 
buraya almak ve ondan ıoara 
kr.rtarma itine tepbba. etmek 
llıımgelmektedlr, ki maıahaı 
111larıa ıôyledlklerlne gôre ba 
da çok zor •e muraf 1ı bir 
ittir. 

Öğrendiğimize göre ••paran 
kartanlmaıı için letanbal9dan 
tahllalye lıteamlıılr. 

TfU On ihracatı 
Amerllt1n tGtla kampanya 

lan tan6ndaa muhtelif yer
lerden atın abnmıı olan tG. 
tileri haıaıl vapurlarla Ame-
rlkaya gôadermeıe baılamıt· 
larclar. ................... , ............... .. 

• •••• 
Istanbul'dan geldi, 
işe Başladı. 

izinle lııanbal'da bulunan 
tehrlmlı Emniyet derektôra 
Feyzi Akkor dan lımlr npu· 
ra ile tehrlmlze gelmlı ve va· 
parda sabtta lmlrlerl t1rafındao 
karıılanmııtır. 

Fey•I Akkor'un umamt mü· 
fettltllklerden birine emniyet 
mdtavlrl olarak tayla edileceği 
hıkktada bası taylalar vardJ, 
Bir mabarrlrlmls dtln kendisini 
görmtlı ve ba taylaların neye 
iıtlnad etaltlnl, aılı olop olma· 
dı~n• ııormaıtor. Fey~l Akkor 
moharrlrlmlse demlıtlr ki: 

- Ba haberi ben de ılsln 
gibi gasetelerde gôrdGm. Gôrd· 
yonanoz ya geldim ve itime 
bııladım, ----iki kurumun toplantısı 

.laıınir n ha•allll ••rıatlka 
mahlbleri cemiyeti ile tarlag 
•e otomabll kallbCl hmlr ko· 
mheel fnkallde toplantıları 
6aClmClıdeld camarteıl gClnCl 
Mat 17 de halknl .. ıoaaada 
yapılacakıır. Ba toplantıda her 
iki karaman da yeni faaliyet 
devreel 19'n mfthtm kararlar 
alınacak Ye nlumaamelerlnde 
ba11 deAhlkllkler yapılacaktır. 

M. Laval Yeni Bir Torkiye'nin Ak- Donko 
imtihana Giriyor. deniz'deki Rolo. Müzakerelerde .. . ..... 

yeniden zlfer kazanacağı kat'i 
ıurette hakmedllmektedir. 

M. Lnal, mecllaten ıalban 

temini meealeine devam etmek 
here yealde11 ltlma• re,ı hıl· 
yecell aalaıılmaktadır. 

Pırlı. 15 (Radyo) - Parla 
mento lodmalanaa yılbap dola 
yıdle albayet ·Hrllmısdea eni 
M. IAval mecllalere amaml ._. 
ılyet Jaakkı_. mafawl malt 
mat ••reeekılr. 

BCltoe hakkında lklacl mi 
aakerenln Galn• geçmek için 
tetebbGller Yudar. Yarın Ayaa, 
bldce'ala Wrlact mlaakerealal 
bhlrecek .,., mıcllse •erecektir. 

Her iki meclbla ilk kıraa· 

tinde bGdçeyl btdlk etmlt o(. 

malanna gGre, bCldcenln yeni· 
dea mbakere edilip edllmly•· 
ceğl hakkında meclb kollılerln 
de henb tebellar etm t bir Ya· 
zlyet yoktur. 

M. Lnal, mebOUD mecll
ılnden, bGdcenln Ayandakl b· 
bal edilen ıekllyle kabalClnl 
lıtlyecektlr. 

Bldcenla mlaakerell, an· 
eak M. IAYal'aa harici elyuet 
hakkındaki lıahatından tonn 
kat'ı bir tekil alacakbr. 

Padı ıs (Ba•yo) - Dıı 
ılyaııa hakkında cuma glal 
Fnnıız parllmentoıan.. 'ftlka 
batacak mClukeıeler bükında 
koaoımak. bere parllmento 
groplan, yarı• (Bagla) topla· 
nacaklar .,., hllulmetla dara· 
ma için naıal hueket etmek 
lllımgelecel(ai tetblt edecek· 
lerdlr. 

Radikal 101yallltler de Alt 
oada toplanacaklardır. 

•• 1 •• 

mfthlm dnletl oldağamaza 
lnanıyorom. Fakat ıôyledlğlm 
gibi, bu, mlkemmel bir bua 
pllnı ile dGtlnlltlr. Baıka 
tarla, hiçbir •••lyetln balll 
imkanı yoktar. 

Tayyare, tayyareci te ta7yare 
endClltrlıl, mllll ............. 
temelidir. 
Bekdm~; 1 MDelllı bir pro· 

pamla m'I 1 hı•• ordaeanaa; 
blse imli te 19nn ••ren la 
tikbaltnl hasırlamıftlr. Afrl· 
ka'dakl yanıının kı•ılmmları 

ııçra11a, ııoramuın, ıa muhak· 
kaktır ki, bngtla AYropa'yı bı· 
raı kokan 1armı1hr. Hiç yok· 
taD bir barb çakablUr. Şana 

bana gtlcenealer, taadan ban· 
dan kocanaalar yapabilirler. 

Mahakkak olaa dlger bir cf. 
het, haYa orduu •yellnd•, 
TClrklye ıek yalaıı ..... na bCl· 
tin akanlara dardanblleaektlr. 
Buna blse az para, u emek, 
H lnunla tayyarecilik ka1an· 
dırablllr. 

Donanara bir yana · ki an· 
cak baıka memleketler için 
ehemmiyeti haizdir· e.,. otda· 
muz ka•Htll olaru, hiçbir 
kimseden korkmayıı. BCltCln 
dClnyanıa donanmaları gelebilir, 
bata kaY•etl ııaye1lnde en ka 
9lk bit korka daymıyaca&-•· 

Bir noktaya daha lfaret ede· 
ceRtm: 

Tayyare. clardaral111uı llaım 
gelen mtlkemmel bir taarraı 
ta11tuadar. Ve oaa karp gene 
tayyare l&umdu. 

MltehM111 ba mnsa ise· 
rinde blraa daha lubat •er· 
dikte• ıonra; 

• •••• 
Bu mGltkatta mllJi madafaa 

için llıım olan yeni krediler 
bakkıada mtlzakerat yapalmııtı~. 

M. Lnal bundan ıonra meeal 
bakanını kabul e&mlıtlr. 

Ayan dlakCl maukerede itti· 
fakla •e lıtlprl reyle cemiyetler 
kananana kabul eımlıtlr. Yarın 
da meellı ba kanan hakkında 
mlukerelere baıbyacakbr. Mec 
ilde ilan tadlltt yapılacatı ••· 
.... lmaktadtr. 

Padı, 25 (Radyo) - Fraaııa 
Mbrfye b.•anhlJaın bir tebllgl, 
Ajakılyo (ltorllta'aın merke· 
alade) bir 1aglll• filOlanaa bam 
lhdyacatını temin edeblleceAf 
hakkıDda -i••ılaı n gu•teler 
tara6ndan verllea haberi tamı. 

men ıekalb etmektedir. 

Sflrek Avları 
Birlnclklaun ayında Ylllyetln 

muhtelif yerleriade yapılan ıfl· 
rek atlarında 116 yaban do 
maıo ltllf edllmlıtlr. 

-------
- Demek ki, Tlrklye kara 

ıalarında alelıtlak, hava kov
ntlerimlı her dGtmanı yene· 
bilecektir! 

Terkiye, Y avna SeUm •e 
K.ananl Slleyman de Hinde 
bile bu kadar kanetll deAf idi. 
Tilkiye hangi tanlı ıatana 
oraya kanet Yerecek Ye dtğer 
dlımaa tepelenecektlr. BCltl• 
deYletlerce araaan yeglne •a· 
af da budar. 

Fakat anatmamalıdır ki, ba 
gClnlerl yanlan bClyllklerlmlz, 
ba bahaıı biçilmez kudreti, 
yalaıı kendi topraklarımııı 
korumak için ellerinde tatma· 
ktaclarlar. BGyDklerlmlıln •e 
blalm bogClnkCl dHamıı budar! 

Bayrettea lı•JJeı. 4 
tıkımı•, Babet ceple 
Uk·depk QlmDt ltlr 
gibi, timdi ayakltrım 
llrlbllyOJ. 

B4cllaelerha, mllaHrl 
oynamıı bir yel de&lr 
çarpıla çarpılı Gyle bir 
var ki, bono yaıataa • 
lar bile taıınp kaldılar. 
yamıı, fırtınalı denlıle 

gadan dalgaya eeken bir 
ındınyor. Nab'an teka 
tile Gadl dagıaıa te 
llp otarmatta. 

Blslm teknemlı iP, 
ıioln kararııı• havuında 

glirClnmlyea balınık 
d•ha çok zaman lçla 
ııereerl dolııacııa beaaly 
gir her uat bir bqka 
e1lyor. Deniz, her •aat 
ka fart.na yapıyor n 1 
ları. bt ihtiyar ıekaeala 
tarafına yapaımıt; 181 
rayoraı ... 

