
r 

Çarşamba 
22 

Prens DöGal 

ikinci kı'lnun 1936 lzmir'de hergnn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Sekizinci Edvard Unvan ·ıe In
giltere Kralı Oldu. 

MuSsolini Sulh için Tel{lif Belilİyor. 
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lngıltere l(ralı Beşinci Jorj öldü. Yeri- ittifak ihtimalleri 
• ne Sek.izinci Edvar Tahta Geçti. Müttehid Cephe Yeni Teklif Yapı

IR ~ 
L oma, Kralın ölilmUnihı Siyasi Vaziyette Tesir Yapacağmı Söyliyor. 

yor ve Şartlarını Bildiriyor 

Resmi Mübaşirler Bağırdılar: "Kral ölmUştnr, Yaşasm Kral!" 
Purle 21 (Rıd 

_ yo) - loglllz 

k relı heş\ncl 
Corc dno ak· 
Şam But t ,f>fı 
tlc S11ndergom 
ı;ıa tusunda .{il 

ııınurnr. 

Kral Curc 
umumi harp 
tea dört sene 
ev el 1910 dı 
••bta ı;ıkmıo 
lır. 

~--------------------;-------------------------~ 

Yeni Vcliahtl Prens Dö Jork'tur. tondra rfelgrat Yağınuru Altın· 
dadn·. Cenazesi Kaldırıhrken 70 Atını 1'op Atala(•akur. ÇünkO 

Kral 70 Yaşında idi. Türkiye De Taziyetlerini Bildirınişlir. 
11.ıclanına kar~ı da bütllo loıpa 

ratorloğun sııvgl ve muhıbhe 
tini temin t!lml~tlr. 

Oliim 
0

/ıaberind,,11 lıirnz <'t•el: 

Loodra, 21 (Radyo) - Dün 
gectı sut 21 ,20 de kral he,ıocl 
Corc'un tedavhıi He meegol olan 
doktorlar, kralın sıhhi ahvali 
nf o 1ehımtt kesbettlğlol gfü· Fran11ız er· b 
miişler •e neşrettikleri ir ra kfirı umumi· ı 
porla uK.ralın ölmek Ozert' o · 

yeal, mfite,;ef. do~unu» ilan etmişlerdir. 
fa krııl Corcu Radyolar hu hoberlerf -.er·~ , 

en baynk: bir dlktf'n sonra, İoglhue'de faali· j 
l4"nne1ı dostu yene bulunan bütDn radyolı1r ı 
"

6 
baba ı ye. neerlyıta nlhaytt vermişler ve 

dinci Edvır'ıo ancak kralın eıhıiaıı hakkındaki 
kuıdu~u Fnn nporiırau neşrfçln ı:alıomıtlardır.'-
aıı lnglllz doııt Bo hıber J..ondra'dı şıyl 
luğonu nıu9af. olar olmaz batnn halk Hukfn· 
fıklyetle lda· gam aarayının önGne toplın· 
m • eden bir mışhr. 
vahalyet addet · Umumi bir keder ve elem 
mekte mtıtte. büyilk n kiiçGk. kadan Ye er· 
flktlr. kek hflUln lngtllz'lerlo yftdnde , 

F Yeni kral sekizinci Edvar ı·c annesi kraliçe Muri gôrftlmlkte ldt. 
in .:~011,11ar, ml.Uneffa kralın Mevkii iktidara sıra ile mu· kendlaloe kartı olan samimiyet Saodrgam'da Krahn bOıilo 
,. g h re nln hakiki menıf llnln hafaaak&r, llbenl. leçl putlle· ve merbaıiyetlnl tantanalı bir ailesi efradı bmzır balnamıkta 
e •tmetlnln mohat.zı olda· rlnln geçmesine n~mea, betin· 

::::, •; bdtCln imparatorluk el Jorj lngihere'nln siyasetini ıorette gôıterllmlıtlr. idi. Knllçe Marl, preoı Da 

ılkret~e~t~nkıl&de snlldl~lnl ayni lstllumette muhafazaya r ' 
Kral .. :rler. moGktedir olmoıta. Ingiltere Kralı Beşinci Jorj'un 

111 ti ' amı barpıa, bete· eçen sene 25 inci caloa 

01~11:0;~ nıedenıyetıa ma.ıarıi •ben~at mer .. ımı 1•pı1mı, n Vefatının T orkiye'deki Akisleri 
- Clton imparatorluk halkının 

Ankara, 21 (Özel) - lngiltere ILrah beoinci Jorj'un öUim haberi ltal ı N gelince Dıo bakanlığımızın bayrağı matem alimeti olarak yanya kadar ya, sveç 0İ8SJ03 indirilmi~tir. Dıı bakanlık protokol tefi, tngiliz sefaretine giderek 
hük6metin tcesedrlerini resmen bildirmiıtir. Müteakiben Cumur Bac• D •• c k~nl~ğı baıyneri, ıctarete giderek Atatürk'ün taziyetlerini bildir· 

u o ev a p v erdi. m••".;-ğledea '°"'" n., bokanhk genel •eltrete•i •• baob•hnhk ••m ... 

K - özel ıekreter ayn ayrı f ngiliz eeririni ıiyaretle taziyetlerini asd" il · l 1 areket O 1 m adı gm ı, Yanlı Ş· ::~;::!'1:.':!~.:::·~!~~,,.~ü~.~ .. !':~::::· •. .:::~ .• .,.. gidu•• 

l\.ral Fııarl 

Londra 21 (Radyo) - Roy· 
ıer Ajen@ı Kablre'den ôğrenl· 
yor; loglllz bOkiimetlnio Mı· 

urla btr maahed'! akdi fcln 
mdzıkerelere h1Zır :oıdoğono, 

lngiltz fevkalAde komiaerf, 
kral Fuad, baıbakan Neılml Ye 

Vıf d lideri Nıh111 pat•Y• bil 

dlrmlttfr. 

Kahire 21 (Radyo) - MOt· 
tehfd cephe, 1930 da h11ırlanan 
moahedeye istinaden yeni bir 
teklif yapacaktır. . Yeni teklif 

eudur: 

1 
gaaı. 

Kaphlluyonların il· 

2 - Emniyet dlrektörltlk· 
lerl n memurluklarından İn· 
glllslerl uzaklaetırmak ve ytr 
terine Mııarhları atmık. 

3 - M111rın mOdaf11sına 

kif l gelebilecek bir ordu vfl 
coda getirmek. ıktan teessür duyulduğunu bildirdi 

b Roana 21 (Radyo) - halya - ithamlar reddedilmektedir. No. 

Betlncl Jorj, vellahtına clba· Gal, OGk ve DGee• Kend •ardı. 4 - Mısar'ın milletler ce· 

•tbakınlak genel rekreterl M. tadı; halyan açaklarının kızıl 
So-.ıı;; 1••eç b•Lam .. tlnc .. Ha. h h u• ., ... aç 11taneılnl k11den bomba. 
:~Handı Dolo'dakl İneç kı lamadıkları ve halyan tayyarecl-

ıç haetıneılnln bombardı· lerln kızılhıç ltıretlnln Bıbl'ı 
~anı mtln11ebetlle İtalya hft. ler tarafından harp kaidelerine 

llmellne •erllmlı olan notaya aykm olarak kollanıldı~ı q. 

•h hılyao cnabt not11ını lı mınlardı bile bu lıaretln bo· 
;,eç orta elçiılne nrmlıtlr. laoduğo ytrlerl bombalıma· 

•lyan notHındı; ineç hGku. mığa riayet ettiklerini bildi· 

nın en btlyflk bir lm~arator· y. aloıı Dtlk dö Gloceater ve mi yetine girmeıl. 
luRoıı:o bırakmaktadır. Ve ha· - Sonu 5 inci sahifede - MGttehld «phenln bo e11t · 
··~· .. ·~·~ ...................................................... ~ ............ ~ ......... ~.~·--· ........ ~ ........................... ~ ..... ~ .. 

Habeş'lerin Dileği Kabul Edilmedi 

Habeşistan, Bazı Hükômetlerin Ted· 
birde Tereddüt Ettiklerini Bildiriyor. 

ları kabul edilirse, 9:l0 mua· 
hedeel d e kabul olunıcaktır. 

Bu muahede, Mısır'an mDdıafıt · 

ası hornsunda l nglltere'ye bazı 
mea"ullyetler yDklemekt~dtr. 

Kahire 21 (Radyo) - l 930 
muahedesine göre bir logfllz. 
Mısır ittifakı için ıııOzek~ · 

reye başlanması hakkındaki 

la~illz notası Nuhae pıeaya 

tevdi cdllmletlr. Bunda lnglhe· 
renin müzakereye bızır bulun · 
doğu blldlrllmleılr. 

t\dil Sayar 
lzn1ir H. Muhasebe 
Direktörlilğüudc Kaldı 

/zmir lıusus1 muhasebe miidürü 
Adil Sayar 

lzmlr boauıi mub11ehe direk· 
tôrft Adil 'Sayar'ın Balıkealr 

mCldflrl6ğftne tayin edlldlğ' hak· 
kında bir haber gelmletl. Se· 
vinçle 9ğrendlğlmlze g~re, bG· 
kdmet merkezi, Adil Sayarın 

fımf re geldiği t11lhten bugftae 
kadit elde ettlAI mavaffakıyetl 
göz önflne getirerek gene •il&· 
yetlmlı mfldGrlGğtlnde ibka1ını 
kararla~tırmıo ve keyf lyetl 'fili· 

yete blldlrmlttlr. 
Bu haber, muhltimlzde çok 

iyi bir aklı oyandırmıetır. ÇGn· 
kil Adil Sayar 1zmlr'de v11lfe· 
ılnia bfttCln lcablarını mOdrlk 
bir idareci olarak kr.ndlılnl 
tanıtmıt ve ae-.dlrmiı&lr. Da· 
susi moh11ebe işlerinin latlıa· 
maada ve halkın işlerinin ko· 
Jayhkla ve ınr'atle görCllme· 
sinde Amil olacak btrçok ted. 
birler almıotır. 

VekAletln bu klrarı çok 
lnbeıll ve yerinde olmottor. 
Monffakıyetlnln devamını dile· 
rlı. 

0
metlnln notaeındakt muhtelif rllmektedlr. 

Bombardıman ıır111ında her 
hangi harblerde oldoğo gibi 
atılan bombılardao bir kıımı 

lngiltere 
M. M. Komi-

•• Fakat -diyor. Sonuna Kadar Çarpışacağız. Müdahale Amerika 
Edilmezse Harp Uzun Sürecek Ve ltalyanın Habeşis- -:--_. 

tesi Toplandı. 
Londrı 21 (Radyo) - Ba . 

bakan Bald 1 'I 1 
• D n batkanla~ında 

milis ma..a-ı 
~ aa komlteal toplan. 

hlllııtar. Ba toplantıya muhtelif 
arb d ı ı · 

d • re eri baıkanl1rı Ue 
lf lıl 1 b 

lert er akanlıAının mfttavlr· 
- de lıtlrik etnıiılerdlr. 

Kııılhaç lıaretl bolan1n yer 
lere dtışeblllr. Atılan mermi 
lerden bir hımı İneç K.ısılhaç 

heyetini yaralamııtar. ÇGnkG bu 
heyet 1118• dcıımın hatları ara· 
ıında bolunayordu. Huna Jıal 
yap c;e-.enlerlnln teeııClf etmekte 
oldukları bildirilmektedir. 

Bu nota ile bombardıman 
bidieeı•ne kepanmış n11arile 
bıkıhnaktadır. 

_, 200 l\lılyon 
tanda lliçbir Genişleme Hareketini Tanımıyacagtız. imalat veroisini Mtı· 

~ 

Cennre, 21 ( Radyo ) -
Dan toplanıo onGçler komitesi 
Hıbeılıtan'ın harp mıntıkaıına 
bir t11hklkat heyeti gönderil 
m.,ıi ve flnanıel yHdımda bo· 
lonulmaaı hakkındaki dilekle· 
rint reıldetmlttlr. 

ıoıyeteye bir ::ktub gönder· mık.ta tereddftt eniklerini lıil· kelletlere iade Ediyor. 
mittir. Bu mektob d6n neıre· mlyor değildir . BilhaHa kftçftk Vaşington, 21 (Radyo) -
dllmlttlr. Donda dentllyor ki: deTletlerln lıtlkllllerl mes'ele Menıocat 11nıylt fabrikatörleri 

Habeılıtan bClkt\metl; 11luılar ılnde... IHafından yapılan teoebblı O•e· 
eoıyeteıinden tlkAyet etmiyor, Fıkat Bab4'tl!tın, arazileri rlne olmdlye kad11 tahııll edl· 
bazı hGkdmetlerla halya Ue dtltmandan tahliye edlllnclye len 200 milyon doların Hhlp· 
aramııdak.I lbtll&fa kendllerlof kadar barba azmetmlıtlr. Böyle terine geri nrllmeılnı kıra~: 

Bıbeıllıan ıon defa olarak karıı&ırabllecek ıeclblrler ıl· - Şonu 4üncü aahifede - latlırmııtar. 



ili ili'"' il ili 1111U11 

Köylerimizin kalkınması Gülfilüln TeOyazo HaberrDerl 
may'ın Komutaya Teklif 

Ettiği Kanun Projesi. 
ltalyanlar Suiniyetle HakkımJzda 

Neler Uyduruyorlar! 
Yeni Dünyı 

--·-··~·----Anklra - Çocuk esirgeme 
korumu reisi ve Kırklareli meb 

usu Dr. Foıt Umay kôylfioQo 

genlik acvlyeılnln yakselmest 

için Kamutay• bir kanun tek· 
lif 1 yapmıştı. Teklif şudur: 

Madde 1 - Her vllAyet 
merkezinde, köylerimizin ha· 
yındırhğı, köylalerimlzlo ktUtftr 

eağlık ve soysal işlerini tanzim 

n temin için nllnln reisliği 

altında eağlık n aoys•llık ma. 

dara, maarif madara, ziraat 

mQdftrft, mQbendie te daimi 

encamenden iki dyeden mft· 

rekkep bir yardım heyeti tef· 
kil olanor. Heyetin ikinci reisi 

uğhk ve soysal mddilradar. 

Madde 2 - Yardım beye· 
tloln kaza ve nahiyelerde ılA· 

kadar ldmıelerden mtırekkep 

kolları vardır. Köylerde lbtl· 
yar heyetleri yardım heyetle· 
rlnfn tablf Qyelerldlr. 

Madde 3 - Yardım heyeti 

vl'ayet dahilindeki köylerin 
bayındırlığı ve k6y1Qlerln bilgi 

ınlyeılnl yakselrmekle nıOkel 

leftir. Bu mftkellef lyet şo ıe· 

kilde yıpıhr. 

A • Mekteb yapmak, 

8 · En seki çocuklar au· 
ıundıo seçeceği kız ve erkek 

çocukları talimatı derecesinde 

okutarak bunları köyde mual

lim olarak yıhot köy ltlerlnde 
kullaomık; 

C · Köye temiz ao getirtmek 

D · Koyon bavaeına bozabl· 
lecek ıu blrlldntllerlnl kal· 
dırmık; 

E · Köy içindeki yolları 

'ıpmak, 
F · Koya imece ile a~ıçlı· 

mık, köy civarında ormancık· 

lar •llcode getirmek. 

G • Fakf r gençleri nlendlr· 
mek, 

B · Köylftler için miıtterek 
mıntakı ziraat mektebi yapmak 

1 • Mtıeterek ebe, doktor 

getirtmek, dlaptınıer Ye llAç evi 
ıçmak, 

L · Doğu01 evi açmak, 

M • Mftşterek hamam yıp 

mık, 

N · Köylerde ki meeelı ve 
kendJlerlnl geçlndlremlyecek 
derecede ihtiyar ve 81katlara 

bakım evi açmak, 

O • Köy ve köylQlerlo diğer 

Hğlık ve eoyaal lelerini görmek 

Madde 4 - Y ukarlkl mad· 

delerde gösterilen lıler köyOn 

fhtlyıcına gôre yardım heyeti 

tardıodın aıtaya konur ve 
yaraıaıor. 

Mıdde 5 - Köy pıraelyle 

okutulan çocuklar köydnde ya· 

bod köy ihtiyar heyetlerlnln 

muvafıkatları ile fe b6cayle 
ıoretlyle yıkın bir köyde enaz 

bet ıene oturmağı mecbur

durlar. 

Madde 6 - ÜçüncQ mıd· 

dede gösterilen ltlf'lrl baoarmığı 

karşılık olmak tızere köylerde 

her e• başına bir dônGm (yır 
dım tarlaaı) eldlmt!&I mecbu· 
rldlr. 

Madde 7 - Yardım tarlı· 

sının hazırlanması, eldlmeel 

ve veriminin ıonu ıhnma11 

imece eoretlyle yapılar. 

Madde 8 - Bin döodmden 
fazla arazlel olın çlf tllklerde 

ekilen her ftçyOz dönOme kırı• 
bir donam (yardım tarlaaı) eki· 
lerek verimi yardım heyeti 

emrine verilir. Verimin tuta· 

rını yardım heyeti çlf tllğe ve 

yıhud en yıkın kôy itlerine 
karşı kullındırar. 

Madde 9 - Yardım tarla 
1101 oranın en •erimli tohumu 
atılır. Bunu yardım heyeti belit 
eder. 

Madde 10 - Yardım heye· 
tinin lOzom göreceği nahiye •e 

kaeıba merkeslerlnde de yardım 
tarlaııı usuUl tatbik olunıbllfr. 

Mıdde 11 - Yardım tarla· 
ıının mahııula köy ihtiyar 

heyeti tarafından eatılarak pa· 
raıı köy namını milli bir hın 
kıya yatırılır. 

Mıdde 12 - Y .rdım tar1111ı 

yapmığa elferlılf fulı ar1ılıl 

olmayın kôyler kiracılık, odun· 

caluk, kömftrcQlftk ılbl lelerle 
ev bıııoı bir döaflmGo nrl· 
mini puı olarak köy ihtiyar 
heyetine verirler. 

