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lzmir - Istanbul 
Liman idareleri Senehaşından 

itibaren Birleşiyorlar. 

Haheşler,ltalyanlardan 6 Tanli Aldıl 
toru A erler V ~y in en E indi 

rinin öldO.ğfı Ve Y aral dı ... ı Yala dı 
Habeşistan Diyor ki: "Mülkiyet Nanıusumuzu l-
Ihl3l Edecek Bir Teklife Razı Olamayız." ltal

\..yan Tayyareleri, Bazı Bombardımanlar Yaptılar.) 

Yunan Kralı Dönüyor 

Dün Roma'da idi 

Habeşistan'ın ltalyau iddialarına 

()Jaıı Karşılığı öneiolidir. Hiçbir 
Memleb etin Henüz Esaı·eti Kaldıra· 
~~dığı~V~ Buüu;şiddetle de81tJa_: 

1 

J Şarılamıyacağını Bildiriyor. 

ltafJa11 gcneralı Sanıini (Bu zat 1 [l9(J (lıarbında Adigrat'ta 
miilazım olarak bulunmuştur. Şimdi a)'ni yerde 

gmeral iitıi/ormasını taşımaktadır) 

1aııobol, 2 l (Özel) - Hıbeo ı batısında geçen Pazartesi gOnft 
btUuimetl, Makalle'nlo kozey İtalyan uçaklarının attıkları bom 

ı\toskova 'da lzmir Şarba· 
yı Şerefine Ziyafet. 

-------
tlçimiz, Türk Ulusunun ve lzmir'in 

llu :~u a lirayı~ U o ut mı ya cağ mı, Sö y 1 ed i 
Moakova 21 (A. A) - Moe· 

~ova Sovyet ba,kını M. Bol· 

ganın İzmir earbıyı Or. Behçet 

Uz şeref ine dan bir öğle tOlenl 

vermloıfr. Şölende Moakovı 

bölgesi merkez komfteıl baoka· 
nı M. Kreetloııkt, M. Fllıtof 

Bobnof bftyQk elçi ZeUt 

Apaydın, M. Karahan, Moakova 
kıtaat .kumandan muavlol M. 
Gorbacaf, Moakova Sovyet bat 
kam muavini, dıt bakanlığı 

yftkeelı: loyarları, Moalı:ovı Sov 

yet baekaoJı.k difana C!ıyesl, 

Moskova dılreel Sovyetlerlnln 

başkaoları, Tfirklye rlçiltk yok 

rnk işyarları ve basın mC!ımf'B· 

ellleri hazır bolonmuolardır. 