Eakl bir mıara •ar• 
O mıhller ki derya 

deryayı ---
Ve f Uhaklka blı, ti 

bir teY bllmlyoruı. B 
bitin rCl•glrlar, fırtınal 
ıemletlcl bir ıGr'atle, b 
açtırıp etrafa bile tet 
meden gelip geçiyorlar ... 

Eğer yakın yıldıalarda 

H blılmklnden dıUla 

dealyet nru, danyamaa 
eeklerden eeytetılnler, 

K.lmblllr ae biçare •ır 
oCltlmds, ne t•tkınca '* 
ılmls, ne mel 16ç bir ,_ 
oıtımız Tardır?. 

Ba tekneden çıkan 

gayri tabii çığlıklar, g 
nlhıyetıizll~lnde klmblftr 
hlt bir armoni hallncJe 
ıuyor.!. .. 

ZHalb tekaemlsla 
o kadar glltlDç ve bula 
gerek!... 

Nikah 
Zlaeı mobilya fabıl 

bibi Ahmed ~ıbtm91a 

MeıkClre ile ttaeardaa 
otla Yaıafaa nllAlalen 
evleame ... reelade 
doatlanaıa baaarayle • 
H çok •mimi bir mahlt 
teı'lt edllmlt1lr. 

Yeni çiftin bayat 
.. detlerial eliler, ana 
balarını kotlalarıı. 

Evlenme 
İımlr Necadbey ilk 

Gğretmeal lf fet ile ilk 
ıat mafettlılerladen •• 
mis tahrir allHlnden 
lnan'ın 'nlkthlan db 
mııtır. Merulmde birçok 
ile maarif erklaı, maa 
haaır bolanmotlardır. 

iffet laan'la arkadl .. I 
umlmlyetle tebrik eder, 
lan yeni ya.,anın .. dlttlll• 
arttırma11aı dllerlı. 

Ballardı kallaaılmak 
tGccarlar tarafıadaa AmeıırlJll 

dan getirtilen macaalu 
Ziraat bakaalılı ıtpulı • 
deli Hrmltdr. Bana dair 
balıkta• llbeyb19 •mir 
mittir. 

yarın Ve bDUln Bayram Tayyare Sinemasında G3sterileeek olan senenin en bftyflk ve en heyecanlı filmi 

Bayram Gönleri Seanılara uat 11 de baılanacaktar. Der ıe1nı ıonundı 
her tarafa otoblıı, Karııyıkaya npar nrdar AYRICA ~ob (TClrkçe IGaltl dClnya haberleri) 

111lkl {Mlkl Atık • KarlkaUlr ko•k) 
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!:! Görüşler 

Atesin Hiikimi Sezişler 
' --------------------

Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

'BiRiNCi KiSiN\ - HiND YOLU 

l fn21llz gittikten sonra, .bo 
1 ca.ya tekrcr düneo .caauaun 

f. J~i hıyanetinin mokabllt 
/ID keseyi alı b içindekileri 
ıua .Uedoe dökmek ve ohm· 
r:ı eaymak oldu. 

-4-
1...ük~emburg sarayında bir 

ı suare 

l Ayni eent'nln l 2 jermtnnllnde 
.-uı l 796 Genesi nfsanınao 

.rinde Lükaemborg sarayının 

ıyel güzel eydınlahlrnıe ve 
(Çeklerle enslenwlş eel~nlarıoda, 

1 rektörler; slye.ııet, aekerllk n 
n aleminin en yfikeek şıbel· 

tlere mflkellef bir reııml ka 
ı:ıl yapıyorlardı. 

Onıltıncı Lul'nln ilk ealtınat 
nelerinden beri bu kadar mü· 
"mmel ve muazzam bir resmi 
ıbul yapılmamıştı. 

Bu ziyafeti, onaitıncı Lol'nln 

Jamına rey verdikten ve Ro· 
·"'Pler'io ıskat ve idamından 

,ınru, Fransa'yı ldar~ edeninin 
.,,paloe tahakkdm lmkAnıoı 

ı0len Vikont Pol Fransova·Jan· 
ikola dö Barrsıı ferlyorda. 
Fakat ha mutantan ziyafetin 

(tıl kahramanı, heroeydeo, da 
.ellilerden v., bilhassa kadan· 

~rdan anlaşılıyordu ki, general 
iıpolyon Booapart'tı. 
t MOkemmel bir orkestra, te· 
ıdif veya evvelden karar hı~tı 
1lmış şeldlde blrleemlş çit tlerln 
ıanslarJDı kolay laştarmak için 
IJ gOzel havaları çalıyordu. 

~ Emealılz bir böle, eo kapalı 
ıtlhdarı bile harekete getirecek: 
erecede mQkemmel ve en· 

f'llll 

· Bu ziyafet, Nıpolyon'on hal· 
•'dan avdeti dolayıeile nrll· 

1:ıekte ld1. Napolyoo da bo 
llyafette alafraneeJı mai elbisesi 
)1 giymişti. Kilolu bacaklarına 

ımmamen oydurolmoo ve ceylan 
jeıleJnden yıpılmııtı. 

~ Napolyon barb arkadıeları 

dtıra, Lameıı, Beıtlye, JQoo ve 
lılırmoo ile beraberdi. 
1 

Bu generaller, genç koman· 
1anlnının yeni bir sefere hıt · 

ırlandığına doyunca hemen 

~apolyon'an yanını koşmo,!ır· 
h. Banlar, yeni aefertn ee111lı 

•okta ve hedeflerini öl'irendlk· • o 
en sonra, general Napolyon'ı 

'dçbir eual sormamışlardı· 
Çonkft komandanlımna hl · 

~adları ııonsuzdo. O kadar ki, 
~apolyon'oo arkaemdan, gözle · 
flnt kapayarak cihanın herhangi 
.oir nokıosına, ölüme kadıar 

\:oşmığa her zaman için hazır 
idiler! 

Kleber, bo me~har koman· ............. _. ....... 
ANADOLU 

-------
Giinlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Bauazganı 

Baydar ROşdft ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve ynzı işleri 

~ müdürft:. Hamdi Nüzhet 
1 f darehanesi: 

fzmir İkinci Beyler ıoka~ı 
C. Halk Partisi bina.u içinde 
Telgraf: lzmir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poıta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

lleryerde 5 Kuruatur. -Giinft geçmia nfishalar 25 kW'U§tur. 

dan bile, birçok zaferlerin kah 
ramanı olmasına rağmen, Na· 
polyon Booapart'ın erkioı bar· 
biye rehltğloi te'halük ve şflk· 

ranla kabul etmişti. 

Ren ordoıo u., bo kadar 
zafer kazanmış olan general 

1 
Deeekıı te, genç generalin bıt 
kumandanlığını çok tablt gör· 
mekte ve ııamlmt bir tna:ı:u ile 

maiyetinde çolıamakta idi. 
Siltftn tekaddtım hakları, 

btltün ihtiraslar, kıııkançhklar, 
noktal nasar 1 htflAf ları, Dona· 
part'ın bakıeları altındı, ha 

"Ateılo h4kfmf" olan genç 
generalin otoritesi önilnde blrar 
biç oluyorlardı. 

Böyle bl r erkAnı harbiyeye 
böyle bir komanda heyetine 
malik olmak, zafer Jçln k&f 1 
bir teminat değil mt idi? 

Bandın bıeka Nıpolyoo her 
işte ftAnl dıube, ani hareket,. 
nsollle maiyetindekilere btr 
derece daha fazla nftfoz tealıılnl 
çok fazla senrdt. 8n ııoretle 
Fraoaa'da, bfttQo Fransız'lar 

arasındaki mevkii btıyftmekte 
ve kovvetleoomekte idi. 

General BouapHrt, ha kadar 
lı:ovvetll ve eamlmt muhit lçlode 
ıeo ve mee'ud konuemakta iken 
gayet temiz ve iyi glylnmlı 

olan Barrae, yıoına yaklaştı: 

- General... Sizi biraz tak· 
dlrklr ve taraf tarlırınızdın, 
blJhasea cinııl 14tlfe meoanb 
takdlrk4rlarınızdan ayıracağım 

için beni kababatlı görmeme · 
nlzl rica ederim. Malum ya .. 
Herlklcolt: için de ayni derecede 
kıymetli olan bir h4klmemiz· 
den bir metreıılen bahsetmek 
la ti yorum. 

Dedi ve biraz ıuatu. Napol · 

yoo'an ydzüode sarih bir ta· 
kallftı peyda oldu. Nıpolyon, 

kendlalle nlkahlanmazdan evvel, 
Jozefln'ln bu şık fe kibar 
dlrektOrle hoıuııi mftnaaebetlerl 
olduğu hakkındaki dedl· kodoları 

bilmekte idi. Fıka1, Barraıı, 

bo sul tefehbftme meydan nr· 
meden: 

- Ba da Franea'dır. 

Dedi. 

Ve, general Bonıpırt'ın ytı · 

zQodelr.l takallftıı te birdenbire 

ıen 

etti. 
bir tebe1S6me tahandl 

Çolı: iyi billrelnlz, aziz 
bemıerl direktör! Fransa benim 
için herıeyden evvel ve herıey· 
den mukaddeıtlr. 