Madde 13 - Köy halkının 
ekseriyetinin karırlle yardım 

tarlaeı ekmlyerek kendi mab· 
sollerfnden k~yftn nl ıdedJ 

kadar dönftruOn nrlml köy 

!htlyar heyetine verebilirler. 

Bo vf'rf mlo o yerin en verimli 

mlkdarandın olmaaı ıarttır. 

Madde 14 - Yırdım tarlı· 

sıoan totarınıo 00 90 ı köy 

tıterlne 11rfolonur. % 10 yar· 
dım heyetloio iznlle hizmet 
için harcanabilir. 

Madde 15 - Yardım tarlı· 

sının totınoıo köy itlerinden 
batkı bir yere aadı yaeıktır. 

Madde 16 - Yardım tarlae' 

veriminin parası yardım hey· 
etinin kararı ve köy ihtiyar 

heyeti elllc harcanır. Bu para· 
oıo iyi tutulmamaundao yehod 

baıka bir yere harcınm111ındıo 
ve kaybından lhtl yar heyeti 
ayrı ayrı şab110 mee'ol ve 

kendi paralarlle ödem~ğe mec· 
bur tutulurlar. 

Mıdde 17 - Bu kanona 

Gôya, Türkiye, Irak, Iran ve Afganistan Arasındaki 
Anlaşma lngiltere için işler Açacakmış 

lıtınbul, 21 (Ôıel) - hılyanlara göre, TBrklye, Irak, lran ve Afgınlıtın araıında yapılan 
anlııma, İngiltere için mflblm mea'eleler çıkarıcakmıı. Romadın verilen bo hıberlerln, aolnfyetle 

yazıldığı ıftpheılzdlr. Anupı ılyıaal mehdili de bn gtbl haberlerin ne mıkaatla yazıldığını anla 

mııtır. Hftkumetlmfı ve alAkadar devlecler; bo gibi neırfyıtın hiçbir teelr yapmıytca~ıoa ve çftnkü 

mevzuu baheolın aolaomının, hlçblt dnlet aleyhine olmayıp, tımımeo Uloılar kurumooı uygun 
olduğunu lAzımgelenlere blldfrmlotlr. 

~--------------------.. ----------------------
Mareşal Badoglio'nu11 Hazırladığı 

Büyük Taarruz Başladı Mı ? 
Italyan Kaynakları, Temhiyen Cephesinde Tayyare 

Ve Top Faaliyetinden Bahsediyorlar. 
Parlı, 21 (A.A) - hıly1n kaynaklarından gelen ıon baberl«-re göre, Bıdogllo'oun hazırladığı 

bayak taarruzun baoladığı bildlrlllyor. Ulğer b1Zı haberler de t11rro1.un yakın olduğunu btldlrlyor. 

Maabazı, gtne İtalyan kaynaklarındaiı blldlrlldlğloe nazaran, Temblyeo cepheılnde lt•lyan tayyı· 
releri H topçuları faaliyete geçmlılerdtr. 

Malrallc'nln cenuba ıarklılnde bir ltılyan tıyyareılnln dOıtftAi1 de haber .eriliyor. _______ _. ... _.. ..... ~··~•ıtt•-------

1141 Tayyare 
Daha Yaptırıyor 

Vaılngton 21 (Radyo) " 
Amerika deniz nazıtlağı; DoJ" 
tayyare fabrikalarını 11' de' 
bnmbardımın tayyareıl ıl.,.,. 
etmlttlr. Bunlar mono ptao fi 

elmdlye kadar yapılıotııdl' 
dahı ıerl, 'fe daha bayftk ~ 
aafelere gidebilecek m4keOJrlJ 
ilkte oJacaklırdır. 

Edirne'de 
Işıkları Sön-
dilrme Tecrilbesi. 

Edirne, 21 (ÔzeJ} - Bu ~ 
ıam Edirne 'de yapılan ıııklt" 
sönd6rme denemesi btıytık rlJ

1 

vaffıkıyetle baıao.ılmııtır. Sif 
kilometre uzaktaki dadO~ 
işareti ftzerfne eaat l 9,30 IJ 
ıehlrdekl bOUin •tıklar söod• 
rft.lmftı n hf'I dakika IOor' 
gene ayol lııretle yıkılmıfC•I· 

Istanbul'da 
Yunan Veliahtı 

Amiral Oldu 
Cenaze l\ferasiminde Bu- K~pe~ Eıi. Satan 

Bır Cığercı Tutoldll• 

••••• 
Atlna 21 (özel) - Vellahd 

prenı Pavlo, amiral nnnnaaı 

almıetar. 

Uloeıl mftdafaa komlıyouu 

meaalıfne denaı etmektedir. 

Vellıhd da bu komlıyonda 

bulunuyor. 

M. Çaldrris 
Bu hatta iki 
Söylev verecek. 

Pırlı, 21 (Radvo) - Atlna· 

dan haber veriliyor: 
Etki bqbakan M. Çıldarlı, 

'gelecek perıembe gftntı Atlna'dı 

ve cumaıteel gftnG de Plre'de 

birer e<syln nrecektlr. Çlf çl 
partlıl bıtklnı Papanaataıyo dı, 

bugiın Plre'de bir ıöyln ver· 

mittir. 

Fransız 
Hukuk Fakftltt-si 
hala açılmadı 

Pırle 21 (Radyo) - Hakok 

J k .. L ' d a' İitıobul 21 (Ôzcl) - ,. un m a uze re on r ya pek eti ııtan bir ciğerci .,.,.,. 
diye memorlırı tarafından cO' 

Gı.decek Olanlar mtı meıhud halinde yakal•D-' 
• • ve derhal adliyeye teıllm edtl 

-----------
Norveç, Danimarka ve Yunan Kral
ları Bizzat Hazır Bulunacaklardır .. 

mlıtlr. 

Muğla. Tavas YolcJ 
Muğla, 21 (Ôzel) - 'f•~ 

yolu Moğla'dın lttbıreo S 
Berlln, 21 (Radyo) - Kral Jorj'uo ceoHe. meraelmlnde ba· inci kilometreye varmtttır. At•rt 

lanmık Ozere Almınya'dan ~decek olın heyete dıt itleri bıkana tın itibaren bu yolun o.,olf 
Baron Noyrat rfyaeet edecektir. U'ye bı~lanmıeı için faalf1el' 

Kopenhağ, 21 ( Rıdyo) - Danimarka krah; loglllz kralı; ~eçilecekttr. 

Jorj,on cen1Ze rneraelmlnde bizzat bulunacaktır. T k d• S dl' 
Oılo, 21 (Radyo) - Noneç kral n krallçeel; kral Jorj'on e aft ıye aD 

cenaze merasiminde bolunmığı karar •ermlılerdlr. -.- N • j 
Roma, 21 (Radyo) - Kralın earayında 15 gftn matem tutul gt IZ8ID03IDeS 

maıı emri •erllmlıtlr. Ankara, 21 (Ôzel) - Ak•1 
Atin• 21 ( Ôzel ) - Yunan Kralı ikinci Corc, loglltere de•let denlzyolları memoıl~ 

Kralının ~naze meraıtmlnde bulunmak Oıere Londuraya gide· için tealı edilmesi mukır 
cektlr. olan teka4dlye eandığı nl••-

••• 
Sosyetede Tatil 

M. Laval Paris'e Geçti. 18 Ler Ko
mitesi Bugon Toplanacaktır! 

11 
nımeaf bogOn Kamotıya 'tı~f' 
ıntıtlr. Yakındı mOzakeree. 

batlınıcakbr. 

ltalya'nın Nofue~ 
Roma 21 (Radyo) - 19Sb 

41 
ıeoeıl 31 KAnoouenellO of 

Cenevre 21 (Radyo) - Uluslar 501yeteıi konıeyi İngiliz kralının 
faktıltesl hAIA klpahdır. Bugtın ölümü haeebile 24 saat tatili faaliyet edecektir. 
faktıhenln yalnız katftphaneal M. Laval bu akoam Pariı'e gidecek ve M. Lejc kendisine vel..alet 

Iıılya'oın nüfuıu 43 m111 
J.83,000 adedine vaeıl olmuıc•' 
M! ..Uilrin Hoca: 

ıçılmııtır. edecektir. Oaeek.izler komitesi yarın (Bugün) toplanacak ve petrol am· 
Radikal gazeteleri, üniverelte bargoıu iıioi tetkik için bir ekaper heyeti teşkil edecektir. 

talebesine bGcoaı etmekte ve Pariı 21 (Radyo) - İtalyan • llabeı Hvaıınden ve uluslar aosye• 
profeıör Zeıeye yıpmıf olduk· teai konseyi toplantııından bahseden gazeteler 13lcr komiteainin uzlııma 

Prağ, 21 (Radyo) - Çekcı' 
lonkya bııveklll ve dıı "'· 
kanı MOeyO MllAn Soe" 

kararile her iki tarafın istedikleri gün uzlıoma yapabilmek üzere açık 
karşı harek t edenlerden beı lan muameleyi hıkeıı bolmık· bir kapı olarak bırakıldığ1nı yazıyorlar. 
liradan yiiz lirayı kadar hafif tadırl11. Cenevre 21 (A.A) - M. Lıval Pariı'e dönmüetür. M. Eden muvak· 

'1' . Ooümtızdekl ıubıtta Vlyıo• 

giderek M. Sazolk'e lıdel ılf' 
ret edecektir. 

para cezaeı alınır. TekerrG· F katen burada kalmıotır. 
rOnde Ud ıy haf fi hıplı ce· ransız . • •• 
ZHl ıl~nır. . • •• Siyasası Değişecek Mi? lngiliz ve Fransız Elçile-
Maarıf Mudür Muavıoı 1ıtanbul 21 (ôıel) - Iı'ran· 

Maarif madtır muavini Hıkkı ıız ılyaeaeının değloeceğl ve • • M " h • R } 
Sevaay Maarif nklletlr1ce Amaa· bugdnkG ılıtemln batkı bir rı ll) fi U ) fil 3 po r il rJ 
ya ilk tedrlııl m6fettltllğlne lıtlkamet ılıcağı bildirilmek· · 

tedlr. lıtanbııl, 21 (Özel) - Pariete çıkan Fransızca (Vo) gazetesi; 
maaolle ıtanmıttır. 

İngiltere 'fe Franea'nın Roma elçileri tarafından · verilen ıon ra· 

Yıınanistan'ds 
Yeni Hadiseler otd~ 

Atfoa, 21 (Radyo) -Ati';,. 
da V enlzeıllstlf'rle Venlte il' 
aleyhtarları arıunda ka•g• 

olmuıtor. VenlıelletlerdeD '~ 
laoau bılkı nutuk ıöylell'' 

ELHAMRA 
porlardın bahsederek, lıalya ahvalinin çok fena gOeterllmekte 
olduğunu ve MoHollnl'olo, zevahiri kurtarmak için her hangi 

Telefon 2573 SiNEMASINDA Telefon 2573 
bir eulh teklif ini bbol etmeğe hazır bulunduğun o hıb"r ver· 
mektedlr. 

lstfy~nler muarızları tarafıo~ 
zorlı ıoıturolmuşlardır. Ve 

1
, 

zellstler; hBktlmetln top._.,~ 
larda kendilerini korumıd•f 
iddia ve ıtkiyet etmlılerdlr· 

1 MARLENE DIEl'RJCH'in 27 No. lu Caeu11, GRETA GARBO'ouo Matabari filmlerinden 
daha güzel, daha canlı ve deha heyecanlı 

13 No.LU CASUS 
AŞK - HEYECAN - B ARP- SEViŞEN CASUSLAR - ZENGiN ve MUAZZAM SABNEL.l!:R 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Amerikan ordusunun hudutıuz yardımlarile ve milyonlar aarfile yapılan munzam ~aheaer. 

Bao rollerde: GARY (~OOPER •• MARYON DAVfS 
A YRJCA : 

••• 
ikinci Beş Senelik Endüs 

tri Programımız. 
Programı bazırlıyacak olan komisyon, bugllo 

Celil Bayar'ın başkanlığında toplandı. 
Ankara, 21 (Ôzel) - İkinci bet ıenellk endaıtrl progıalJlı· 

mızı hazırlıyıcak olan elli khtllk komisyon, bugOo Ekonomi 

Bakanı CelAI Bayarı'ın hıtkanhğındı toplaomıt ve mmn müdd~t 

-koouwmalardı bulunmootur. 

Atine, 21 (A.A) - VeO~ 
loııcularlı Venlzeloe aleyıır ,r 
arasında kavgalar deudl 

0
, 

mektedlr. Atlua civarında ıO ıı 
tehlple~e nutuk söyleme~ t•'' 
dyen Veolzeloscular muar•~.1ıt· 
tuafıadın tae• tutulmuel•rı' p· ,o 
Donların namzetleri hemtıO ,_, 

lınmıtl•r ve htıkumetln, ~ ı-' 
dllerlol lıyıldle koromıl•~o 
ileri eürerelc toplantıyı 

etmtolerdir. 



ş EH i R H A·e· ERLER 1 ..... .._ __ 
Yeni

7

Tarife Yapılıyor. 

-
- l k M y Belediye Va. Şükrü Zorba ı ~ ı ap- ridat Bodcesi .. 

------. -- ----~ ---
Id~renin lktısad Vekı!. ( ngiliz Kra. 
letıne Bağlanması Ka- I .. 

1 
Ü Ü 

-----·----
Yeni yıl birinci ahı aylak u. --········---Limandaki Bayraklar mak istiyormuş.. sı,ooo Lir;ı~k va. 

ının o m . ııunu da Hazırlanıyor. 

mın lolerl tarlfeelnlo hazırlan 
maeı için liman tarife komhıyo 
no lçtlmalerıoa başlamıştır. Ko 
misyon Uman işleri umom mQ 

darn Haşmet Dnlge'nln başkon· 
la~ıuda ticaret odasından Cevı· 
birci Şntrn ve belediyeden Re· 
~ad Leblebici oğlundan teşek· 
kol ederek dün ilk toplantısını 
yapmıştır. Yeni taalfeoln eeas· 

ları üzerinde görfişülmQş ve 

Yarıya Kadar Çekildi. 
logHlz Kralı beşinci Corc'un 

ölilm haberi Ozerlne don Jogl· 

llz konsolosluğu ile diğer kon

solosluklar ve llmaoımızdald 

------ . M ridat Azlığı Var .• 
Hakkı Olmadığı Halde Kahvecı Ü· şarbayhk; belediyenin 936 

1 • ııeneel bOdceıılni hazırlatmıştır. nir'lc Ortak Olmak stemış. Yeni Varidat bddceslnde geçen 

kısını çekerek Milnlr'l haldı seneye nazaran 81 bin liralık 

• yırın tekrar toplanılmasını kı 
rar verilmiştir. 

• • • 
umlr ve letıınbul llmsn iş· 

lerl umum müdilrlfiklerlnln 
Maliye Vekaletinden alınarak 
lktıead Vekdletlne bağlanma 
1arı hakkındaki kanun layıbası 
kamotayda kabul olunmuştur. 

Bu kanunun ana hatları li 
man l~lerl idarelerince bandın 
bOyle yapılacak lılerl göeter
mekte n rıhhmların, limanla 

rın lnııeı, tamiri, genişletilmesi 
gibi teknik işlerinin Nafıa Ve· 

pilctlnce yapılması IAzım gele 
ceğlnl göstermektedir. Yalnız 
llınan ve rıhtımların lşletllmeel 
ve buralarda yOkleme ve bo. 

oaltma leleri için te 1 at vftcada 
getirilmesi, antrepo ve ambar. 

ların bir elden idaresi gibi eeae 

ler da kanunda tarif edilmek
tedir. 

bOtün vapurlar bayraklarını 
matem alameti olarak yarıya 

kadar çekmişlerdir. Vali Fazlı 

Güleç; şehrimiz 1 oglllz general 
konsolosluğuna giderek konso· 

los cenablarıoa taziyette bulun· 
muştur. 

Yerinde Yardın-a 
25 Çocuğa Vapur 
Pasosu Verilecek. 

Cuaıurlyet Balk partisi ilyön 
kurul beşkanı Yozgad saylavı 

Avni Doğan; Karşıyıka'da otu· 

ran ve İzmlr'dekl mekteblerde 
okuyan ytrmlbeı kadar vokeul 
çocuğun her glin mektt .'lerlne 

gidip gelmek tçlo para! arı bu 
lunmadığını oızıırı dtkk ate ala 

rak bunlara birer vapur pasosu 
verllmeel için lzmlr limen iş 

lerl umum müdürlüğü nezdinde 
teşebbnete bulunmuştu Bu ço· 

cakların vaziyeti umum mil 
dOrlOkçe VekAlete blldlrllmlş 
ve mes'ele Veklller heyetinde 

görilşftlerek bu fakir mektebll

lere birer paso verllmeel karar· 
laetırılmıştır. Ylrınl beş çocuğa 

paeo verilecektir. Bu euretle 

ylrmlbee yoksul çocuğa mfihlm 

bir yardımda bulunulmot ola 
caktır. 

Sabıkalı Şiikrü 

Yeni mOzayede bedeııtını ar 
kasında kahvecl Mdnh'I sustalı 

çakı ile yaralıyan ve adliyeye 
verilen ıııbıkeh Şakra Tevktf 

edllml~tlr. Adliy_, tıhkl · 

katılına gOre sabıkalı Şakra; 

hiçbir alakası olmadığı haldf! 
Miinlrle kahve itinde ortak 

olmak istemiş ve bunu zorlı 

kabul ettlrmeee çalıomıştır. 