M. Bulgan'10 1 Behçet Uz'an 
~öylevlerlndeo sonra boyok 

tlçl Zekll Apaydın lamlr şar· 
bayına gösterilen hilsnQ kabul· 

den ölfirli Türk bakumetl na· 

mıoa teoekkürltrlnl blldlrmf" 
ve Tark olusunun ve bilhaeea 

İzmir ıehrlnio bu fevkallde 

hıt11ayı dılma mahd11a ede· 

ceklerlal 11ö1leml1ılr. 

~~~------~~~-Ital ya Krallarının Mezarına Çelenk Koyd 
Pazar Günü Yunanistau'da Buluuat'aktı 

• 

Ras Sey)'um ve mai) elı erklinı Ati na ·c1arı bir göriinı7ş 
baladı 5 bin Babeo'llnfn ölOb göre uçaklar daha evvel l!abah htanbul, 21 (Özel) - Roma'dan blldlrlllyor: Yanın krı 
yarılandığı bıkkındı İtalyan leyin erkenden bu tehir aze· Yorgl saat 10,30 da Panıeona giderek halyan krallarının mezarı 
kttynaklarından çıkın h•berler rlnden uçmuşludır. çelenk koymuştur. Krala askeri bir milfreie ve muzlkı kartıl 
kealn aorette yılaolınmıktadır. latınbul, 21 (Ôzel) - Hıbeı mııtır. 

Bu cephe lı:omandaoııaın gön· bftlı:umetl ulaalar eosyetui genel Kral Yorgl, Yonanlstının Roma sefiri M. Metakııa ile blrllkt 
derdlğl telgrafa göre, bombar· aek.reterl, M. Adator., bir nota meçhul askr.r Abidesine gitmiş ve bir çelenk lı:oymuvtor. Barıd 
aımandı :l8 Bıbee'll neferi göodermtotlr. Bo notıdı, ltıl· ceneral Bıldlnl riyHetlnde bir zabit grubu tarafındın karşılan 
ölmOş 600 nefer de yıraiao· yın'ların Bıbeşfıtan:da çok iyi mıthr. Askeri mozlka, Yunan, Faşist ve İtalya krala marşların 
mııtır. karşılandığı hakkındaki lddlı· çalmıştır. 11,30 da İtalya kralı Yorglyl kabul etmiştir. Krı 

htaobol 21 (öıel) - Adla· - Sonu 2 inci yi'i.%<ie - yarın Breodlıideo Yonaoistana hareket edecekıir. 

Abıba'dın haber veriliyor: Hı ··-·-·-·-·-·ı·-:İ·-·-·-T-·-·-·-···K·-·-·-·İ··-;-:-A·-·-·-·-·-·-M·-·-·-·-·-·-·-·-·-
bet lmparatoro cenob..ı cebhe· ngı tere ayyare UVVet erilli rtırıyor. ISJr'da 
atndkt geztalndeo uçakla dön Grevler için Tedbirler Alınıyor. 
mGetftr. Necaıl 'lı:nmındın RIB • • 

.ı.Taeibo ile diğer kamındınları lngı·ııere Mısır'da su-el Ha 
ziyaret.. etmlı ve kendllerlle 

görfttmöoUlr. 

imparator bOtOn kıolaları ı k ı De d d gezmiş, 11kerln konföril ile zır ı arına vam a ır e 
ı14kıdar olmuştur. Negfte Adle 

Ababa1ya dönötOnde; al!kerle· 

rlnln ko vvel manevi yeterinden 

memnun ve müsterih olduğu· 

nu sOylemletlr. 
Adlı Ababı 21 (A.A) - İm· 

parator bo 1abıh uçaklı bura· 

ya dönm0tt1lr. 
Harar 21 (A.A) - İmpıra· 

tor uçakla yıpaııı oldu~n ce· 
velın sırasında buraya lrımhtlr. 

Necaıl Fransız baatıoealndeki 

yaralıları ziyaret etmlıtlr. 

Harar 21 (AA) - İki İtıl· 
yan uçağı bo aabah Harar üztı · 

rinde dolıımışlır ve iki duman 

lıbakıta aalıverdikten sonra 

batıya doğru gôzd~o .ILaylıol 

muşlardır. 

DjıDjlga'dan gelen haberlere 
------

Hundan aonra M. Karahan 
aöz alarak, Jzmtr şarbayınıo 
Sovyet-TOrk doetloğonoo kay· 

naldım ve inkişafı tıpkı Türk 
oloıu gibi Sovyetler birliği 

u1uelannıo da Tarklye'nfn mu· 

vaf falı:ıyetlerlndeo v~ dalma 

boyayen ekonomik ve ııfiel 

kudretinden ötOrQ eevlomekte 

oldu&uau kıydeylemlıtlr. 

r Süveyş Kanalının Mısır'lı Kumandanı Değiştirildi, 
Yerine lngiliz Getirildi. üniversite Talebesi, Bir 
Nümayişte ( 3) Maddelik Bir Karar Aldılar. 

lrıgiliz a~·erleri tayyare ile seı:k·edilırken .. @ 

lstınbul, 21 (özel) - 86 uçak adedi 2190 na ibliğ "dl· 
yak Brhınya lmparıtoı luğa, lecek ve_ hanlardan 1500 ta 
tıyyue kuvvetlerini ırtırmağa neal aoavıtanın mOdafaası için 
kırar vermlttir. Son sistem, Brltanyı ıdasıoda kalıcıklır. 

1050 uçık yıptmlarık mevcod Uçak mGreltebıhnıD dı S 

bine çıkarılmssı kınrlavtırıl· 
mıştır. 

l~ımbııl, 2 l (özel) - Roy· 
ter ajansına Kıhlreden bildiri· 

il yor: Umu mi grevfo önane 
geçmek üzere Mıaır'dı bOyak 
inzibat tedbirleri ılınmaottr. 

Milliyetperverler bu grl'lvde 
milli kudreti göstermek lçla 
bftyftk hazırlıklardı buloomat· 
lardır. Greve, biltOo tılebe, 

fırın ve mftoakallt ımelelerl 
iştirak edecektir. 

Amele birlikleri Ceoevre'ye 
bir heyet göndererek Muar iıı· 

tlklaliol fetemesloe karar ver· 
miştfr. 

Londrı, 21 ( A.A ) - Özel 
kaynaktan ö~reolldlğfne göre, 
Mısır kabloeat eon isyanlar yft· 

zftoden b4dh olan dorumu in· 

cedeo inceye tetkik etmek Ozre 

dan bir toplınh yıpmıo ve za. 

- Lütfen ,evirini1 -



Bayan Zehra Ka- ( G Ü n Ü n T e ~ y a z 1 H a b e r o e r • l Gt>ner~I 
K b G·ıı· _ _ Uosevın Uosnft 

Ke~:i8i 
0:ny:: ;:fi· Hahe~ Orduları, Adua Cıvarında ltal- 0ördn:cli··· 

' Espekter Oluyor 
izin Himayelerind 'l M g"" ı A b Et . fil}erdı· r .&akan, 21 (Telefon) 

Okuyorlardı.. yan arı . 8 0 fili, • ~:::~=ca J::~."';=!~ 
Parlı 21 (.& . .&) - Saftı • • • • • 

Aj ... ndu: 1 1 ' S ) Old H Jd 6 toylol ıabrrllr -ı.ıır. Eopelı• .'"' ............. ,........... ta yanlar, Çamurlara ap anmış uğu a e :~!~~· , ........ 1 
..... 

Loadra'da tahdide balanaa 

::: !: .. 116:..!::8~~ Tank Bırakarak Kaçmışlardır. Marsilya Cinayet 
nada Pah.~-·--- .L...._ı.. .1.1- u L LU la L el Davası Bugtın De 

""""• A-r--- letaabal 21 (&sel) - Adlı ......... ..ber 'ftlriW11'9e san. Opdea eeph ..... el..-t .. ÇOii ıtlrea yalmar r yapaaala ar . 
.._ bir kan eeerl olarak elit Baıaa aekerl yollar, geçllemlyece.k bir bale ı•lmltdr. Ba mlnuüetle ltalyn'lana ba cepheye geUb barbetmelerlnln artak lmlı:bı Devam Etti 
mit •• aldı~ •ltr· yaralar kal .. mıı gibidir. Iııanbal, 21 («s.el) - 1111-
.......... nakledlldlll Aml· latubal 21 (&sel) - Babet ordalan, Adaa 11ftrlnda ltalyaa'larla tatatt•klan bab bir maharebe .. ıleellnde d1tmanı taıdet· glD i'N1118'81n (Eb) ....... 
em ........... •efat etmlttfr. meıe ma•aflak olmaılar •e ea mtlblm geoidi uptetmltlerdlr. ltaJyu'Jar, oamarlara •pı.nmıı olclap halde aiti tank bınkıb Mınllya cl•yetl 111Qlalan ... 

.. tmma ba byana ne tekilde 
mlclalıale eımlt oldapna mey 
dua t1karmak bere bir aaket 
J8Pl .... na kanı •ermlıtlr. 

lı:açmap meebar olmaılarclar. mabalı:emeelne denm edllmlt-
• • • • • tir. Saolalar, elan oldala &lbl 

Hükômetimiz, Şark Şimen- Alman'lar ~::::..:..._.= 
PoU..; gidericileri dağıtm11k d 

dolayı claydaldan lafl.U •k· 

dif erlerini de Alacak.. r.::r: ;~;~yor. 'Z::T~dbirier lola laiçblr amaa ateıll dlth 
bllaa- h111111a11ü keıln 
..trler •erllmltdr. • • latanbal, 21 (ini) - Lon· 

cln'.taa haber •eriliyor: •=b:: .. ~!~1~ h ... ~~~. Demiryollarının Bugooko Durumunu incelemek Oze. 
Almanyı'nın, pek yakın· bir 

umuda fnn• ile ma.'fl 
miktarda tayyue tedarik etmlı 
olaeail, Berlln dyıeal mebafl. 

ı.ı ..... e1mektec11r. SG .. ,, re Bir Heyet Istanbul'a Geldi •• 
......... lıbar'lt k .... c1an. 
dellftlrll ... " yerine bir ı.. lataaltal, 21 (Ö..l) - Blk6medml-. Şart flmeadlferlerlnl 4le almata kant •eımlı •• kam· 
.WS kam..-aı tayla olan· poya ile koaaı .. lan batlamıfbr. Bayıachrhk babablJ, tlmeadlf•rlerla bagGakl daramaaa tetkik 
•1111•· eylemek bere &le1 bir heyet gGaclermıtlr. Heyet. ba aqam latuabal'a gelmlt Ye hem• lacele· 

llnde temin olumakladır. 

Staviski N'MyoaalJatJer ...,. .... Ne· melen .... lamıtt11 • 

.._. ...-ı• dr•-•ı •e ı.. --------· M • • t t • • • .... n ~-----
=-=::.:::::::.~:: Baldvin, Makdonald, Sir Grandi Davası 
et1e1•bdarMdbeel•1ecmıttk. · Londra'ya Döndo. Devam Ediyor. :--.. ·:=~~:-::;.~ .. :ı:~ Filips ve Sir Bülton'dan I11aabal 21 (&sel) - , .... , lıtaabal il (ani) - Parla 

kongrealae ltdnk etmek bere teD haber HrlUyor: 
K.ldre'ala maldeUf mahelle· A l k 1 • Roma'ya 8'tmlt olan ltalyuın Bagaa S1a'fllkl mahakeme· 

...._ ... tadan ...-ıer ko yrı ma Stemıyor. Loadn •flri Grandi bagta dala omekt.ı.el celMll cleftm 

....... JerUler -ha11Nla41e Galedea ..... taJJUe ile etmlt, birçok tahldler dini• 
'- tnklfat Japılmattıt. lataabal 21 (Öul) - Londra'dan haber •erlllyor: Loncln'J• cllamlftlr. mlfdr. 

Yedi .... ....puluı ta B.tbaba Beld'fla, bagla k•blaede yapealt tatlllttla •etPI 
-•• açtkbr. Ecaebl ••la· olmaflar. S.lddn; llakdo•ld, Slr flUpa H Slr 811\oa gtbl 
alan ile, mabtemel bir ıeea ukadqlanncl•n ayrılmak lıtemecltlfnien, aeçlmde kaun.mlyaa 
Y1H kUfl kepenklerini yanya ba auıılar iti• bir çare anmakta •e onlana bblnedea ayni· 
btlu haclndt bir ••llJelle· mamalanaı temine oahımaktadır. Zira flllpe. laglltere'nla ia.a 
dlrler. lı:anetlerlal •tyHelettlrmek ha1a1aacla pyreder glllenalt, Mak· 

İltaabal 21 (hel) - N... donald lae, laglllere cle~erU hkmetler y•pmfbr • Bina • 

talyanların 51 Numaralı 
Resmi Tebliği De Çıktı .. 

letnbal 21 (Oul) - Muepl DGboao, 51 aamuah rflllDI 
tebUlfHe diyor ki: yoaalllt partleJ 8alade topla· enaleyh, Almaaya'aın hergln dlthlndıl• •e ltaly · Babetfıtaa 

._ 200 hl•enltell; ıeut .,. harbımn denm etdll bir amaacla BalclYln, en lnymetll arka· 
glul Wr bl tanlıadan •erllea daflanadaa uık kalmak alyedade clelllcllr. 

Blrlael kolorda•aa me•ab kıtut, Çttlkoaaa eeaalaaü " 
Atllkoae kaya elnnaü ketlf laareketlerl ,.,........,. Diler 
eebbeleıde ayal .. kllcle faaliyet g6ttermltlerdlr. atetll llJled dlalemftler •e 

g8llerl yapmıılardir. Ba top 
luh4a it maddelik bir karar 
wnd bbal edllmlfdı: 

1 - Soa laidlteler eeauın 
da llealula IUelerlne yardam .. .......... . 

2 - llaaı'ıa ftllyedial mi 
..,._ .. Cennre'ye bir bey• 
et gaatlertlmetl. 

S - Batla ay .. l partile· 
rla blrl*'9k, Inglltere'nla, 
llaar'aa lo aty•ete kar•em••• 
... temba etmek Ye Ioglltere'yl 
proteeto eylemek. 

........ 21 (lal) - Roy· 
ter •i•- mlltacel olank ..... ,or: 

Kaldre' .. balk geae kan 
........ tebnaap batlamıı· 
a.n.r. Tn.n1lar Ye otomo 

blller - 1111....... baılan · 
llllfbr. Birçok kl111Mler te•klf 
ol•...-r. 

Habeşler, Dumdôm Kur Bayanın oenabanda raıtlaclt111m• dlfman kanetlttrlnl pll· 
klrttlk. Tıyyarelerlml1t bitin cebbelerde fullyet haUncle idi. 

şunu mu Kullanıyorlar? ltalyan Papazlan, 1.ecıi Tedbirler 
il••••••· 21 (1aı) - .&mertaa su~teıerıa1a &abetl"•••kl Aleyhine Telkinatta Bulunuyorlar .. 

aytul_., ltalymluıa ellae etlr dlfea Sabet'lerla .Ullalanada latanbal. 21 (Öael) - Roma'•• bllcllrlUyor: BltGa klltaeler· 
damdam kaqaalan •alaaclaAana baber ftllyorlar. ele uert tedbirler aleyhine telklaatta ltalaaalmakla •e İtalyaa 

K V Z ı 
l*pulın, makHemet gaıtermedal halka tanlye eylemektecllrler. anarya apuru, ongu • Makabil hareketler, de•am ediyor. K.ereııe lmalllbaaelerl, 
dı .. rdan kerelte ptlımemeıe karar Hrmftlerdlr. Fabrlkatlrlerde 

dak A~ıklarında Battı gelecek hafla toplaaacaklarclaı. Zıblre .. hababatJD ı .. 1. eldl· 
~ .,-eıl için her tanfta tedbirler abamıttır. 

Dıt ilkelerde balanaa balyan'lar hlktmet• yardım lola mi· 
ce•hent Hıalre terleri İtalya'J• g6adererek teberru ediyorlar. 
t.keaclerlye'den 12 kilo alba g6aderllmlıdr. 

htanbal, (Telefoa) - lsmlr ip klaalr ytlkllyea (K.aDUJ•) 
npara, Zoapldak'taa aynlclıktaa .-an tldcledl fırtınay total· 
maı H baımattır • 

Bir Italyan Posta Vapuru ~nak
kaleden Geri Çevrildi •• 

l1t1Dbal, il (&sel) - Zecri tedbirler dit..._ dabll ef18 ile 
ylkll bir l1alyaa npara, Çanakble'dea ıetmek bere iken 
geri cnrllmlttlr. 

lzmir lstaobul Liman idareleri Se· 
nebaeından itibaren Birleeecek •• 
.&akan il (TelefoD) - YıU...ndaa ldlmea ı..ır •• Ltaa· 

b.a limaa lclaıelerlnla blrleıtlrllmell tekurlr elmltdr. Ba it 
19'• tlmdlden tertibat abnmakıaclır. 

Talimat11amesi glm· 
rOklere Bildirildi 

hbn, 21 (Telefon) 
Zecrt tedbirler tallmataa...ı 
bitin glmrlklere blldlrllmfwtlr • 

ltalyao • Ha· 
beş Harbı 

- llaparafı l inci ıalailede -

lan proteeto edilmekte H Hı• 

beflltan'dakl kOleUk lt .. mlaıl 
flddetle redclolanmakl ... r. 

Notada. lı:GleUk .. 'elellle 
atedanberl mlcaiele .....,.. " 
Anapa'blarua tlaht k ll8lla 
Gnbe 1....ae m...ıt.t ole
maclakları blldlıllmekte, ltalya• 
aın flddet yola ile baD8 I09 

•ermulnla lmlı: ..... olda .. pt. 
•lmaktadtr. 

Babet aotaa •• aa.lelıl fG 
.. ldldedlı: 

"Babet hllı:6med, mllklyed 
tam.-.ı ihltl edeeek 'teke .. 
cllalal eeulaatlaneak Mr lekllfe 
ula nm olmy...tbr. 

İltanbal, 21 (ÖAI) - Ge••· 
nl Debo•o'aaa g6adeıdfll tel· 
gnfm en Gnemll aoktall tadarı 

ltalyaa Dfaklan Balya k• 
ya.ele Babet ka•Hdedala top
lalapna meydana qabrmafbr • 

htaabal, 21 (Oael) - Cep
hede• dlaea neaatl•la pled· 
nln lnflnW. dola olcJ... 16: 
rtlllyorcla. imparator ayahadal 
Harar •e Qclka'da yapmafbr. 

lıtanbal, il (0..1) - .&•· 
4baba'dan .. .,., •edllyor: 

Habet imparatora eeplaedell 
dGacll. I1alyaa tanueler.L 111· 
paratona pldlil eephelm •· 
n•tl•na u lalfhlr yerde U.· 
clblae rutlamaj• maftffak 
olamamatlarclar. 

(Qclp) ceplaeadekl Ballel_ 
kanrgtbt, ....,.,.._ ... .... 

....... 0 ..... ....... 

ondan llanke& etmllt W 
yordL 

T;.e:~ Tayyare Sineması Telefoa 
s1sı 

Fa.bltdelllln le.kinde ... Adeta valp•hk .• 
1001 b1rlkala... Danı •e 11rkılu filmi .• 

Bagb Z2 ikinci tetrbt eama glnl .. t 21,15 den ldbaıen 
Boyalı: fraa11a edibi Allonı Dode ·aın ... blyat Aleml•de lakıltp J8paD •e din ya clllle· 

rtae ~•rllea .. beaer roawundaa lktlbu eclUen 11Hl filim 

SAFO 
Alebaa4Lr Domaf .. 'ln •ı...tam Okamelya" "• Emll Zola'nıa " aaa61 

• a'bl 11111harrlrlae da•ı 
DYIDIDI tmndarıa (SAFO) romanaadaa çok dıba iyi bir tekilde llUmcle aaaı..m.ı •• .-
oybl va 1 • K.o ..... Ferule8 d7at· A • En IOD folı:ı jarnal •Tlrlı:oe 

J D ar. roaanua bitin anlltterl yrıca. SIWI• Mlld •C..h retlmler 

Yapılan birçok mlneaadar kar11sında MAURICE CHEVALJER'ı•n 
bagaa 15 · ı 7 . 19 ıe1aalınnda 

MARAHUAN 
•mnlb'aıa ea ga.el yl•leroe clallllal, ılalerl k• ... taran bk glAllllı: " ...... Uk, 

e...Ws •• orljlaal mmlkl annncla geçen menkh •e 1ıe1 ... b bir meaa 

Bu aı;:: 2ı, 15 SeanıınJOn iti&JTen 

EL HAMRA 
1. MiLLi K.0T0PHANE SINEJl.ASINDA 

Çok bejealJeD, eok alkıt· Foli BerJ· er Son defa olarak 
lanan, eok ...... fllmJ ıaaıerlleeekdr 

ayrıca: PARAMUNT JURNAL'da en son dtlnya bavadiılerJ. 
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Bundan epic.! ~vvel, Yugos· 
lavya krp,lı ile Fransa harici· 
ye lıal.anı Bartu, Jlarsilya'da 
Qlçakça bir ıuikasda kurban 
~tiler? Bütan dünya bu hadiıe 
-;I.z.erine çıglıklarla inledi. -Ba· 
plan miütesna- herke~ heryer 
acı duydu. 

Buhranı 

Olmıyacakmış 

Ayı, Köylnnon Bı· 
çağını Alıp Kaçtı, Çar,amba Gftnftdftr 

1'.utlu olın 11m111aıa ilki 
~nGmllzdeld çaroımbı gGnG 
olacığını 11yın ulusa bildiririm. 

lzmlr mtlftlsl 
Ralımetullah 

Görülmedi 
Suçlu Adiyen Yaralamaktan (35) 

Goo Hapse Mahkum Oldu . 

... 1. 
KfimOr lmalt için 
Mtıracaatlar Çoktur •. 

işte bu hddiıenin muhake· 
mesi bnılamış bulunuyor. Dün 
ANADOLUda gördüm: 

~~·--------------~~ ltıklar kaynnden K.ou,.a'h 
Bıean'ı tabanca karıoou ile 
yer•l•m•ktın ıuçln ayal kôy· 
den lbrablm oAlo Moammer'fn 
ığırceH h•kyerlnde denm eden 
moh•kemeıl aetlcelenmlıılr. 

ettikten ıonn; hiçbir mADI ee· 
beb yokken kendi yeddllbılya 

rlle ateıl keemlıtlr. Ba •Hl· 
yeller kHtısındı katil kaadının 
ıradılı ctlrtlm unıara yoktur. 
MlekkUlm ılddetli l•hrlb mı· 
roı kalmıttır. Do cihet te na· 
11ra ılınm•k ıoretlle mftekkl· 
ilmin korkutmak tı1ere B•ean'ı 
ıttııı ıllAbla yaral•dığıadaa do 
lıyı ceza görmeıl H eıbabı 

muhd fef enin gösetllmeıl ka· 
nuaı uygun bir bal olıcaıın· 

dan, ba ıoretle cnalaadırılm111 
ve kıtll kasdınd•n berıetlnl 

isterim, demlttlr. 

OrmHlardın odun kesmek 
H kômlr yapmak .f çln ormın 
dlrektörlliOne mlraoaatlar ço· 
g•lmııhr. Bu gibiler için Tarım 
babnhAından mleaade ıhnm•k 
ıoretlle ormın feo memurları 

keılm yıpılıcak ol•n orm•nlmrı 
teıblt etmektedirler. 

Maznunlar afl,Jk grevi ilan 
etmişler, hiçbir şey yemiyor, 
içmiyorlarmıı, l111ndan başka 

mahkemeye gelince, duı 'em~ 
bülbül gibi susuyorlarmış. 

Okuyunca galdüm; 
Cennetten çıkma mubarek 

dayak/. 
TıWancalan çeksinler, kur

lllrılan ııkıb iki büy4k adamı 
ğla4rliinler ve ondan ıonra da, 
denıokrıui ve Qdaleıin ıef kati
ne ıı!ıJJ(JTa# swıunlar, hiçbir 
lflJ' ılJylemeıinler. 

Ben juri heyeıiııden olsam, 
bu h4t#seye munhanr olmalı 
'"ere, batan adliye hükümle· 
rini bir kenara bırakır, onlan 
evveld, hapishanenin bodrum 

• 
katına indirirdim.. Kulakları 
çınlasın engizisyonun?. 

Agızlarına haşlanmış tere 
yag, koltuk altlanna kızgın 
yum.uı-ıa, ayak ve kollann 
m11.ftallarını koparan bir ma· 
kine ve bas dayağı, söylerler 
mi, söylem~ler mi, bir ıeyre . 

elin! Vallahi bülbül gibi her. 
,eyi anlatırlardı .. 

Yemek yemey; şlerine 8elince, 
mideleri, yedikleri kanlı na· 
l'Ulden lıau toktar da onun 
için birıey yemiyorlar olsa 
gerek! .. 

Ayol, herifler neredeyıe; 

- Biz~ bu ak,am sinemaya 
g/JıDrün, canımız sıkılıyor. Bir 
uz ~eyredelim, ondan ıonra da 
daminge gidelim, egl.enelim! 

Diyecekkr .. 
Dedigim gibi, dayalın hik 

meti iradı, bcm ahval için 
boşa atılamaz. Zamanı gelir, 
dayak, hocanın vazifesini ken 
dili!i-nden g/Jrür.. Yapıştıgı 
yerde gül açmaz amma, her 
halde faideli birıey açabilir. 

Medenf cemiyetlerde dayak 
olmazmlŞ. Amenna, ben de 
böyle düşünürlJm. Fakat siz 
gelin de, katillerin nazu nadı 
awınalanna ve annesine e~yet 
eden çocuklar gibi yemek ye· 

Büyüklerimiz 
•• 

Altınordulu Genç· 
lerin Du yguJarına 
Karşılık Verdiler .. 

Altı'uordu koUlbGnGn yıllık 
kongreıl mGaaaebetlle genel 
heyeti nımını kongre reisi 
Reııt tırafınd•n btlyftklerlml1e 
çekilen taslmaı telgraf lanna 
•ı•i•d•kl eenblar gelmlıtir: 

Yılbk toplantanıı mClauebe · 
tile g~ıterdlilnlı temiz duygu· 
ları Atatllı'k'Cln tetekkClrlerfnl 
bildiririm. 

Umumı kdtip 
Kongrenin bıkkımd•kl day· 

galınna teıekktlr eder ıporcu· 
lara baıarılu dllerlm. 

Baobt.:iHn 
ismet lnönü 

Sporcu ark•dıtlmım kongre 
dolaylsUe de göatr.rıilkled ııc•k 
duyguy• teıekkGr eder göıled· 
nlıden öperim. 

C. 8. P. genel eekreterl 
KClt•hya eaylnı 

R llceb Peker 

Yaş OzQm 

ve Sebzelerimiz 
Bir Formftl üzerinden 
Yeni Tecrftbe Yapıldı 

K•qıyaka'lı Canan tarafın 

d•n Boruna Zlra•t mektebinde 
GsGm H domatlar 6ıerlnde Gç 
eandık ambalıj yapılanıtır. Do
m•teı n tbClmler çarııdan ıhn
mııtır. 'ÜzGmler &rgam•'aın 
Kozmk yaylasından getlrllmlıtl. 

Cenın; en OQk glHndlıt bir 
formCUle tecrtlbeelnl yıpmıobr. 

Geoenkl ıecrGbe; muhtelif for· 
mtlllerle y•pılmııtı. Onun için 
bosulmadan ımbıl•jda blray 
kalmıı olan blm •c aebsele· 
rln hangi formDlle mah•faza 
edllmlı olduğa anla,ılamamııb. 

Tam bJray ıonra tlç eandık 

hey'eı 6aGnde aÇ1lacak Ye ne· 
dce teaplt edllecekdr. 