Dedi. 
Davetlflerden bfr kıımının 

bo mubuereye karıoacatları 

eıradı, iyi geçinir görftnen fa · 
.kat birbirlerini hiç ııevmlyen 
ha iki adam, kolkola geçtiler 
ve llertedller. 

Ba yürOyOote, iki raklb nzl· 
yett değil, iki arkadaı hali 
vardı!.· 

Bu vaziyet cidden hayrete 
lAyıktt; o kadar ki, az beride, 
bayan Taley'ln yanında ve bir 
kıtnıpede oturmakta olan Joze· 
f in bile, hayretten kendini 
alamadı; ressam Dnld'ln ken · 
dlet için en aon reamettlğl kıy · 

metil yelpazcslol siper yaparak 
bayan T11ley'fn kulağını: 

- Çok tuhaf bir şahsiyet ... 
Ben bile bu 'rapolyon'u anlı· 
yamadım! 

Dedi. 
Barras, general Napolyon'o, 

bir pren11. batta bir kral dairesi 
kadar süslft olan dairesine 
göUlrdü. AJSADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR -----111 - Sonu Var -

Yazan: Eczacı K. Aktaı 

Vapur Kazaları?! 
Nazır mı değdi btlmem; va · 

por kazaları 0.std!lte oluyor. 
lnebolo'dan sonra Çanakkale, 
sonra bir İtalyın gemiıl bir 
denizaltı ile çarpıııyl'r1 ClsUloe 
Şirketi Hayriye vaporu köpril 
ye çarpıyor, Al.ray, 

Olmaz Şlrkt-ıl Hayriye çer· 
par da ben çnpmaz mıyım? 

Diye o da, köprn bodur, dl· 
yor. Bodoslrma nrlyor, köp 

rtlde tfttftncO. dftkkAoları biri· 
birine giriyor, vapurda feryadı 

f lgao!.. Derken Odesa'dan ge· 

len bir İnglllz vaporanon şaftı 
kırılıyor, o da yedekte latan· 
bul'a geliyor. Karadealz'de slıı 

oluyor, Tarı ile Ege az kalıın 
çarpıoacak oluyorlar.· 

Bu ne? Pek yakın bir za· 
manda bo kadar deniz kazası 

böyle 8lraya dfzlleln; hayret!. 
Kadınlar doymasın; deniz ka· 
dın gibidir loan olmaz derler. 
Buna btllyoroz, fakat Hpor 
erkek gibidir inan olar demek 
lbım m?. 

Dftn gHetelerln birinde oka· 
dom. Eııkl vapurları seferden 
çıkarıyorlarmış, gOzel; eskimek 
her faninin aklbetldfr, ben 

geaclm, tazeylm diye sen lale· 
dfğln kadar aOylef Hadisat in· 
aana enııeelnden euleniyor: 

- İhtlyareın, ealdslnl 
Diyor. Etkiyen vaporlara bir 

oaefhıtlm var, (Mukadder bOy· 

l" fmlı) deyip Hıllç'ln bulanık 
ıularındı Eyop mezarlarının 

ozon ıervilerloe batsınlar, o 
ozon yeşil OlClm Abldelerloln 
altında ne kaptaolar yaı.yor?. 

DOnya bo; böyle gelmiş, böyle 

gidecektfr. 

öksüz 
Y avrolara Yardım 

Ôbftzlere yardım cemiyeti· 
olu Salepcloğlo camii altındaki 

merkezindeki cemiyetin bOtiln 
krezlerlode bakılan çocuklara 

bagOn eaat 10,SO da tOrenla 
elbise da~ıtılacaktır· 

TOrende nll Fazlı GOleç ve 

İzmir parti UyOnkoral baıkanı 

Yozgad eaylavı Avni Doğın ve 
cemiyet relıl Hamdi Akyftrek 

ile daha birçok zevat bulana· 
caklardır. 8n ınretle fakir 
yavrular sevlndlrilecektlr. 

Leş Bulunamadı 

Gemideki Eşya 
HentlzÇıkarılamıyacak 

İnebolu vapurunda batan ee· 
yayı çıkarmak için letınbul'da 

(Muharrem denizaltı) adh bir 
dalgıcın denlı yolları loleıme 

idaresi tarafından fzmlr'e getl· 
rlleceğlnl yumııtık. Dftn yıp · 

tığımız tahkikata göre vapurun 
batmıo olduğa yer harita Qze. 

rinde ıeeblt edllmloııe de leı 
henOz bulanamamıştır. Vapur 

25 kulaç deriollktek.I sularda 
batllğı fçlo bo kadar derloltkte 

dalgıcın baıan g"mldekl eşyayı 
çıkarması da ıDpbell görlllClyor. 

Gilmrnk BaşmtldOrO 
Şehrimiz gQmrOk batmftdftr. 

lftğClne atanmış olan İıtanbul 
gllmrftk baomtıdarn Seyf 1 dfto 
f zmtr vapurlle şebdmtze gel 
mlı, gOmrftk amirleri tarafın· 
dın vapurda karoıl.nmıttır. 

Yeni baomtıdftr; diln ite baı · 

lamıştır. 

SC>~ 1-1.A~E~ 
4TE'LEFON TEJ,GRA S' ve TEJ.SiZl.E 

Yeniden Beş Vilayet Kuruluyor. · -Yeni Vilayetlerden~Tunceli'ne:Rotbesilli Korgeneral Bir 
Komutan; Vali ve Kumandan Olarak,.Tayin-Edilecek. 

Ankar• 25 (ôzel) - Ba· kereııl yapılmıt ve kabul edU· Gülence kHaaı olmak flzre 
güokü kamutay toplantısrnda 9 mlıtlr. Ba kanona göre, An Hakkdrl, Rize, Bitlis ve Ço· 
kaza ve beı vlllyetln tetk.Ulne kara'da Çankoyı kazası ihdas ruh'dur. 
dafr kanonun da birinci müza edllmfeılr. Vilayetler; merkezi Bir başka kanonla Toncell 

vflAyetf teşkil edilmiştir. Tunceli 

Musul'dan Geçecek Demiryolu vnıiyetıne, ordu ne 1rıı batı 
haki kalmak (}zere ratbeal kor 

Bu P etrollar Kime Aid! 
Bağdat, 17 (Ôzel) - Bl. O. 

Dl. Petrol şlrketlle Irak lktıaat 
nzlrllğl arasında yapılan ko 
nuşmılar devam ediyor. 

Şf rket; elli kilometre fazla 
raya mal olacağı için Eışabare · 

dtn başhyıcık olan hattı Mu· 
ııol'dan g<çlrmek lıtememekte · 

dlr. Irak bOkdmetl lııe hattın 

Mo~ol'dan geçmesine çok önem 

vermektedir. 
Baovezlr, tlrketlt; hattı Ma· 

sul'dın geçirmek boensnnda 
arılaema olmezıa hftkdmetlo 
kendi heHhına Mosol'a bir kol 
yaptıracağını ıöylemlıtlr. 

• • • 
E'aabfblye'de bulunan bol 

petrol imtiyazı Koftvyet Emir 
U4i tarafından bir lnglllz -Ame 
rlkan şirketine verllmfıtlr. Hat· 
tl buradan çıkarılan Onemll 
miktarda petrol geçenlerde f oı 
glltere've gönderildi. Kral İb 

Avusturya 
Başbakanının 

Beyannamesi. 

nlssoud, Eesıhlhtye'yl kendi 
arazisinden saymakta olduğun · 

dan bu bu11uıta Kuftveyt Emir· 
llğl ile lhıilı\f tadır. 

Bo durum karııııında petrol 
şfrkett lıl bırıkmağıt mecbur 
olmuştur. Memor ve mftetah· 

dlmler memleketltrlne dönmftt· 
)erdir. 

• • • 
Irak M 6daf111 vezirliği sll4h 

altına çağıracağı efrat için moh· 

telif garnizonlar yaptırmaktadır. 
Modern ~ek.ilde yapılacak olan 
bn kışlalarda askere cesaret 
verici talimler göattrllmek Qzere 
bir de sinema ealonn boluna· 
caktır. T. S. 

Generaller 
Hareket Etti 

Şaoghay 25 (Radyo) - Ge· 
nerat Demara ve general Çun 

Çen Ynvao, Pekin'den Tlyen· 
çlne müteveccihen hareket et· 
mlılerdlr. Jkl generalin, elmalf 
Çin muhtariyetinin llgaeı hak· 

kmdakl mftzakerelere lttlrak 
ed~ceklerl ııöylenlyor. 

Eski Çin D1ş Ba-

Gen"ral olan bir kamotan. voli 
ve kamandan olarak tayin edl· 
lecektlr. Kamutanın llbayhk 
seliihlyetlerloden başka, şabıı 

hakkındaki Cf'Zaları tezyld ve 
idam kararl.rını taııdlk gibi 
sel4hlyetlerl de boJonacaktır. 