Şükrü'ndn iki arkadrşı bunun 

lçlu MO.nlr'i zorlamışlarea dı 

Münir red cevabı vermio ve 
vak'a giinü kahvesine 1arhoş 

hılde giden Ş6krü ayni teklif 1 

tekrarlayınca ono kapı dııarı 
etmietlr. 

r.mdan n elinden ağır ııurette bir nok1an göriilmOatür. Bele· 
yaralamıştır. Hastaneden öğren· diyenin nrldatı yıldan yıla 
dlğlmlze göre Münfr'fn vaziyeti azalmalı:tıdırr. 936 badceeln· 
çok tehlikelidir. Vücuounda deki 8 l bin liralık nokean çok 
kan kalmadığı için timdi şe· önemlidir. 

kerli 110 ile ya15atılmaktadır. Yeni yıl btıdceet şubat içinde 

Şekerli Mad
deleri o \' ergileri 
ihraçta Bu Ver· 
giler Geri Verilecek .. 

ihraç edilecek şekerlt maddP· 

lerln, terklplerlnde şek.ere leabet 

eden htlhlıik vergll.,rl tabiple· 

rloe geri verilecektir. Dlln Mı· 

Uye Vekiletioden vallltRe gelen 

bir bildlrlmd4' ırkerll aııddelerl 

ihraç edenlere bıngl eekerll 
maddeler için terklplerlnde bu· 
lunan şeker nlııbetloe ald vergi 

mlktarınm geri verilmesi 14zım· 

geldiği blldlrllmletlr. Bu bildi· 
rlme göre eekerH maddelerin 
1 indeki teker nfııbeılerl şu mlk· 
ç . 1 

tarlarda tesblt edllmışt r: 
SfttlQ çikolata yOzde (0 45, 

silteilz çlk.nlatı yüzde 45 60, 
blekdvl 15 20, tabın helvası 50, 
lokum 75 85, fondan 70 80, 
karamelA 80·90, badem eeker· 
lerl 35.50, muhtelif reçeller 

60 70, muhtelif matmel!tlar 

60 70 dlr. 

belediye dılmf eoctlmeuloe ve· 

rfücek ve Ozerlnde gôrü~iıle · 
cektlr. Şehir mecllslolo niııao 

toplıntısınd11 da mftzakere edl· 

lecekılr. 

Buğday Fiatleri 
Ziraat vekaledoden dftn vl · 

IAyete gelen bir telgraf ta İzmir 
bon11ında muamele gören boğ· 

day flıt . •e mlktarınıD . gOod 
gftoOne telgraf la bildlrt1mesl 

emredilmiştir. 

Müzedeki Memuriyet 
Mtıze mftdtırlftğftndekl mfto· 

bal memuriyet tçln ha ayın 

yirmi beşinci comıırıesi gftnft 
ıaat onda mftzede imtihan ya 
pılıcıktır. Taltpltr eplce çoktur. 

Dr. Ali Agah 
Onbeo gftn kadar lıtaobolda 

hava değiştlrmfe olan kıymetli 

çocuk doktorumuz Ali AgAb 

iki gündenberl tekrar şehrimi· 
ze dönmtıo ve hHlalırını ,.aklııl 

glbl kaboJ etmeye baolamıotır. 

Memlekete 
Sokulmıyacak .. 

Bo suretle llmanlarda ve 
rıhtımlarda ayn ayrı idare ve 

teşeU:Oller altında bulunan bu 

itlerin bh leetlrllmeel, masraf 
•e 'Ücretlerinin azaltılması im· 
kAoları eldn edilmiş olacaktır. 
K4nunun vilayete ve umum 

DlOdllrlOğe tebliği bekleniyor. 

Kırmızı Mehmed'in 
ölüm Davası. 

ŞftkrO; buna kızmış 
-------
Mahsullerimiz 
için Sergi .. 

Akide ıekerl ile meyvah oe· 
ve ça· keder için olsbet kabol edtlme· 

Parlete Franııızca olarak ha 
ııılan ''Tarld,. mueattah ktırcsl 
ile Lolt Trınelgo vapur kom· 

l' eni neşriyat: 

Knltnr 3 Yaşında 
1zmlr'de çıkmakta olın "Kül· 

tür.. 48 inci Bayıeını çıkarmış 
•e bo suretle ikinci yılını dol 

dorarak: Qç yaaına ayak bas· 
IDıştır. 

Ko~ııdasında Knmıza Meh 

mcdl bıcakla yaralıyarak öldcır 
mekle ııoçhı Raof 'on mu hake· 

meslne diln A~ırcezada devam 

edilmiştir. lddla makamını işgal 
eden müddeiumumi muavini 

Şevki Suner; iddiasını serde· 

derek Rıof'on Tftrk ceza ka· 

Bizde böyle ağırbaşlı ve kol. göre cezılındmlmaeıoı, fakat 
türel eserlerden earfınazıır, ha· ya~ının ktıçnklfiğll ve hAdleeoln 

nununan 448 inci maddesine 

BOkrrş ve Dayla Tiirkof le 
tubelerlnde birer daimi eergl 

açılacak ve bu sergilerde TOrki 

yenin muhtelif maheollerl reo· 

hlr edilecektir. Bu ıınrgller lçlo 

tehrlmlz Tftrkof lııl Ege mantı· 
kaeı mabeullerlnln namuuele· 
rlnl göndermiştir. 

Gnmrilk Ham· 
fit Çeşnldcld yarı f lklr mec· vok.oundakl ağır tahrikin na· 

nınılırının bile ne kadar kısa zarı dikkate alınarak cezasında Gümrük hammıllıra tarifesi 

öoıGrlcrl oldoğaou dOıOollrock, ona göre tcozlllt yapdmaom• ol •••bit edecek olan komlıyon 
lzoılr'ln bu gfttcl fikir varh· letemlttlr. bogün Baot onda ticaret oda .. n· 

· malları Tarif esi .• 

ll••ı da •••inerek tebrik etmeğl Suçlunun müdafaa vekilleri; da ilk toplaotı,.nı yaparak ta· 

'"
11

• biliriz. mfidafaalarooı yapmıılar ve Kor. rlleyi ıeeblı için mftzıkerey• 
«K.tıltoh f lklr ve bayat buh· mızı Mehmed'jn bazı nkadaş· başhyacaktıt". 

••oları içindeki •ğorhklora r•ğ· lullo Roof'o •••dalya ile dö•· Cerrahi _K_o_n_g-resinden 
men, hfiton enerjlelul sadede· dtiklcrlnt, hAdlseyl onlarıu çı· 
r k Dönenler tı Y•earnak kudrellnl taşı· kardıklarmı, ltRuf 'un k.endlelnl 

rnakta ve (;Onden ~üne iyileş müdafaa mecburiyetinde kaldı - Beynelmilel cerrahi cemiyeti 

ınektedlr. ~ıoı, maktulOıı Kuşedııernea iyi umumi katibi profesör Mayf'r, 
Son eayıdo doktor ~ecatl tanınmamış bir ıdom oldu~uou Hollandala profreör Po!itf'nkee 

Kip llıı Asını Kııhor, F. Oğuz eöyl<'mi~ler ve buna dair kaza ve profesör Ayroye Kablredekl 
Hayır, Ltnıım Dura, M. R f oao belediye iudt!n alınmış hir Je b yoeluıllel cerrahi kongresln 

Ve lbQao Çı:ıin'ln yazıları ile l. mazbatayı mahkeme relellğloe dtn dönerken şehrimize uğraya· 
Aytekin KültOr'nn lıtr hikAyesl, vermt~lerdlr. rak hmirdekt hastaneleri gez· 

S. Şokrn Pamlrta'nıu terctlme Kararın tefhimi için muba mlş!trdlr. K.endll~rlne mf'mle· 
bir · tefrlkaeı, l'aul Valery ve kemt. başka bir güne bırakıl · kel hutanesl hariciye şefi Fc· 
Anılre Gldden tercümeler vardır. mışhr. rldud Şevket ıerakat eımlştlr. ,1 ................................................... , 

TAYYARE SiNEMASI 
3151 TELEFON 3151 

ı{garliaııa~·in.~··öiü~·n 
Aş1; • llırs . lıeyccan . J>olitıka • Miicculele · Cu~u.\luk 

Oynıyaolu : '"Yuvrum" f llmlnln kıymetlt eao'atkArlarından Conııtınt Remy, Plerre 
Uenolr, Dehucourt, Marcel Aodre ve Aonie Ducıoke 

Ayrıca: Mıkı Tamamen Renlcli Karikatür - Polis "Türkçe sözlü dünya lıabericri,. 
.., Her gün 15, 17, 19, 21.15. Cumartesi 13, 

SEANS SAATIJERl: 15 talebe seansı. Pazar 13 te ilave seansı 

mlotlr. 

Muamele vergisi 
Bakkıoda Yeni 
Bir Emir Gelmiştir 

Bazı yerlerde muamele ver

glelnln matnbrndın komüııyon, 

ıılmsarlye, dellAllye veaalr nam· 
lar altındı bazı tl'Dzflı\t yapıl· 

. dığı ve verglnlo ondan ııonra 
tahakkuk ettirildiği gör\Umtıı. 

tOr. Maliye Vekı\letlnden gf!len 

bir bildirimde bonon kanuna 

aykırı olduğu ve verginin hepsi 
Qzerlnden heeap edilmesi lAzım 

geldiği hlldlrllmleılr. 

Kanona göre muamele ver
gisi milkellef lerlndeo tasdikli 
rnuamele def teri totmıyınlar 

hakkındı kauaoi takibat ya· 
pılması dıe bUdlrUmlollr. Bu 
defterine iptldııf mıcldelerln 

işlenme muameleleri glloll gll· 

nOue yazılacaktır. 

' 72 Seyyah Geldi 
Fransız bandıralı ve ftç ba. 

calı Provldaoe Tranııatlaotlğl 

He dün Mareilya'dan şehrimize 

lnalllz, Alm•n, Danimarka "., 
Fraueız tebaalı 7'l ııeyyah gel· 
mlotfr. :Seyyahlar otomoblllerle 

şehrlo muhtelif yerleılnl gtz· 
mleler, müzeyi ve Kadlfekale 
etol ziyaret etmfşlerdir. Seyyah· 
lar gene ayol vapurla akşam 

üverl lstanbul'a glrmlelerdlr. 

Otomobil Kazası 
Kemer'dc K4ğıtıne caddeııln· 

de bir otomobil kazaııı olmue. 

tar. Şoför y ıkub oğlu lsı; 
idaresinde bulunan :305 Hyılı 

otornoblll dlkkatelzllğl yazan· 

den Mustafa kızı Fıtma'ya çırp· 

tırarak dizinden baf lf surette 

yaralanmaeına sebebiyet vermlıı 

tir. Şoför tutolmoetor. 

tarafındın ltılyanca panyaeı 

olarak baıılmıo olan moıattıh 

kClreoln ynrdomuzun hızı yer· 

lerlnl yabancılara alt gibi göı· 

terdlklerl görftlmileUlr. Matbuat 

kanununun 5 inci maddesine 

göre booların TOrklye'ye 110-

kolmam•ıı ve aatıoının yaııak 
edilmesi vekiller heyetince kı. 

rarlıotarılmıotır. Bu karar "Vlli 

yete gelmlotlr. 

Dnzeltme 
Şehrimiz Franaız baetaneeln· 

de zatGrreeden ölen İbrahim 
oğlu Saleymao'ın dayak neti 

el zatOrreeden ölOmftne ııe· 
ce iki 
beblyet verlldl~I a:Jltyeye t 
yet edllmllJ ve tahkikata b:o· 
lanmıştı. Dayak atma •e o 
suretle ~!ilme ıebııblyet verme 

ııoçundan Bolgurcı'la llyae, Mu· 

u, Fahriye ve ~l~f hakkında 

tahkikata ba~lı yazmıe· 

k h ... al e Bulgurca tık, Daya a 

çlf tllği klracıaı Qseylo 'f o du 
alakası bulood bak kında 

l bir haber yazılmıetır. yan ıo 
Adliye tabklkıatına göre Baee· 
ylo'io bo bAdlıedı: ılAkaeı yok· 

tor. DOzehlrtz. 

P. Sıddık Sami 
Buglln Geliyor .. 

lııtıobol hukok fık.Oltcııl de

kanı profes6r Sıddık i Sami bu 

akşam Aukarı'dıo ~ehrl~lze 

gelecek.lir. 
Haber aldığımıza göre, An 

k.ara'da da bir k.oofr!ranıı ver· 

mlo olan profeıı6r • baronun 
tertlb etmekte olduğu aylık 

konferanıılardan bhlul vermeğl 

kabul eyleml~tlr. Konferans\D 

mevzuu, nrllecegl ııaat ve m•· 
hal, profesörle konuetuktın ııon· 

ra teııbit edilecektir. 

Dış Piyasada 
Mahsullerimiz .......... ---

Dıı plyua hakkında Tlirk, 

of lııe ıo telgraf lıır ıelmlıtln 

Üzilm: 
Londrıa borııasında: Tllrk mah 

No 7 peşin 39.50 ıekla vadell 
:H-42 doko:ıı petll) 20·23 Yıı· 
nan azamlerl Kaodiye No a 

. 39 dört vadeli 41 6U peeın 

K altfornlya ftzOml•rl Toınson 
peşin 36 natOrel peşin 37 n· 
deli 24 A vuetaralya üzümleri 

1 l 40 46 lran üatımled yen ma 
1 peşin 28 38 vadeli 16 23 'l . 

lludlr. 
Hamborg bouasında: Tılrk 

1 l N 7 pe"io 18 erktir. QzQm er o " 
pe(ılo 18 50 dokuı ptılu 19 
T ltraaı Yunan üzOmler\ Kan 
d;ye No 3 pretn 15.:J~ f lorlo. 

Kallfornlyı üzüm lerl uat0rf!l 

peoln 5 85 lraa üzümlr.rl pe~ln 

33 38 dolardır. 

incir: 
Londra boreaelJldı: TOrk mıh 

genulo natürel ptşln 84 oıtfi · 

l . S6 vadeli 24 skeleton re peeıo 

4 crovn 1 llb. peşin 45 b~e 
peşin 4 8 ahı peşin 50 yedi 

peolo 55 olıtndlr. 
Bamburg borıaeındı: TOrk 

ioclrlerl extrlHlma vadell 24. 26 
genolue pr.şlo 14 f.b.dır. 

• 
ödemiş Cinayetı 

Hasan Ali'yi Tahra ile 
öldürenler Tutuldu. 
Ôdemlş tn Kızanlı köyıl ci

varında Hasan Alt Adıada bl. 

rfoln ceıedi bulanmo15ta. Bir 

hendek içinde bulanan bu cese· 

din muayenesinde bıoının tahra 

ile parçalandığı görftlmiletü. 

ÔdemilJ adllyeslnce yapılın tıb· 

klkat netlceelnde ctnıyetin bir 
kıı mea'eleelnden ayol köyden 

deveci HOeeyln ile damadı Arif 
oğla Baııeylo taraf larındıo lo· 
lendlğl aalatılmıştır. İki el de 
tutolmuıtor. Tahkikata göre 
Hasan Alt; de.ecl HCbeylo'Jn 
k•zıoı lstemiotlr. Haean Ali evli 
oldoğo için bu talebbl redde· 
dilmiş ve kavga hu yOzdeo 

çıkmıotır. Hıaan Ali; denet 

HCleeyln'lo evinde tahra ile 
batı parçalanmak ıoretlle Oldi1· 

rft(mfto TC ceııedl geceleyin köy 
bl h d be bırakıl· el vannda r en e" 

Bo hendekte bulunan mıotır. lan 
bolunao ceıedden akmış o 

kan izleri takip edilmek sure· 
tile kattller meydanı çıkarıl· 

mıotır. Kan izleri deveci Hft· 
ıeylnlo evine kadar dnam edl· 

yordu. 

Tuz ihracatı 
, 

Japonya ya 
Mühim Mikdarda 
ihracat Yapılıyor 

Japooyı'ya bOyOk mlkyHtı 

toz ihracatını bıalıomıştır . Nes 

ton adında htr Japon vapuru; 
bogOn Marellyı'dın Çamıltı 

tozlaema gelecek ve 8000 ton 
tuz yüklemeğe baolıyacaktır. 

Banu mftteaklb 3 Şubatta 

ıyoi bOyO.klOkte bir gemi İe· 
keoderiye'deo Çamaltı tuzlasına 

gelerek ı o bin ton tuz yftk· 
Uyecektfr. 

Japon'lır, Çımaltından 75 

bin ton tuz ııatın alacaklardır. 

OtobOslerde 
Çalışanlar .. 

Şehrimizdeki otobilıı btlet 

memurlarlle şoförlerlnlo ay 80 

ouna kadar y4'koasak elbise te· 

darlk etmeleri kendileriod bil· 
dlrllml~tlr. Şubatta yapılacak 
yoklamada yeknaeak elbiıeııl bu

lonmıyanlar loten menedilecek· 

ferdir . 
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Taribt Tefrikaı 
===== 

, Gençhğı ve Bele· 

Napolyon Bonapart'ın Maceraları diyeden Bir Dilek. 
----------------- ----- Menemen'den bir mektob 

BiRiNCi KISl.M - HiND YOLU aldık . Bunda deniliyor ktı 
~'akat .. , Bo çok fenadır. - 'Tabii... Hılk, gençler birliği bando· 

Plz birbirimizi o kadar aevlyo· - Enstlttlden hemıed Arnol ıonun belediye önClode çalma· 
ruz ki.. . Oosoa yaıamak benim de t61r Penenl Granmezon ııoı lıledl. Birlik te, bu mey· 
için mOmk.On değildir. ile blr kad1Dı paylaımaktadır· dınhğa bir elektrik 14mbaaı 

Bo ııon kelimeler, zavallı ve Jar. Moılkııtn111 Rlgel ile tenor aıılmaııı için belediyeye baı . 
gilzel kadının korumuş boğa · Vllleleı te operanın maruf vurdu. Aldmt bile edtlmedl. 
ıında kaldılar Ye ağlamağa artisti Atamalı'ln kıuak yftcn· ANADOLU - Bls bo itte, 
baıladı . dona blrblrlnln kucaklarından mutlaka bir yanhşhk olacağına 

Gene•al Bonapart: kapıııyorlır sanıyorum! kenllz. Çankft: 
- Artık yeter ·dedi· yapa Hiddetinden kabını sığamı · 1 - Belediye ~nftndekl bir 

cık baıka işlerim var. Beni yan Napolyon: meydanhğın eıaaen lmluto nls· 

yomoıatırağını:ıı hiç 11nmıyı· - Çapkınlar!. Hepsini de belinden fazlı tenvir edllmlt 
naz. Herlklnlz de bir kabahat birer çuvalı bağlatacağım, ağır bulunması IAzımdır. 
ltledlnlz. cezaeını ~ekecekslz!. bir demir parçaelle denize ata· 2 - Şehirlilerin eğlenmele· 

İtldallnl bftsbfttün kaybeden cı~ım. rl, moılkl dinlemeleri ve beı 
genç kadın: Diye homurdandı. on gftzel dakika geçirmeleri 

- Fakat bu hususta benden Bu gibi bldleelere tahammftl için, birliğin belediyeye değil . 
fHISlı olanlar da var!. edemfyecek kadar kadın yft· belediyenin blrllğe baı•orml!!ı 

Diye haykırdı. rekll olao gOzel Bellllot korku ve gençliği bu ite davet etmesi 
Ne delnek btlyorsonoz? Ye ıstırabından Adeta sendele· ger"ktlr. 