meyişlerine sabredin, bakalım!. B ) 8 ki v 

lnak4nı var mı bunun?.. ostnn 1 ata ıgı 
_______ Cımd_i1c_ Kuruyor 
Uıtsızlıklar Yaptırılan Rıhtım 
\7e Şehir Işıkları Bunu Temin Edecek 

· Kuııy•k•'d• BostHlı b•t•k· 
Oırsızlığın Artmgsı lı~ının koratolmHıaı temin 

Neden ileri Geliyor? için Y•pılmıı ol•n rıbbm S•· 
yeılnde bıtakh~ın kol•yca ko· 

Belediyece bftdce darlığı yll· ruyac•ğı ını811ımıııır. Jt~nelce 
•llldea gece yan•adaa bir denlıden d•lg•lı samanlarda 
• .. t eoan ıehlrclekt etektldk bataklığa dönen ıalar ytlsftn· 
lambalarının MJadtlrflldGğG mı- den karatma ameliyesinin hiç 
ltmdar. Son umanda olan bir faydaıı görtllmemekte idi. 
bır11ıhk vak 'alarınıa elekdrlk Batakhlın karutalmuı yakın 
a.ınbalmrı .OndGrGldGkten sonr• bir zamanda mflmkdn olacak· 
0lcJaAu Hbataca teablt edllmit· tır n belediye burada bir .. o. 
tir. Şehrin uaylılne tealloka rolak •Gcade getlrecekdr. 
ltlbarlle elektlrlk lımb•lmrının 
"baba kadar yakılmaları için Karşıyaka Sokaklan 

'lllıalyet dhektôrlGAClnce llbaylık Karoıy•kı'da ılmdlye kadu 
lleıdlade teeebbClete bulunul· kaldmm yıpılm•mıı olan b111 
llllaıtar. ıokıklara yakında belediyece 

8ergama Or· daoeme y•pılacaktır. 

- ll~y an Memurluğu.. İlbay FHh G6leç dan öğle· 
Ö Bergama orman memarlağuna den enel mesbıba ılrkeıt ile 

cleınft orman mımaru BClee· Tana yığ fıbdkuını ziyaret 
)la -atanmıttır:------:- ~ etmltdr. 

DDnkft doroımıda ıuçlunun 
vektll avubı Ahmed Remıl 

Doyar mGcldHıını 'f•pmıı ve 

ezcftmle demlıtlr ki& 
- MGekklllm lıtemlı oleaydı 

dancı ile kareılııtııı Hmıa 

•ralarında 8 10 adım gibi pek 
11 bir m,eafedea btlUln kur· 
ıanları Gıerln• boı•ltır n bu 
ıaretle m•keadıaa •1111 ol•blllrdl. 

Fakat mClekklllme B11an la 
rafından •okobulın h•ksıı ta 
Hroıu hemen def, 11rorelf kar
ıısınd• k•lmıı n korkotmık 

mıkı•dlle slllbını Dç el atee 

M•bkeme, soolonon ldlyen 
yııml•m•ktan otusbeı gCln h•p· 
ılne H mabktlmlyetlnl mnko· 
fen lkm•l ettl~lnden tahUyeılne 
karar nrmlıtlr. 

Dış Memleketlerde 

l\labsullerimizin Satış 
Fiatleri Ne Halde? 

---------------~ ----~--------
Plyaea hareketleri hıkkında flab Anadolu yıkanmıı 8.8,50 

Tarkoflıe ıo telgraflar gel· yıkanmamıı 4..50.50 fr. 
mlottr: Zeytin yagı: 
Üzüm: Marslly• borıHındı: Tonoı 

Londra bonaıında: lımlr pe· 1 el taılr cinse gôre cif 380. 
ela 35.50 ndell 25.46 İr•n 4.00 2 el taılr elnıe göre 875. 
keoln 27.36 ndell 16.23 Ka- 885 lnflgemble 380.400 Ce· 
llfornlya İom10n nıtClrel ~me aylr ıoflne elnee göre elf 
peıln 36 ndell 24 fanttzl pe. Mmrıilya 340.360 borjaa elnı~ 
ola 38 ndell 36 altınyıldıılı göre cif Manllya 200.210 An· 
ekıtn eeçme peeln 4.0 ndeli dıloulse clnıe gGre b11ır mal 
22 fanteıl peıln 43 ndell 29 cif Marellya 170 180 •dl hasır 
Glrld peıln 4.2.59 ndeU 22.44 m•l cif M•nllya 180 fi. 
Korent peıla 45. 70 Y•dell Bambarg bonuında: lıpanya 
30.45 A•osturalya eski m•l h11ır mal Uk tıılr 240 •adeU 
peıta 35 yeni mal peşin 40.50 1 el ve lklnc~teırln 2'0 peçeta 
Kıp peıln 38 ıllln. İtalya hasır m•l 560 vadeli 
Bımborg bonuında: TClrklye 1 el n 2 el teırln 560 liret 

mılı No 7 vadeli 14.5 aekls Franea hasır mal ilk tulr 510 
15, dokoı 16, oa 18.5 onblr ndell 510 franktır. 

21.5 TDrk llraıı. Yananlıt•D 

K•ndlye ndell 15. 32 Florin. 
Koreat ndeli amalyu aeçme 
32.55 rh. İran ıaltaaa 33.38 
tilin K.allfonalya ıaltana nattl· 
rel 'faclell 6.85 baker 5.80 
goldenbleıchedv 6.55. 

Nnyork bonaııada: Sallalla 
doka• erovn 30 1. kuta içinde 
12.5 yeni mal petfn 13.5 Sıa 
Frenılıko kaba 4. dolar. 
incir: 

Londra bonuında: Genula 
natClrel peıln 33 ndell 22 
ekıtra peıln 35 vadeli 2' tilin 
ıkeleton l 1 b. 4ı crotn peıln 
50 ndell 46 beı petla 55 
ndell 49 altı peıln 60 ftdeli 
53 yedi peıla 65 vadeli 58 
on peıln '8 ndell 88 beı 
peıln 53 ndell 4ı 1 altı peıln 
58 ndell 44 yedi petfn 65 
Hdell 50. 

Nnyork boriaıında: TClrkly., 
yeni mal petln 16 Sen Fran· 
ıdako yeni mal 13.5 bba mal 
25 kotada petla 4. tilin 

Mantıya bonuında; Ct:zaytr 
mıh 12.15 kllolak ıaadık 125 
OD 186 OD 90.105 caatla 5 
fr. Coıenu eketrı flear 210. 
320 adi 280. 

Bamborg bor1111nda: Buır 

m•l 24.26 fr. 'fadell 14 Ttlrk 
liraıı . 

Yün: 
ManllJll boı.aada: Ya. 

Belediye ve 

Ekmek Fiatleri 
Yakında Piyasaya 
Ucuz Un çıkarılacak 

Belediyece an flıtlerlal dtl 
ıtlrmek •e ekmek f l•tını ucaı· 
latm•k için ZlrHt bınkaınnın 

eatııı çıkardıiı boğd•ylardan 

bir kısmını •lırak belediye an 
fabdkısında Clğflderek, fırın· 

calara ntıcağını ymzmııtık. Bu· 
nan için Zlrmıt bankulle 
belediye araıında anlatma hınl 
olmuıtur. Belediye un fabdkası 
lıletllmek bere hasırlınmııtar. 
Belediyenin buğday •bn •l· 
mıga bııl•maaı için bankanın 
omam madClılClAlndea lımlr 
ıabealae cnab gelmeel bek· 
lenmektedlr. AlAkadmrlar emrin 
bu haf ıa lfinde geleceAlnl l•h· 
mln ediyorlar. 

Ilbaylık Encflmeni 
lıbayhk dalmt eneGmeal din 

ıoplaaank bası bayındarbk itle· 
rl hakkınd• kararlar alm11tır. 

Kızılaya Teberrft 
Berm•n laplrer tGtCln kam· 

panyuı K.ısılaya 150 Un teber· 
rtlde balaamaıtar. Kl•ılaya ya· 
palan ha ôaemU yardım fakir 
ye UTalhlula lhd~ IU• 

fedllecekdr. 

DGrt gCla enel tebrlml1e 
denlı yollle 4: yelkenli kômGr 
gelmlıtlr. PlyHada ıtok kômClr 
de fHlıdır. Da yıl kGmGr boh 
ranı olmıyacaıı anlıtılıyor. 

lt.alorlfer ve mıden kamara 
y•kmcak ıob• t•b&IHtı bolun 
mayan reıml~ d•lrelerlo bu yıl 
da odun n m•ngal kGmClrD 
yakm•larına mfllaade edllmeıl 

lçia llbaylıkça Tarım b•kanlığı 
neıdlnde teeebbGste bulunul 
muıtor. HClktlmet dalre@iadekl 
kalorifer ay b•ıından ltlbmren 
faaliyete geçirilecektir. Şimdi 
onarılmıktıdır. 

Tifo Vak'aları 
Hastalık Hangi 
Sulardan Oluyor? 

Şehrimizde n Karııy•k•'da 

gôrllen mlnferld tifo nk'aları· 
na lı:arıı 11ğlık dlrektörlGACl Ye 

belediye tarafındın müblm ted· 
birler alınmııtır. Bııt•h~an 

kısa bir Hmandı ıamımen 

GnGn6n ıhnıc•A• anlııalm•k· 
tadır. 

Tifo haat•lı&ımn h•ngl ıola· 
nn içilmealnden ileri geldlgl 
teıblt edilmek Gıeredlr. 

loeholu Tahkikatı 
Deniz Ticaret MftdOrfl 

Mtıt it Dftn Gitti .. 
laebola .apara faolua ııh · 

klkab 191n mlddelamamlllk ta· 
nfıadaa tayla edilen elall •a 
kal; tetklklerlae alt rapora 
dlll ıeç •Üte kadar Mllyeye 
nnae•lt bnlanuyorda. a.po · 
113111 bagtln 'ferllmeal mahte· 
meldir. llGddelamamlUk, ebU 
•akala kaa bakbada birçok 
•aller ıormuttu. Bn ıaallerla 
ceftblan buırlaamaktadır. 

Facia tabklbb için latanbal
un gelmlı olan deni• ticaret 
mldlrtl Mlf it dla lımlr H 

pudle latanbal'a dônmtlftClr. 

Kadifekalesi ve Su 
Burada Bir de Modern 
Gazino Yapılacak . 

K.•dlfekaletl berinde bir 
çam ormanı yetlıtlrllmek n 

ılmdlye kadar kale ftserlnde 
balonu lmarlye mıhalleıl hal· 
kını ıaya kanıtarm•k için il 
baylıgın yaptığı teıebbClı m6ı

bet bir tekilde netlcelenmlıtlr. 

Sa tfıketl; Kadlfekaletlnde bCl· 
yClk bir ıa depoıa yıptırmaga 

bqlamık beredlr. Çam orDIUı 
ba depodaa ıalıaacak n bele
diye de tehrla btltlll gtsel 
maaunlannı gGdnlae eeren 
bir yerde modem bir gulno 
yapbncakbr. 

1 Nfihetçi Eczaneler 1 
Ba akfam llemermlbuda Sıh· 

bat, Ga.lyab•da Altıntıı, lr· 
gatpaunnda Aarl, İkCçetmellkte 
lkl98fllleUk, jJaucıakta josef 
jalyea eaneleıl 11Ç1ktar. 

••••• 
Köy Uı De Yaralıdır 
Bılıkeslr, (Ôzel •ytarımııd•n) 

Doraonbey llçeılne bağlı Ça · 
t•lçam k~yCladen bir kayla 
d•ğd• odun keıetken bir ayı· 
nın bClcomonı o~t'a191ttır. GDo· 
lG kuvvetli ol•n bu k.GylCl •yı 

ile tım bir çeyrek eaıt alt alta 
lllt lltte beyecıoh, hayat pıhı· 
sın• bir gGree yıpmaıtır. 

Nibıyet •yı bo oıan boğaı· 
m• ıooonda kunetl kesilen 
suallı köylftytı kocıklıyırık 
yere yuvarlıane ve ftıerlae 

çollınmıetır. V•hşt h•yHo bu 
esnada kesilen tıra•klar1 Ue 
köylGntlo çeneelnl ve ağıını 

puoılımaıtır. Kayla can acm 
ile Ye h•y•tıoı korum•k lçlo 
ıon bir Clmlt ile g•yrete gel•· 
rek belindeki bıçağı •yınıo ıl · 
unda oldoğo bılde oekmlt ve 
ayının karnına ıaplımak iste 
mhtfr. Faket ıyı bıçak çekil· 
df~lnl Hlayıoca kôylGnftn ~llnl 
konetle ıs1rmıı Ye elinden 
bıçağı kaparak bısla orm.aı 

HVOfmUftur . 
Yar•lı kôyla memleket ba1· 

ıaneılne getlrUmfo tednl altını 
alınmııtır. ----Köycegiz'de yols1uluk 

Bir Başkatip 
Neler Yapmış? 
Kaçb, Fakat Yakalandı 

Muğt .. ( Ôzel ) - lllmlıin 
Kayceğiı llçeılnde önemli bir 
ıoUstlm•l olmnıtu. Bu ıulhtl· 
mali Kayceğlı mabkemHI 
bıık&tlbl Emin Gnn yapmıttar. 
M•hkeme b•ık&tlbl ıynt Hman· 
dı icra memurudur da. Ôace, 
bu ut pullar Dıerlnde ıollıti· 

m•l y•pmıotır. Reamf ~Ağıtlar 
Clzerlndekl pulların y:azı ve 

loaretlerlnl bir ecsı ile çıkarn·, 
bunları ıekru reımf kqıtlar 

.O.erinde kallanarmıı. EYlnde 
bu itte kollandı&ı bası eczı 

baluamnııar. Mıhbme baıkl 
tiblala tcrıclakl eıhaea alt pa · 
ralarl• cClrtlm eıyası araundakl 
parılana da zlmmet!ae geçir· 
dllt, noter lılerl için maliye· 
den ıldıit pallardaa ban, ve 
hayd hareı için pal grfetllğl 
ve ilim hırelmnı deftere ~e· 
c;lrmlyerek bir kıımını ıimme· 
tine geçkdljl ve noter en•k'ı· 
nın bir kıımına pul y•p•ıtır· 
madagı aalqalmakıa ve t•hkl· 
kat derlnleıtlrllmlıtlr. 

Hakkında Kôyceğlı mahlı:e· 

mellnce tnklf karan nrllmlı· 
tir. Emin Gtln te•klf edlleceıt· 
nl hıber alır •lmız kaçmıe, 
fakat zabıtanın elinden kortu· 
lamıyarak kıçbğının GçClacG 
gdaCl Ağlı y•yl•nnda 11klandı· 
ğı yerde y•blınmaıtır. · 

Germencikte Stırekavı 
Germenclk'ten yuılıyor: 

H•ynnl•r1nı kıılatmık Dıere 

iç Anadoln'dan laen aelretlerln 
koya• n ıığır ıGrCllerl arka-
ıından pek çok nhıl haynn•t· 
ta gelmlıtlr. Bu aebeple kama· 
nummı ncılar karola tar•fın· 
dan y•pılan s6reknlarında 934. 
aenHlnde (400) doma• (8) kart 
(2) kak.lan n (3) ıırtlın 6ldD· 
rCllmCltlCl. Boıene he gene ta· 
nınmıı neılarımısd•n Moralılı 
kmra Bftıeyin oglu Moıtafı •e 
koral kaptanı Alt Sobcalı'nın 

baıkaabğı •hında 16·11 985 ca· 
marıeal gGnG Morıb köy or· 
m•alarındı bir ı6reknı yıpıl· 

mıı. Beı domoı, bir kort ve 
altı çak•l ôldDrtllmtııtClr. Bana 
aeb11ble o elnrda otlamakta 
olan ıClrCl eablpledaden yClrlk 
Ramaun a.cılmr karamoaa bir 
koyma hediye etmlttfr. 
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Karadeniz'de Fırtınalar 

Bir Yunan Vapuru Nero
soski' de Karaya Oturdu. 
Hiçbir Haber Alınamamakla Bera
ber Tehlikede Birçok Gemiler \ 7ar!. 

İıtaobol, 21 (Ôze1) - Karadeolz'de tlddeıll fartınalu h6k6m 
eQrmektedlr. Seferde bulunan gemiler barıo•cak bir yer bolunca 
hemen demhlemektedlrler. Yunan bandıralı bir npur Nevro!loıkl 
açıklarında karaya düşmüetOr. Gemi b•tm•k azere olduğond•n 

mtırellebatının npuru terkeul~I eanılmıktadır. Son dakikalarda 
ne tayfalardan, ne de vapurdan bir haber ıhnımımııtar. 

Solyı'ı:lan verilen babetlere göre, deniz mOoakal&tı keıllmlıılr. 
İki vıpor Borgız'dın lmdıd fıtemletlr. Fırhnının ılddet uden 
bo gemilere yardım edilememektedir. RasgAr llç evi ı6dUdemlt, 
oçormoıtor, iki ev de yıkılmııtır. 

letanbul, 21 ( Ôzel ) - Kar•denlz'deki fırlını çok ıltldellen· 
mittir. Borgaz'dan lmdad lstlyen nporlardın biri bıtmıt, 6 ki~ 
kıybolmoıtor. 

Merealoo adında bir ltılyan vapuru da batmıı, tayfalardan da 
h"çblr haber alıoımamıetır. 

••• 
ltalya ve U. Sosyetesi 

ltalya; Murahhas Göndermiyerek 
Cenevre ile Alakasını Kesecekmiş? 

İatıobol, 21 (Özel) - Ceoevre'de iyi hıber ılın mehıfllla 
kanaatine göre ltılya biikumetf; utuilar ıoıyeıeılila yeal içti· 
mılaranı murahhas göndermf yt>cek 'fe ba suretle Cenevre ile 
ılAkaeanı keıece~l eöylnemektedlr. Iıılya'nın bu ıuretle hareke· 
tinin sebebi; zecri tedbirler yGzOnden zarar görmealdlr. ...... 

Kültür Senatosu 
Almanya'da 100 Azalı Yeni Bir Kol

tOr Ocağı. Tesis Edilmiştir. 

Al. llitler ve arkadaşları 
İıtanbol, 21 ( Ôzel) - M. Bhler; »Kaltar Oa11»~ma telle· 

ilk lçtimamda hazır bolunmoe ve propaganda bakanı tarafındın 

btr nutuk irıd edilerek "Kaltnr Sealltoen .. no• ıeelı ••Hdl~ 
bildirilmiştir. Kaltor senatosu; edebiyat, tiyatro, mıtbaaı, '86aik, 
gilzel ean'atlar, filim ve telsiz telgraf meneuplarındıa ve 100 
azadın mar,,kkebtlr. Seçilen azaların pek çoğu hAIA ht'lktlmet 
memorlojtoada bolonmaktadarlar. ---·· .... ·~--
lngiltere'nin En Büyük Amiralı 70 

Yaşında Vefat Etti. 
lstanbul, 21 (Özel) - Londra'dan bilcllrlllyor: 1a811tere'•ln 

en blyOk amlrah (Iellko), 70 yııanda olduğa halde llmlııaı. 
Kontee Jellko ve Ailesi efradı lbdsar Anında ımlnbD bqıada 

h11ar bulonmuştnr. 

Amiral, 11 Teşrlnl11nl'de yapılın mltareke eeael dewrlyeal 
merasiminde hazar bolonmuo ve burada ıo8ak alınk balaelumıı 
ve neticede ôlmüwtftr. Ba beheri alın Bebrlye Lorda, IoglHı 

donanmasının birinci amlrahaı ıAzlyete memur etmlotlr. Bu t•· 
siye, amlralın Alleelul çok mCUehaedı etmljtlr. 

Amiral, 1859 tarihinde doğmue ve M111r harbını lıtlrak elmlt, 
1900 de Çin'e ihraç edilen logillı bahriye kıt'ıtı kamaadanı 

olmuı, 1907 de tersaneler mli6r4 Yt1 bundıa 10ma dı lront 
ımlral olmoıtor. 

1912 - 1914 te Iaglllz floları kamaadanı olmaı, fodaacl bar· 
hında Ingilfı f lloıuna mığ16blyetten k•rtenaı;tır. 

~dmaııakıekı Paralar Son Haber: 
Suphi ve 
HOr!mOz'Oo 
SahtekarlıkJarı , 

••••• 
Çeki Akhisar'lı Zade· 

ler Namına Hazır· 
lamıtlar, Ve •..• 

Düukil ofis· 
hamuda lı 
baokaeıoda bir 
ıalıteUrlık ol· 
duğuuo yazmıı 

tık. c Uluıal 

Birlik > arka• 
daıımızın yas• 

dığına göre' 
bankanın he· 

eabı cari me• Suphi 
muru Suphi; metresi olan Hür· 
mOa'ılo teıiri alunda kalarak: 

ve ihtilıia ıuretile bankadan bu 
2400 Jira11 zimmetine geçirmiıtir. 

Şimdi Suphi, metreıile birlikte 
mevkuf bulaamaktadır. 

Suphi 1ı bankasında beı altı 
ıenedenberi çalıııyormoı. Tahkike· 
ta göre, bir çek almıı ve bunu 
tüccardan Akhienrlı zade Mebmed 
namına doldurmuı, altma bu toe· 
cann imzaSJnı atmııtır. Bundan 
ıoara Suphi bu çeki birlikte yaı•· 
dığı Bılrmüz adındaki kadına ver· 
miı:ve k•dın bankaya ıolerek 2400 
lirayı almıthr. Suphi; P!U'anın veril· 
nıeıinde kadına bütüıı kolayhldarı 

göetermiıtir. 

lki gilo ıonra Akhiaar'lı Ude· 
tere bankadan heaaplan gönderil· 
mit ve tüccar böyle bir para alma• 
mıı old~u buıkaya bildirioce 
hmızhk meydana ÇJkmııtu. Tahki· 
kıta baılaomıı ve Suphi'den ıüphe 
eaildiAi içill bu memur ılkqtınl· 
mııbr. Su~i; NhteUrhk y•pbl1nı 
ve parayı naeıl aldı&uıı anlatmıttır. 

Zabıtaca Suphi'oin eviude ya· 
pılan araıtumada paradan 21 '70 lira 
kömfUldkte bulanmaıtor. 

MeYkaf bulunan Sapbi Ye Bar. 
mü.z laaklanadaki enak ile ldl
tanti~e verilmiılerdir. Mflalan&ik· 
li~ a.hkikata deQ.111 edilecek&ir. 

AsansörOn 
Sıkıştırdığı işçi 
Çığlık Koparırken 

Gftçltıkle Kurtarıldı 

Dan MeyYeter gamrfljCl eo 
bğıadı tftccardıa Şerif Rem· 
ziola Gzilm mağ11aııoda bir 
kın olmnıtur. 'OaQm çatalla 
rıoı indirip çıkırmığa mıhını 

111neör l~lerkr:o, Konyala CF•al 
Ahmed adındı biri bııını 111n 
eörlo depıtirlerl a,.,•a ı~
m o ı ve bıeındın yaralanmıştır. 

Cemaf; UHll6fGn tlemlrlerl ıra 

•D~ kan~'lllC•J• ati~ epey 
ıelAt olwuı Te Ahmed ıahrab 

içinde ferf at etmfttlr. Y ll'Aia 

hastahaneye kaldmlmıttar. Ev· 
YelA dlelerlnln tamamen kırıl· 

dıgı zaunedllmlıtt, fakat iki 
dlılnln ııllanmakta oldoAo, bı · 
ıında da bir yara yeri bolun 
doğa aörftlma.o.ır. 

Domuz Sanmış 
Karıborun'on Aubar kGyCln · 

den Baaeyln'I doma• sanae· 

derek bığındı çlf te ile 6ldGr· 
mekten ıaçlu ıynl köyden 
Oıman'ın ağırce1a mabkemeeln· 
de denm eden mahkemeel ne· 
dcelenmlttlr. 

DGokft celsede yar AY~maa 
ŞeYkl Sumer m6tale11101 ıerdet· 
mit Ye nreee •eklll &Yakıt 

Ahmed Remsi Dayar da btdl· 
aede katil kndı olda~ana lled 
ı6rerek o earetle ıec91yeılnl 

,.. fl'le~IU pkJnl•a •naeı 

Baulfeye beebln Ura OlGm tH· 
mioata nrllmealoi latemlıtir. 

Mabkeaıt; .,adaaaa bir yıl 
mGddeale bıptbae Ye befMn 
IHa 6llm IUmiMblUD nre..,e 
Yerllmeıine kırar termltdr. 

f ransanın ~ Selftmeti, Ancak Karar-namelerle 
il 

Temin Edilebilirmiş. Böyle Bir Dftştınce Var! 

l<J ve Dış işler; ·Muhalefet Gu· 
:ruplarında Konuşuluyor -M. Heryonun Başkanlığında Radikaller, Reisicumurun 

Başkanlığında da Kahine Erkanı Vaziyeti Konuştular 

Fransa cumıır başkanı M. Lebrun 

lıtanbul, 21 (Otel) - Pa 
rlı'~en bnaırllf yor: 

Din Parla ılyHi mıhaf ilinde 
beyik ltlr faaliyet bakam ıGr· 
maııar. 

M. Heriyo bir toplantıda 
noo rlyaeetlnde yıphğı dClnkl tinin ancık k~rarnımelerle te· 
içtimada, fırkaya, hClktlmete mln eclilece~ ıGylenmlıtlr. 
muhalefet edllmemeelnl yenide• l11ınbal, 21 (6~1) - Pırtı'· 

K•bfae, Cumhur relel M. ıavelye efmlıtlr. ıea haber Yeriliyor: M. Plyer&La· 
Sollorın dGnkG lçtlmaındı .~ı ile Slr Samael Hoar an· Lebron'un bışkaalığında uzoa 

bir ftfl.. y~~ıt, Alt 17 ,80 
dan 20,45 e tıdar ıGrmClıtır. 

Ba lçtlmıd9, 28 T~ıdaieanl 
Pereembe gftnCl açılacak olaa 
mecllı meealll görGıGlmGı ve 
karar nrllmlştlr. 

Şl•dlkl imde dalalH Ye ha 
rlct bir çok IDN'eleler IQUbı· 

lefet gruplarıada glrltllmek· 
tedlr. M. L.vıl, aeıredJhntı 

ola• brarpımelerln tudlldnl 
temine oelıtmıktıdar. 

Radikal partlll, M. Beryo 

eıaelı hiç bir kırar 'fertlme· llndı buglDIPrde ko~a,;.~a 
mlıtfr. bıılınıeagı tay!ealyor. 

Iııaobul 21 {özel) Parlıtea ta~here'nla ~rlı tefi~ Slr 
blldlrUlykr: Corc Klark, bagtla Fran11• bit· 

Vıyraauılonundı ekonomik bakanını kıbal eımletlr. Romı• 
kongreden ıoarı, mnrıbhaeları dan haber Yerlhll~lne göre, 
bir ziyafet Jer~ we ba İtalya batbakaaı Sinyor Maı· 

ziyafette Franaanın bftyftk en· aollnlde Iaglllı elçtılal ka•al 
d~rt •e fl~ı erUnı~ eımlt H ma• mG44e& k011a1· 
alhyls kiti huır balonmoıtlP'. muttar, blatln banlar, lt84J•· 
Zf yıfete M. Berar rlyıı.,t et· Hı~~ llaJl,.,,aıa laelU •e 
mit ye birçok bıkıalır dı ıa~~ ~ enel üdl için 
lttlrak etmlttlr. dnam ed~ llp•I -~e· 

Ztyıfetle Fra••'nın aelAme· ıdlr. 

. ..------~------~-"!' ..... ~ 
llabeş'lere Mühimmat Geliyor Fakat 

Bunların Naklinde Zorluk Var. 
Ita.aa&...I, 21 (ÔHI) - Popt>lo D'lıalya a11eteıl Azmal'a'dın aldıjı bir ha"'rdo ıoıp ~·~d• 

loglUs tom11Uıl 11hlllerlne mablm miktardı barb ~alsemeel ,ıb!ıldıgını Ye fakat u~larıa koa· 
troUlDclen dolayı bunların Babetle&ıa'ı ıeçlrllmeaılnla çok mOekGl oldogunu 71ama~atbr. f:lll>ef'•· 
ııa'ı harp qı.ılzeaıeıl götbnn kervıalar ancak geceleri yol ılabll~ektedlrler. 

lııaabul, 21 ( Ôıel) - Harar berinde uçmut olan iki ltalyın uça~ı Dldedoa'1• d~&rD 
ıhmlılerdlr. 