Toncellnde otoranlarla, Er· 
zorum, Blngazl ve komşo vflA· 
yetlerde cQrftm loleyenlerln 
mobakemelerl, bu vllAyettekl 

aelAhlyettar mahkemelerde gö· 
rftlecektlr. 

Rusya'da 
Kar Fırtınası 

Moskova, 25 (Radyo)- Sov· 
yet Rosyarıın Hazer denizi 
mıntıkalarında bir kar fırtı· 

na11 hüküm sürmektedir. Ha· 
zer dentzt eahtllerind" otuaa 
birçok klmsele'f, karlara hft· 
rünmtıo olan "vlerlnde mahpus 
kalmışlardır. Birçokları Glmftt· 
tör. Kasabaların etraf la a1Aka· 
ları keıUmlştlr. Birçok gemller, 
deniz ortasında buzlar arasında 

mahsur kalmıştır. 

Taksitler 
Uzatılacak. 

İetaobol, 25 (Radvo) - Fi· 
nans Bakanlığı, mtllt emlAk 
borç takııiılerlnln ödeme mftd· 
delinin uzatılması hakkında 

bir layiha hazırlamıetır. Llylba 

Viyana, 25 (Radyo) - A•oıı· 

turya batbıkanı Şuelng, yortu 
mftnHebettle bir beyanname 
neşretmlı, solhftn temini için 

kanını öldürdüler yakıoda kımotaya verilecektir. 

Avnstorya'nın diğer devletlerle Şaogbay, 25 (Radyo) - Sa· Uşak'da Maske-
beraber olduğunu ve Cenevre'de bık Çin dıı işleri bakını (Çın· 

cereyan eden ahvalin, dikkatle Vay Çek), bogOn evinde iken leme Tecrübeleri 
taklb edllmeğe ıayın bulondo· bir taarruza maruz kılmıt ve Uşak 25 (Ozel) - Bu akıam 
ğonu bildirdikten ıonra, Avoı· beş tabanca kurıuno ytyerek saat 19 da bava taarruzuna 
torya'nın be}nelmllel mftnase· derhal ölmOetür. Polis, mOle· karşı ışıkları maııkeleme deoe· 

batta dalma ıolba hizmet etti· arızlar hakkında tahkikat yap meel yapıldı ve tam bir ma· 
ğlnt llbe eylemiştir. maktadır. vaffaldyetle neticelendi. 
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BilA bOyftk teknik "e zevk 

terbi yeefnln ba~laogıcında bo· 

loanyoruz. Hıtı bizim de~lldlr: 
8ıklkatl ıalamamıı olanlara da 

boyak bir kusur bulmakta 

bıllı:l bakh değiliz. 

AtatOrk'On musiki · dJvaeıoı 

eııuh olarak bıearmak için, 

en clddlğ teıebbOsler yeni Kftl· 

ltır bakanımız tırafandan ahn· 

tnıotır. Kooservato var ve orkee· 

lta tamımlınmaktıdır. KiUttır 

8akanıaın Almanyalı danışma· 
lııoın musiki inkılabını bir 

~onser aaloao içine mahpus 
bırakmak f lkrlode olmadığım, 
'eni seal halk ağzına geçirmek, 
te bGytık yığanı lnkılib içine 

llınak lçlo doğru f lkirler say· 

lemle olduğunu biliyoruz. 

~TOrk Genci 

UNO F AKIRlERi 
ARASINDA 

~o Faik Şcmse<lılin Benlioğlu 

- Sen cidden load bir ço· 
~ltıun.. Oıydl defol bundan. 

'lt dıha gOzOme görftnOrsen 

~rıemım, hı!.. 
Dedi. 
Doğrusu, bu komiserden cld· 
Q yılmıetım; bu surt!tle elin· 

ti ucuz kurtulduğumu 11nmıı 
ııe?lnmletlm. Fakat bu sevinç 

it ıftrmedl. 

ım. 

çıkınct1, ilk iş 

bir mabede uğ· 

lltad mıbetlerlade teşrifat, 
flrperverllk n&1lre gibi 

Bundan sonra ıftrecek olan 
yardımlarla da bu yavrular 

muhakkak yaşatılacaktır. Sefa. 
llt, fakirlik, bir çamurdur. El· 
maaları çQrı'lten bir çımor. 

Tdrk yanuları zeka ve kapa· 

aite yônOaden ıconun en yiik· 

sek, eo değerli cevherlerldlr. 

Yoksulluk bu cevherleri çı'l 

r6t0r. Erdemli yorddaelana 

bu yardımları lle Tı'lrk uloFuna 

kaybolacak 50 60 cevher ka. 

1.1odmlmıı oluyor. Bu yavru· 

ları kurtarmak lolnde bize yar· 

dkmları dokunan yorddaşl1r 

onların mlond dolu kalplerini 

kazanmıolardır. Hele bakkal 
Moıtaf•, kereıtecl Makrad, Ge. 

micl oğlu, Me"eddet Nafi• Ed· 
giier iyilik yapmakta herkeıe 

örnek olacık kltllerdlr· BOyle 
ıatların c;oğalmuana ve çok 
yaıamılarana cındao, yllrekten 
dileriz. 

M•nlea: Ahmed Mltıt 

okula ~·ı Oğretmenl 
A. lşcan 

dlolnl kırmıı, yanığını delerek 

geçmlelfr. Bu sebeble yaraeı 
hafif tir. 

~,..,,.._.....,,,...,.__,.., ______ ,..... 
Eski Borçlar Yenileniyor. Koçar 

Köylerinde Top~ak Dağıtılıyor! 
Aydın (Ozel) - Aydın Mer· 

kez ilk olı:olıı ealrgeme kurul· 
ları ve çocuk esl:geme korumu 

luı dolayHlyle bfr çok yokeol 
n kimsesiz yavruları baetıo 

•ı•ğı tım olarak giydirmekte 
dlrler. 

Cumhuriyet ilk okulu eılr · 

geme kurulu 37. Gnlpata llk 
okulu eılrgeme korulu 30, Gtı 
zelhlaar ilk okulu esirgeme lı:u 

rulo 25, Orta mahalle ilk oku 

ealrgeme korolu tarafından 20, 
Çocuk eelrgemP koromundı bu 
bee ilk okulunda ooardan elli 
çocuğa kaeket, elblae, çonp n 
ayakklbı vererek glydlrmlı 
lerdlr. 

7 Eylul ilk okulu esirgeme 

karoiu be en mohtıo on ço· 
cuğu tam•men kQromağa IH rar 

vermletlr. Bu koral bu oa ço· 

cuğoa bGUln Jhtlyaçlarıaı te· 
mln edecehir. 

Aydın (özel) - 2814 DO· 

mara'ı kanun geregtnce Ziraat 
baokaeıocı 930 senesi ıononda 

ndesl gelmlt borçluların mCld 
detlerlnla ozatılm111 işine Ay· 

dıo Ziraat bankasında ônemle 

ıdrmektedlr. Bugftae kadar 

300 liradan fasla borç ıene· 

dinin işi bhlrllerek uutma lel 

tamamlanmıotar. 

Yılbaıına kadar bu miktar 

400 bin lirayı bulacağı aanıl 

maktadır. Banka dlrektörCl borç 

laları ikaz ederek senetlt'rl ye· 

nllemelerl için duet etmekte 
9e köyllye bir kolıylak olmak 
ibre köylere kadar loyar ve 
noter gôadererek ıenetlerl ye· 
nllemektedlr. 

Toprak tevzii: 
K.oçerlı kamunu çevreıılndekl 

Fotyıdis çil tllğlnln yedide Clç 

hazine hlsıeıılnln de Ziraat ban· 
kasıncı 50 bin liraya Löyltı 

hesabına hazineden aatın ılını· 

rak 8 k~y halkına dağıtılm•~ı 

r ' lzmir Palas 

ve kadaıtroıooun J•tM' 
bışlıodıgını blldlrmlttl"' 
daeıro ve lıl bitea Jerle 
JlkkAnoo ayının be,laclea 
haren ferağ muımelelerba• 

lanacıktıf, Toprak ar._n klJ 
ler Bıyıklı kOyftode Cum 
yet ftlınıoda At•tGrk 'On 
kelini dlkere~ altına ıo 

(11blbl olduğumuz gClDOa 
ran ıoatı) diye y•acaklard• 

Borsada 
Üzüm satışları: 

Ç. Alıcı K. S. 
77 M. j. Taranlo 14: 
45 Mıol. b. koo. 16 
19 Alhayrak tlcı. 11 

5 S. StUeyma. 16 50 
146 Bugtıokı'l llbf 

478783 Doakd yekdn 

478929 Umum • 
Zahire satışları: 

Ç. Cinsi K. S. K. 
21 Faeolya 9 75 9 

5 Nohut 5 75 ö 
1000 P. çekirdek 2 65 2 

25000 K.Uo pamuk 42 7 S 49 

1 

673 K.en. pala. 380 575 

Piyasa Vaziyeti 
Üzdm - Don lt6 çaq(. 

dan baılı:a Qıüm Atılmamıttar. 

incir ve buğday Ola 
hiç muamele olmımıttır. 