- Biç. generalim! meğe baılıdı.. Biraz e01ıra da Bunlar, malum kaideler ha 

- Yı. . . heaıen hemen Napolyon'on ku· llodedlr. Ve bu hlbarladır ki, 
General gözlerini genç kadı · ca~ına baygın dftştG! biz itte bir yanlıtlık olabllece· 

nın gözlerinin içine dikerek: Napolyon genç kadınla meı · ğlnl tahmin ediyoruz. Tıhml· 
- Oryan gemisinde baeka gut olmadan aalonda. bir ııığı nimiz yınlıesı, belediye, bu dl· 

kad1Dlar da mı var demek lı bir yftkırı dolaımığa baıladı. leğııı derhal cenb vrrmelldlr. 
ı•yoraon? Adeti ftzere kendi kendisine 

- Generılfm, böyle blrşey söyleomeğe baıladı: ödemiş 'ten Bir Ses 
ıöylemek istemedim. _ Bu gabrellk domuzu Ôdemlt'ten okurlarımızdan 

- Ent, fakat böyle doınn Mora, bo ökOze benzlyen don· Selimi Polat'tın bir yazı aldık. 
dftğünOzft ıöylemlş oldunuz. joan Jono, patlamaya hazır Bu genç, pek haklı olarak, ya· 

- Bllyle de dDşilnmedlm barut fıçısına benzfyen Lımea.. hıncı dlllerden tlklyet ediyor. 
generalim! Bu t'1r, bu moelklılnıo, bo Tftrk gençliğinin buna taham 

- Fakat... Ben aldanmam. tenor... Ah.... Gördrler hep!. mftla kılmadığını yazarak, eski 
Blldlğiclzl saklamak ılıln Ye Bo ltaat8ızlıklırını bana çok gftnlerln acı hatıralarını anla 
kocanızın Akıbetini daha fena · pahalıya ödfyeceklerdlr. tıyor. 
laotıracaktır. Ayni zamanda Korelka dllile Okoromuzon dftşQncelerioe, 

- Generalim. ben hiçbir şı:y bunlara kareı mtıthlı kftfftrler batta daha genle ölç6de iotlrd: 
bilmiyorum. anoruyordo, gO..:el Bellllot ta, edfyoroz. ANADOLU, bu acıkh 

- Hıklkatı söylemlyoraon. yattığı yerden, bunları korku dorum Qzerlnde zaman ıaaıan 
Genç kadını kolondan eıtrsa· ile dfnJlyordo. f lklr yOrOtmbıtftr. Hattl da hı 

rak: Nıpolyon: Nıpolyoo, hiddetinden horon geçenlerde arkadaıımız Orhı.n 
- Borada. bo gemide baoka delikleri açılıb kapanır, ılddetll Rahmi Gökçe, bir fıkrasında 

kadınlar dı var, değil ml? ıtddetll solurken birdenbire ayni derde dokonmoıtor. 
Dl ye sordu.. durdu .. ve; Fakat; 

- General!.. - Blrlslnl af federaem, hep· Vırakı mlhrl nfaya kim 
- Söyleylofz diyorum efze!. ılnl de affetmek lbım gele · okur, kfm dinler? 

Bu vaziyet karııeında kadın cek!. Çeşme. Ilıcaları 
asker: .. Akademleyen ile tlhden Çeıme ıltcalırı hakkındaki 

- EYet, bu gemide kadın geçelim.. Muılklolnae, deniz 
aıker 11dece ben değlllm! totmaeını bıhıne ederek benftz 

Dedi. blrıey beıtelemlı değil.. Tenor 
Kıç tane daha •ar? da bir loe yaramıyor. Donların 
Beıı tane daha var.. fedası, Mııır zaferime birer 
Nerelerde aak.lanıyorlar? mınl tewkll edemu. 

Anbarlarda aaldaoıyorlar. ..Fakat ... Mora'dan, Joao'dan 
yahud başka yerlerde.. Gemi ve Lames'ten 01111 vazgeçerim? 
çok bOyOktOr, çOnkO.. "Diğer taraftan da bu itaat· 

İsimlerini blUyor moıo . sızlığa göz .yumarsam nQfosom 
naz? 

ETet generalim! 
Söyleyiniz! 

Dermanı dö Femlg! 
Mara'nın metresi! 
İllrln dö Moraosl! 
J'ilno'non dostu! 

kalmaz. Şu halde, ne yapmalı? 

Napolpon'on aklından kendi 
Jozef ln'J geçiyordu. Şuanda 
Parlı'te ne yapıyordu? Hangi 
1:-aloch veya hangi doat Aile 
nezdlnfle veya.... bir Aşıkımn 

kollan ıraıtDdı mı idi? 

Bu IODonco ihtimal, Napol· İda de Sentelm! 
Lames'Jn mallarından hl · yon'~ J DzOnde derin boru· 

rlıl! şoklu.,_ ole getirdi. 

Hepsini de söylfyeyJm mi Ve... ftlızlm Fare gibi 
generalim? hırek4 medlğlne bin defa 

ANADOLU 
- - -- - --

Gilnldk Siyasal Gazete 

Sahip 'fe Baıyazgam 
Baydu Rilıda ÔKTEM 

Umumi neıriyat 'fe yazı iıleri 
miidürü: Hamdi Nılıhet 

İdarehanesi: • 
İunir İkinci Beyler aokağı 

C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 - Poata kutuau 405 

ABONE ŞEI'~lT!: 
Yıllı~ı 1200, Altı aylıgı 100. Oç 

aylığı 500 knraeıur. 
Yabancı memleketler için 1enelik 

abone ilcreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Koruıtur. -ftnQ geçmiı ndahalar 25 kDrUftıır. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

pişman Fakat birden 
hepsini onana, kendfılnl yor· 

gon bir adım gibi koltuğa 
attı ve: 

- Ent... Bu zeyJt dtııkftn · 
lerlnl blrgGo bir sal Ozerloe 
ıeklz gGnlQk ylyeceklerlle deniz 
ortasına bırakacağım. 

Dedi, fakat hemen 
tından rlcıkıir bir ıea 
dl ve: 

- Benim için af .. 
için af ve merhamet! .. 

Dedi . 

-9-

yanıba· 

yakıel 

O olar 

Sezar'ın Ogu.~ı kadar sakin 
oulugu nerede görülür? 

Bonapart bu kadın rfcaıına 

kıreı hlulz kılamadı; gOıel 

Bellllot~ı çevirdi. 

- Sonu Var -

neorlyatımız dolayııfle, Çeımell 

okorlarımııdıu birkaç mektup 

aldık. Bunlardı, neerlyatımıza 
tetekkftr edilmekte ve ılıcaların 
her cihetten haiz oldokları 

kıymete rağmen eaefe e•yau 
bir hakım11zlık içinde kaldık . 

ları bildirilmektedir. 

Ilıcalar gibi, mOateena gtl· 
sellfklerfn ve ayol zamanda 

faydalı kaynaUarın kurtarıl· 
maaı, hepimizin samimi dilek· 
lerf ar11ındadır. Bo mevzu 
flzerf nde tekrar duracağız. 

Denizciligimiz 
Gazetenizde, (Falih Rıfkı) nın 

"Deniz lılerl" hııltldı ya~ 111nı, 

derin bir se'flnc içinde okudum. 

Vıporcolok tlrketl teşekkftl 

ettiAI tarihlerde, denlzyolları 

idaresi de Seyrlaefaln adını tı · 

ııyordo ve öyle ommootok ki, 
beriki mde11eee, deniz nakllya· 
tında ileri gidecek ve yenlllkler 
göıtf'lrecek. ÇOnktl tarihimizde, 

denizciliğimizin parlak sahifeleri 
vardır. Biz, birçok deniz kort· 
ları yeıletlrdlk .. 

Fakat beklenen ydker:k ölçft · 
deki rekabet solll\imale uğradı. 
Sftrat, lnllzam, temizlik veıal· 

reden 11yıde tarifelerde reka· 
bet yapıldı .. Halbokl, bono mu 
görecektik?. Amerlka'ya iki se· 

fer yapmıt olan "Gftlcemal" 
ffktlle bizim gibi eekl denle 

adamlarınm göğsilnıl kabartır · 

ken, bllibara rekabet namı 

ahında bunlarla kırıılaetak. Bu 

itibarlıdır ki denizciliğimizin 

deTlete intikali ve devlet tara· 

flDdan idare1l t•sanoru, bizi 

Haberle.-ine Gôre: 

Ras Desta'nın Ric'ati Devamdadıt1 

Kardeşi De Maktul Düşmüş. 
..., .. 

Roma, 21 (Radyo) - General Graçya'nıo kıt'alar1 1 ric'at etmekte olan Rıs Desta'oın ., 
r.nı tlddetle takip etmektedirler. 'Tlgre cebheılnde, Raı Seyyom'un Abola'da yOksek ıOtbetl 
zabiti İtalyanlara teıllm olmoıtor. 

Dolo'dan alının haberlere göre, Ras Deata'nın aıkerlerl cebhenln her tarafındı gayri raa' 
zam surette ric'at etmektedir. Bizzat Rae Desta bir otokarla kendlıılnl kurtarmıı lee de k.ı' 
Maktul dütmftştftr. Merkez fırkım ~ınale Dorya Habeş kıt'alırını dağıtmakta devam etmek1' 

Cebbeden ah nan haberler, Habeı aıkerlerfnlo manevi yatanın tamamen bozulduğono blldlroıek1' 
Roma, 21 (Rıtlyo) - Mogadteyö'dın bildiriliyor: Gorahay'dao ahnan heberlere göre, 08' 

, ' f Slyaoell sultanı Ue sultan Olodloe biıyOk konetler toplayarak Şebeli'de general Graçyaol ye 
• dıma hazırlanmaktı1.dırlar. 

Ganalo Dorya Darbı Nasıl Oldu? 
Iıalyan Haberlerine Göre~ Haheş'ler Evvela Şiddeti 

Davranmışlar, Sonra Kaçmağa Başlamışlar ! 
dağıtmak için hneket et~ Mogıdlsyo 21 (Radyo) - lı 

telanl ajaueı muhabiri blldt · 

tiyor: Arab n Somah'lerden 
m6rekkf'p ltalyın kuvvetlerinin 
12 lokl klnunda baelıyan ve 

Babeelerlo rfc'atlle oetlcelenen 
Gonaledorya barbı şo suretle 
olmoetur: 

ltalyan kovvtıtlerl ayın 12 
ılode Mineden yola çıkmıolar· 

dır. Bunlar tank gurubları ile 
zarblı otomobil ve makln,.,11 

tftfek goroblarından mClrekkep · 
ti. J)fğer bir gurob da Gınalo 
Dorya hnallelndekl mağaralara 
gizlenen Habe1Jlerl bolmık ve 

M. Laval Dün Cenevre
den Paris'e Döndü .. 

Kabinenin ~tifası Lüzumsuz Görü
lü yor. Laval'ı Kim lsıihlaf Edebilir? 

Parlı 21 (Radyo) - Franeus 

bııbakanı M. Laval, bogftn 
saat 17 ,40 ta Parlo'e dônmGş· 

tftr. Baıbıkaa, lstaıyonda bft· 
tan nazırlar tarafındın karıı· 

lanmııtır. 

M. Laval, refakatinde dahi · 
llye nazırı M. Paıanon oldnğu 
halde lıtaıy ondan doğruca ha· 

rlclye bakanlığına ghmiotlr. 

orada bekllyen gazetecileri ka· 
bol ettikten ıonra dairesine 
çekllmf,tlr. 

Radikal ve Sosyallıleıden 
pırltmentoda bftkumete rey 
verenlerden (TrlbG) bir beyan· 
name neırederek diyor ki: La· 
val kablneal, parllmentodan 
mükerreren hlmad reyi aldığı 

için lıtifa edemez, hususiyle ki 
ne dıhlli ve ne de harici l1Jler 
böyle bir latlfayı lcıbeulrecek 

derecededir. 

(Trlbo), geçen Pazar günft 
toplanan Radikal'lerlo gayri 
muntazam bir toplantı yaptık· 
tarını hatırlatmakta ve 11ylav 
ıeçlml arefesinde kabine boh· 

ranının iyi neticeler vermlye· 
ceği kanaatini llhe eyltmek 
ıedlr. 

Parl Solr gazeteıl de, M. La· 
val'ın bo hafta lıtlfa etmlye· 

çok ıevlodlrdl. Böyle isabetli 
bir kararı, biz çoktaaberl bek· 
llyordok. Devlet lolerl, dalma 
konetlldlr. Kanonu, oıulO var 
dır. Tablıtlle, bandın sonra, 
lelerlmfz de ayni tekilde yilrft · 
tOlecektlr. 

Ben, eakl bir denizciyim. Bu 
haber bana te benim glbllere 
yeni bir hayat vermtetlr. Dile " 
rlz ki, bltgOo, vapnrlarunız1 
ecnebi llmaolarda da Türk bay· 
rağım d ılgalandıraınlar! 

Bodrum deniz makineleri 
mıltehıSBıeı 

Ali Fethi Talay 

ceğlnl ve çDokO comor bıı · 

kanı M. Lebron'on, İngiltere 
kralı Corcoo cenazeıfnde bu 
lonmak ftzere Londra'ya gide· 
ceAlnl yazıyor. 

Siyasal mebafll, M. Laval'ın 
yerine Mösyö (Flauden) in ge· 
leceğlnl ıöyllyorlar. M. Heryo, 

kabinenin teokllfnl kabul etme· 
mektedlr. Alber Saro Pol Don.kor 

da namzetler arasındadır. 

Macar Başbakanı 
Diyor Ki: 

Avrupa Devletle· 
rinin Vazifesi 
Sulhu Kurtarmaktır. 

Bodapeşte, ~l ( Radyo ) -
General Gömböş verdiği bir 
ıöylevde; 

- 936 da Avrupa devletle· 
rlnln vazifesi tehlikeli vaziyette 
bulunan sulhu kurtarmak ve 
duremo bertaraf etmek olma· 
hdır. 

Demle. Macırlıtanın bo me· 
sele halledilmedikçe baoka bir 
mes'ele bak1rında teşebbileatta 

bolonmıyıcağını, balansa bile 

bonon ancık sulh ve adılet 

için olacağını fllve etmlıtlr. 

Eski Muha-
riblere Maaş 

Vaşington 21 (Radyo) 
Senato; eıkl moharlblere elllıer 

dolar verllmcsi hakkındaki ka · 
kabul etmiıtlr. Kanon kongreye 
verllml1Jtlr. 

Roman Muhar-
riri Marsilya'da 

Parlı, 21 (Radyo) - Mı· 

ıır'da tayyarealld beraber düşen 
meıhur romancı (SendekOber), 

tayyareeUe beraber Marsllya'ya 
vasıl olmoetor. 

Dftoman 12 lkincıuo0' 
mağhib edUmlo Ye tak.lbtoe ~ 
lanmı şhr. İki halyan kolO 
iki aaat içinde Gldel o•-' 
varmıttır. Borada Habeı ~ , 
vetlerl ltalyan'1arı mhralyoJ 

şile karoılamıılar ve ltaly•~ 
da mukabelede boloomoıl.,. 
İtalyan topço ateşi baılalJJJ 
ltalyan kolları; karargahla dl 
surette antenlerle mobabeffl 

ılı etmlılerdf. I 
DDıman birçok saatler I 

knemet etmlı ve gece fi 
ve İtalyan karakol kunetl•rff 

müeademelerlle geçmiştir. ~ 
g6n öğleye kadar harb ıldd'" 
devam etmlt ve aaal ıS 
Habe1Jler kaçmağa baolıOS'~ 
dır. Bu kaçma; m6teaklb &" 

lerde de devam etmlıtlr. 

Uabeş'leri Dile~i 
l{ahul Edilmedi 

-Baştarafı l ci sayfada/ 
mftracaatlarının aebebl, fel-; 
Jerln kısaltılması içindir. fo _,ı 
mtldıhale .,dilmezse hırb f 
ozon sftrecektlr. 

İtalya, aısamblenfn ıo~ 
mııı arefeılnde eıneaayooel , 
fer bavadlılerl neşredtyor· _, 

doğru değildir. Siyasal t•b~ f 
yapılnııhdır. O zaman ••~ 
batan çıplaklığı ile mef 

çıkacaktır. ıf 
Habeo hftlr.umetl, İtıl1• ( 

Babeolıtan'da hiçbir kOlt4' f 
genloleme hareketi ıaoısO' ~ 
caktır. Ve bono kendlsloe f 
nıtacık bir moahedeye de I 
mlyecektlr. Eeaeen bo sol~ 
paktına da muhaliftir. 8 ti 
ferdi, vatanının mOdafaası 

: sonuna kadar çarpı(ııcakı:r· I 
Danzig'te Bir Ihtılj 

Daazig, 21 (Radyo) - ~ 
zlg'tekl Mllletlf"r cemiyeti f'' 
kalAde ~omlıerl Leater ile •ti 
azaaı arasında çıkan lhtil•I ~11 
bletan dıt bakanı M. f:Je f ' 
•asi yetini ko netlendtrosf Y 
Gazeteler; bu meı'eleye ,il 
nıobtellf mülılaalarla dolıJ ff 
rak çıkmııtır. Bo m(ll•ıı ~ 
Parlı ve Lehlıtan araeıocl• 
hattı vaııldao bıhsedlyorl•rj, 

Leblatan'ın Fransız ,e Joe·, 
elyaaasına rtıco etmft oıdold 
llive ediliyor. 