~~~-;;--~ ..... ,.. ... ~~··~~· .. ·~~~~~~-
Müzakereler Yine ,Ba~lıym-
Bu Suretle Acaba Iialyı.n-Haheş 1htll3-
fının Halledilebileceğini Umalım Mı? 

Parlı, 21 (A.A) - İtalya, 
Babet anlaem111hğının hılll 
hakkındaki diplomatik görftt· 
melere bugln Pırle'ıe tekrar 
haıl9noaktar. 

On gazeıeal M. Lıl'ın don 
İnglUs bly6k ~il ile mOli· 
katında zecri tetlblrlmn haı. 
yı'd• laaaale gedrdtğl tlddetU• 
aldiler dolayıelle mlukerelere 
derhal bıtlanm11ı IClnmana 
bydettlAfnl yiısayor. 

Guete, Parll'e 1al1U laglllı 
ekıpert Peteraom'aa .tet(I, ayal 
11muda bir laaJ~a ekaperbaln 
de geleceAlal bildiriyor. Ba 
ekeperler FrAnu• dış bıkınh

ğının ebperlle bir ıalıtm• 

e11aapı mlaıkne edeceklerdir. 
Ovr g11eteel Petereon'un ev· 

nice J•P'•i• teklif Jerl teknr 
e.tec~lal unpetmekte4llr. 

Bana mukabil Eko D6 Parl 
gazeteal Petenonun loglllıa bO 
Jlk e~e yardım i~D gel· 

mekte olduğunu bildiriyor. 
Gazetenin Londradakl ı1tarı 

B. Mouollnl ile Slr Drommoud 
arasındaki mGzakerelerlade tek· 
rar baıladağını bildirmektedir. 

Pöıi Jarnal gueteaioe g&e, 
lagillz bOyGk elc;ltl ltalyı ile 

. maukerelerla teU. .......... 

mGmklo ol4uğun11 Ye Jlu ~·· 
11kerelerln · V ın Zeelud'ıa tek· 

lif 1 lserl•• Vtu&.r ~--
taralıDdın g611edlea 111Pk•' 
reler çer~ntlae dahli __.. 

Aı•• lıt. Lawal'a bJldkMdr • .....,/ 

Hasta ile Dolu Bir Italyan Yapprd 
S~veyş Kanalından Geçti. 

Jeaanbnl 21 (Özel) - Bir İtalyan n~ru 1Q25 lallla uk,,t 
save71 kınalındıa A.kdenlse geçmlıtlr. Da merleı, tıda~I ~ 
İtalyan adalarına getlrllecelrtlr. 

Fransa'daki Seyliip Tehlikesi 
1.tıabul, 21 ( Ôıel) - Llyon'dın blldlrlUyor: Roa n ... :. 

nehirlerin suları inmektedir. Ardeş ve Garoa nehirleri de alç• 
maktadır. Boker ve eait yerlerde suların Jameal daha faslal•I· 
makta "Ve ıılAb emmarelerl arımaktadar. 

Mozakereler Yeniden Başlıyaod 
Iıtaubol 21 (Ôı4'1) - P6tl Juroal gaae&etl, lqlltore blyo• 

el.çlıl Slr Klark'ın mClzakerelerln tebır b11laıııuınt11 mO.~ 
olacağını M. Lnıl'e blldlrdl&lal yumaktadır. 
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KCÇCK KORA 
• Büyük Hissi Hikaye 

- 3 - Jftl Koretl'den 

Be .. ona tercilmınbk eder· 
ken harbeulm, Mıdagaskar'da 
ukerler, bahriye sll4hendazla· 
rlle birlik çahıtım; ben hu 
tehlikelere, hu yorgunluklara 
ıeve ıeve atıldım. .M. Plyer'in 
emri 'fe ldaretl altında yerli 
gOnGllftler nrdı, ben de onlarla 
hiç korkmadan vaheller ftzerlne 
1aldırdım. BllUln bunlar, boan· 
ılle toplar ve tafenklerle ya· 
pılın hacomlardan bilyQk bir 
sevk alıyordum. Etrafımdan 

koreonlar •ızbyarak geçiyorlar· 
dı. Bunlar bana ne yapabilir· 
lerc.11? Ben, onun yanında ha· 
londokça, hiçbir ıeyden kork· 

aallm ~larak gllıel Franaa'ya 
gOtGr! 

Diyerek 6ldl! Bono hAIA 

utılmıttır. 

Numara n Hlatl ltlbarl7le 
f lyıtlır •o Atıı miktara af8iı · 
da yuıbdır. 

Sahada:Alınacak~Tedbirler Hakkın, 
da 1Vııhah Altay Ne Diyor? 

moyordum. 
Onu, mılyetlndekllerln hepsi 

de benim gibi ıevlyorlırdı. 
Komandan! Berhınglel "Ko· 
mındın dedlAI V1kh1 anki bir 
maboddan bahsediyor 11nıhrdı, 
O .bdu f olmayın "0~ ve 
kaçak boylu olın beo, kaç 
defa ekinler ar11ındı 1akla· 
nırdık, Ba1ı defalar, ateı al · 
tındı hô1le 1aklındığımıı sa· 
ının ben ona kocaklardım. 

Çankl benim Oıerlmde, mem· 
leketlmln kuvvetli bir ılhlrb11ı 
tarafındın verllmlı bir ef1Un 
Yardı. Bo, herlklaıfzl de Olam. 
den korurdu! Beni bu sefer 
heyetine tercamın olarak kabul 
eden blnbaeı, blrgdo tetanos 
bumm111ndın OldCl. .Nullsa 
Jıralınmıı ve ehemmfyet nr· 
mlyerek ilerlemekte devam 
etmlıtl. M. Plyer, ona bir cer· 
rıh gibi tedulye çıhımıeta. 

Nihayet, 11nllı blobaıı, PJye· 
rln kucağında: 

- Ab... Burada Olmek çok 
fena blrıey., Ben Alman'lırın 

kutaıDDda 6lmtk llterdlm. Ar· 
kad.11 een adamlarımısı, bu 
bhraaaaları mftmkaa oldoAo 
.... iyi idare et, onlan 
•a.kln oldago kadar ug Ye 

ANADOLU -
Süip 'fe Ba11upm 

BaJdu lllfdG ÖKTEM 
Umual Mfrirat " 7ua itleri 

•o.lld: Hamdi Nflabet 
LluebaaMi: 

hmir İkinci Beyler eoUAı 
C. Balk Partiai biouı içinde 
Telgraf: lsmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poeta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Y~ 1200, Alb aylıjı 700, Cç 

aylığı 500 kurugtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ilcreti 2 7 liradu. 
Beryerde 5 Kuruıtur. -nfllbüar 25 kllnlflar. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILlllŞTIR 

......, &uw Romarıı: No. 63 

IGlldereceglml ••detmemlo mi 
ldt111. 