Kambiyo 

Alim. Mark t>0.~0 
leterlla 620 
Fr. Frangı 8,28 
Dolar 79,70 
Belg• 21,l:l 
ltalyan Uretl 10,12 
lnlçre frangı 40, 7 5 
Florin 85,1~ 
K. Çekoslovak 5,24 
A•oıtor. Şilini 23,37 18,6 

NDbetçi Eczaneler 
Ba akoam K.emenl1111da BI· 

iti, Gdzelyahda Albnllı, TO. 
klllkte Fılk, Eırefpif8d• F.t• 
refp•ı• eczaneleri eçaktır. 



•• aıu\!.;lıtıı!.11111111111111111111111111.11 ııııııııııııııııımıııııııııımııııııııııııııııııııııııımmıııııııııııımınıaiiii!.l!,A D b ıl!]mmmmmııımııııııııııımııııııııııııoı ''''"'"'"' , ..... Blrfaclllaaa
261HI 

oku ı ı ar sa 11 n A ı m a K 0 mis y 0 n 0 '111u11m1111111111mn1111111nt111n11111111111111111111m 11111111 nnn111ınu11111ınnıı m ııı 111111 11111ııı111111111111111111111111ııı1111111ııımıı11111111111111111111111111111111111H111111111 

8aşkanhğından: :=-~==--
~ı1e aan' at okulu ihtiyacı için alınacağı ilin edilen gri ko· 

ıaıı "" kız öğretmen okulu için 220 clft ayakkabının alınmıeı 

10, 14, 18, 22.12.935 tarihli Anatlolu gazeteslle UAn edilen 25. § 
12.935 tarihinde açık ekelltmeel yapılmaaı mukarrer bo l~ler :: 

1 bazı kanuni eebepler dolayıelle komisyon içtima edeııİemtı oldu· = 
~'~andan 30, 12,935 pazar tesi günü saat 15 e bırakıldığı ve istek· ~ 

1 ~ lllerln gün ve saatinde komisyona müracaatları . -

Müstahkem M v. sa. ko. nundan: 

Mlkıar1 Clnel Tahmin edilen Beher klJoıonon 

Kfloeo 
40800 Atpa 
55800 " 
60000 " 

mecmu tutarı 
Lira lr.r. 
2550 00 
3487 50 
3750 00 

tahmin edilen f latl 
Kr. S. 

6 25 
6 25 
6 25 

Teminatı movakkateakçeei Mftnakaeanın şekil ihale tarihi gftn 
Un h ffU~ 

191 25 Açık eksiltme 14,2. loclkAnun 936 sah gflnft e11t 14,5 
261 5 7 C " M '6 '6 "' '6 15 
281 25 M » » '6 '6 '6 U .15,5 

1 - lzmlr mftstahkem mevki kıtaat hayvınatının yokarıdakl 
cinai ve miktarları yazılı üç kalem arpa ihtiyacı llç kıta 
ıartname ile ve açık ekelltme suretlle ayrı ayra m6na· 
kasaya konmuotur. 

2 ihaleleri hizalarında yazılı gOo ve eaatlarda lamlrde lue· 
lada Met. mv. sat. al. ko. nunda yıpılacaktır. 

8 Şartnameleri hergQo komisyonda görüleblllr. 
4 - lsreklllt:r tfca:et odaeanda kayıtlı oldoklarına dair nslka 

göstermek mecborlyetlodedlrler. 

5 - Ekıılhmlye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 QocQ maddelerinde ve tartnameslnd<- yaaıb Hılkaları 

ve teminatı movokkate makbozlarlle blrllkte ihale saa· 
tloden f"vvel komisyonda hazır bulunmaları. 26 1 5 10 

M. M. V. eatın alma komisyonundan: 

Jı - Beher klloıtona biçilen eder yilzdok11a yedi buçuk kil· 
roş olan yirmi 114 otozbln ve ayrıca on eeklzbln kilo 
earı eahonlo kösele kapalı zarf la ekelllmJytı k:oaolmuştor, 

2 - Yirmi 114 otozbln kilosunun ihalesi 10 2. inci kAnon 36 
cuma gilnü saat onbeşte ve ooseklz bin kllonoo lhaleıl 

ayni gOn Hat oobhdedlr. 

3 Şartnameleri ayrı ayrı 296 ve 178 krcroıa M. M. v. 
eatın alma ko. nundan ahnablltr. 

4 Yirmi 114 otozbln kilonun ilk lnafiç paruı 4216 lira 
elli kuroo oneekfzbin kllonon 2616 lira ylrmlbeı ko· 
rurıor. 

5 - Eksiltmelere girecekler kanuni ilk inanç parası mektup 
veya makbozlarlle 2490 eayılı' lkanonon 2 •e 3 ftncft 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte tek.lif mektup· 
larıoı ihale eaaıından bir saat evvel M. M. v. Hl. al. 
ko. nuna vermeleri 26 31 2 7 4066 

---
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Dilnya, gDnilo en 

1936 

son haberlerini bekliyor Herkes makine başında uzaklardan 
gelecek haberleri bekliyor. 

Modeli T E L E F U N K E N 
~ Radyosuna sahip olanlar en yeni haberleri, en temiz ve en pürüzsüz 
~ olarak alırlar. Siz de her halde bir Radyoya sahip olunuz ve 

i 1936 model~ f ELE ı: U EN 
-~ Radyosunu intihap ediniz. Onu dinledikten sonra ahenkli neşriyatına her 
~ halde hayran olacaksınız. 

~ Bourla Biraderler ve Şsı. Gazi, Bulvarı· lzmir 
illfflttRlllllHllUHIHHlllHntllltlUllllllHlfff IHlllllllttHHIH n l l l il l l il l l l 1111111111111111111111111111111milHl11111111111111111111111111111 Hl l l l l l l l l l l l l l l il 111111111111111111111111111111 

Met M'f. Sa. Al. Ko. nandan: 5 - lsteldller ticaret odasında kayıtla oldnklarına dair vesi 
1 - İsmlr Mıt. MT. kıtaat hayHaatıoın (181000) kilo arpa g6stermek mecburiyetindedirler. 

kapı~ sarf usula lleeblltmlye konmoıtur. 6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kaoonon 2 
2 - İhaleli 14·2 inci kAnon 936 Hlı gGnG saat on alt1da 3 ftncft maddelerinde •e ıartnamesiode yazıh vesikalı 

lamlrde luılıda Mıt. Mv. •tın alma komlıyononda ya· ve teminat movakkate makbnzlarlle birlikte ihale s 

pılaeaktır. tandan evel komisyonda hazır bulonmalıu. 26 31 5 l 
3 - Arpanın tahmin edilen mecmu tutarı (10860) liradır. 
j - Beher kilo arpa IÇln altı koroı f lat tahmin edtlmiıtir. 
5 - Teminat moHkkate akçesi (814) lira elll kuruıtor. 
6 - Şartnameıl hergGn komisyonda görOleblllr. 
7 - leteklller tle11ret oduına k,yıtlı olduklarına dair vesika 

g~ıtermek mecborlyetlodedlrler. 

8 - Ekıılltmeye lotlrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ftncCl maddelerinde •e prtnameııhlae yazılı vealk:ala· 
rlle teminat muvakkate makbuzlarını ve mühOrUı tekllf 
mektuplarını ihale aaatından' en az . bir saat evvel ko· 
miııyona nrmle bulonacaldardır. 26 31 5 10 

Met. Mv. Sat. Al. K.o. nandan: 
1 - bmlr Mıt. MT. la c&ttereceğl yerde (210) lira bedel 

keı,ılfU bir adf't tlç kazanlı yemek ocağı a~ık ek.ılllme 

soredle mGnak.aıayı konmuetor. 
2 - İhaleıl 13·2 inci kAnon·936 paıartesl gilntl 11at onbeıte 

İzmlrde kıtlada Mat. M•. Sat. Al. Ko. nanda yapı · 
lacık.trr. 

3 
4 

Teminat mankkate ıkçeııl (15) lira yetmlı beı,ı kuru,tor. 
Şartnamesi hergftn komisyonda ~örftleblllr. 

lzmir Harici Askeri Kıtaatı ilanları 
Bornava askeri sa. al. ko. nondao: 

Cinai Miktarı Lira 

Sadeyağı 1100 
U. tahmin tu. 

1100 

J..lra 
Muvakkat te. 

83 

1 - Merkez kıtılarının lbtlyı1cı olan 1100 kilo 11deyığı 

zarlık eoretile satın ahnacaktar. 

2 - Puarlığı 30,12,935 pazartesi gana BH' 11 de 
cıktır. 

3 Şartnamesi hergftn komisyonda g~rftleblllr. 