8olivya-ParagtJ9f / 
Boenos Ayreı, 21 (Racl1°) I 

·Bolhya ile Paraguay hO~iJ ı,tl' 

lerl arasında harb ıonoo0 / 
diren ltllAfoam~ yarın r~ 
lmzalıoacaktıa. 
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~p~ lngiltere l(ralı Beşinci Çorc öldü.Yeri· 
Podlıa~. çlolll kBıkto b.::yatı,Cariyeleri ve Sarayı ne Sekizinci Edvar Tahta Gecti. 

ınekte idi. Zavallı esir, zavallı ln1aocık:, _., 

N delilik nôbtıtlerl araıındı Sah· w • • • a e 
evreate pıdlııhıo hu•uronı 8 .r. J • B 

eo rlılnl, ıevglll Sabrlalnl, doAda· - aıtara,ı cı sayf<ula - Yeni kral, 23 KAnonoeaul J.,ondra 21 (Radyo) - e· 
getirildiği vakit, usul ve adet 1 h ld · d 1 l ğo ve senelerce yaııdığı köy· ve zevceı 111ta o uklırı lçlo 1894 de oğmoı ve halen 41 ılncl Corc'on nfah dolıyıı y e 
mucibince yerlere lı..adar eiill· d lldll 1 h " ceğlnlzlnl görOr, kendisini bir mevcut eğ er. yaeını bltlrmlı bulonmaktıdır. hGtOo ngtltere gaaetelerl o· 
mlı •e hftrmetll bir temenna daha kat'ı olarak, bir daha 22,30 da bir doktor raporu Seklılncl Ednr, bıbaaının euei nftebılar neeretmlılerdlr, 
yapmııtı. Sonra da elpençe dl ayak baeımıyıcağı bir yerde daha neıredilmlı ve Kralın bOyOk ınneeloln en ziyade Bu nQehalırdı krahn hoıuai, 
van emre intizar etmlıtl. sanır ve: lbtlzar halinde olduğu bildi· 11evdlği Prenslerden idi. umumi ve ıly111t bay•tındın 

Kendisini çinili k6ıke ve - Sabri.. Sabri koı beni rllmlıJtlr. Kral 22,55 le robunu Yeni kral iyi bir bıhdyeli bahsedilmekte ve kralın batan 
padişahın huzuruna getirmiş kurtar! Diye bağırırdı. tam bir sükunet içinde teıllm olarak yetlştirllmlşdr.Tabelll de menıklblnden takdirle babec· 
olan harem eğesı da hemen çı · fet .. Nevresteclğln sarayda :ıml,tlr. milteıddlt Kollej'lerde yapıl· dilmektedlr. 
kıp gitmişti. Bu suretle bu eOs· dillere destan ve ydreklere sızı ... ~ mı1t1r. Kraho bayati, çok 111de •ve 
IQ salonda Bamld ile cariye olan bo maceraaı, gQzel 8011 ölen Kral Umumi harbte, kumandanı 14tlf geçmlıtlr, batan İogllte · 
yıpıyalnız kalmışlardı. nllmleal ·ın de akhnı gelmişti! Londra, 2 L (Radyo) _ olduğu Grenad alayı ile cep· re'de eevllmekte ldl. 

Hamid, genç ve körpe Çer· Bu acıklı macerayı, bütün Müteveffa kral beşinci Jorj beye gitmek letemlı, fakat bu Gaaeteler, 25 inci ıenel dev· 
kez kızın" kanla ve buleoıL ıafe!IAtı, gfzll hlmıı clhetlerly· ı 860 L d 'd hareketine Lord K.l"'Der mani rlye te11hftrataoı, inala kar111 

a. le bir akııam, Keboter Lal'ı ta oo ı a a doğmoı.ı, v " 
gOzlerlle ı.ıöyle bir hekmııı " .. '' ı 910 d 51 b b olmuıtor. olan umumi mohabhello barlı 
Hl bl v ve... HQer.ilmlsal'e aolatmıııh, Bir a en 1 asının yerine 

ç r gelime bile ııôylemeden v b 
k kısmına da Nevreete'nln arka· ta ta geçmlw, 1893 le prenses 
azı tutmuş, yanma çekmlııtl! daşlaraodan dtnlemlı ve zihni Mart ile evlenmle mütevazi, 

Zavallı .Nevreste, kendisini vakltlerce bu maceranın teelr· lyl huyla, Aile hayatanı ba~h 
korkunç bir atmıcanan pençe. lerl ehanda kılmıı.ı, defalarca idi. 
sinde sanmıştı; padişah ise onu, rOyasıodı gôrmftştQ! Loodıa'dı Hray ıo'anelerl 
geniş bir eedlrc doğru çekmekte • ne eılu bir ı.ıekllde riayet 
idi! •• 

Bu çok acıklı macera aklına edllmeıi mecburidir. Kral 
Nevreete, ilk anda Bamldln gelince Baentımleal, ta ytıre eabahleyln kraliçe ile kahve· 

hareketfolo maoaaıoı tayin ve ğlnden thredfğlnl :hlseettl; ayol alıı eder, sonra atla bir gezin 
takdir edememişti; fakat sedire ak.lbete uğramak korkueı. ile ti yapar ve vaztreıtne baı,ılar. 
tfoğro c;eklldlğlol glirOnce, akla kendisini topladı ve... ihtiyar dı. Halklı çok eık temH eder 
baıına gelmletl; ve ne kadar deccala teellm oldu! H•ttA ilk fakirlere yardımdı bulonordu' 
tnOıkol ve mOhlik bir vaziyette hatasını uaotturmık için Çer· \,_ J 
oldo&uou da encaL o zaman kes kadınlarına maheoe cilve K o 11. ral ölftnce, Ktaliçe etıkft 
arılamıı.ıta. ve işveler bile lcadettl! Fakat, netini bGsbfttQo kaybetmlı ve 

Nevreete iki elini Bımldl~ nedense birdenbire karyoladan V llb 
koli iniverdi! e at pren11 Dö Gıl'io boy. 

arının arasından kortarmıı, nana ığlıyırak 11arılmıetır. 
bouın k il d H DsnftmlBal, padl•ahın eık, o 1 ovvet e pa l~ahı yom- " co e emil Hbneden eonra 
ruklamığa baelamıı.ı ve: sık eoluk almaeıodan ve kaşla· hanedan eıkAnı ôlGnfto bolun· 

- B •- b , 8 rıoın çok çatak, olmıeından, d d ıraa; eni. ırık beni! ogo alreye girerek Krala 
Diyorum, barak beni! Diye bay· yfizünfin de bir cadı hallol al· alnından öpmaılerdlr. 
kırmışh, masandan dolayı çok korktu; 

Beşinci Corcun vefatanı mft 
Genç k AbdAlh bu korku ile kaplan poetuodın 

ıı, u amlde karşı tealdp, pren11 Dö Gal, sekizinci 
bir eelrlnden değil; bdld de yapılmış ığır yorganı Ozerlne Edvar hanedan Haelle birlikte 

ıııduııınındao bile görmlyeceğl ~:~~;u~Jr fırtına geçireceğinden diğer bir ealooa geçerek vazı. 
•e gl\rınedlği muameleyi yıp· yetin mOıakereeioe glrlımlııler 
IDakla beraber, Bamldla bu Ve ... Vaziyet blrdenblr"I çok ve huıoıi krallık mecllıf.,nln 
doy 1 ciddi ve vahim bir ıekll aldı 0 mamıı ve gôrDlmemlı hl· ll · ' davetine karar vermltlerdlr. 
dlee ile uıı.radıa.1 •ıııkınh'-tan za91 ı BtlıntlmlHl'ln bGUln 

" " v " .. k Lt b d Y{ nl kralın intihabı IJAoı letlfıde etmfı, bir hamle daha anı, HD• lr enblre kuruyu· S 
k verdi! ÇOnkıı.. . AbdiUhamld'ln en Ceymle'te mutad meraelmle 

yapara kendlılnl ihtiyar ıul · yapılacaktır. 
tının ığoıundan kurtarmı•tı. Ozf'rJne eflldlğl sedirin y111tığı n l 

" h d bl b r_ar amt,ntoda matem: 
B6yftk bir ıor'atle kapıyı a ın ıo r ta anca aldığını L d 

2 L oxrdü' on rı, l (Railyo) - Par· 
•oşmnı, kapıyı açarak kendi· eu • 
ıl 1 b b - Sonu Var - lamen tonun lçtlm11 aerl 'fe alı· 

n a çeye ıtmıı ve ığıçlar ır--~~--------- yııilz C>lmuı.ıtur. 
araeı11a eaklınmı•ta. 1 Borsada l B· • 'i utlu meb'oılır mıtem kı 

• • yafetile h11ır bulonmuılar ve 
M·=u bidleeden bir eaıt eonra, --~-----------'- knlın lradeal reımlğ Spiker 
bl 

1 
lrldll kılla AbdGlbamld'la O~üm satışları: 'fe dahiliye hakanı tarafındın 

y r rıde111le bedbaht Nr1vre11te'yl Ç. Alacı K.. S. K.. S. ilin edllmlıtlr. 
ddıı earayıoın arka taraf la· 263 S. Saleyma. 13 50 14 Meclle luea bir samın tatil· 

rına dGeen L 1 L 62 Üıam kura. 12 50 14 d 
b •arın •& yf'raltı en 11onra tekrar toplanmııtır. 

ını ıenlerlnden blrfefae bap- 32 H. Alyotl 14 75 l5 50 Bugün muhtelif yerlerden eıkl 
•etınlıtl. 357 Bu~lnkii eatıı f 

B nglltere ıo'ıneıl mucibince 
•O.ıeoılrnı111e lille bir yer idi ki 487952 Dankfl yekun reımlğ ıarıy mClbıılrlerl: 
" n 11 A 488309 Umum " K 
bo t1çtlk bir 1011 bile " ral ölmflıtar, yaıaıın kral! .. 
yı:ı~a, belki de Yıldız sara· Zahire satışları: Diye bağıracaklardır. 
gl kurulduğu gGndenberl Ç. Clnııi K. S. K . S. Cenaze merasimi· 
r;erolıtt. 200 Ton Buğday 7 75 7 75 Loodra, 21 {Radyo) _ MI· 

' IValh Nevreıte 11tt1 bu ka 7 Araka 8 8 tevaffa kraho ceıedl, hayatanda 
ranlak, dı'farl1rındıa eolar 11 300 P. çekirdek 2 65 2 65 tb d 
Yeri dal zau a et ettiği Sen Mart Modelea 
kit ma yıı mıpnda o ft · 25 Mazı 10 45 kllfıeelne nıkledllecck ve cenaze 
b lenberl yani BG•nl ml•l'hı 1021 Ken. Palı. 300 580 menelml proğramı h1aırlanın· 
'::eelne kadar inlemekte idi. 75 8. pımok 43 25 43 50 caya kadır harada bırakıla· 

b çblr klmıe He görGımetlne, ı p· ı caktar. 

b
!çblr ktınıeden haber almaıına, ıyasa Vaziyeti P ğ h 

bl -rı ro ram azırlandıktan 10n· 
ıç r yere haber göndeerme· uzOm tlzettue muallffıle bati ra V t 1 1 

•ine m•·aad• yoLto. d L ' e11 aı n eter klllııeelne gô· 
ue ... .. evam etme&tedlr. tlrGJecektlr. 

Nene1te ıenel.,rdenberl ıade · Boğday 6serlne dGn mua· Yeni Kral: 
ce bir Bıb•ılnl A mele çok hararetli olmuı .... L d 

... D yuzcı gö ft ""' on ra 21 (Radyo) - Ordu 
Ondan biraz koro ekmek r, 200 ton yedi koroe otaz para. ve donanma kralın matemine 
bir deeu ıo ılırdı. ve dan eatılmıı.ıtır. baelam•ıtır. Yarın bfttln logtll• 

Bu hayat, bllhı1&a genç bir 1 N öhetçi Eczaneler ~ vapur 'fe kalelerinden · kralın 

Bir mGddet eoorıe Flondre 
Cf'pbeelnde loglUz f'rk.ioı har· 
biyesi ırasında bulonmoı ve 
Franıız bt.pbeelnde de tef tlşler 
yapmıı n Akdeniz fflosonda 
bir zabit ıııfatlle bulonmoıtur. 

Seldzlncl Edvard amomi harb· 
te hılyın kararglh omumlıln· 
de de boloomuıtor. 

Roma, 21 (Radyo) - logl· 
tiz kralı beelncl Corcun vefstı 

Italya'da bftyük bir tee116r hu 
sole getfrmlıtlr. hılyan ef kArı 
umomlyeel mfttevef fa İngiliz 
krahDI doet bilmekte ve zecrt 
tedbirlerden dolayı kendisini 
mee'ol tutmamııtar. 

İtalya krala sarayında matem 
ilin etmiş, bfttOn mcıe111eaeler 

matem lıaretlf'rl çekmloltrdlr. 
Papa, kralın robu latlrabıtlne 
dua etmle, radyolar bir maddet 
11uemuı, Baron Alolzl M. Ede· 
ne taziyet lerlol blldlrmlıtlr. 

Kardinal Pıçelll, gerek pıpı · 
lık makamı ve gerek kendi 
ııheı namına Kra'lçe Marl'ye 
&ekinci Echırdı !azlye telgraf
ları çekmlodr. 

Fransa' da: 
Parie, 21 (Radyo) - Franıa 

cumor relıl M. Lebrftn Kraliçe 
Marl'ye 'f6 yeni lnglllı Kralı 

eekfzlncl Edvaıda reamen taziye 
telgrafları çekmlıtlr. 

İnglllı mflletfnln qradığı 

matem, Franıa dı çok bayık 
bir tee116r boıole getlrmlı ve 
hıbuden retmi n gayri rtımi 
bGUln mGeueHlerde derin bir 
heyecaa boıule g.,.lmlttlr. 

Ayın n meb'uuu relelerl 
kral hıkklndı aamlml nutuklar 
lrad etmlılerdlr. 
2 Saat çan çalındı: 

Londra, 2 L (Radyo) - Sı 

bıhleylo Hat 8 de Brloglin'da, 
ancık kralların Tefatı zam•· 
nındı çalınan Senpol kllleeelnln 
bayık çanı, tr m iki ıaat ça· 

lanmııtar. 
Yeni Veliaht: 

Londra, 21 (Radyo) - Yeni 
İnglllı krala an'ane mucibince 
kadreıl Dik dö Y orko Veliaht 
tayin etmlı,ıttr. Fakat krılan ço· 
coğo olmak ihtimaline binaen 
gene adet TeçhUe Dnk Dogal 
lemini Vellahta vermemlıtlr. 

Bu hal, İngtllı tarihinde boa· 
dan 176 eene enel Tokaa 
gelmlıtlr. 

bir eeerl olar•k göıtermekte· 

dlrlf'r. 
!tal yadaki Akisler: 

Roma, 21 (Radyo) - İtalya 
kral haoedın1; kral Jorjon 
öl6m haberini bOy6k tee111Grle 
karıılımıetır. Bu suretle son 
ıılyuat düıGncder illlmımen 

ortadıo kllkmıetır. Bunların 

yerinde bleelyat hakimdir. De· 
nebllfr ki kral Jorjun ölQmd 
arııolu111l ıly111nın df'ğlıme· 

elnde müeeelr olacaktır. 
Cenevre'deki akisler: 

Cenevre, 21 (Radyo) - in· 
glllz kralının ölQm haberi ge· 
lince Uluelar koneeyi aabıh top 
Jant1111nı yapmamıe ve öğleden 

11onrakl celsede hatıraeına hDr· 
melen meraelm yapılmııt1r. 

Konseyin içtima deneel Per· 
oembe günQ bitecektir. 
Prensler /,ondra'da: 

Loodra, 21 (Radyo) - Dak 
dö York ve kardtşf; uçaklı 

Londra'ya gelmlıtlr. Kralın ce· 
nueef; menılm gOnl top arı· 
baeı lzerlnde taı,ıınıcıktar. 

Londra, 21 (A.A) - Krahn 
din gece 1,55 te ilin edilen 
ölGmQ mln11ebetlle prem DO 
Gal kralhk tacını glymlıtfr. 

Boıı:Cln eaat 18 de Lordlar 'fe 
A nm kamırıeının toplınhıında 
krallık tacı kendlılne dnredl· 

lecekdr. 
Londre, 21 (A.A) - Kralın 

ölOaıCl dolıyıılln denlı konfe · 
raneı ceaaıse töreninden enel 
toplaamıyıcaktır. 

Londra 21 (Rıdyo) - NI · 
yıbet komleyona, bugGn yeni 
knl tarafından kabul edllmlı.ı 
ve _ itlerinin hitama erdigtel 

• 
a11leml1tlr. Yeni kral, meclfıf 

h11 Tilkellya bagln bııbnlık 
yapmııtır. Meclfı, kendlılnln 

tahtı otoracagı gDn halka nee · 
r"dllecek olan beyannımenln 

tanzlmlle meıgol olmuştur. 
Londrı, 21 (Radyo) - Ame· 

le pırtlel bıekanı Mazdarıtll 

bugan Sandlrpm ıırayına git· 

mlı n yeni krala partlal •dına 
arzı tazimat eyl4mlıtlr. İn~ll· 
tere'nln bOıln mGetemlekele· 
rinde bogtıo matem bıılamııtar. 
Aiaban, eenel clenfyeel mera· 
ılmlnl terketmlıttr. 