- Ent. Demek ki bu adam 
"-tat.ı 

Benna, genç kadını dikkatli, 
cllkkatll baktı, ve: 

- 'Crtayor mosooaı?. ÇClnkd 
lltıtyorıunoı. Çabuk yOrOyelim. 

~ bu soğuk gecede dıearıda . 
ha f11la tutmak lıtemem! 
Dedi. . 

- Borada iltica edecek bir 
'

11
t bulımazmıyız? 
- lmkla yok. Ve bizi bir 

'tadı görmemelidir. Şimdi beni 

unutamam. No. Ç~Yal Vautt fi. 
Her vakıt bu hatıraları dl· Kalboraltı 178 5 

eilnerek: 5 1,209 6,26 
- Vakıa, yorgonloklır, mer· 6 1,103 '1,91 

miler, ıusozloklar, heryerde 7 866 8,84: 
ıaklı n hazır olan Olam nrdı. 8 9,286 10,13 
Fakat o zamanlar ne gazel 9 15,036 10,91 
zamanlardı... Ben bu hayatı 10 ~.883 12.67 
tekrar yaıamık için her feda· 11 872 14:,88 
karlığı hazarım, •r:ıma ... Bunlar l2 ll8 16,96 
arhk ne kadar ozak ve derin· Bundan baıka 6,5 ten 465 
lerde kaldı diyorum. çonl Urla DslmCl de utalmıetır. 

Nihayet blrgilo kat'amızı İncir _ Geçen haftanın la· 
Tamatul zıbtettl. cir Hl!fl 4, 75-17 den 4.688 

Zınllı bfnbaeıyı, dlğwrlertle çuvaldır . 

beraber, tA uzaklarda ve derin Vasıtt ve nevi ltlbırlle flat 
bir çukurda bıraktılar. Pfyer 
artık komandaulık vazlfeılnl 

gör6yordo. 
Piyer de, bu ıafer benim 

rengime glrmle, ganeetea yan· 
mıı knrolmoııo. Fakat mu· 
vıf faluyetl dolty11lle mıhaJU 

memurların tebriklerin\ kabul 
ederken ne kadar gGmeldl. Ben 
de bu muvaffakıyet yazGnden 
çok bahtiyardım. 

Bu mozaf feri yetin bizi ayı· 

racağına hiç lb~mal •erml· 
yordum. Fakat onu Pırla'" 

terli ile dnet ettiler. Bir 

•e lahtlar apğıda gftsterllmlıtlr: 
Cfnıl Çanl Vaıatt fi. 
~azme 410 14:,88 
Elleme 2,406 11,67 
P•çal 1,12, 8,59 
Natarel 18 8 
Borda 700 6,95 

" 11karta 20 4:, '15 
" kesik 10 5,50 

BoRdıy - Geçen hıftı 5342 
ÇDVll buğday 7 - 8,5 karoıtan 
eatılm1etır. 

Arpa - Geçen hafla 4, 7 5 · 
5, 7 5 ten 23ö4 çuval arpa utıl 
mııtar. 

eabıb, bu haberi bana dı bil· Bakla _ Beı karuttın 1'6 

Palamut 
4088 kental palamut 1atıl· 

mııtır. 

ZeytlnyaAı - 82 elen 5000 
kilo eabunlak, 27.30 koroıtan 
kırkbla kilo 1tra H4ell seytla· 

J•iı •lllmJfllr. 
Karayemltler - 12,5.15,25 

den 15336 kllo kıbokla ce•lı, 

10.14 den on lklbln GçyGı otu• 
ıeklz kllo lkfocl kabİıkla cnls, 
55 kuruıtın 206 kilo tatbba· 
demlçl satılmıııır. 

Bonlard•n bııka, 8 korottan • 
8 çuval beyas m111 1 45 karnı · 

tan 4 çonl çl•lı mHı •e 
60. 70 kurottan 824: kilo bıl · 
mumu aatılmıetır. 

Afyon Ozerlne muamele ol· 
mamı1ı11. 

D6•, Vahab ~ltay'dın bir 
aıektab ıldak. Bu mektob bHı 
dilekleri taıımıktadır. Aynen 
netredlyormı 

Bu haltı ilk m19Jarına bat 
landı. Bua nok1a•lıklar ken· 
dl~I g&ıterdl. Bu nokeanlar 
taıhlh edilebilecek bir mahl· 
yette olda&oadan· af8i•dakl da· · 
ıGncelerlmln nuuı itibara alan· 
mauaı dilerim. 

1 - (8) takımları (A) ta 
kımlarınıo mCltemmlmldir. Oo· 
lıra (A) takımları kadar ehem· 
mlyet -vermek lbımdır. Bu hl · 
barla •e belki de nlsımııs olan 
(B) takımlarının blr eaatllk 
oyuna nlHml ff'kll olan blrba 
çok 1aate çıkarılmahdır. Bir 
1aıtlfk oyun bir takımın tam 
randıman nrmeaıeelnl l•tıç 

etmektedir. Ş•yet daydoiumoz 
gibi halk ıtadıadı daha fasla 
•akit temin etmek lmkloı yok· 
u Nbahtan öğleye kadar 3 maç 

1 
yerlne 2 maç yapılmalıdır. (B) 
tıkımfan maçları blr11 daha 

._ __________ _., acosca hıtll (A) takımları ilk 

ÖzGm aabflan 
Ç. Alacı K. S. 

368 frıtım kura. 11 75 
265 K. A. Kh. 11 

K. S. 
maçlan bittikten aonra bUe 
detam edebilir. Bonon h\r 
mıhsara yoktur. 

1 - Hakem meı'elealnde dlrdl. A ğlamağı baelıdım; o, 
çok mfttebayrır oldu. O çok 
meı'ad ve memnundu, ben de 
çok meyoı ve bedbaht oldum. 
O, gene ıehrabımı farketml · 
yordo, biler Belki de ıaadetl· 

nln fazlahğmdan; klmblllr? 

çuHI •tılmıftlr. 137 Alyotl bira. 7 50 
D.rılar -· 1.8,5 daa 57 ll7 S . .imla 11 76 

ıs 50 
12 50 
9 75 

11 75 
l~ '15 
11 50 
ll 

(Tarafeyn anlaımau) diye bir 
yol ••na da hakem namsetlerl 
klmler•ltr; ltıtell bilinmemek· 
tedlr. Pazar glnft futbol be· 
yeti tarafından ıtçllen hakem· 
lerlosan aman 11hıdı gOre· 
medlğlmls arkadıılar olmakla 
beraber maçlarda da bolonma · 
mıılar. Bu yftsden o anda 
mftıkalAta teeadaf edllmlıtlr. 

Hakem Hetell Uta e~llmelt ve 
hakemler hafı.nan muayyen ga 
nGode, battt futbol korolu ile 
beraber toplanmalı n bir hafta 
enelkl yanlıı hareketler tuhlh 
'fe tenkit edilmeli 'fe mlteaklp 
içtima• gelmlyea hakemleri 
Uıtede• çıkarmahdır. Bu eekll 
dGayanıa her tarafında · Ietan. 
bol~ oldoAa gibi· en faldeU 
ıeklldlr. 

GOrOnftıe gOre, beni beraber 
almaeına lmktn yokco, bir barb 
gemlıl, ıOyle hôyle bir ticaret 
gemlll deAtl; baaaa için gemi· 
nln bir &arafına gblenmek te 
mOmkln olamascb. Baaa kana· 
at getlrlnce, harb meydaaının 

kurıaalarını, HtırablaiıDı, ta· 
:taaoalannı Adela &.le.Um; ban· 
la, ba 11cak memlekette Pi· 
yer'll• kalmaktaa çok tlalaa iyi 
ıeylerdi. 

Plyer, beni alamamakla be· 
raber, baaa hol bol moktab 
yuacıaktı; bana bına Hdedlyor 
do. Llç Kon'yı, klçtlk Kora · 
ıını unutabilir mtydl7 · 

Bana birtakım 11yler 16716· 
yordu ki, bonlırıa manasını 

hen ancak elmdl, burada ılz~ 

model oldaktaa sonra anlıyı· 
bildim. 

Plyer bana her zaman "Sen 
bu ıevlmll çehrenle bir tabloda 
bayak bir yer alabUlreln, dl· 
yordu.. E•e•; ba ee•lmll çeh· 
remle ben, •lhayet ıablolara 
geçiyorum, fakat... Bir model 

22 lkinci~rin 9S5 
1 

dlnleylnlı, 

"Şu blleıi alınız LU I" bl· 
rlncl mevkidir. Comarteel glaG 
için muteberdir. Yanbı llllb· 
met te gôaterdlm, lcabmda lee 
yarar, lımlnbı Matma~l Del· 
brnk'toı. Sabık Belçtkalı, halen 
Franeız'ıınızl Mesleglnls f ilAa 
reHamın modeli!,, 

Noel, yClzbaııya ct.lgın ve 
donmoe gibi bakb; bir takll' 
geçmekte idi, yClıbaeı bir lıuet 
yaph ve Noel'e, 

Siz otele yaln11 dOnecek· 
ılnls. Biz erkekler blrH ho.u· 

çonl kamdarı, 6,25 den 89 32 Albay. tlcı. 
çonl mııırdan ve 4,5·5,12öden 25 s. Cel•rdla 

10 75 
11 50 
11 159 çonl akdarı ııtılmııtır. 

Fa1olye - 9.12,5 dan 99 
çonl ntılmııtır. 

Hububat - 6 dan 7 oanl 
çavdar, 5,76 den 40 ço•al ya· 
lıf, 5,75·5,875 den 66 çuval 
nobat, l,,925·15,25 den 15J 
çoHl ıaeam ha1ır, 14,75 15,25 
dea '00 çoHI ıaum Y.a.11, 
4,6 du ilO ~- batllr to 
huma nblmııtır. 

Pamak - 42,6·43,76 de• 

olarak!.. Göra1orıanoı 1a! M. 
Jorj, bea model ol...,ı tt o 
samandan mabln\mdom. 

Ona: 
- Beni bir yere .Ula. Bu 

....., "1AJJ, ... ...,. gld· 
rebillyoreaa, banlama U'NIDda 
kaçak Kora, kaçak, pek ka~ak 
kalıcıktır. 

Dedim n ondan: 
- Seo bir abmabın, bir 

dellıln!. 

İle bermber ıert •e keakln 
bir .. Hayır» dan bqb bir 
ceVlb alamadım! ~ da 

bu; bir insan çok, ,.•oo• •· 
veree, hem ahmak, laem ie deli 
oluyor! 

- Soaa Vu -

ubk ,a,.cagıs. llluade etler· 
.tnls, cletfl mlP. 

Dedi. 
Benna yClkeek eeıle baalan 

16y1Clyor Ye eof6r de dlallyor· 
do. Otomobilin kap••• bp91· 
bktan ıonra: 

- Doğra Adloa otelbael 
Dedi. 
Noel, otomohllla lçlaMD, ar· 

kadaılarım eWe MIAmlMa. 
Otomobil ghdea kaybolaae1 

Benua: 
- Şimdi 'blsblse kaldık, hl· 

nz bısb ~J..um, •kil IO · 

gak çok! 
Dedi. 
Rokar: 
- Evet, blra1 bıslı ylrlye· 

Hm!. 
Diye cnap •erdi. 
- Şimdi itleri bir ııralıya· 

hm, HYelA, plbıaısda bir de· 

24 Horaaanl S. 
13 L. Galenldl 

981 
439317,5 
4:40298,S 

12 50 

lllfb •a ..... n 
ç. Alım K. S. 

1088 ..... a.. .... • 76 

z.laln ~bflın 
Ç. Ctul L S. 
30 Toa BaJday 1 15 
50 Faıolya 10 50 

50 Kea~r to. " 76 
60 Saeam 14 26 

34 7 B. Pamak 43 60 
ıo e. c 43 50 

761 ~o &.. oııı. 1' 
462 T. b. içi 67 • 

1550 Ç6nn 

ıa so 

. 
• 

L S. 
16 60 

L S. 
il 76 
1~ 50 

~ 75 
l~ .25 
46 50 
46 50 
11 60 
67 
14 

3 - Serbept doballye olarak 
kalablere 15 eer adet gOnde· 

--..... --------------~111------K __ a_ın~bi~~~~----'!!"s.-b-g~ 
'Oıam - P~y- ook dar· Alim. Muk f>0.20 60.70 

gundar. Ofta 7,5 · 18,5 dan ı.ıerlla 617 622 
981 çaYal Gılm 1atılmıı 'fi Fr. Frangı 8,28 8,30 
ba miktarın 368 çoYalı Üılm Dolar 80 79,40 
knromo taraf~•• .ı.nmıfbr. Belp 21,12 21,50 

İncir _ 6,76 • 15,50 tlen ltalyan lireti 10,16 10,26 
Inlçre frangı 40,80 41,05 

1088 cani eatdmıfhr. Florin 83,30 85,87 
Bqday - 7,75 dea 30 ton K.. Çekoılonk 5,24 6,27 

11blmııt11. AYallar. ŞIUnl 23.60 24: 

Altlkllk yok, de&ll m ? ı 
- EHt. 
- İklacl oluak: Plb tatbik 

edil.tikten aonnkl k111m tama· 
men bana altl41r. Noel time•· 
dlferle ka~k. Sis de, IMrfeyl 
hazırlanmıı bir motollklet ile 
kaçacakııaısl Bu motoelklet, 
generalin nlnln u 6teılnde ,..,. 

bekUyecektlr. ~e eJılll'M ma· 
11\mattan tam~mu e•9' ..-waıır 

- Tabii! 
- AIL Sis lalo Takla ka7bet· 

metlea kao-c.kaıa. lıte tize oto· 
mobil yol~ıDlD maluaal harf· 
tam. Belki bea de lise aoma· 
4ua lldbak edece~. Sis 1Mtte 
elli kllometn bıMecekllals. 

Daha fısla ... 1a,. llsa• 1ok· 
tar. Bealm 4e eU.te kanetU 
bir otomobil ..... . 

- Ne .... ur 
Beaaa gtldl: 

- Sise bir ıarprlı huırlı· 

yoram. Parolam tudar: Arka· 
4'• otopaobll bir defa korna 
çalacak, 14nlk IAmbalarıaı Gç 
defa yakıp gene eôndGrecek .. 
Aaladıaıs mı? 

- EHt. 
- Şimdi tc~ca noktaya 

ıe~e1: Yul t.ı.tm mahod 
Valteı'el Da b"'f mleelltbdır 
diye bll~lala, ~l mi? 

Evet. 
- Ba da iyi! 
- Bayır, iyi degll fena! 
Benua bir daba •e earerlı 

bir tekilde glldl, •e aaantoea 
alt1n~n mlıtatil bir kata çı · 

kanb, komleere DHtank: 
- ea. a alınısl 

Dedi. 
- Ne yapmak için? 
- Şimdi lise IClyllyeeeğlm ... 
YOzbıea •arda; komleerl ko· 

rUmekte n bununla ancık (A) 
takımları Al1aneak ıtadına gir· 
mektedlrler. Balk 1aba11nda 
oynıyan ( B) takımları bayaklerl 
eeyretm•kten ve bu lıtlfıdedeo 
mıbram lalmaktadır. (8) takı· 
mı oyoncol11ının da maçlannı 

111Gteakfp Alsancak ıtıdına gir· 
melerlnln temini elıemdlr. 

4 - Sabada en mGblm maç· 
larda temin edilen baııllta na· 
zarı itibara •larak ve ona •ı · 
bidlklyasl addederek dıbı h· 
labalak bir kitle tf"mln tle ayol 
pnranın hzanılm111 lmkloları 

vardır. Eıcftmle mekt~pliler 
10 kornıı ahnabUlr. Ve ıf"oe 

mesell 25 kuro,tan 1 Ou H 

1lrcl yerine 10 k.oruıtan 800 
klıl olçfn gelmeslo?. Okul jtnı. 
naetlk bayramında ııt•ddı yer 
bulunmamaktadır. Eler bo be 
dava gelenler 1 O kurut• ça~ı 
rılır11 ıtadı çok kalabalık glJr 
mek lmkloı muhakkaktır. 