Pazarlığı leılrak edeceklerin moayyt.n vakıttın ev 
Burnavadak.i komlıyona gelmeleri. 4058 

İzmir lnhleırlır beşmOdflr mloata 118 liradır İstekllle 
IOğOnden: tartname ile keı,ıf . :ıl g6rOJ 

Kokluca civarındaki daire· ve pazarhia girmek 1 

mlze ald flı,ıenk deposu pazar· 2· l 36 perşembe Baal onbe 
hkla tamir ettirilecektir. Keşif bışmOdürl6ğGmGzdekl ko 
bedeli 1564.72 muvakkat te yona gelmeleri . 478 
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SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halil Mo
rina Balık Y°"°'r. Ser· 
beı Gibi içilebilir. l1ıi De· 
fa SibülmilfıilT. -Biricik S.111 Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi Nazhet 

1 H HAT 
ECZANESi 

Yeni çıkan çifte iıpiralli 
METALLUM Iambalannı her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu ~ .,,...u..ine nilbelen ytAde 

20 daha as ıarj iyaılıdırlGT. &nu ay sonun· 
"" ~iais ilk,.,,,,.. ile uloyca anlr
yaccaksınıs. 

Mehmed Tevfik 
.llekdrlk, telefoa mılseme depGl9 •• 

Slemeaı fabrlblan mlmelllU 
Peııemalolar 77.79 Tel-fon 3IJ2 

Kömürünüzü 

dvar Conson 
a1efin·den Alını 

lkinei Kordon No. 88 Tiearet Odaıı Karfıımda 

TOrk Antrasıtı 
semi Kok 
ıngllfiz Kok 

ınglllz Antrasıtı 
o 

En Ucuz Fiat. 
V. N. 

.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

..... _"UE LEV ANTE LINIE 

"BERAKLE!,. npara laalea 

11D1ada olap .Aann. Dlr· 
Rotterchun, Bamburg •e 

aıeq llmanlarıaa 7lk al 
dar. 

Fratelli Spereo \' apur Acentası 
BOYAL NIEBLANDAts KUMPANYASI 

SV INS~A ORIENT LINllN olup Rotterdam, Bambarg, 
.. GOILAND., alOllrl 11... Danlmerb w Balbk ll-'8n 

aH olap Rotterdam, u... için yok alaeakhr. 
aı•la, • Dıalm1rb we Baluk ~ERVICI MARITlll ROUMAIN 
lar ları 1 la 10k alacaktır. ••PBLBŞ,, ••p•ra 18· t lllCI 
u .. n 1 

6 0 l41 kanunda gelip 19·1 lael kt· 
uERL&ND,. mot r Ce M nll 

lnel kAaanda beklenmekte aancla Malb, ae.a. • 1• 
.;.;;.~~!1!!!'!'11~~~~1 H BaneloDaya hareket e~e 

nGLUCBSBURG,. .. ,_ra ~ cıekdr. Yolca " yOki ahr. 

o "MILOS" 'Hpuru 8 IOD ka· IOD kbaaü bekleniyor. Bım · NIPPON YUSSEN KAISBA 
barg we Aanr1teD yık çaka ••TOYOBASBI .. "para 14· b bekleniyor , 1 O ıoa 

......... kıdar Annn , 
dam, Bamburg n Bre· 
ltmaaların• yak alamktlr. 

FBIKAN Eı:POT IJNES. 
ExCBANGE,. t1para halen 

masda olup Norfolk •e 
ork lçla ylk al.aaktadll'. 

ldLONA,. wıpara 29 B. 
ktoaoda bekleniyor, Boe· 
•e Nnyork için yOk ala 

EMENT B. SCBULDt 
HAMBUG 

ORBURG,. Yapma 30 B 
klaanda beklealyor; Aa· 

Ro ıerdem " e .. )u, 
•lar1D• yak alacıktır. 

racaktar. 1 laal ...... ltekl•••~ 
JOBNSTON V ARREN olap Jlk... 1ahll1ede• IOa· 

LINF.S LIVERPOL n oa dokaa blılllcl kA1111Dda 
••DBOMORE., "para 15 YobUma, 0.ka ve Şenbay 

1011 ktaaada bekleniyor, LIHr· Mojl Hmuları için ylk ala· 
pol ve AnnHtd ylk oıkarıp cakbr. 
Barpı ve Klltence içi• yık Jltndakl pHı gldlt larlhlerl· 
ılaaktır. le aawlaalardakl deAltlkllkleı· 
DEN NORS~E MIDSEPLABN~V . dea aceDle mee'ullyet kabal 
SLINJE (D·S. AS. · 

&ELINJEN) OSLO 
••BANADEROS., Hpt1ra 10 

IOD khaau beklealyor, Dl 
eppe we Nonet llmaalanna Jllı: 
alacalr.br. 

Ayal umanda lneaderly• 
· n Hlfya için mıl bbal eder. 

etmes. 
Fazlı tafııllAt için ikinci 

Koıdon'da Tahmil ·~ TıbUye 
bln111 arkuandı Fntelll Sperco 
wapar ace11ıahAana mtlracut 
edJlm,.ıl rica oluaar-

Tele. 2004 · 2005 · ~663 

Ye Plrjen Şahab 'm en Qıtdıı 
bir ma.bil tekeri oldatUDa 
anutmayınıs. Ku~Yetli mlı· 

bil iıtiyeııler (Şahab Sıhhat 
Silrgiln Baplan)oı maruf ec· 
unelerden araeınlar. 

Baytık DeveGflreşleri 
12 · 1936 puar gtal Sa· 

llhll'de bGylk dne glreılerl 

tenlp olunmaıtur. Kaumıa ha· 
rlcladen gelecek peh'IHn, de· 
Hleıe f11 ikramiyeler •erile 
eekllr: ... 60 Ltn 

Ortara 30 .. 
Aya&a ıs .. 
Ortaya 30 • 
Aya.. 15 • 

Istanbulda ·Sirkecide 

Şahin Paşa Oteli 
Kıclorifer · Asansör· Banyo - Yeni mobilya 

Yeni teılıatla ıahlplerl:ıarafından 

AÇILDI 

Istanbul Milli emlak modo.-ıognnden: 
Beyoe;lu'ndı eakl caddel kebir yeni lellkltl caddeelaln ea ltlek 

.,. eeref U bir yertade bulanan •e balen Galata•ny polll ••· 
kesi olarık kullanılan 277 numarala kirglr bina ile alhndakl 
dlkktal1r par .. ı peıln n nakit werllmek .. rtlle 91482 (dom• 
bir bla JIGrtyG• ıek1en lkt) Ura muhammen bedel bedadea 
SO ·12· 935 pHartelt gtlnl 11at on beete bpah ud 1111116 ile 
ıatılıcakt1r. lıtek.lllerln 6862 llnllk teminat mektaplarlle tekili· 
namelerini ı3ıCl geçen glnde ıaat on dörde kadar etki def ter· 
darhk btauındı toplanıa k.omlıyon hltkanlı&tn• •ermeleri. 

7472- 3815 30 9 18 26 

Dr.Operatör Arif Y ilt"CU 
Merkez Hastanesi Operatftrtl 

Ba•lanaı her ge. 15·18 e kadar ikinci Beyler 10kalt Tlrk 
mlsay~e •lona karpnda 78 N.la maayeaehaaedncle bhol 
eder. Telefon SS9S 

8_ ... bafb 18rlflen Helkl 
oaqamba gbl SalUall'de ... 
cek deweler J•Dllaeler bile •Y· 
ra• s Ur• bahtlı alacaklardır. 911111111111111111111111111UllllllllllllllllllUllllllllHIHllllllHIAllllllllHllllllllHll. 

~~:U:~.:::-:::..::t 1 Dr. Ze~ii Tarakçı 1 
olaamahdJr. D. 6 = Merkez hutaneai Dahiliye Mtltehauıaı -

- = • 
Ol• • ŞA k" § İkinci Beyler •bit Tlrk .... yede •I•• lnl•llMe il 

ıvıer VE ure 881 §Daman 45. Buaalamu GAleden IODD 15 ••• ıs e Ular E! 
Uml&ed S: kabul eder. TELEFON : 3806 a v 8 pur A een 1881 ldıııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111uınııl 

CeadeU Ban, Blrlacl Kordoa 
. Tel. 24,S 

TBE ELLERMAN LINES LTD 
.. GRODNO. ••puru Umaaı· 

mıllda olup i5 ilk kAaan• ka 
dlr Londra •e Bal lçla Jlk 
almaktıcbr. 

.. FLAlllNIAN .. ftpnra 25 
ilk kananda LlVERPOOL •e 
SVANSEADAN geUp tahliyede 
buluaacak H ıynl umanda 26 
ilk kbau kadar LlVERPOOL 
.,. GLASGOV için yak ala 
cakbr. 
. "POLO.. ••para JO ikinci 
ktauada Loadra, Annr1 H 
Bolden gelip mallaru11 tabliye 
edip we ayal umanda LUND· 
n we BUL için ytlk alaeakt11. 

••TBURSO,. 'Hpura 12 ikin
ci kAnaada LIHrpol we Svaa· 
1eadaa Kellp tahliyede bulana· 
cak ve ıynl samında Llwrrpol 
.., Glugo• için ytlk alacaktır. 

DEUTSCBE LEV A~lE LlNIE 
0 AQILA.. ..para 5 ikinci 

kbuoda Bamborg ve Antera 
ten gelip tıbUyede bulunacak. 