Parlı 21 (Radyo) - fı'ran· 

111• Comur baıkanı M. Lebrnn 
ve madam Lebron tarafından 

Roma 2l (Radyo) ~ lt11l111 
krıh Vlktor Emıtnoel yepf lQ· 
glltere krala ıekt~iocl Ed vıtf 
ile nlldeslne birer telgraf Ot.~ 
mlı, kral Jorj'un vefatı milo•: 
11ebetlle teessftrlerlnl beyııo ey· 
lemlıtlr. .Mossollnl de ayrıcq 

bir telgraf çekmlttlr. Krahq 
ynerl, Inglltere'nfn Roma el · 
çllfğlne giderek kral namıoq 

tızlyeue bolunmoştur. 

Loodra, 21 (A.A) - Kral 
bftyftk bir sükunet içinde öl· 
müıtftr. Son nefesine kadar 
blc;bfr acı doymımıotır. Dok· 
torlar artık ıoo anın geldiğine 
hflkmettlklerl zaman KralJçP.yl 
v& prensleri haetanın ba~ıocuoı 
çığırmıtlardır. Kral, bunların 
yınında soo nefesini •ermiştir. 

O ıne kadar kendini bilyftk 
bir cebirle tutmuı olan Kraliçe 
gözyaelara içinde bilyOk oğlu· 
non boynuna earılmııtır. 

Şimdiye kadar preoı Dll Gıl 
olaa ve sekizinci Edvard oı · 

mile tahtı gr.çmekte olan yeol 
Kral Edooırd Vlndsor kardeı· 
lerfne ve ailesine birkaç teselli 
eôztı ~ôyledlkten ıonra bltlş\k: 

odayı geçmiştir. 

Kral 1910 da babaeı birinci 
Edvard'ın öldOğD eaaue ~l· 

mtltUlr. 
Londra, 21 (A.A) Bo 

111hah ıaat l 45 de baıbakaoın 
evinden şo reemi tebliğ oeşr. 

edil mittir: 
1707 tarihli tahtı nra!et 

kanunu mocf bioce, parlamento 
derhal toplınacıkhr. Lordlar 
ve avam kımarılarının ıoplın · 

mıeı için tertibat alınmııtır. 
Parlamento 21 Klnunuaanl 

Sala gQul ıoplınacaktar. Bu 
ıkeam ıaat 21 30 da (laglli• 
eaata( hlıb•kan Bald'fio nd· 
yoda lngllls mlltetlne bl&abea 
bGyQIL bir autok 11ôyllyecektlr. 

Londra. 21 (A.A) - K.rıhn 

öllmG dolıyıatle beynelmilel 

mea'elelere bittabi motad allka 
gôaterllmemektedlr. Gazeteler; 
Cennre'den aldaklerı haberler· 
de komitenin kararından tonra 
artık yeni bir b1rıı teıebbCba 

derplı rdllmlyeceğlnl yazmak· 
tıdar. Dıily Telgraf diyor ki: 

ltılya barıı lıtlyor11 artık 

ilk teeebbcıııa kf'ndiıl yapmalı 

teklif terini Cenevre'ye bildir· 
melidir. P~trol mea'eleılnl tel· 
kike memur komlıyona gelince, 
her bılde bo komleyon petrol 
ambargoırınuo ne 11mın ko· 
nulıcağlle meşgul olmıyıcıktır. 

Londr1, 21 (Radyo) - Kra· 
lın vefıtı manHebcılle lngll· 
tere 111ray kralı, teamllen bu· 
gflnden hlbrren 21 hazirana 
kıdar ağır matem tutacak ve 
21 haalrandan 21 teırlnlenele 
kadar da haf lf matem dnam 
edecektir. 

Yeni kral, bıb111 ôlOnce bcı· 

tQn earay halkını bir ıalona 

toplamıı ve nfat haberl•l his· 
zat keodlıl tebliğ eylemlı,ıtlr. kız lçtn tabımmala mGmkUo - ~ Jetmlı yııında olma11 dolayı· 

0lmıyan hl b Bu ık11am BııdaraLıa Sıb . ı ı r ayıttı; Nene1te. v & 1 Y e 70 pare top atılacaktır. 
Din bir d· s b hat, Karat•tlı Sanıo, TllLI· K 1 "' genç ı rl için ya· • ra ın 'fefatı mftnaıebetlyle 

Kral letedlğl 11man1 TeUabta 
Prenı Dogal onn11ını Tereblllr. 

lngutz veraeet ueollne gGre 
Dak Dö Y ork OldDğl tıkdlrde 
ealtanıt hakkı ze'fceıl DD11e 
Dô York'a, Dlıee'ten eonra 
nlAtl1rına dOıer. Dandan eon· 
ra alle araıında bık :ıablplerlne 
geçer. 

nrllme1I makıner olan haf ta 
ıiharelerl, lnglltere kralının 
nfatı mla11ebetlyle talik edil · 1 Zabıta 1 
ınlıtlr. '~-----------•-

llıp tutoı.ıtu~onu da haeıba ka . ilkte Yeni lımlr, lrgadp11a İngiliz milletine karıı bir be· 
tar1ak, zavallı kııın çektiği rında Aeri ve Gcızelyerde Afi yanname neıredllmlı 'fe prenı 
elem •e ııtırabın dereceılol yet ecranelerl ıçıktar. Dogıl'ln sekizinci EdV1rd lemlyle 
takdir edeblllrlz. p ı· 1 tahta geçtlAI ilan olonmoıtor. v o ıs iğe Alınanlar 
b 

e ... Nfbayet .. Gftzel, hayıta Seki:inci Edvard: 
enQ Polle intibah encftmenl dftn Bft L 

N 1 ıtılmeRe bazırlınmıe Jüa. Brhanya kralı, Irlın· 
ene1te'clk, zalim Hamld'ln emniyet mftdGrD Feyzi Akkor'un da kralı, domlnyonlar hDkOm· 

lala• baıkanlığındı toplanmıı ve mCl d ld,,•nın kıranlık mahzeninde arı, Blndlı~ın imparatoru in· 
çı ırıp ıhmletl! rıcaat edenler araıından 3 genel vaoını bu beyanname ile al · 

poll11Uğe tayin etmlıtlr. mııtır. 

Amerika ve Almanya'dan: 

Londra, 21 (Ratlyo) - Ame· 
rika comur relılle Alman comur 
relelnden de tulyet ve tee11lr 

telgrafları gelaaltdr. 

Londra 21 (Radyo) - Bft 
tftn lnglllı donanmııı bu~fln· 

dan itibaren matem totmuıhu. 
Londrı bonaıı, mıbbmeler, 

tiyatrolar n reımi devalrle ıpor 
kollplerl tatil 11tmlıler 'fe mıç· 
lırı tehir eylemlılerdlr. 

Krabn ntıı, Pertembe glnl 
Sındtrlpm earayından Loadra· 
ya naklolunacaktır. 

Sarhoşluk: 

Kemer'de Slrmell ıoka~ında 
Ahmed oAlo kahveci Arap Ali; 
fazla ıarhoı olmoı ye pollıçe 

tutularak Gzerl annmıı, bir 
ıoetah çıkı bolunmuıtur. 

Bıçak taşımak: 

K.arantlna'dı Adana'b Sadık 
oğla Te'ff lk'te bir bıçak ba· 

lonmaı, ıabıtıca ılınmııtar. 



... .. · ~ ı;,;'j'; .. k~::;;·~~·i';~j·;~~·~~·~ı:";ı komisyonu ilan 
ÖKSÜRENLER 

....... . 
Nazilli ve Ereğli Bitler 

Mutlaka (OKA:\JENTOL) öksürük Meı. Mv. eat. al. k.o. rehllğ iodeu: 

Bez Fabrikaları ----··· .. •-41az-.-- oekerlerini tecrilhr. ediniz.. 1 - Met. Mv hı gösterrce~l yerde 2084 lira 4 kuruş be 
-C- k,.şlf lf elelLllrlk- ltıslııatı açık eksiltme euretlle ınüD1~ Alman Milletinin 

Reyini istiyor 
~ Eaya konulmuştur. 
~ 2 - Jhalesl 25 · l · 986 cumarıeal giloü saat 1 O dıı lııımlr' .. 

Ereğli Fabrikasının inşaatı Bitmiş

tir, Su Kuvvetile işletilecektir .. 
~--~~---~-------~~-N azllll, 21 ( Özel ) - Beı makta olan bez fabrlkaeınan in · 

yıllık: endi1ıtrl p14nına göre şaatı bitmiştir. Makinelerin mon· 

Sllmerbınk tarafından loşa edH tajlle iştigal edilmektedir. Ereğli 
mekte olan Nızlllf pamuklu bez fabrlkaet buhar ve ıu ko'f· 

bez fabrlkaaınan inşaatı ilerle· veıl ile lşllyecektlr. Buhar aan · 

mlştlr. Memur nlerl, kantin tralı loeaatı devam ediyor. 
\'e dahR Mrçok binaların loşa· 

Civardaki kaynaklarda bolu 
ah bitmiştir. Asıl fabrika bina· 

nan solar tesisatla santrı!a 
ıının lneaeı için temeller tama 
men hazırlanmıştır. toplanacak ve fabrika elde edi· 

Fabrikanın inşaatı ı 93 7 yılı lecek eo ku neti ile işlet ile. 

başlarında bitmiş olacaktır. Na· ccktlr. Senenin m\lhlm bir 
zilli bez fabrikasının ,&o lhtl · kısmında kaynak ıularıodın 

yacı artezlyen koyolarlle temin istifade edilecek 'fC kurak zı· 

edilmekte ve edtlecektfr. Fab· maolarda fabrika buhar kov 

rlka; bir iltisak battı ile Na 'fetl Ue lşllyecektlr. 

zlllldekl demlryolona bağlana M~mur evleri tamamlaomıştar. 

caktır. Ereğli bez fabrikası; bir il· 
Ereğli, 21 (Özel) - Konya tleık hattlle Ereğli demfryo 

Ereğll'slnde hOkumetc;e kurul· tona bağlanacaktır. 

Mersin'de Bir ~f uhakeme 

Yobaz Neler Söylemiş? 
---------------

Ali Efendi Fetvasında Böyle Yazı· 
yormuş, itiraf Ediyor! 

Ramazan bayramının birinci 

gftnO camide :halka vazetmek: 
için çıktığı kürsüden lokıl4bı · 

mız aleyhine birçok ôlçiiaQz 

ıözler ıc'>yllyen Badfm'H Ah 
med'ln duruşmasına diln ceza 

mahkemesinde baılandı. Mev· 

kof bulunan yobaz eü11gftld 
jandarmaların nezareti altında 
mahkeme ealonuoa getirildi. Bu 

hAdleedeo bfiyftk teessür doyan 

Mersin 'Jflerden birçok kişi da· 

vayı takip için gelmlılerdt. 

Mahkeme heyeti kurulduktan 
ıonra ıoçlo çığırıldı, tahkikat 

evrakı okunda. ilk ifadesinde 

lzmir Sicilli Tica
ret Memurluğun
dan: 

[M oetafa Balkan) ticaret On· 
vanlle İzmlr'de hOkumet karşı· 
ıanda Çobınoğla Zeki cadde· 
ılnde bir numarada eaatçılık 

yapan Mustafa Balkanın hbo 
ticaret Onvaoı ticaret kanonu 

hGkô.mlerlne göre efcllln 1534 
nomaraaına kay•t ve teacll edil 

dlğl 1140 olunur. . 
!zmlr Slclll ticaret memuru 

H. Fehmi resmi mOhbr 

ve imzası 

İzmir lnhlsırla başmüdür'il· 
ği1nden: 

Daıağaç mfiııktrat ambarında 

mevcud 228 buc;uk. kilo bakır 
taktir alAtı ile 120, 900 kllo 

eıuıp 2:W adet içki Hodığı ve 

1113 muhtelif boe şişe 4 '2' 36 
~ona ıu.t 15 te ihale edilmek 

Ozere puırlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin eşyayı görmek lçfn 

ıözd geçen ambara ve pazarlığa 

girmek için teminat paralarlle 

o ~On bremndOrlOğfimi1zdeki 
1aıış komisyonuna milracaat· 

ları. l 87 22 24 26 28 

Zayi Makbuz 

bu başı dOnOk; enelce de yaz 

dağımız gibi namaz lulmıyan1 
oruç totmıyaolarıo hınzır ve 

eşeğe mQşablh olduklarını, bun· 

Jarln katilleri hakkında fetva 

boluodoğuno, çarşafsız peçesiz 

gezen kadınların namazlarını 

kılmak caiz olmıyacağınt ıöy · 
ledlğlnl itiraf ediyordu. Mah· 

keme bozornnda da bunları 

tekrar ederek hlraf etti ve 

Zeydll AmlrJI bir fetva oko· 

yarak Ali efendi f etvaeında 

böyle diyor dedi. 

Dondan ıonra ıahf tler ça~ı· 

rıldı. Paetane eahlplerloden 
Tevf lk, komiser DO.dal ve cami 

imamı b&dlaeyt anlatarak Ba· 

dlm'll Abmed'lo yabrda kay· 

dettlğlmlz ıekllde ıöyledlklerlnt 
etraf hca izah ettiler. 

Hadlm'll şahitlerin ifadesine 

ancak (S~yledlğf mi anl•mımıı· 
lar) ıekllnde itiraz ederek ken· 

dlslnfn mftdafaa ıahldf gc'>stere· 
ceğlol aöyledf. 

Mahkeme madıfaa eahhlerl· 
nln gösterllmeılnl kabul ederek 
ııtelmlyeo diğer iki hukuka 

umumiye şahidinin celbi için 

muhakemt'nln ayın yirmi QçOne 
bırakıldığını bildirdi ve Hadimli 

Abmod gene jandarmaların ne· 
zareti altındı tevkifhaneye gö. 
tGrOldü. 

(Yrol Me:ılo) -------
Şthircilik l{ooferaosı 

Anadolıı'da htr tetkik eeya 

haline çıkın ve şehrimize ge· 

len eeblrclllk nıütehaeııu mimar 

Burhan Angao don Halkevf 

salooondı (.;!ehlrlerlmfzln imarı) 
mevzulu bir konferans \'ermiş 

tir. Konferanstı vali Fazli GQ. 

leç, .,arbay Behçet Uz, n"Ghen• 

dla ve mimarlarla bir çok ze 
vat bulunmuş ve istifade et 

mitlerdir. 

Eski Defterdarımız 

Parb, 21 (A.A) - Ôvr ga· 
zetesloto dlpl~matlk mohabfrf; 

Bltler'ln önilaıftzdekl Nisanda 

Alman milletine milstemlekeler 

lereylp istemediğini ve Ren'de 

askerlikten tecrit edilmiş bir 

bölge bolonmaeanan Alman şe· 

ref ile ozla~tırılmaaı kahil olub 

olmadığını anlamak lçlo bir 

plebisit yapmak nlyetlode ol· 

doğonu bildirmektedir. Rayştağ 

dı~ ve iç siyasalar hakkında 

mOhlm kırarlar vermek Ozere 
Mayısta toplantıya çağrılacaktır. 

Zecri Ted-
birler için .. 
Bir Italyao Gaze· 
tcsi Ne Diyor?. 

Roma, 21 (A.A) - Sıampe 

gazeteılnio umumiyetle iyi ma 

hlmıt alın dln·ktörft, okurla· 
rıoı zecri tedbirlerin haf lf Uye· 

ceğl hillyaeındao tabzlr ederek 
diyor ki: 

Zecri tedbirler f lkrl bel ki de 

herzamanldoden ziyade me'f· 

cottor. Filvaki şimdi biraz f l . 
renler eıkıştmldı. Fakat ztcri 

tedbirlerden vazgeçileceğine dair 

hiçbir emare yoktur. ltalya'oın 

önünde hiçbir billyayı bpıl· 

maksızıo sonuna kadar yftrılye · 

ceğl uzun bir yol vardır. 

Oanzig 
Mes'elesi 

Da&zig 21 (Radyo) - Dan· 
zlg belediye reisi M. Gradyer 

uluslar lı:oDeeyinde Danzlg 

mee'ele&inlo mOzakereılnde ha· 

zır bolonmak üzere Cenevreye 
hareket etmiştir. 

Ayan ızaeı araeında çık:mıı 

elan fhtlllf her tarijfta fe'fka. 

• lAde allka ile tıklp edilmekte 

dlr. Danzlg'te balooan Polon· 

ya diplomatik delegesi de tay· 

yare ile Cenene'ye gitmiştir. 

Beyrut'ta Araş-
tırmalar Yapıldı. 

Beyrut, 21 (A.A) - Şam'da 
yapılan bir araıtırmadan sonra 

N•eyonallstlerlo reisi fabrlel 
Barodl yukarı Cezireye sOrill· 
maıuır. 

Gömhöş'ün 

Beyanatı .. 
Badapeşte 21 ( Radyo ) 

Macaristan başbakanı M. Göm · 

bo~; hOkumete itimadını bildi · 

ren mllli birlik parthl rehine 
demiştir ki: 

- l9:J6 da Avrnpa devlet 
lerlnlo bı.şlıcı nzlfeal eolbn 

korumak ve onu ıeblfkr.ye dn 
şOrecek olan amilleri bertaraf 

etmektir. Hıbtş mea'dtısl hal 

Jedllmedlkçe Macaristan hiçbir 

.Q 
~ 
~ 

= = ~ 
~ 

..Q 

ve Pürjen ~abab'ın en üstün 
bir müshil ~ekeri oldu~unu 
unutmayınız. Kuvvetli mile· 
bil ietiyenler (Şabah Sıhhat 
Silrgün Ilapları)nı maruf ec· 
zanelerden arasınlar. 

~--- .....:ı&::"_lll, ... 
Mu<ıllim Dol•tor 

A. Hulusi Alataş 
iç haetalıkları mfltehasellı 

Şamlı sokak No. 20 
Telefon 2180 

Radikallerin 
Toplantısı .. 

Parla, 21 (Radyo) - Radi 
kallerfo bugün yapacakları lop 

lantı tehir edilmiştir. Laval'lo 
Ceocvre'den avdetine intizar 

olonmııktadır. 

Büyük Hava Gemisi 
Parla, 21 (Radyo) Bir 

kaza geçlrmi, olan Franea'nın 

Llyötenan dô veeso Parl adlı 
büyak bava gemisi Amerika 

deniz kuvvetleri yardımı ile 
yüzdOrOlmOştılr. 