5 - Bayanler bUAllcret gtr· 
meli Te 14-15 yıııoa kadar 
olan çocuklar, para ahnmıya· 

rak ııba kmıuna ıerbeıl hıra· 

kılmıladır. Ekeerl maçlarda bo 
çocukların oyunun souuna ka· 
dar bo kapılardı bekledikleri 
n paraları olmadığı için oyan· 
ları seyr.toaelerl lmkAoı olma· 
dıjı gör61mektedlr. TrlbOne 
geçlrllmemek ıartlyle uba kıı· 
mıada klmıeye zsrarları do· 
kanmas. 

6 - Sahanın inzibata bası 

A uopa ıehlrlerlnde oldoğo 

gibi temin edilebilir. hmlr 
ıtadında seylrcllerla 11alm11ıoa 
en mlhlm ıebeplerden biri de 
ıahada ıeylrcl araıında aıabl· 

yetle neHhatln kaybolma1andan 
ileri gelmekte n llle1lyle ge· 
len seylrcller, fena kClfftr ve 
ağlr lakırdılarından hisar ola· 

rak bir dahı 1abaya gelmemekte 
nya Alleelnl getirmemektedir· 
ler. Bonon önGne 111 eekllde 
geçilebilir. 

4, 5 Pollı trlbClnGn her tı · 

rafa nazır bir mnkilnde ıe · 

ylrcl gibi oturup bn gibi ha· 
reketlerde bulanan ıeylrclyl 

hi111t görGrİer, •ıağıda dolatan 
arkıdaıına teıllm ederler n 
bu zat da herklmıe, uhadın 

dıprı çıkarılır. Eminim ki, 
ônGnde nya arka1ında pollı 

bulunan aeabt ıeylrcl arhk 
bağırmıyacıkhr. 

Samimiyetimi gôıönande tu· 
tarak bu lelerin nuarı itibara 
ahnmaıını eaygı ile hağlı bu· 
londugom yüksek merkez n 
Futbol Kurollarıadıa tekrar 
dilerim. 

Vehab Altay 

lundan çekti, a~zını k.ulağ1Da 1 

yaklıetırarık, gayet ynae ıeıle 
blrıeyler anlattı. Bu ınlahlan 
teylerln komlıerl derin bir bay· 
ret içinde bıraktı&• gOrCllGyor· 
do. Ve birden: 

- Fakat.. Dedi. Allahaekına 
bu söyle"dlklulnls hep ciddi 
mi?. Bir tıka deglldlr, degll 
m17.. 

- Kal'iyen tıka değildir, 

tamamlle ciddidir. 
- Odden bGyak bir ı,. 

- Sis direktif lerlme dikkat 
edlnls. 

- TabHI Ve hiç merak et· 
meylah. 

- Ayni sama•da, Valter'tn 
ıUAhını kallanmııı çok sayıf 
bir llatlmıl ' dahilindedir. Artık 
lise 16yll1ecek 16sGm kalmad•. 

Ent. 

- Sona Vu -
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= Akşehir Bankası 
" ..... 

SIHHAT 
Balık Yağı 

iz mir şubesi 
fkinei Kordonda Dona civarındaki kendi biuasmda 

TELEFON• 2363 

Norveçya'nın Halis Mo 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Sü:ıülmilştür. -•• Biricik Satıe Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi N llzhet 
Bertftr}D (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhrı. 

Vadeai&lere % 4 

Mevduat Şartları: ~ ., v•dt:liy~ % s 
Dır Belle vadehıe % 6 faiz verilir. SIHHAT 

ECZANESi --------
Zalalre, izim, incir, pamok, y.pak, •fyoa n•lre tomlayoncaloğu yapılır. M•llar gelcll-

ıt•de •hlplertne en mtlıald eeraltle •nnı werlllr. 

Cnlnnltede Dftçent, 
(Manin Profeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Butalara beqdD ôgledea 
IODn bakar. 

fatikW cadde1i No. 99 
Aabn aputmaaı 2 iDei ut 

Telpaf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

Muallim Dr. 

A. Hultisi Alataş 
iç Hutahklan Doktora 

Şamh ıokaıı No. 20 

V. N. 

W. F. H. VANDER
ZEE & CO. 

DEUTSCHE LEV ANJE LINIE 
"SOFlA,. moı3rtl h11len il· 

mınımısda olup Ann111 Rot· 
terdam, Bamburg ve Bıemen 

için Jlk •lm•ktadır. 
"AMSEL11 •apara halen il 

manımıada olup Aann, Rot· 
terdam, Bamburg ve Bremrn 
lcla y6k •lm•ktadır. 

.. AVOLA.11 ftpara 2 ncl tet
rlnde bekleniyor, B•mbarg, 
Bremea •e ADHre'ten yak Ç•· 
kuaeaktır. 

"MANAU .. mot3rl 11 2 et 
tepiode beklealyor, 15 2 et 
teorine k•dar "Anvere, Roller 
dam, 9amborg Ye Bremen için 
yak alacıktar. 

.. MACEDONİA"' •apara 52 
2 el ıeırlnde bekleniyor, SO 
2 el teorine k•dar AaYtn, Rot 
terdam, Baoıburg Ye Bremea 
lçla 76k •lacakbr. 
AMFRIKAN ExPOT Lf NES 

NEVYORK 

Olivier ve Şore
kisı Limited Va

pur Acentası 
Cendell Baa, Blrlacl Kordoa 

Tel. 24'.3 
Tbe Elhlrman Uaee Ltd. 
Unrpool Battu 
"0PORTO" nparu limanı 

mıad• olup Ltnrpol Ye S••D· 
ee•daa tıbllyede bolanmaktatlır. 

"BULCARIAN,. Hpara 18 
,on teerlade gelip 20 IOD lef· 

rlne kadar Unrpol H Glalko• 
için yok alacaktır. 

"ROUMEUAN,, npura lkla 
el teırlnln eonanda beklealp 
LIHrpol 'M SHme•'daa yflk 
tıbllye edecektir. 

Londra Bauı: 
11lBULGARIAN., ••para 18 

eon tqrlnde Londn Ye Bul 
gelip labUJede ltalallaeakbr. 

UOPORTO., ••para tik ki 
naa lptlduaada d6alp Loadn 
Ye Bal ivin ylk acamkbr. 

THE CENERAAL STEAll 
.NA VIGATION Co. Lad. 

Bol ışıklı·· az sarfiyatlı ve uzun 

ömtlrJft METALLUM lftmba-
larıoı tercihen her satıcıdan 

mutlaka arayınız 

~.,iatlerde Tenzilat 

ı\tehmed Tevfik 
Elektlrlk, telelon malzeme depoaa Ye 

Slemeaı fabrlbları m0me891lt 

P~,ıemalcılar 77 • 79 Telefon 3.J32 

Doktor 

A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve balatık, ullın hatalıklar 

mfltehauuı 

Bumahane latufoaa bqumdaki dibek IObk bapada SO •yı· 
h eY Ye maayenelwıeeinde .Uah uaa 8 du ak ...... t 6 a kadar 
Jautalanm kabul eder. 

lıllneul .a.n ~ J•pılm1aı lbımgelen Mir tahlilAt •e 
mikıoekoplk maayeneleri ~ftınmli ...,._,, .. yapdmMUUı ceYu g6-
rllm PaOmotonb maayflD4lli•Df'lbıde Maalau•aa ,...ı.r. 

Telefon: 4116 

Dr. Zekii Tarakçı 
Merkez hataoesi Dahiliye Matehassııı 
lkıael Beyler eokaıı Tlrk mluyetle llloaa lullallade 

aomua '5. Butalannı Gtleden toDr• IS den 18 e kadar 
kabal eder. TELEF.ON : 8806 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
&OYAL NliBLüfDAls KUMPANYASI 

..OBERON,. .apara 8 Wael ZEGLUGA POISKA S. A. 
tetrlade gelip yakini botak· "SARMACJ A" Y8paro 26 
tıkla aoma 14 2 inci tetdoe 2 IDcl tepiade beklenmekte 
Rotterum, Amlaerdam Ye Bam- olup (Doira) AllHn, Ye Gdy· 
barg llmaluı için yftk •la· nlya h•reket edecektir. 
e11itır. ~ERVlCE MARITIM. ROUMAIN 

Muhtelif mevkile e ihaleleri yapıla 
88ker ilAnlan • 

Bayramiç •ılurl Sa. Al. Ko. dan: 
1 - TGmeuln bayramlç garolıono civarında boluaan lut•• 

lhtlyıcı o1an 209 ton on on kapalı sarf la abnaca&ı ~ 
kınd• lurdumıya konulup yc•ml lhaleılade talibi 
•erdiği flıt bedeli muhammin Ye rayice gôrc 
ıek göraldGğftnden ihale edilmediği. 

2 - Beher klloıona biçilen eder l 4 kurut 50 ıantlm 1 

21. 11 935 tarih 1aat oodörtte bayramlç tlmen Sa. " 
Ko. bfoHınd• yıpılır•I•· 

3 Uo enafı bir enelce llto edilen onun eenlll 
fınm aynidir. 

4 Tallplerln 2490 No. la kanonun 2, 3 lael mıddclerlll' 
göre lıtenllen nulkle monkkat temln•t (222:1) Ilı• ~ 
hınk mektubunun komlııyoaamuza •ermeleri. 1719 19:! 

Kışlada MOs. Mev. satın alma komisy& 
nonda ihaleleri yapılacak ilAnlar 

MCletahkem Mv. eat. al ko. nandan: 
Miktarı Tabmlu edilen Beher klloeonon Tem!nıh m•· 

mecmu tatarı tahmin edilen f lali nkkıte akoet' 

Klloıa Lira Kr. Kr. Sı. Lir• Kr. 

219000 29565 00 13 50 2218 00 

200000 27000 00 13 50 2025 00 

ssoooo 68900 00 la 00 4695 00 

208200 28107 00 13 50 •109 00 
ihale tarihi gln Ye ••il 

28 ikinci teırla.985 pertembe glnO ea•t 15 80 d• 
28 N M M N C M ~6 30 d• 
28 " c .. .. .. .. 15 30 d• 
28 " .. .. .. .. " 15 30 da 

1 lımfr Met. M •· kııaatının dara kıt'• ıartn•me ile lf"_ 
ayrı kıpah sarf la mlaabı•da bolon•n yak•nda ,"1' 
ve miktarı ya1dı d3rt kalem an ihtiyacın• l•llp çı~ 

· f'adan •7rı •yrı paaarlık ıoretlle ıatıa alın•eak.tar. 
2 - ihaleleri hlulanada yazıla gla Ye eaatlarda Izmirde W 

lada Mıı. M •· ıatın •im• komlıyononu J•pıl•caklll• 
3 - Şarta•melerl b~rgln komllyond• ıGrlleblUr. 
' - lıteklller ticaret oda11nda k•yıtb olduklmoa dair •-"" 

gGatermek mecburiyetindedirler. 
5 - Ekdhmlye lıtlrak edecekler 2490 eayıla utırn1a Y• ,j• 

ılhme kanonoaan iki Ye lçlDcl m•ddalerlnde ye _.
nameıinde ya1ıh •eılkalara Ye temln•tı maHkkate ,,-. 
busladle birlikte ihale 1aadnden enel komlıyonda il" 

3790~ 

Izmir Vakıflar DirektörlOğOnde 
llleaı meydanında 26 No. la Ye eenellk klraa 150 liri ~ 

alla edllea dlkktala lbeanlye camii •llıada 36 lln kiralı ~ 
No. b dik.kan on gln için artırm•y• çıkanlmıtbr. lbalell 1"f 
11 935 ıab gtlnl IHt l' dedir lıteklllerla mlrac•atlan • 

3730 17 22 Z6 
"ExCELSIOR11 ••puro halen 

llmanımıada olup Nevyoık için 
yak almaktadır. 

"PETREI,., npara 19 1011 

teırlade geUp 21 ıon teırlae 
kadar Londr• için y4k ala· 
caktır. 

11GANYMEDDES,. npora 8 uouROSTOR,. Yapora 20 2 ------------------------
!el teırlııde ıellp 14 2 inci inci tetrlne gelip ytlklal •hll· 

"ExMINSTER,, Hpuro 12 
2 el teerlnde bekleniyor, Nn· 
york için ylk •lacaktır. 

ExERMONT •apanı 18 2 el 
tetrfade bekleniyor, Nnyork 
lçla ylk •lacaktır. 

ExARCB,. Yıporo 30 2 et 
l8fr1Dde bekleniyor. Neıyork 
ivin ylk •ı.caktır. 

,,E:ı:ECUTIVE,, .. para IS 
8 el kbaada bekleniyor, Ne•· 
york için ylk •laeakıır. 

"ExlWNA,. ••para 31 8 el 
kbonda bekleniyor, NoYyork 
lçla ylk alacakı11. 

SERViCE DlBECT iM UBt. 
EN TUN& BAn'I 

"ALleA • npva hilen 11 
mam..._ olap Beograd, No 
•llM, &amuao, Badapeıte, 

&r.llıl••• ye Vlyama için yak 
ahlcakbr. 
ARMEMENT DPPE • ANVES 

.. ESPAG~E,. npara 5 ikin· 
el tetrlade bekleniyor, An.en 
Direkt lçla yak •l•caktu. 

Not: Vlrad tadhled Ye n 
puluaaMlmlıdM•W.~ 
ledalml del'ılkllklerden mee ol 
llyet kabul Mlbae•. 

ARMEMENl' B. SCBULDT 
BAMBUG 

.. BANSBUR<; 11 •apara 8 
ikinci tefrlnde bekleniyor, Aa· 
Yen, Rotterdam .e BambNg 
IQln yit llaeaktır. 

DEN NORSltB MIDDEL
BA VSLINJE (A S. D S. 

SPANSltELINJEN) 
osw 

"3AN ASEROS,. mot6rl 21 
ikinci tetılnde beileal7or, Dan· 
kerk n Dlppe için yit •la· 
caktar. 

JOBNSTON V ARltEN 
LlNES LIVERPOL 

"QUERNMORE,. ••para • 
lklacl tetrlade ••klalyor, LI· 
Yerpol H b•enleD Jlk ÇID• 

np Baıp1, Kllaeaoe, Gal ç Ye 

Br.tl• lçla yak •l•caktar. 

AnYer11 Rotterdam, &mıterdam yeden sonra K3tteace, Solln•, 
Ye Bambarg Umanları lçla Gıl•ı ve Hrlyla Hmanlmrı lçia 
ylk .Smcaktır. 7Clk •lacakı.r. 

11
ULYMPB• ,•para IO 1 bae1 "ALIA JUUA., .. ,_. 20 ~ 

teırlnde geDp ylklDI tahlly• lael tetrlnde gelip 21 ·2 lacı 
den eonr• Bargu, Vama 99 teerlnde Malta, ll•nllya, Ce· 
&Gltenee Umulan için yok noH, Ye Banelona bueket 
alaeakbr. edecekdr. 

"CERES., .apara 21 lklacl Yulca n yek kabul eder. 
teplncle ı.Up Jlkad talallye· ilandaki geUı gldlı tarihini 
dea eoara 20 2 lacl teerlade le DHloalardakl deAttlklikler· 
Aanrı, Rot'9rüm, Amlterdam den acente mee'allyeı bbal 

etmn. 
Ye Buabuı Umulan için yok 
•lacakbr. Futa t•fllltt lota ikinci 
SVINHA ORIENT LINlEN Kcmloa'fla 1Wamll Ye Tahliye 

•FREDENSBORG.. ••para bin• •banda FnaelU 8peno .. ,.r acentalJtıu mene.at 
18·2 inci tetılade gelip yÜI· edllmeıl rica olaaar· 
al tah~yedea IODl8 il· 2 inci Tele. 2004 • 2005 • 2665 
tetrmde llottenlam, Hamhmg, • 
Copeauge, o...t1, Gdyta, Go 8. M I 
teabarg, Ollo Ye hbndlaHya ır akinist ' Anyor 
U....a.n• llaweket edeeektlr. Diplomalı bir meklnllt it 

11GOlLANT11 moaGri 30·2 el •ramakıadır. K.endld Dtsel mo 
teerlnde bekleamekte olup yft. tarlerl Ye bah•rb makineler 
klD6 a.hllyedea eonn R~r· aaerinde de pbım•tbr. lsmlr· 
üm, B•mbarg, Cepeıı118ge, den• b8fk• yerlere de gldeblle· 
Danalg, Gd7ala, ~oteabar~ cektlr. .letiyenlerla lürelume· 
Oılo .e ltk•acllaaYy• llmanlan mise mtlrMUlları. 
•• hareket edecektir. 
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MDlhakatta Anadolu: 

Alaşehir' de Yol işleri 

Ne Haldedir? 
t 

Doluiar·köytınde canlılık. Parti kon
greler! ve Yeni Hokômet Konağı. 
Alııebir, (ôael) - Yangın· 

dın ıoora arayın yıpbrdığı 

pl&oda bGluımet konaAı için 
ıyrılın yerde binanın yapılma 

b111rlığına b11lınmı111r. Top· 
rığın dGaelallmeılne onbet gOD· 
dar çılııılmaktıdır. Y ıpı yı, te· 
melıtmı tılne yıkında baılını· 

caktır. K.lrf'ç, tıı, tuğla dGsene 
kon mut gibidir. 