Not: Vorot tarihleri n H· 

par lılmlerl 6atrine deiltlklik· 
lerden aeeata mea'ullyet kabul 
edllmea. 

lzmir Vilayeti Def terdarlığındao: 
Kauaç wergld ikinci tablt 6deme mtlddetlnt. IODUDa t..tlf 

eden b. lı:Aaan ıyınıa 31 lnel gına ıHt on6çtea IODra yılba .. 
dolay..Ue kuanea tatil olmuı hueblle o gtl• ancak 11at oatve 
udu maliye ıabelerlnce malı:bus karııı.gı para alaaacagı •• ba 
•attu IODn dkl olacak mlncutlarıa kabul edtlmlyecelf ilb 
olaaur. 26 27 4073 

Istanbul Deniz Levasım Satın Alma Komi• 
yon ondu: 

Tahmin bedeli 41.092 lira olu '000 toa Rekompoe kimi· 
d 30 b. kAnaa 19:i5 tarihine nıtbyaa pasarted gbCl aıt 15 te 
puarbkla •tıa ahnacaktır. Bu 4000 ton kGmlrCln mawakbt 
teminatı S .O~l lira 90 koruıtur. 205 kuruı makablUnde .... . 
name wertllr. lateklllerln yasıla gtln ve IHlta Kuımp ... dlıkl 
komiıyona bııwarmaları . 4069 



Yirmi be.ıacJ yıl 
No. 6408 Fransa'da 

PereembeJ 
26 

Bir Günde Oç Boyftk Fran8ız 
alimi birden atdft. 

Blrtaclktnaa 1936 

Londra'daki Habeş Elçisi Beyan·namesiede, Mahrumiy 
· içinde VatanlarınıNoruyan Habeşleri Unutmay · ız, Diy 

----:--~--·· ........... ·-------
Italya Da Uluslar Sosyetesine Bir Nota1 Vererek HaheŞ" A~--

Dumdum Kurşunu Kullandıklarını Bildi F k 
Romı, 25 (Rıdye) - Uloı· 

lar ıoıyeteııl genel ıekreıerllğlne 
«Babetlıtan'da Babet aıked ta· 
rafından dom·dum kartonları 

kallaaaldıgı n bonlarm İngll · 

tere'den gGaderlldigl hakkındu 
bir İtalyan notaıı nrllmlıtlr. 

İtalya hllkO.cnetl nota11nda 
ba ned kartoaların &.eleman 
n Damare kalelerinde elde 
t.dlldlğlal ve Armıtrong Vikere 
fabrikaları mamulltaadaa oldu· 
ıuaa lıbat edeceglni bildirmek· 
tedlr. 

Bu dom · dam karıunlat 

oattrhk fakat normal korıun 
paketleri içinde bulunmaktadır 
ve Gzerlerlnde: Elli Brotu aut 
London markaeını hnldlr. No· 
ta ile birlikte bo karıuolardaa 
hoıale gelmft yaraların fotoğ · 

raflau da .ardır. 
Loadra 25 (Radyo) - Lond· 

ra reımi mebaf ili, lngUhı fab· 
rlkalarındaa Babetlıtan'a dum 
dom kartonları gGnderlldlgl 
brkkıadald haberleri ılddetle 

tekslp etmektedir. 

Bir Günde üç Fransız 
alimi ölaü .. 

• • 
Pol Burj'enin Cenaze Töreni 

Yarın Yapılacaktır .. 
Pırtı, 25 (ftadyo) - Bagtln 

ıu& 2,18 d~ ıkıde"I aauıadan 
M. Pol Barje GlmGtUlr. 
Bayık edlWa Gleeeltal dok· 

torlar dinden blldlrmlt idiler; 
edil., din ıeceyl ihtisar ...,,_. 
H ....... geçmlf bir halde 
geçlrmlttlr. 

Baıje'Dla Olama Fru•• Ye 

cihan edebiyatı için bir ••yadır. 

Mlltneffı 83 ~ad• 1 ... 
Edib, lhtlyırh&ıaı r•ımon ıaa· 
ranı tamamen malikti; ıoa N · 

mınlardı mlhlm bir eaer net· 
rıa.lt we JU• .- f iklr Ale· 
mlade ,.._.,, 4l•muttu. 

1894 deaberl Neıredllmlı lılr 
tok n •ıymetU eaerled TUdır. 

llerlerlala edebt kıymeti bO· 
7lkter. llahl ••hllller•• ~c1r8t 
'e te•kltlerl çok kanetll idi. 
•ı Senedenbed "40 Uyemat" 
7ul Fran11e ıkıdemlll HHID· 

... idi. , • 
Pol Barje, hıyatıaıa ıon da· 

ldkılerına kadar yısı ile meı · 

ıalcll. Dealleblllrle kt, nlam, 
keacllıinl, kıleml ellade iken 
karplımıttı r. 

idi. K.eadlıl, aaoa uman Emll 
Zola ile çabtmııtır. 

Parlı 25 (Rad10) - Bagan 
Fnmıı akademili •1eelndea 
(Janre) '14 yaıındı oldugu bal· 
ele ll• .. t8'. 1 

l•re, bQ•f.UI~ Fn ... '1a 
yftkııek biımetler ifa etmlı H 

hllla111a deDk &orptllerl için 
mGblm ke,flyatta balonmaıto. 

t .. 
.. , .. 

Frqnsa'da Deh-
şetli Soğuk Var .• 

Pırtı %6 (llady.o) - Frap· 
ıanın Brlyıneon kuab111adın 

geltıa laaberlere göre. birçok 
dıAlırdın kalçe halinde dClıea 

karlar, baılia Jolları kapatmıı 

ve mQnıkalAt keıllmltılr. Meı · 

k6r hnıllde. ılmdlye kadar 
görlllmemft derecede ıoAak 

Hrdar . 

Papsyı 

Dinlemediler! 
Parlı, 25 (Radyo) - Papa'· 

nıa, yortu gflnCl barhı terkot· 
melerl için ltalya ile Babe· 
tlıtana yapmıt olduın teklif, 
ceyapııı blmıtbr . 

Dessiye Bombardımanından sonra .. 
Adlı · Ababa 25 (Radyo) - ılgt bir ıelgrefra dam dam 

Hariciye bakını M. Hernl uluı kartonları kollaaıldıgı hakkın· 
hr ıoıyeteıl 1ekretullglne çek dald tayla Te lddlaltrı tlddetle 

nlcl " teki et~ıe,. 
Londra 2 (ıtl&Jo) - Lon· 

dn'dald Bebet aefaretaaell, 
:Noel mlaıaebetlyle lagUis mil· 
:ıeıine bir beyanname netret· 
mlı, ve: 

Bayok bir ıHkG ıaadeı 
:ıçııide tee'td olllğlbla bu bO 
yak yortu ııraıında osakludli, 
bGyGk mahrumiyetler n felt· 
ketler içinde •ahınlarını mAda· 
fH için çalıı,ıo, ölen. yar•I•· 
nan Hab~t'lılert ooutmayınıı; 
banlar için duaların11da 11fer 
•c ıaadet temeanl edfnl•. 

c Bn mtlnaeebetle, hflrrlJtt 
\ ' c tıtlkltllnl mftdafaa eden Te 

llıla tartfıaııdaıı bl,.a7e n 
ıtı•ıl gôren Habet'lllerla bu 
ıe•gl Te hhuaycye her •Ült 
llyık oldakluını btldtrlrlm • ., 
Demlttlr. 

ltal}a0'18rın Nihai Zaferi Meşkftlttfir. 
~----~---~--~~ 

Şimdir,e Ka.far ita yan Cebhel rı S s 1 1 ifa 
Eden Haheş'ler, ~rtık Taarruza GeçmiŞ Bulunuyorlar 

Loodra 25 (Ranyo) - DGrt ;ı.f tıdaoberl, yani Mar 1 ~ilfo, İtı!v.a ka~tl~ ~ıtk~~Jl 
dınltğını ele aldıAındanberl ltıl1•• ~al,..n JM,reketıt!ilJt'.•akkında wrçi: btlııDllller 1 Glll · 
moktedlr. Her ne oları• oleon, ·~ l!kılc Jibl .IN..l.ktedlr n llaly•lın• ı•r l• 1 lıiir 
balta, Roma'aın bekledl~I Dlbıt ~eri meılftk bir hale 10kmaktad11 . 