Söyleodf ğloe göre h11arı 

ehemmiyetsiz olduğundan hava 
gemisi kOçOk bir tamirle tek · 
rar tı.ıleyebilecektlr. 

Belediye 
Daimi Encflmeoi 

Belediye daimi encftmenl 

dün şarbıylıkta toplanmış, hl· 
rlken lş!erl çıkarmıetır. 

Takdir Edildi 
Üçftncil icra memuru Bekir 

Karalıoğlu vazifesinde gôeter· 

dlğl çalışkanlık ve intizamdan 

takdirname ile taltif edilmiştir. 

Tavşancılık ve Arıcılık 
Ziraat mektebi mezonların· 

dan Salih yOz lira Ocretle Tralt· 

ya umumi mQfettlşllğl tavuk 

tavşan ve trıcıhk işleri memur· 
loğuna atanmıştır. 

Borç Senetleri 
2518 eayıh kanonun mer· 

lyetl tarihinden sonraki mali 

seneler için tanzim edilecek 

doyun llmOhaberl~rl hakkmda 

Malf 1e vekıileıloden valiliğe 

bir bildirim gelmloıir: Bu gibi 
borç Umühabı:rlerlnJn tru zi 

mlnde dikkat ve riayet edilmesi 

lıizımgelen noktalar bildlıil 

ruietfr. 

Bu şartlardan en möblmmi 

taheleatsız ıaahbüde giım"mek· 
lir. T11balsatten fazla ıaab 

teşeb~nete bulunmıyacak, bu 
lonta bile bu ancak adalet ve hilde glrişllmealde bunu yapan 

memurlar için bir saç mahiye· 
ıulb yollarından· olacaktır. 

ltalya Konsolosluğu 
Şehrimiz İtalyan Ceneral 

koneoloeunuo baoka bir yere 

atandığı ve yerin~ sefaret sek· 

reterlerlnden birinin gtılece~I 

haber alınmı~tır. 

ti o de telaktı.i edllecekıir. 

İş ılım 'fe satıma taalluk: 

ediyorea HlıD alma komisyonu· 

nun kırar lttlhız etmeıl lazım · 

dır. Tahsisat fevkinde taahhüde 

glrlşllfree bunun sebebi ita amiri 1 

t11rıfında11 izah edfl,.cektlr. 

fzmlr eıoaf ve aball banka· 
ıının 130j deftdr eır11ında ka· 

vıtlı 20 hisseye alt 100 liralık 
22· 12·929 tarihli makbuzuıllo 

zayi ettiğimden yenisini alacı· 
ğım cihetle eıklelnfn bOkmO 

olmadığı ilin olanur. 

................................. ,., 
Şehrimiz Uman işleri umum F d M kJ ) M d 

1 mftdilr muavinliğine Merkez i an eı·a 1 arına Oj e 
bıqkası murakıbı ve eski Iımlr TOrkiye v,, Anupı'dın gethilmlş en turfanda ve nadide 

defterdar• Hüsryln A vol atanmış damızlıklardan aeılaomış ve gayet itina il,, yetiştirilmiş nıuh 
ve gelertk vazifesine baılı tdit cloe ve yaşta mtıyvı f ldanları ucuza eetılıktır. Görnıek 
mıştır, Hüseyin Avni; kendisini 1 ve toptan almak lıtly«'nler Kayae istasyonu yanında yeni çift · 
Jzmlr'lllere sevdirmiş, nblk, llğe, perakende almak ve elparle nrmek lellyenlerlo Baıdu · 

l(ı 1 hl ti 
rakta Batak hanına mfirncaat etmeleri llAn oluonr. 

VIZ eı nas r ZI ır. Fazlı Balkan 

3 

4 

5 

6 

kışlada Met. Mv. aat . al. komisyonunda yapılacakur. 

Şartname ve \e§f t ve reıml her gOo komisyonda gısrt 
leblllr. 

Muvakkat teminat akçesi 156 lira 31 kuruştur. 

!etekliler Ticaret odaeında kayıtlı olduklarına dair ff 

slka göstermek mecburiyeılndedlrJer. 
Ekslltmtye iştirak edecekler 2490 eayıh kanonun 2 fi 
3 üocd maddelerinde ve şarloamelerlode yazılı veıl~ 
tarı n teminatı mnvakkate mektoplarlle birlikte ııJ' 
11atlodeo evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

43 8 12 17 22 
--~--------------------------------------""' .Met. l\fv. Sa. Al. Ko. nandan: ' 

1 - Yalmz komaı.ıı ciheti askeriyeden verilmek ve d·ıı 
melzemeetle dikilmesi miiteahhlde alt olmak Qzer" ~ 
mlıyonda mevcut oQmuneeloe göre 1455 takım ya•1 

clbfee açık eksiltme auretlle mftnakısaya koomo~tur··rd' 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

lhalesl 7 şubat 936 comıt giinn saat oobeşte lzıP1 

kışlada Mat. Mı. eatın alma komisyonunda yapılacak11' 
Tabmtn edilen mecmu tuiarı (1236) ~lira yetmiı bill 
.kuruştur. 

Teminat muvakkate akçesi (93) liradır. 

Şartnamesi ve nGmuneal hergiin komisyonda görüleblli' 
lıteklller ticaret odaeanda kayıtla olduklarına dair vetl~ 
göııtermek mecburiyetindedirler. 
Ekı!Utmeye iştirak edeeekler 2490 sayılı kanunun ttl (l 

Qçüncü maddelerinde ve eartnameelnde yazılı veelk•ll 

ve teminatı muv .. kkate makbozlarlle birlikte ıı.-1' 
natıodan evel komisyonda hazır bulunmaları. 

----------------~----2_2 ____ 2_6 ____ ao ____ 4 __ .-.,/ 
Met. Mv. Sa. Al. K.o. nondao: _.ı 

1 - Y•loız kumaıı ciheti askeriyeden verilmek ve diğer f1' 

meeiyle dikilmesi mftteahhlde aid olmak Qzere tofll 
yonda mevcud nftmunelerl de (500 takım kışlık elbl" 

açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - ihale 7 Şubat 936 cuma gftnil saat onbee buçukta " 
mirde kışlarla Met. Mv. satın alma komisyonunda y•f 
lacaktır. 

3 
4 
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Mat. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

Tahmin edilen mecmu tatarı (525) Uradır. 

Teminat muvakkate akçeBl (40) liradır 
Şartname ve ndmuoesl hergiln komisyonda gOrftleblllt• 

Isteklller ticaret odasında kayıtla olduklarına dair veıJ~ 
göetermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye lştlr4k edecekler 24:90 sayıh kanunun iki ~ 
ilçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veelk•ll" 
ve teminat muvakkate makbuzlarlyle birlikte ihale ıtJ 
tinden evvel komisyonda hazır bulunmaları. ı9f 

22 26 30 4 ~ 

M'f. eat. al. komisyonundan: 

lzmlr Mat. M'f. kıtaatı için 523000 kilo odun k•.,J 
zarf usollle ekılhmlye k:onmuetor. . 

ihalesi 8 ıubıt 936 cumartesi gQnd 11at onblrde 1•-' 
de kışlada Mı. M v. eatın alma komisyonunda y•P1' 
caktır. 

Tahmin edtlen mecmu tutarı 6537 lira elli kuroıtof· 
Teminatı muvakkate akçesi 490 lira otuzlld kurotta'' 

Şartnamesi hergQn komfıyonda gördlebllfr. ıf 

İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldoklarına dair ve-' 

göstermek m6cborlyetlndedlrlar. , 
Eksiltmeye iştirak: edecekler 2490 eayıh kanunoO 

ve 6çılncd maddt'lerlnde ve şartnamesinde yazılı •e•I~ 
ları ve teminatı muvakkate makbozlarlle mühftrlO t 

lif mehtaplarını ihale Hatlnden bir saat evvel kot# 
yona vermiş bulunacaklar. 22 26 31 5 __./. 

n ., 
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1 Alişehir Banl{ası SIHHAT 
Balık Yağı 

t ~~~~~------e~ 

ö ~ m ö ır ş lY b ~ .. ~ n 
ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında 

' 1 

TELEFON: !2383 

, Hertftrln (Banka ve Komisyon) Muameleleri Y apıhr. 

M Vadesizlere % 

evduat Şartları: A~tı ay vadtliy~ % 

4 
5 

Dır sene vadehj e 4Yo 6 faiz \'erilir. 

Marangozlar ve 

Sanayiciler için 
Bir Daha Ele 

Geçmiyecek Bir Fırsat 
Fabrikamda mevcod tfrld 

destere, planya, kalınlık, freze, 

delik maklnt.lerl ile prese tez· 
glbı, kurutma ve tutkal foronu 

•e el tezglbları, llAt ve edevat, 
oıobllya keresteleri, kaplamalar, 
pıpeller •e saire ıatıhktır. Her 
gftn ııaat ondan eaıt alhya b · 
dar Ztnet mobilya fabrikasına 
hemen mGrıcaat ediniz. 

-

Zinet fabrlheı aablbl 
Ahmed K1Z1hrmak 

-----------------
Ônlverıdtede Döçent, 

(Muavin Profeeôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Hastalara herglbı ô~lodeıı 
ıoora bakar. 

lıtiklll caddeei No. 99 
Ankara apartmam 2 bıci kat 

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

-------------------

· .. 
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1 A. Kemal Tonay ! 
§ Drıteriyolog ve bulfllık, salgm hasıalıkfor miitahassısı § 
=:: b Baımahane iıtaeyonu karttaındald dibek eokak batanda 30 ıayı• = 
~ h eY •e muayenehaneeinde sabah ıaat 8 dan Hfam ıaat 6 a kadar =: =:: •ıtalannı kabul eder. §§ 
~ ~ -=:: acaat eden haıtalara yaptlmau ll11mgelen eair tahlilit •e = 
=:: :\hotkopik muayeneleri ile veremli haıtalara yapılmaıına cevaz gô- =: 

!ııııııiüıılıiUüiiı'ıilıÜıiııı üiiıilıiiilıiüiıiiliiHiıııiıi;:;;.: ~:;·; · 1111111111111 

Kenıalpaşa Şarbaylığından: 
labK~1mılpatı belediyesince mubayaa edilecek lklbln lira bedel 

1 l~ nll maa arabı motopomp ve 300 metre hortum 7,1,936 
t~. ~:~en hlb~ren 2 l gGn mOddetle açık eksiltmeye ç•kaıalmış· 

N~A 
jf 

· oıı ıU ~l 
'"'~ 

~ -. ... 

OSRAM ; VI\ ~ (,.tJi 
ZA.ı;E~· / 

d "b t yeni bir za• Oııram IAboratu\'arlnn uzun aromalar an eonra nı aye . • 
for kazandılar ve çifte spiralli OSRAM cD> 1limba6lm meydana getırdıler. 
OSRAM cD• lambalan udi lômbalımı. nazaran yüzde 40 dabu az C:Uyan 
earfederek daha çok aydınlık verirler. Elektirik earfiyatındao oıkfiyet 
edenler mutlaka çifte spirolli OSHAl\I c.D• lômbafonnı kullnomahdsrlar. 

OARA 
' 

•IE 
Ayvalıkel Hediyesinden: ~.z ·-~ 
Aynlık f'lektlrlk santralı oef llğl vazifeelnl gO~m;~ nıe;e 

elektlrlk şebekesini idareye n · tablo ve jeneratörleri u anma a 

ve tamire muktedir bir ıllzel motôrlerl motabasııısı yOlzelll f~~~ 
ficretle aranmaktadır. Eoaz iklyOz beygirlik bir Hnlrı e; ı 
yapmı8 olmak oarttu. Mektepten muun olanlar tercih o an~· 
caktır Dizel motôrlerlnde motab11111 montOr olduğuna dıır 
elinde. resmi devlet mllesseaelerlnden verllmto vesaiki olıof ırın 
ve letekll bulunanların oobeş gOn içinde Arvahk şarbıyhğmıı 
fAtlda lle bıevormılan llAo olonnr. 14 22 108 

Devlet Demiryollarından: 
D. D. 

Maden cevheri nakliyatına mıheoe 25 No. h ıenzllll tarife 
" a ll 1 2 936 tarihinden itibaren bmlr Basmahane ve 6çunc zey • · A 

Karşıyaka Aleancak istasyonları dahil yapılacak nakliyata •e y· 
dın hatlarını tetmll edllmfıtlr. 

Fazlı tafsllAt lıııaıyonlardan nrlltr. 189 

Baydarpaea Pendik Ankara n Izmlr banliyö trenlerladt' mer'i 

D. D. 

35 No h eoyı oaldlyıt tarifesi, Baydırpaıı . Gebze lrnımı ile 
Fratelli Sperco "apuı Acen tası I~mhln Aydın batta tilnliyôstıne de teomll edllmlıtlr. 

l._..!:!!l:.!~ı~ı~·A~t~ı:st~ı~ıy~o:n:l•;rd:a~n~a:l~ın~a~b;ill~r~.~:':'.":-______ 
1_8_8 __ _ ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI az 1 ta 8 

' 

"LERCULET,. vapuru 13 ~ERVlCE MARlTIM ROUMAIN - Torbalı Ilçebayllğından: 
1 ·36 da gelip 18 l ·36 da An "ALDA JULIA,, npuro 9· l · 1 l y ı çiftlik ve tıçpınar c;lftllğl arazileri için· 

. 1 fl Pt Torbala Uçee n n en L l 1 Bu bu· •ere Rotterdım, Amsterdam ve 36 da ğehp ayn g 0 re, ııteclıl tarafındın pirine; ılraatı yıpılmı• at11D _Yor. . 
Bamburg limanları için yflk Maltı Marellya ve Barselooe de m~ zl ıahlplerlnln bir ltlraaı vana lt> gGn ıçlnde 

' suetı a.omto ara 
alacaktır. hareket edecektir. Torbalı ilçebayhğına mGracaatlıra 114n olunur. • 

SVENSKA ORlENT L1NIEN Fazla tıf.lllt için ikinci f • Ş b • den• 
"GOTLAND,. motôrG 20·1 · Kordon'dı Tıbmll ve Tabliye Ziraat Bankası zmır u esın • 

!l6 da Retterdam ve Bımborg blneeı arkaeındı Fratelll Sperco h b dd sinde kAln eski Ziraat bankası 
l tı ıt Kaymakam ı 1 at ey ca e limanları için yak alacakhr. •apur acenta ığına m rıcı hl llk kirası mtizaytdeye çıbr1lmıttır. 

"ROLA.ND,. mot6r(l 6·1 ·36 edilmesi rica olunur· bln1&1nm r sene b d il h ddl liyik görtıldOğll taktirde kat'i 
da Rotterdam, Hamburg, Co·· Navlunlardakl ve harebet Teklif edilen kira e e bı• Qnft 

111
1 15 te yapılacaktır. 

Penbage, Danztlo" (Gdynla, Go tHrlblerlndekl d~ğlııtkllklerden tbaleıl 12 oobıdt 9h36 fça,roammaıu!at almak lstlyenlerln tube direk · 
Bo huıostı • • az 1 171 teburg, Oalo ve hlı:andinnya acenta mes'uliyet kabul etmez. 

1 
22 28 

T ... l .... 2004 . 200,1! . »663 törOne mOracaaılara il4n o onur. ltmanları için JGk alacaktır. ~' "' 01 ~ V N _I __ .._. ______________ , Olivier vEŞOrekası . . 

Dr.Operatör Arif Yurcu Llmll•d W.F.H. VANDER 
1 d plertn 2490 1ayıh kanonun ikinci ve üçtınctı maddele· 

r n ılkredU 
rao ft en n1af ve n11alkl hamil ve tabmln bedeline naza 

l.a Y ıelll lira teminata munkkıte ıkçealnt yatırmıo olmaları 
••Hndu. 

ıl ~bıle 27,1,936 paaarteei ~Gnn Hat 15 te Kemalpaşa belediye 
11
F" nıtıteıekkll komlıyon huzurunda yapılacaklar. 
ennı "" husuıl .. rtnıme bllAbedrl verileceğinden talipler 

Jartnaoıeyl Kemalpıta beledlyeelnden lstlpblllrler. 7 12 17 22 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
1 Hıradı yetlıen 1934. doğumlu dört bıt saf kan Iogtllz tayın1D 

1 
eni arttırma uıullle ııhşı 23,kinunoeanl,936 perıembe gftn(l 

11111 
onbete 011tılmıohr . Teminatı munkkate olarak yOzyetmlş 

llra al.nacaktır. tueklllerln temloatl11lle blrllkttı eatıı gonn Ha . 
-!,adı bulanmaları llAo olunur. 5 11 16 22 4100 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
laalelaln •ergi borcundan ötüril tahsili emval yaaasına göre 

hıcaedUea birinci ıGleymaolye mabılleslade c;akmık eok•ğında 
kaıa 27 uyılı bıne tarlb lllndao ltlbaten ytrblr gln mGddetle 
latılı&a çıkarılacığındıa pey ıGrmek iııtiyenlerln Deftrrdarlığa 
tıbıtllt kalemine gelmeleri. 14 18 22 26 ıo; 

11111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111!111111111111111111 

1 Dr. Zekii Tarakçı ! 
~ Merkez hastanesi Dahiliye Mlltehassısı ~ 
;;:: lk = il lact Beyler tokı~ı T6rk mlAyede ulona lttlullnde 5 
~ :umara 45. Butalarını 6~leden tonra 15 den 18 e kadar ~ 
= •bal eder. TELEFON· 3806 :: 

•llll lllllllllllllllllllllllllllllllllllUll il llll il il lllll il lllllllllllllllllli!ıll llllllll llll llllli 

Merkez Hastanesi Operatörn Vapur Acentası ZEE & CO. 
H1&talar1D1 her gGn 15·18 e kadar tktocl B~yler sokağı TOrk Cendell Han, Blrlncl Kordon DEUTSCl::lE LEVANTE LlNtE 
mnzayede ealonu karşında 78 N.lu moayenehaoeelnde kabul Tel. 2443 11ANGORA,. veporu 20 ıon 
eder. T~lefon :1393 TBE ELLERMAN LINES I~T~ klnnnda heklenlyor, 24 ıon 

Aydın belediyesinden: 
Şehrimiz elektlrlk teııleat1Dda eebeke memuru olarak çıhoacak 

bir memur aranmaktadır. 1steldllerln veelkılıranlD aeıl veya ıu· 
tetlerlol lllotlreceklf"rl bir mektupla Uraya mGracaaıları. 