Gelen pın ile temel n bl· 
rlncl kıtın dıvtr puçalırı ya· 
pılıcektır. Gınlt bir bulur htl 
ktımet dahelerlni içine alacık· 

tır. Adliye dafrelert de bu çeue 
içinde ıynlın ôsel yerde yapı· 
Jır.aktır. Bunun için de para 
lıtenmlıtlr. · 

Bu blnaler her ne kıdar 

ıehrln timdi ilerlemekte olduau 
bölgenin tere yaaClnde lıe de 
devlet blnal1rının yıpıları ta· 
lllamlındıktın aonra buraıının 

de eehre INıka bir deler •ere· 
ceıı ılmdlden belli olmakııdır. 
Parıi kongreleri: 

Pertl oe1k kongrelert hafla· 
lllıttır. Ocakla1dıkf genç arka 
dıılar dnrlmla hıaını nrdlk · 
lerl konferanıludı gôttermek· 
tedlrler. llgtll konuımıl.r, kH· 
tılıUı daroımalarla tona eren 
ocak kongrelerinin Alıeehlr için 
de fıydılı olacağı muhakkaktır. 
Yoli,leri: 

Amelel mlkellefe ile ıçıl· 

•dta olan Alııeblr, Etme yo· 
la bagllnlerde aoaa erecekılr. 

Çok dallık yerlerden geçen 
ba yol Gnemlldlr. K.Gyll kar· 
delJ)er yıllık yol borçlaunı bu· 
tada çalı11rak Gdcmlılerdlr 
Ladllerlae de faydaları ol· 
•nqtar. 

Der iki kHa llçebıylarıaı 
te yolan yıpılma11nda gayreti 
'41okanın fen memurların• teb 
tik ederim. 

DelllerkGya; Alıoelılr llçeıl
laln en ileride giden .e bu yol 
dı hıalı c;alı11a, bıgtı balon· 
daıa Sarıg6l aıhlyealnl blle 
geçmlt köylerden hirlaJdlr. Ye· 
Dl puarı açılmııtır, perııembe 
IClnlerl kqralın pıHrd• aht 
terlt çoğalmıttır. 

Daagaa ıokaklar, temb dOk· 
ltular, gaael bir okul blaa111 
laa k6yCl dıhı Uerl gGtlrecek 
tlerlerdendlr. Baıan Kih1a .e 

•&1 yGaeılm karalanan çahı. 
ID111 takdire deler eurlerdendir. 

Alıoeblr - Bılknl okuma 
"' te kGycGlGk tobelerl dan -çıl · 

lbııtır Koral iyeleri aeçllmle 
llr. K.Gyclllk koluna ilçebay 
leıneeddla, okuma kolanı dı 
lDnautm mrkldıılardaa Sdfet· 
llıa baıkaalık yapıcaktır. Varlak 
IGetermelerlal, gençlik lıtekle• 
tlıııe tea elden karplık nrme. 
lerıaı dilerim. 

tula ; - AleJ1e1ıir 
Kaol· Alqeblr yolundaki in· 

llıt heaaz ıona gelmeml11tlr. 
lıı111aıl1r bıtlamıttır. Sekla 
'1lık bir yudı, el.erltll ZI• 

•da ba yolu ıona getirme· 
k Kalı'h yo1cu1Hın yerinde 

•lanmılarına ôa açmııtar. 
1'e .. ılltudlrln bu iti bı11ra · 
1Jıcııını, bagtlnkl bat gôt· 
ten vtılyeılo gôıe batıcaıını 
tt ay enel ba ICltualarda 
._ıttık. ilbay Murad Ger· 
•a'fn altkldar olıotıklanaı 
Dbı~kık ııınıyornz 

K.olı'blar, her yerle · olan 
bığlıntılarını boradan yı · 
parlar. Otomobiller birkaç gCln 
ıonra lıleyemeı hale gelece .. tlr. 
Yolun bosuklogu yalnıı Alaııe· 

hir araıında değildir, ayni H· 

manda Kola'ya yakuı olıa 3 
kilometrelik ıabı dabl bozuktur. 
iki yıldır tıılan çekllmlı olan 
yohı bir ıa enel bitirmek ge· 
rekdr. 

Sıllhll, (Ôsel) - Yeniden 
ıçılmuı karırlıttırılan Balke· 
vlnln blaaııı lııicar edUmlttlr, 
döıenmeıl yıpılmık ıseredlr. 

Oaamazdekl balta lolnde ma· 
vtkkat açılma töreni yapılacak· 

tır. Şiddetli Ye ıClrekll yağmur 

gecedenberl devtm ediyor. Pı· 

zar bu ybden btenlldilf ~lbl 

olmaruıttır. Köyler yıgmorun 
ılddeılnden pasara laememlı

lerdtr. 

Halkın ... ikir 
ve Dilekleri 

Telefon Şirketinden 

Bir ŞikAyet Daha! 
Telefon tlrketl, bir taraftan 

mCleueeenla alacaRt ıelı:ll dtl· 
ıanap lçtlmalınna batlamakla 
beraber dlter tanfıan da etki 
aorlukluına dHam etmektedir. 

Bir karllmlı bise telefon etti 
ve dedi ki: 

- Etimde telefoa•m Hr. 
Ü ıt odalardan birine de bir 
prb takbrmak latecltm. Benden 
1ekla lira istediler, nrdlm. 
Mtğer banan, her aeae dç lira 

)ayrıotı ikinci lı:lra11 nrmıı. Da 
ne demekdr1. . DltGnClyoram: 

Şirketin ugad 1000 (de~ll 

yı) abanul olta Ye mGktle111e 
deposlto panaı olank IH'tln 
ellleer lln alıa11, her 
yıldı tlrkedn k .... ma bir çır· 
pıda elllbln lln giriyor demek· 
tir.. BGyle bir mfte11t.1t, aeklı 

Ur1 petlnen aldığı halde her 
yıl benden auıl olar da iç 
lira lııer, buaı n• de11lnls? 

Kı~llmlsln ıorgusunı şa ce· 
Ylbl Yerdik: 

- Blı, dlyeceglmla• dedik 
ve iti artık hGkdmetlmlıe Ye 
Bıyındırlak: Bakanlıgıaa bırak· 

tık. Oaun dlyece~I ııey lae, 
ıpğı yukarı mah\m olmoıtor: 

Teeleatın ıaıın alınmaaı ve 
ba ıuretle bılkın dlleğlae ea11h 
bir cnıp .erllmeal!.. ' 

Yeni Baş 
Direktör Geldi. 

Şehrimiz lohl111rl1r bıtdlrek· 

&örlftlllne ıteamıt olan Bar11 
inbl1arlH b11dlrektGrl lbnblm 
gelmlt H yeni ödHiae batlı· 

mııt•r. 

Tokat lablsarl11 bıtdlrekıGr· 
llgtlne atanın lamlr yar bat· 
dlrektörCl Htllnl bir ay .aonra 
Tokıt'a gidecek •e Gdnlae 
bıtbyıcıktır. 

Istanbul'a 
Gönderilen Hastalar 

Memleket bıııtanealnd11 tedavi 
ıltıada bulanın akli hıııalu· 

rl.a 12 kltllik bir grob din 
İsmir Y1parlle belediye tara· 
fındaa İıtanbol'a gônderllmlttlr. 
Bakırkay butaneılnde tedaYI 

. rdfl,.cekf,.rdlr. 

ltalya'da Ingilizlere Boykot Mozayeda ile fev
1 Mareşal, 
l Amiral ôldo .. 

İtıınbul, 21 (Ôıel) Mı· 
re11l Glardlno İtalya'dı Torl· 
no'da almlıllr. 

1862 de Doımu,, earkt Afrl· 
ka' da birçok muharebelerde bu. 

lonmoe ve Kıtalı'yı ılmııtır. 

19ll-1912 de Dftrdlncl kolor· 

do kumındını, harbıumumldr 

birinci Ye 25 inci kolordalu 

knmınd•nı Ye 1917 de harbiye 
bakanı olmuttar. 

Amiral Fıbrlçyo da Romı'da 
GlmGıttlr. 

Amiral Fabrlçyo, Vqlagton 
•e Londra denls konferuela· 

rında ltalya'yı temıU etmlt Ye 

ıon amanluda da ltalyı'aın 
Ceoeue deleıelerlndea idi. 

l Rusya'da Terfiler 
Moekovt, 21 ( A.A ) - M. 

Voroıllof ile manini M. To-

kacnıld Kııılordu Erktnı har· 
biye bııkanı M. Egorof, ıl•ırl 

lıpektGrll Budennl -.e UHk 
doğu kumandanı Bloeber Mı· 
re11lhgı terli etmlılerdlr. 

Muğla'da Ekim 
Mu~la, 21 ( A A) - illa her 

yerinde gtls ekhal faaliyetle de· 
Ylm ediyor. Da yıl bnanın 

korak gltmeelnden çlfıçialn ço· 
ğa tohamıaak•lmıt n buna 
dCltlnea tarım bakanı ilimize 
tobomlbk lbılyıcını aormuıtur. 

Soğuklar Başladı 
İıtanbat 21 (ôsel) - Yar 

dan her ıanlanda tlddetll eo 
laklar b.tlamıttır. DtlD SaY11, 
Erıaram H Toıya'ya kar Y•i· 
mıttır. 

Çırçır Topu 
Aabrı, 21 ( &.A) - Tlrk· 

oflaten blldlrllmlttlr: Çırvır 

febrlbluına bir mıktar çırçır 
topa ltballae me .. de edile· 

cekdr. İlglll fabrikaların 15 
gtln içinde ekoaoml bak .. 1ı . 

ııa8- ba1iür.D.11ri-ıhımdır. eii 
umandan aonra baıYaranlann 

lcltleklerl kıbal edllmlyeeebjr 

Bir San 'atkir GOnll 
lııtanbul 21 (Ösel) - Ma· 

ılklılnu Fımll San San'ın yQ~ 
-;aöctileDeı-dnriyeaı Roma'da
a•ee'tt edllmlt H Fnaııa ıef iri 

M. Şımbron ile Roma'Dın en 
ylkaek znatı ba meruJmde 
hazır buluamuetur. 

Londra, 21 (A.A) - Kıhl 

reden bildiriliyor: Mııır mil· 
llyeıpenerlrrlnla mGfrld cenahı 
olan Vıtant gruba bngGn İı 
kenderlye açıklarında bıılıya · 

etık olaa lagllls mıaeual1rı 
dolayıılle boykotaj ilin etmlt 
lerdlr. 

Tflrkiye ·Iran· Irak 
lııınbol, 21 (ôsel) - Tıh· 

ran'dan bildiriliyor: 
lraa bClkt\metl, lıın ·Terkiye 

Ye Ir1k ademlteca•lı misakını 
lttlrak etmlttlr. 

Yerinde Hir TeşekkOr 
Orta ôğrealmh:I gademek 

bere batkı il H ilçelerden iz. 
mlr'e gelerek borada yatıcak 

•e barınacık yerleri olmıyın 

yok.ol kıı talebenin barındı · 

rılmHı için yClkıek~ p1rtlmlaln 

koromalarlle ıçılaa K.ıı Llıeııl 

Talebe yordun• gerçekten ô•G· 

aeblleceğlmla tekilde uglam Ye 

yerli dôkme aobalu yıpm•i• 

bata11n •e yerll un'atlardı 

birçok Gnemll bıtarımlar gGıı 

teren İttanbal'da Haliç Kara
•Aaç'ta Zlmreaade A. Ş.klr 

Tlrk Barb Ye ••'atlar fahri· 
k11>; iki dGkme blyClk ıoba 

armatın etmek ıaretlle yurd· 
ıeHtlllfnl gGıtermlt olduıan 

daa kendilerine ltba yok.ol 
~ukl.r adına teııekklr etmeli 

alnal bir Gdn ve bir boro 
bilir, ba tetekklrClmllaln ylk· 

1t1k gıaelenlıle doyarnlmuını 

HJlilınmasla dlledı. 
lımlr Kıı lf ıealnden ye 
tloealer kumla bıtk•aı 

Baydar C.adanlar 

URA 

20000 
1 ikramiye 25000 
1 
1 
1 
2 
4 

30 
60 

100 
600 
500 
600 

.. 

.. (2000) 
M (1000) 
M (500) 
.. (160) 
.. (100) 
.. (50) 
.. (30) 

(20) 

15000 
12000 
10000 
4000 
4000 

15000 
9000 

10000 
26000 
15000 
12000 

Deniz Levazım Satınalma Komis· 
yonundan: 
Tıbmla bedeli 26268 lln 97 karaı olıa 67935 kilo ııg1r. 

6000 kilo koyun, 12171 kllo:kuıa eti 9 ·blrlncl kloun.935 la· 
rlblae raııtbyan pıaarteal] gtntl aat 14 de Ka11mpa11d• denla 

9mıtba111 kar111ındakl komlıyon bln11lada kapılı sarf uıulG ile 
eblltmeye konacaktır. Koyun etinin tahmin edilen l lab 34, ıı· 
ğır etinin 29 Ye koıo etinin . 4.0 karuıtor.lıteklller bergCln komla· 

. ;c>nd;-;,n;m;;ı-8aübuuei""- ff"T st-küiöt;mreiı:918biifiier:
Manklaı teminat 1970 Ura 17 kurottor.} Ekılltmlye glrecekle· 

; rin teklif mektuplarlle kıaaDI belgelerini~ mÜjyen ~ .. u;;-blr 
1111 eYel k_omlıyon relıll~ne vermeleri. 7260 8783 22 27 2 7 

iz mir Def terdurlığından: 
Defterdarlık denlrlle maliye tahıll ıobelerl için toı Ye kırık· 

...... olarak on hin kile meee kômClrll puarlıkla alınacaktır. Taüp 
olanların ba ~ ayıa yirmi beılnel puarted gClatl 11aı oablrde 
defterdarhla mClncaaı~eylemelaıl. 3789 

lzmir ithalat Gomroğo Modorlo
ğOnden: 

K. G. Etyaaın cimi Teablt No. 
143 K.eellmlt yııı kAAıdı 272 

Yukarıda yızılı etya 27,11,935 inci çar11mba glntl uat 14 le 
açık arthrmı ıoretlle dıhHe 11tılacığından lılne gelenleri• lthı· 
IAı glmrtlp 11111 koaıl91onua mlnnaıluı Uta olanar. 3680 _. 

kalade hoyok satış 
24 ikinci teorin pazar gGaCl 

eabıbleyla aaıt onda bııturak 

cıddeıl çivici hamamı k11e•ıııa · 

da mGfttl eokl&ıada 25 nam•· 
ralı yemlıçl beylerin bGyGk 
konağında doktor operator bıy 
ııhıılne alt em11U gGrllmemlt 
fevkaltde Ulkıı 11rlf n nıdlde 

mobllyeler mbıyeile ıuretlle 

ıatılıcıktır. F11n111 mamulAtın· 

dan 22 ayar allan yıldızlı em· 
1all gôrGlmemlı jardlnyer Ye 

modern Yltrlall mıan bafe •e 
kaadora bGfeıl, mıoa kristal 
camlı Yltrln, lnglllz mımulthn· 
dan llı:lter lı:lolllk bron11 keeme 
iki direkli karyolal1r n elbfn 
likler, modern iki aynalı ttl· 
fonyarab dolap n Clç ıynılı 