Berlla 25 (Radyo) - Bıbet'IMIP Abbl Abbl mıatak11ın4ekl lı•\Jae ~n~l~rlDe ltı'1 7'1,'P.t 
oldokları ıon taarruı . befka bir .ye kabul etmlt olclaklannı ı&etermekteaır. Şlmdfye itidir 
halyıa ordatarıaıa ceaahtarıaı ~aklı iktifa eden Babet'ler, timdi dlltmaa cephealne kumı 
kilit teklinde turru etmektedlrlw. Bq 

1 ····~ .Papa Pi Tfmriklerde 
~~~~~~ı-....... ~~~----

R us ya ve Almanya'da Layiklik (~e-
reyanlarına l•aret Etti .• 

Roma 25 (Rıdyo) - P•pı 11 inci Pi, Vıtlkaa'a toplaamıı 
olu kerdlnılları kabul etmiı te aoel yortuıa tebrt•thna ma· 
kabelede balunmot n yeni ıeneala nadetlerle geçmeıılnl tem••· 
nl et mittir. 

Pıpı ba mGnaı~betle ılyall bir natuk ta 161lemlt n nıHn 
dlkkııl Ruıya n Almaaıı'dıll IAytkllk cerıyanlınna celhtmlt· 
tir. Papıltğın bir beyıanameıl de brdlaallı~ Vatlkın'un 
mafarekatlerl ıar11ında werllecekılr. 

•• 
Feci Bir Tren Kazası 

••• 
Milletile 
Tebeasıoa Te· 
şekkor Ediyor. 

Aadre Şome, Pol Borje'nla 
bayatı hakkında ya1dı81 bir 
.mablecle, blylk lHmln, yarım 
.. N.aberl ilme bi1111et ~ttl· 
11•1, hayatının, Franııs gençllgl 
için bfr Graek olma11 lbım· 

ıeldlllnl •• blltGn cihanı~, 
blylk adamı 11ygı ile andıgını 

Eden Dış Bakanı- Vagonlardaki Yirmi oç ö1tıden Baş-

Loadr1, 2S (Radyo)- logl · 
llz krah, Sandlgam 11r1711idaa 
radyo ile bir bıy,aume aoı 

retmlt n Bayık 8rhanya im 
paratorlaAa halkını 1eltm gön· 
dermit, 25 yıl ıllren ıahınah 

umımndı lagllls mllletlle Btl 
ylk Brhı•Ja tebeaıının kendi · 
ılne kartı gfJıterdlAI mohıhbet· 
ten dolayı tetekkftr ettikten 
ıoarı Bayık Brttınya lm~r•· 

sikıetmektedlr. 
Pırtı, 25 ( Radyo ) - Pot 

Barje'nla ceaHe tGreal. comı 
11Da ~Yana) ••l 11 do yapı· 
la•k&ar. lllylk Alim, }fon Pır· 
.... urlttıaa defaedllecektlr. 
Pol lluje'alD .... , basla • · 
b .... abert i lfllAmlanmakıadır . 
a ... a... ,. o• •dıaa, ı•••· 
rml flDI Detpere •Atı Mltm
ıa..,... 

Pub 16 (Radyo) - Pol 
llnje' ... .,.... FrHll• aka· 
de.W ıy.-..• (Leoa Emik) 
te 84 J8f1Dda oldaga halde 
IMltll• llmlftlr. 

Le• Emir, &eakow abde 
..W .... ka••" blytk .. . 
blntı ..... w ..... .... 

ınıza Cevab Verdi ka Boğulanlar Da Vardır. 
Parlı 25 (A.A) - M. Ede · 

ufa bayık Brhanyı d•t itleri 
bıkanlaA_ına tayini Geerlne TeY· 
ilk Rltdl ArH tanfıadan 

gO•derllmlı olaa tebrik tel · 
gnfuaa kartı M. idea çok 
•mimi totekklrlertal ltlldtr· 
mittir. 

Ted lk Rltda Aru. Vl7aa• 
70111-s Aakan'ya d6nmek lsere 
baglla bundıa ay11lıcaktır. 

Yalanmış . 
Pırlı, 25 (Radyo) - Bahriye 

bababi•ı bir t.gWa f llonaan 
Ayekra lallba•rlllllla •ıhıa· 

kat 11oklırını kaU.nme&a laa· 
.ırlaamakıa ol.... llaberlal 
M&'I •retli 19lula .. 1sı•r. 

Bertin. 25 (Radyo) - Erlort clnrında bir trenle bir omtnl· 
bftı eraııoda Lonl nehri QıerladelLI k&prlde btr ml11deme 
Takua gelmtı. ugonlardın bir k11mı faattan çık~ıt n nehre 
dGtmftttGr. 

Katardı yirmi Gç Glft teeblt edllmlttlr: Fakıt nehlre dlten 
ngoalarda dı birçok bogolanlar oldaıu tahınta edilmektedir. 

Parlı, 25 (Radyo) - Almanyı'aıa Gruerlnken 1E ... b11ıada 
(K.ılle erkord) tlmeodlfer bıuında Taka• gelen tlmendlfer kı1111 
aotlcealode Glenlordea 28 kiti balanmuttar. Baal11dan batkı 

22 kiti ıgır n 45 kiti de haf il ıareUe yaralanauııır. Tahkikat 
ıonacanda ılnyallarıa kapıla oldogu ııbakkak etmlttlr. Bo bale 
gGre, kasanın meı'olG, makiolıtlr. Fıkat ıgır ıorette yarala bu· 
londagondan lıtlcnp edilememektedir. Sademe o kadar ılddoıll 
olmuttur ki, ngonlard•n biri kGprldea nehre dOtmGı, dlgerl de 
aııh bir T1zlyette kalmıt\ar. 

DJger bir telg11fa gnre, ıgır ıareue yar1laaanlar 30 Te hatif 
yarahlır da 70 kitldlr. .... 

Viyana, ~5 (Rıdyo) - Vlyaaı ıehrlnde bir otoblı tremnylı 
çırpıımı9, 7olcal11dıa ıhı kiti Glmlttlr. 

~ 

torlaıaaun herkeele doıt oldu· .p.... we ıalh için Çtlbthaa•• 
blldlr~edr. 

Çakı ile yaıaltım~: 
K.artıyaka'da Alıybey ılmoa· 

dlfer latuyonancla imacı llaı · 

tala ogla · Receb'le lıamarktr 
Maıtıfa Nihad aruaada laamar , ; . 
ıaya meı'eleıladen kH~a çık· 

mat. Nihad çakı ile Recebi 
yıralamıttar. 

Eve taarrus: 
ikinci l.arantlna "da Ali Blsa 

ıokı&Jada oıaran Halil oata 
Ali lllıa'aıa eTlae &urraa ede· 
rek peacereılal karmak lltlyea 
dı•ıclı tofOr Mlalr yablıa

mıfbr. Ali Rlu; Mıaar'I kor· 
katmak lçia nladekl çifte llfo· 
lhtl baYa71 ııeı et•lfdr. 

myM. 
Adlı·~ 26 (A.A) 

ı:lartum dın gelmekte olan 
JngfUı K.ısılbıç tayyar .. ı A 

Ablak'daa 80 kilometre 
1afede dGomGt •e pilot 
ıuretto y111lanmıttır. İki 1 
Us tıyyareıl dabı beklaa 
tedlr. 

Cenevre 25 (A.A) - Hı 

hGkftmetl, Ba'f>etİ1tın 'ıJJ do 
dom kurıona kullaodıgını k 
olarak toblb etmektedir. 

Loadra 25 (Rıdyo) 
betlıtaa elçlltgt, NoPI mftn 
b~tlyle Babetlıtan aam•aı 

gtliz mllleüde hitaben b1r 
yıoname netretmittlr. 811 
•enlllyor ~I: 

- BCltllli dGayaaıa ~ 

Te net'• içinde bulondagu 
Mıtta, Habrı mlllfltl, eııaeh 
bir te~ o1 .. 1tıı llald" 
pfiiii, ilmek •• ildir 
mecbarlyetlodc buluauyoıu• 

ÔldllrGlealerln ara11nda 

18 lira ,alı'-nnş: 
~ro\ıiiiell 'de 

et.inde mee.iın 
Mehmed; Mebmed ogla 
-·•• 18 ttrMıeı çaldıgın 
ıaç GıUl tatulmaıtur. 

Kavsa: 
Lilrımanlar'da 87 IDCI a 

otaraa Ômer oglu kGm 

5allb ile Mebmed ogla Ya 
ar11ında : alacak meı'eletlnt' 

kHg• çıkmıı, Yaıaf bıçak 
tlttaden tutalmaıtar. 
Paılangaç bıılundu: 

Aıaaa4rde larafet aoka~ı 
Adem otla Oımın'ıa 20 ıa 

etinde barut lablıarı ya•• 
a1lurı o'iô 925 tilne pathia 

bDlaamaı Ye 

mittir. 
mleaclere o 

Bar Arıisıleri Araımda: 

Tlılona btanndı oahtin 
tlıt Zehn Şllkna ile htanbo 

Saad aNlı•d• l11kHelak 
sinden kHga çılnıııı, S 
enne . se~trdlAI bir adt 
Zetirayı IOI iı11 laerladen h• 
ıarelle yaralamı""· 

Alıı·veriş yibünden 

Eekl Sl~ahlpaurıada lı 
otla C8ferle Kemılpaııh U 

aruıada alıt·nrlt ylılD 

kHp çıkmıı, Bılll, Ca 
blçak çekmltılr. 

Tabanca taşımak: 

A._acıktı llehmeı 

Oımın'ın lsorlnde bir tabı 
balaamaı H 11bıtaca al 
mıtbr. 

ZeyıinytJAı ,almq: 

Karflyaka'da Soiokkoy• 
Kabiamaalar ıok91ınL otu 
Giritli Meran DAia Ali' 
yanına. btuııeıktr lsmlr'll 
mıll bir ıeaıke seytlayaıı 
clılındia &atahnoıtar. 