148 18 20 22 

" THURSO,, npnru 7 ikinci klnunı kad.r Anvers, Roller. 

klnonda LIVERPOOL ve dam, Hamborg •e Bremen için 
SV ANSEADAN gdip tahliyede alacaktır. 
bulunacak. "ANDROS" veporo 3 tubıt· 

"ADJUTANT,. upura 8 ta bekleniyor, 7 onbata kadar 
ikinci kAnunda bekleniyor, Anvers, Rotterdıw, Hunbarg 
LONDRA için yok ılıcaktır. ve Bremen limanlarını ylk 

uTBURSO,, npuru J 5 lldn-
alacaktır. 

el ktnunda bekleolyor IJVER· AMFRıKAN ExPOT LlNES 
POOL GLASGOV yak ala· 
cektır. 

"'POLO,. 91para 10 lklncl 

kAnuodı Londrı, Anverıı ve 
Bol beklenip ayni zaıa:anda 
Lon~rı n Bul lçlo y6k ılı 
cıktır. 

DEUTSCBE LEVANTE LlNIE 
"AQILA,. vıporu 5 lktod 

klnaoda Hamburg Breme ve 
An•era'ıeo gelip tıbllyede ha 
laaaetık . 

Noı: Vurul tarihleri n H 

pur lılmlerl Gıuloe dtaltlklllı · 

"Ex MOUTH.. nparo 2 ta· 
balta beldeglyor, Nevyork için 

yak alacaktır. 
JOBNSTON V ARREN 

LINES LlVERPOL 
0 0ROMORE,. npura 18 

ıon kloandı Mkleolyor, Lhrr 

puldan y6k çıkanp Bargaı, 

Varoa H KOllt ace için ylk 

alacaktır . 

lerden ıcentı mee'ollyet kabul 

edllmea. 



Yirmi beşi ocJ 
No. 6429 

Çarşamba 

22 
kinci kıiouo 19::W 

Fransız 
Dış Sıyasasının Değişeceği 

Söyleniyor. 
................................................................................... lllİI ..................................... .... 

Habeş imparatoru Şimal Cephesine Gidiyor-Şimalde Dt 
Yeni Muharebeler Başlamıştır. isyan, Bastırıldı. 

1 ............ . 

imparator Ras Desta'yı Çağırdı. Vehip Paşa, Cenup Cephesinde Bazı Tensi 
kat Yapacaktır. Ingiltere, Kendi Hastanesinin Mevkiini Italya'ya Bildirdi 

Londre, 21 ( A. A) - logllfz 
hükumeti, Habeılstaodakl in · 
gllfz luzılhaç seyyar hastarıeef 

nln yerini ltalyan hilkiimetloe 
blldirmfııfr. Hu hauaoc Impa 
ratoruo talebi 6zerloe Dessle 'de 
kurolmuştor. 

Hu malumatı Suvlç'e bildi · 
ren Joglhere'oln Roma masla· 
haıgOzarı logram Şarki Afrl · 
kadakt askeri makamataoa bu· 
nu hllmemeltrl ihtimaline ve 
son müeeeif bıldleeler dolayı 

sile öğreomr.klu memnun kala 
cakları zebablle vrrlldiAlnl ıöy· 

lemhtlr. 
Suvlç bu şifahi tebliği not 

etmlotlr. 
Aemara 21 (Radyo) - Ha· 

beş imparatoruoon cenah cep 
heelode lr11lyao'lara mağlUb 

olan Rıa Oeıta'yı kendisini 
~ôrmeğe çagırdığı haber alın· 

mıotır. Bu cephedeki Babeo 
ordueooon tenslkl içfo Vebth 
paşanın memur edllmeel lhtlmılt 

vardır. 

Aemara, 21 (Radyo) - hal· 
yan uçakları Babe11 arazisinde 
1500 ktlometrelf k genlı bir 
lıılktaf uçuşu yapmışlar Ye Mı· 

ret, Tıkaze, Marlbln , Denlma· 
bığ, Zar Ozerlerlnde uçuşllf 

yıpmışlardır. 

imparator cepheye gidiyor: 
Londr1 1 21 (A.A} - Habeı 

lwpıntoruouo olmıl cepheıloo 

ghmek Qzeıe olduğu zannedi· 

llyor. 
imparator Tlgre•de Habeş 

ıaarrozo için emir Yerecektir. 

80 cephede ltılyao haf lf top 
çoıo n tıyyarelerl halyao poı · 
ıalarıoa baelunlar yapmaya te 

oebblh eden Habeo mOfrezele 
rfnl bombardıman etmişlerdir. 

Asiler bomluırdrnwn ediltli: 
Adla Abıba 21 (A.A) 

Reemi mıbaf ll Godjım Yll4ytı 

tfodekı leyıntn baeıırıldığını, 

fakat Asilerin bıoı olan Dedjaz 
Mac Geeeel!lte'olo bazı taraf tar· 
larlyle keçmağı monffık ol · 

doğunu blldirmektedlr. 

HOkt1met kunetlerl bunları 

ıaklb eylemektedir. 

Ayol mıhaffle göre Gcreeses 
ıe Rıa lenn'uo yanında balo 
nuyordu. e ltalyan bombar 
dımauındın mora mnklloi 
terkederek Godjıma kaçmıştır. 

Taraftarları ile bakumet kut 
telleri arasında birçok mOeade 

1.üyii .. 

mel11r olmuo V-' nihayet bun· 
tarın ekaerfıl öldOrOlmilş veya 
yakalanmı,hr. 

Roma, 21 (Radyo) - Ajaul! 
Royterfu haberleri ve lbbeo 
rumlğ tebliğlerinin çoğu Bu 
Del!ta 'nın Somullde tecuOze 

gf'çtl~lol bildirmekte idiler. 
Ayol menıbl Raa Desta'nın 

70,000 eakerl olduğunu söyle 
dikleri halde, olmdl geaf'ral 
Graçyaol'nfn galebeel üzerine 
mağlup olan Ra1 destanın an 
cık birkaç bin kişilik bir kov· 
vetl idare ettiğinden bahset 
mekteilfrler. 

Bu teoıkoı Habeılııtın'dakl 

zlholvetlo garip bir eseridir. 

Aemara 21 (A.A) - Neca. 
tl'olo Raı Dr atı.!11 kendlılol 

gelip gOrmf'ğe çığırmış olduğu 

aözleomektedlr. 
~ .......... ~ ............................... ~ ..................................... ~.~· ..... ·~·..-····· .... ·~·······~·~·-·~···· 

Uzak Şarkta Vaziyet Çok önemli 

Rus Generalı, Bütün Vladivostok 
Sahil lstibkamlarını Teftiş Etti. 

----------------------1111-----------------------
M. Hirota, Japonya ile Amerika Arasında Hir Harbın lmkAnsJz Bu· 
lunduğunu Söyledi ve Japonya'nın Çin, Mançuri Siyasasını Anlattı. 

Tokyo, 21 (Rıdyo) - Jtpon 
bıobakanı Diyet mecllslolo feeh 
edlldlAlnt llAn etmlotlr. Buouo 
sebebi DJyettekl Sl·Pa·Ya Ki 
parJlelolo hOkiimete ademi iti· 
mat reyl vermek lçf n harekete 

gt.çmek letemlo olmasıdır. 
Tokyo, 21 (Radyo) - ja 

pooya dış bakanı M. Hlrota 
btıyanıtta balonank Mençu 
rl'oln mOetaktl bir memleket 
olmak ltlbartle bu memlekeı · 

tr.kl bırfel ez memleket bık· 
kına dayooen eHelarıo tedrici 
eorette kaldıralacağıoı eöyle· 
mittir. jıpon hnkümetl ı~a· 

~ıdakf mOhlm noktaların temini 
için teşebbOelerde bolooacakllr. 

1 - Çlo, Mançorl mOetakfl 
hOktlmetlqf tanımalıdır. 

2 - Çin · Maoçnko efyı~i 
mOoa!!ebetlerl ter.ufla etmelldlr. 

3 - Çln'deki komOnlet tah
rikat Ye teelrlerl kaldmlmahdır. 

M. Blrotı ; Jepooya ile Ame· 
rlka araeında bir çarpı~manın 

lmUneız bolundoğuoo ve in · 

glltrre ile Japony• araıında 

an'ınevi doetluğon dOzehllmeeı, 

ecnebi memleketlerle ticaret 
mQoaeebetlerlnln geuloletllmesl 
letlhdlf edildiğini eöylemlotlr. 

Genf?ral llirota 

Deniz kooferaoeındıo bahıe· 

derken de; 
- Japonya bftyük deolı 

deYletlerlle mOoterek bir bak 
lıtemlttlr. Demlotlr. 

Romı, 21 (Rıdyo) - Bar· 
bin 'den bildiriliyor: 

VIAdhoetok kumandanı ge· 
oeral 8lOker bOtOo aahll latlh · 
klmlarına ve limıoı teftlt et · 
ml~ılr. Bu teftfı, ılmdlye ka· 
dar görftlmemio bir oekilde ge 
ofı ve umumi olmootur. 

Bundan baıka, yeni loıa 

edlltn lkl mQetahkem mevkii 
tetkik eımlotfr. Bu iki mevki 
japonların ı\ni harekl'tlerl kar· 
şısında en fazla · mukavemet 
gösterecek bir ıekllde tahkim 
edilmiştir. 

Tokyo 21 (A.A) - Oıo ha · 
kanı M. Hlrota Dtyeı'deki eöy· 

levlnde Sovyet·Japon mfinıee· 

betlerinden bahsederken bo 
m60111ebetlere dalma dostluk 
unsurları lthıline çalaotığını, 

aucak Sovyetlerln Doğu Slbfr 
ya'dıkl aekerf hazırlıklarının 

Mançuko ve japonya'yı endlte· 
ye düıftrdOğGoQ ve her fırsatla 
bu noktaya Sovyetlerlo dikkat 
oa:zarını çekmekten geri dur· 

mayacagına ıGylemlttlr. 

r 

Bu Uarb 
üç Yıl Snı·ecck 

Londra, 2 l (A.A) - Uoyter 
ajacaınıo cenııb İtalyan orduları 
oezdiodeki muhabirine göre, hal· 
yan'lar meçsim içinde elde ede· 
bilt'ceklerinio aııgarisioi hasa plı• 
>arak. i~e giriQmiolerdir. Harb, 
lralya'nın diıılomatik: sabada pek 
maşkilôta uğramıyacağ& he1abıoa 

istiond ettirilmiQtİ. Bu harb üç 

sene ıürecek Ye üç merhalede 
bitecektir. 

Necaşfoln, ceoub ordueonoo 
tenılkloe Vehlb paı•yı memur 
etmeıl ihtimali vardır. 

Mogıdlıle 21 (A.A)- İıtefa · 
nl ıjanHndan: Ganale Oorya 
muharebeılne alt ıafelhlı; 13 

' ikinci kAnoo tarihinde öğleden 
sonra Areplardao ve Somılller . 

den mOrekkep bir ltalyan ko· 
lu, Bloe'den yola çakmış idi. 

Burada Gaoale Dorya'nıo @ağ 

sahilinde bulunan yol, olmall 
garbiye doğru gider. Tank go 
ruplarını topçu ko•vetleri re· 
fakat ediyordu. Ayol yerden 
baoka bir kol dıhı hareket 
etmlıtl. Bu kolun hedefi Ga. 
na le Doryı sahlllndekl mığı. 

ralara glzlenmlı olan Babeı'lerl 
yıkılamık ve da~ıtmık fdl. 
Beriki kolon mOıterek hedefi ise 
12 ikinci kAoooda mığlQp edll· 
mlo olan dOomına takip etmek 
ldf. 

hılyın kolları iki aaıt ya ' 

rtlyOoten ıoora önlerinde ıhı 
zırhlı otomobil olduğa halde 
Dtdel ovHına nrdılar. Oradı 

kendilerloi bir mUralyclz ateşi 

karşıladı. Bonon Ozerloe zırhlı 

otomobiller ve efrıt iki eaf 
trok.il ederek atro açtılar, Bu 
esnada hal yan topçu ku neti, 

dOımao hatlarına bombardıman 

ediyordu. 
ltalyan kolları, komandan· 

lıkla temaaı temin etmek ftır.re 
bir anten tesis etmlolerdir. Bir 
çok eaatler ılddetll bir moka· 
vemet gösttrmlş olan dOımıo, 

grce diğer mevzilere çekildi. 
Karakolların faaliyeti btıtOn 

gece devam etti. 
14 lkloclUoon gGoQ fecir 

nkıl Habeş'ler, ltalyan'ların 

ıolceoabıoa karoı mukabil bir 

t11rroı yapmık teıebbaaGade 

beı'ler kaçmığ• bH~ladılar. Bu 
kıçmı; mOteakfp gilolerde de 
denoa etli. Jtalyao kolları on 
ları durmadın takip ettiler. 

Ieıaobul, 21 (Özel) - Hu 
Deet:ı'nın, cephtden alındıjı 

ve cenub koneılerlolo, Vehlb 
pııaoın kumandiıaına verlldlğt 

bildirilme ktf'elr. 

.<\dle Ababa 21 (A.A) - Bu 

gOn btltiln Hıbeılstıodı yeni 
bir ıeferbullk yapılm11ına dair 
olan kararname lmpratoron 11· 

rayı Onılnde trampet . sesleri 
araeıoda okoomoştur 

I..ondra, 21 (Radyo) - Deyll 
Ekeprra gazetesine göre, Adla· 
Ababa'dao kOlllyetll Babeo 

kunetlerl haııdıoarık cepheye 
ae•kedllmlştlr. 

Loodn, 21 (Radyo) - Roy· 
ter ıjıoıı haber nrlyor: 

Cenab hududunda İtalyanlar 
menim içinde elJc edecekleri 
munf fıkfyetlo aegarlılol he11b 
ederek harbe totuımu,lar, ha· 
rekete geçmlelerdlr. Dlploma1I 
ıab11ıoda bu hareket bir mer 

hakkak.tar ki Bahf'O harbı; lı' 
drffne varmak için Qç ,,o' 
aOrecektf r. 

Loodra, 2 l (Hıdyo) -Adi' 

• Ababa ve Uesele'den g.,leo t• 

graflarda lhbeo bok Gmf't1ol

Ogıden 'de ltalyao•ıarın ka••' 
dıklarıo1 hlldlrdlk lnl babtt' 
lerln yalanlıom11ında ıımır t.I 
il yor. Ayni mabf eller; JU' 
Deata'ya tmdad kunetlerl g"' 
derlıdltf ol de haber verıyot' • 
in. 

Ra1 Oestı plıtırlerı ile 11•1 

y~n k uneılerf araıanda ıııOııt 
demdl'r dnam e-dlyor. 

1mperatorun Tlgre cebbe1lo' 
gittiği söyleniyor. Bu cebbed' 

balyan topları; ilerlemek ıe~b 
büaQade bolonıo Habeş tof 
ntlerlnl bombardıman etuıital' 

Babeolıtan'da Godyak vfl•1" 
tinde çıkan isyan tamaot-' 

b11tmlmı1hr. layaoan elebtf" 
Gezer MHgeua kaçmıştır. J-ff 
aeal tamamen totolmoş ve lılJ 
hı edllmletlr. Bu ıergerde e•' 
ce Raa Seyyom orduıoadı ı" 
f!onra'dın ltalyınlara kfç ..... 
n isyan çakarmak ftıere ıek" 

bale eayılamamaktadır. Şa mo· ffabeı topraklarına geçml~ 

.Uluslar Kurumu Konseyi 
Bugün Toplandı. 

-----------Lord Eden, Londra'ya Gitmekten 
Etti, Ingiliz Kralının vefatı Teessür 

Sarfıoıı1'1 

Uyandı" 
• • • t 

Cenevre 21 (Rıdyo) - Jo. elle kıH birer eöylev verınltl' 
glllz dıı itleri baka"'ı Lord ve tee110rlerlnl heyıo eylellllf 
Eden, konıt.ye b•tkaolık eden lerdlr. 

Avostura:ya bao murabbası Lord Eden m0tee11tr oıdoı" 
' •' (Brann) ile berabtr Londra'yı halde delegHyonlın teşek~ 

hareket etmek Osre iken aıl · eımlotlr. Konsey, kralın ,effP 
metlerini tehir eylemişlerdir. mGnHebetlle bogilnkO lçtlot••-' 
Bonon sebebi, Daoçlng meıe tıtll eylemlotfr. 
lesldlr. Lord Eden'le (Brano) K (B ) roP 

ooıey, yarın ugilo J 
nuo Cuma'ya kadar burada 1 ,_ l) 

1 
,,,,.,,.. 

. ınacı.. Ye aoz ı meı 
kalacakları tahmın olunuyor. ıo· 

13 lor komheel, bugOn alelo· ilzerlnde koooomıluda bO ~ 
• 1 1 ı d ı bir nacaktır. ı :l ler komtt.-el eu. op ınmıo ae e r!HI ı 

· ı 
1 

toplanacaktır. 
o yapmımıı ar. ,r1· 

Kooeeye t oellnct öbleden Sovyetlerler Urugny .. 
" ' " b•'' .. ıoora ( Brnun ) nun başkanlı· sıodakl siyasal mlınıse il' 

ğında ıoplıanuo, evvel& Konsey keeflmeıl mes'eleel, perıe~tt· 
baıkanı ve eoora da devletler gOnG mozak.ere edllecek 

baı morahhaelara lnglltere krılı Urugvay morahh1&1, koo-'f' 
beılocl Corç•un vefıh dolıyı· lubat verecelulr. 