1ı ıovaletl, komldlaolıı, klçlk 
e lluayere, kadifeli jealonk, in· 
gilla mımulAtından zarif çocuk 
karyol111, •lyıaa mamalAtından 
ıltın mekik fıbrllı:uınıa ipekli 
kamaıand11n moadaı kanepe 
tıkımı, ayal talı:ımın orta mı· 
•ılarlle camlı aıgara muıluı, 

gayet ıılı: •e 11rlf poker maıaıı 
maun parn•a, nropa lıkemle· 
lerl, nadide lıketlç ıynılı dolap 
tuHlet, iki k11yol111 Ye iki 
komldlnol1rı, tlfunyaralı dolıp, 

orta muuı, eezlonlı:u Ye koltok 
n aandılyelerl, 3 aynalı temılye· 
IJkler, aalamıadırı, Ye madeni 
ıobaler, lnglllı mımnl&tıa· 

dan 105 ve 90 11otlmlf iki 
direkli n kıta karyolalar, krlı· 
tal camlı demir komldlnolar. 
cetlı tuHletU komldloolar, 
bir •e llı:I klılllk kırk kadar 
pamuk yıtaklır •e 60 kıdar 
yln battaniyeler n mtlteıddlt 

clblallkler, brona ıebpalar, dGrı 
odalardalı:I ılyahh beyaıh petl· 
kara, ıemlnll tabtla mu11mba· 
tarı, dGrt adet maraken kana· 
pe, gaytt ıık n ıarlt ımerlkan 

modelli yasıhıae, maralı:en 

dGaerll koltuk, l&ke kClçllı: 

yıaıhaae Ye dlJnerll koltağa, 

nropa mamalttından he11ran 
eeslonk, fnkaltde nadide me· 
lekll jırdlager, ya~h boya tab· 
lolar, huapıı eobaaı, krlatal 
cımlı iki Ye iç katlı bet adet 
etajer, mClteaddlt elekıirlk ıYI · 

aelerl Ye akitleri, madeni Ye 
çamdan mamul mlteaddlt peı · 

klrlllı:, poraelen mtlceddet 
ayaklı IHabolar ve mftteaddh 
11cak n aoğok ıu muıluklırı, 

ylDkera fabrllı:aıııaın otomatik 
alık termnılfon, bakır gılva 

nlall bClyak ıermoılfoa •e bıa . 

yoıu, ruı ıemaverl, poraelea 
tabak takımları, krlııal sGrahl · 
ler, anupa mumolttandıa alAt · 
cerablye dolabı Ye olkelAjh 
blyGk dGrt etrlfı n raf lan 
krlııtal camlı Aitti cerahlye do 
labı, gG11 kalık, borun, boğaz, 
beYllye, kadın h111tahkları do· 
ğum H 11lre ameliyatı cerahl· 
yelerl yıpıa mateaddlt alAt Ye 
amellyıt mualıra, buktll ye 

malzemel ltlccarlye için bakır 
n alkelAjlı mtlteaddlt turum· 
mel, mlteaddit cam kıpılan 
n clıHr ayoalan, bılı:ır ten· 
cereler n kaY1aoılar, mltead· 
dit çiçekler n 11kıalır, yedi 
milim kalıah~ında 210 - 115 
ıantlm blytlklağClade kıriııal 
blylk camlar, mlteaddlt keten 
ve eıamla perdeler, baYI gaalle 
kaynar Ytlaken fabrlkuının 

mGoeddet bGytlk termaılfoo, 

lııparta1 GördGı halı n aecca· 
deleri H aalr birçok etyıya ne· 
fite mtlllyede ıaredle ıaıılı· 

cıktır. 

Saııt petlndlr, fınatı lı:ıçır· 

mayınıı. 

Tırk ma11yede uloau mü· 

dClrlyetl telefon No. 2798 

Devlet 
Demiryolları 

Mobammeu ıenellk kira be· 
deli 120 lira olıa Alıınetık'tı 

Birlaclkordooda eılı:I itfaiye 
karıı11ndakl 12 kıpn No. lo 
beraka kah••hıae H ôaGadelı:I 

bıhoe 2. 12.935 tarihinde 111t 
15 de ıçık arttırma aıullle la· 
mlrde-Alıancakt9a 8 inci lıletme 
komleyonondı kiraya nrlle· 
cektlr. 

İıteklllerln 9 lira moHkkat 
teminat nrmelerl ve lıe gir· 
meğe lı:ıaanl bir mıallerl ha· 
luumadıgıa• dair beyınaıme· 

lerle ayal gtla ve 11at11 ko· 
mlıyon• mGracııtları ltıımdtr. 

Şartnameler Al1ancakt'ı 8 inci 
lıletme komlııyonondaa par11ıs 

ılınır. 16.22 3714 

lımlr 2 lacl le. M. dan: 
bmlr'de karıntinı mıhalleal 

demir ıobgındı 14 ııyılı nde 
lkea timdi nerede olduğa bl· 
llnmlyen duhaal Hde bGeeyln 
bClıntl bey, emltk ve eytam 
bıakaıı lzmlr ta betine borcu· 
auı olıa 1'15 bin darıylı 

onbet tlrk l1111ındın dolayı 

bankaya ipotekli lımlrd" mem· 
dahiye mıballeal klreçllkayı 

ıoklğı 12, 14, 16 No. la iç 
bıp bınenlae cem'ın ~280 Da· 
marala kanan blklmlerlne gG · 
re yeminli iç ehllYUkuf tan• 
tından T. L. (2!l00) kıymet 

takdir edildlgl icra Ye il lh ka · 
naaunan 103 Clacl maddealne 
tedllı:an ll&nen ihbar H tebli4 
olunur. Doıya No. 33 2209' 

lamlr 2 inci icra m. 
bmfrde hırdat1tçılardı 12 14 

numırah mag111ada mukim 
iken timdi nere de oldata 
bilinmlyen Abdarnhmaa sade 

Hlteyla tarafına 
Emltk Ye eytam bankau 

lsmlt tobeııioe borcunu• olın 

1822,58 cbln aekla yCla yirmi 
iki 58 00 Tlrk Ura1ıadan do· 
layı bınkayı ipotekli llmlrde 
Mabmudtye cadde1I eski h.hk 
pHarı cedld 18 .No. h mığ .. ı· 
n ızı 2280 numırah lı:anoa 

hGkClmlerlne gôre yeminli Go 
ehli •akuf tırafındın 900 T.L 
kıymet takdir edlldlgl len •e 
lf IAt kınununaa ı 03 anca 
maddeılne ted ikin lltnen teb· 
lig olunur. 1224 289 

bıyıadır ıulh hukuk b&lı:lm · 

liginden: 
Bıyındırıa bıyıklar mahalle· 

ıladen gelemeryell yakup karııı 
ıyoe n o~lu adem tarafların· 

dın mGddelıl~yb bacı betlr 
mıbılleılnden mebmed oghı 

b11an .e dlger 11 rClfektıı ile 
maıterelı:en Te 11yıan taearruf 
eyledikleri bayıadmn yaeuf la 
kôylntln keeerll me•kllnde 
kain 9ô0 adet ıeydn ıgıÇları · 
nın takılm ve toyuun IHletl 
hakkında açılın duı O.ıerlne 

maddelaleyh mehmed oğla hı· 

ıaoın lkametgAhı meçhul bu · 
lunma11ndan Utaen yapılın 

tebUgıt Gaerlne gıyabında ya
pılın muhakemede mlddeıblb 
zeytin ı~açlarıaıa mahallinde 
eblltukuf marifetli• takelmloe 
kırar verllmlt Ye mıhıllcn yı· 

pılıa takılmde çekilen kara 
nedceılnde Clç numaralı hl111e 
11rkan ye garben Ye cenoben 
hluedarl1rdın moaa otla Ali 
tlm•lea hlı1edarlardan necip 
oğlu ram111n aeytlalerlle mab· 
dut 'O seytln ıgıcı mebmed 
oğla hatanı ayrılaııı Ye dlAer 
hiuedarların hlPıelerl tle ha· 
dullandmlmık ıuretlle taktim 
ecltlmlt olmıklı gıyıbea yapı· 

lan lıba takeimde bir haf ta 

ıırfındı ldr11 edilmek bere 
llb olunur. 3711 ,, • 



.. 

• 

r ' Yirmi beşinci yıl 

No. 6379 

CUMA 
22 

r 

• 

Karadeniz' de 
Şiddetli Fırtınalar Var,Kanarya 

Vapuru Battı . . ,. 
ID 

• 
arı u 

ipi m ti 
ti i Sn G r 
üda~--,lede B 

ı. 

y 
. . . . . ... . -

Vaziyetten Çin'liler Derhal istifade Ettiler. Japonya Siyasal 
ihtilatlar Zuhurundan Korkarak Bu ilanı . Geri Bırakmıştır. 

Yevyor I• limanından bir görünüş 

Blz dış slyHıı üzerlode ka - logtltere hükumeti son ha Çio Comhurfyetloln llı\oınsn 
rac vnlrken hissiyatımıza ka· dleeler müoasebetlle diploma tehiri Japon Dış Bakanhğıoın 

pılmamalı ve uluson menfea· 1ik mQdahalede bulunacağına arernlunl lbtllAtlar zuhurundan 

tini gôzönfiode tutmalıyız. Çinin dair mOet • şara hiçbir teminat korkmaaından tlerl gelmekte· 

zavallı bir ulus olduğunu in vermemiştir. ÇQnkd İngiltere, dtr. Bo gibi ihtilatlar zohor 

kar edemeyiz., fakat Çtn'jo za bu gibi mtldahatelerden bir ettiği takdirde Kuzey Çtn oto· 
Bir Çin askeri vallılığını gene )(eodlode ara· falde bHıl. olamıyacağı kanaa · rltelerlyle Kooaog Toong or· 

letınbul, 21 (özel) - Roy· malldır. lokılı\b henftz tama· tlndedlr. doıu arıeındakl gôrOşmeler ya· 
ter Ajaıuıı bildiriyor: Çfn gene · mile de~lf; .lnemeo dahi haı İstanbul ~l (özel) - Pekin · vaşlamış olacaktır. Çtoll'Jer bu 

rall Çan Kıy Çok beyanatında medllemcmfıtlr. den verilen bir haberde; el malt a rantajdan derhal istifade et · 
demhtlr kt: 1 L atan bol 21 (özel) - Lon· Çin muhtariyetinin llAoının mlolerdlr. Tientlsln n Pt -.in - Bogftnkil dftşmanlarımı 
zıa yırın da dostlarımız olması dradan haber verlllyor: Çio geri brakılmın, jıpon dış ha· garnizonları Soong Cheyooan'ıo 
gayri mftmkftn değlldlr. H4kl bayo.k elçiliği m4steşar1, flrl · kanlığının arsauloHl lbıllı'itlar· rakibi ve Chan Toung llbayı 
mlyetlmlı:ln çiğnenmemesi şar tın ya d•ş bakanlığına gelerek dan çekinmesinden Heri gel bulunan Haofoucboo · relellğl 

tUe areıuloeal mfina&t-bat ara · oıak Şarktaki durum ftzerlnde dlgl bildirilmektedir. kabul boeoeooda gittikçe artan 

raftan da Bopel Ilbayı Peklo'e 
seyabatlof tehir eniği gibi So 

ocbeyooao'ıo maiyetindeki za· 

bltler rfe bu h11susto teredılüt 

izhar etmişlerdir. 

I •taobul, 21 (özel) - Tok 

yo'dnı b\ldirtllyor: 

Şimali Çin muhtariyetin ita 

nıoın ~eri bırakılması hakkında 

Sü Bakanlığı erkaoıodan hlrl 

demiştir ki: 

- Ş ı ındlkl zorluklara rağ· 

men mııhtarıy .. cln llı\oı mevzuu· 

bubi değilJlr. Bu h Çln9 ID 
debili bir mf's'eleııl olıfoğnodao 

biz btç tıfr , eçt•lle m0cleha1fde 

buloornmyacağız. 

letanbol, 2 l (Özel) - Jıı· 
pon'Jarla Çin arasıo1Ja şimali~ 

Çin mes'eleelodeo dolayı ne 

bAdleeler zohnr edeceği henilz 

maldan d.-ğildfr. Mareşal Şan 

Kay Şek, dıfmı mutedil görftn · 
mekte •e işi alevlendirmekten 

daima çekinmektedir. 

Son gelen haberlere g6re has 

tanede bolonan Çtn du~ lolerl 
bakaDI (Ôıen·Çeçl Ono) iettfaya 

karu vermiştir. 

Çin meb'u&1u meclisi, Japon· 

ya'ya kareı tlddetll dnranm•ğ• 
karar vermlo boloooyor. 

Çin generallerinden Şan Kay Çek 
Londra'dın haber verildiğine 

g6re, şimali Çfn mohtarlyed 

akim hlmıe eayılabutr. . Ayol 
kayoalı:lardao gelen malumat, 

Amerika ile İoglltere'nln, uzak 

şark hAdleelerloden dolayı J a 

ponya'ya karo• birlikte hıreket 

edeceklerini g6elermektedlr. 

•m~am-•z-li•z•ım•d~ır~. ~-~---~g~ör~a~ş~m~f'~le~r~d~e ~b~u~l~oo~m~o~şl~o~r·~~~~P~e~k~lo~,~2~l~(~A··~A~)~~~K~t~z~~~y ~~b~lr~ta~a~ll~G~I ~g~ö~st~e~rm~ff~· ~dl~ğ~er~t~··~ SOL~ O AK f K A: 
Resimli Haberler 

llabPş İtalyan harbi 1ıal· 
ya'da büyük bir alaka ile 
taldb edilmektedir. O kadar 

ki, mekteb çocokları blle, 
mek.teb haritaları üzerinde 
aakeri hareketleri taklb et· 
mektedlrler. 

Franea'da Loar şehrinde eski şekltnl mu· 

hafuı etmiş garlb bir eokak. Bo ıokeğın 

evleri kayalar oyularak yapılmıştlr. 

Amerika'nın Dileği 
--·-· Deniz Konferansında Kendi Gemilerinin Ar· 

~4<~/% tırılmasını ·lstiyerek logiltereyi Tenkid Edecek 

Amerika'oın meşhur balet heyeti, Sandlye· 

gov"da LAtln ·Amerfkan dans mahfeli med· 

halinde misafirlerini karışılıyorlar. 

ı:<~) letanbol 2 l (Ôzel) - Parls'teo haber verlllyor: 

'' Loodra deofg konferansı Amerikan delegeleri, logllterô'nfn 

sll4hları artırma programına itiraz edecekler ve Birleşik Amerl· 

ka'nm yeniden yirmi batta barb gemletoe ihtiyacı olduğunu ileri 

&Orecelı:ltrdtr. 

Amerika Londra llllıtrı mucibince 2500 tonluk denizaltı gemi· 

"' lerlol 2000 ton ftzerlnden yapacak ve her denizaltı gemtslodeo 
artacak 500 tonları kruvazör loşııat.na flhe edecekıir . 

• • • 
'1acaristan'daDa Yahudi 
Aleyhtarlığı Başladı 

Istanbul 21 (özel) - Peote'den habar veriliyor: 
Yahudilere karşı yapılmakta olan gösteriler devam etmektedir. 

İki gazete ldarehaneel ıaşlan&0ıştır. Yahudi gazetesi taııyan bir 
kamyon da yakılmıştır. 

• •• 
Filistin'de Haydudluk 

6 Polis Memuru ile 10 Haydud öldü, 
4 Haydud Da Tutuldu. 

lstaobul, 21 (Özel) - Fılletlo'den alınan haberlere göre, bir 

polis möfrezeslle bir baydud çetesi araunda bir müsademe ol· 

muş, 6 polis ve 10 haydod ölmılştftr, ç,.tenln rehıi öllilerlrı 

arasındadır. Ayrıca dört haydod da yakalınmıı ve f'Blr edUmtotlr . 

• • • 
Ingiltere Avam Kamarasında Parti 

Gruhları Vaziyeti Nasıldır? 
lırısobul 2 l (özel) - Avam kamarasında parti gcubfarı fil 

şekildedir: 

Nobel Jıimya mftUfatıoı kaıauıu M. JolJst ve ze•ceel 

Mıdım KQrl'olp llboratunnodı çıhtaılarken 

Franea'd11 vokubolao, fakat büUlo dGoyaca alaka Ue 

Jı.arıılıoıo Stlllıkl rezaleti ıaçluları maznun 11odal7eeind;-::-

MuhafazakAr 380, Ltberal naayonal 232, MlJliyeıperver amele 

8, Milliyetperver 3, MuhaUf leçl 184, Liberal 17, Lold Corc 

liberalleri 4, MQıtıkU lıçl 41 Maetıkll 41 KomQolıt ı dfr • 

' 


