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lanör ltalya so8yeteden çekilirse bir pa· 

Ve Havacılık nik olur diye endişe ediyorlar .. 

Yazan : Vecilıi 

ha Uavacıhğın medeni milletlerin 
k Y•ti ihtiyaçları olduğuna zerre 
•dar tilphe kalmamıetır. 

Almanya ilhakı Onaylarsa Italya Ken· 
, 81.1 c;ok vazih ve en kiiçük 
llirat g"t" b k''· . " kfı u urmez a · ı..:atı suren •· 
tlilt büyGk Lütün devletlerin yeni 
tetkilitlar meydanı getirerek bava· 
CıJ L • 

lııo kadrolarına imkUnın Gzami 
~İabeıleri içinde yeni kuvvetler ek· 
eaaıek için her türlil çarelere bat 
:~~duldarını görüyoruz. Bundan 

disini Avusturyada Serbest Bırakacak lzmir'Jiler, Şehit Türk 
ltalya; Macaristan, Avust~rya, Arııavudluk, lsviçrej' KartallarınıSel3m.layınız 
Hükumetlerini De So~yeteden Çektirmeğe Çalışıyor ____ _ 

Bugün Büyfik Bir 1'ören Yapılacak-
11 lene evvel dünyada kazanılan 

~il yfil. L • • 111.ee., sür'at 15 kılometreyı 

:'Çıniyordu. BugOn iıe medeniyetin 
lıarıdığı sür'at aaauı i50 kilomet• 

tc!e Yardı. İki ıür'al arasında bir 
llıukayeıe in111nın aklına adeti dur· 
!llnluk. veriyor t>Vet, Fakat bu bir 

•kikauir. 

. Bu çalıamı, La yükeetiı bütün 
bıılletlerin gözlerini açtı ve kolayca 
uçııcı.ı anaaın elde etmek imkiinla· 
tını arattırdı. 
~ Bu yolda her milletten evvel 
laıarı'lar; muahedelerin yüklediği 

~@ır havacılık ınrtlırı altında kal· 

d
1klırı için çok eıaeh preoıipler 
•h·ı· ha 1 ırıde çalışarak bugünkü süel 
'•calıgın esaslarını kurdular. 

" Almaoya'da 1910 da bııhyan 
e 1920 de bfiyilk bir inkişafa 
~lıbır olan plAnörizm çok kısa 
gl~· tarnao içindcı sari bir bHtalık 

1 nıemlekctin her tarafını sardı 
"e 'b ~I ltı ayet bu kurumlarda yetiıen 
b laları gençleri bugünkü Alman 
.:•cıhğıoıo anan olan bıf l Ban· 
b 8 kaptan uanntınnı kızanmığa 
•tladılar. 

Parle, 14 (Radyo) - Perle 
efyaef mebaffJI, ltılya'nan Ce 

nene'den ıyrılmHı ile alika 
• 

dar olmıluıdır. 
l ıılyı'oan ııoıyeteden bOshQ 

Ulo çekllmeıl tıhıkkok ettiği 

takdirde Cenevre'de btr pıolk 

buıule geleee~I ııhmln edilmek 

tedlr. Ç6ok0 Itılyı'11 bazı diğer 

dnletler de tıklb edecektir. 

Rom•, 14 (Rıdyo) - Jurnıle 

D'Itılyı Bıron Alolzl'oln Ce 

oevre'den ıyrılm111 Oıerlne 

yazdıRı bir mıkaledt; 

c ltılyı hllkumetf, oloılar 

ıoıyeteef ndeld b6y0k ve kftçOk 

de•letler ıuafından hıkkı tı 

nınmadığı mOddetçe ııoıyete hı 
rlclnde kalıcaktır. 

ltılya hftkumetf ıyol Z1 

mındı bftyGk 'Ye kOçilk dev. 

letlerle olan ıf y11i mOoısebet· 

lerlnt de tanzim etmek mf'C 

burlyeılnde k:alıcıktır· Bun 
lır ınıındı A..-uıtoryı, Mıca 

rlıtın, Almınyı, Blrletlk Amcı 

rlka, Japonya, Arnavutluk n 

Cenubi Amerika hOkumetleı 1 

nln ltılyı'1• hık nrdlklerl 

aolb4r görtUmektedlr. 

hılyı hOkdmetf ile Uluslar 

ıoıyeteal 1111ındı bo ıyrılak, 

hıllbezır noktılnazırıo mohı 

fazııına lırar edlldi~I mOddetçe 

dcıVlm edecek ve belki de f tıl· 
yı'oın büıbl1t0o çek•lmeılnl 

fcıbettlrcıcektlr. 

Bu vnlyetl thdaıı eden ltılyı 
hGkOmetl değildir; buodın IOD · 

dın ıodra bAdlı olıcık nıl · 

yetlerln de mee'olO ltılyı ol 

mıyıcıktır. 

hılyı, Uluslar ıoıyeteıl ıl · 

y11etlocı artık doymooıor. De· 

mektedlr. 

Romı, l 4 ( Rıdyo) - Iııl 
yı'aın uluılar ıoıyeıcıılndekl 

murabb11luının ~eri ılanm1111 

etrafıodı tıbmlnler d6Hm et

mektedir. 

Itılya'a•n bu bueketlola ne 

dneceycı keder ileri gldtce~I 

Avusturya'da bir skandal 

Alman biikGmeti Lıı çalı~ma 
~01ı.ırıun yilkeek faydıaını gördilk• 
~rı Ve bu yüzden çok kıymetli ele· 
d •rılır elde elnıege munffak ol· 

i ~lt'•n sonra bnacılığm bir killtür Pren 8 Sta rhem berg M. t" 01duguaa inanarak diğer spor 
,toektüJleri giJti orta okullar prog· 

l~lllına dabil eui ve bu sayede M ı • • ' • 'f b • k E • 35 tatbikat rııa arefesinde uçucu USSO illi yı e l'I ttı. 
:•1a1ı111 kontrol eden Alman kühilr 
.. :k boa bakanları 120,000 üatüode 

•
1111ar buıdu11r. Fakat Kabineden Habersiz Hareket 

l Benzin, yığ gibi aarf maddeleri 1 
~lllldıktın baıka malzeme Ye inoa Ettig~indenMevkiindenUzaklaştırıldı 
l>;l:ıGlından da çok ucuza mıt otan 
lııôrtertn uçucu anaMr yetiotir· 

~ek yolundaki bu lıftyük rıydaeı 
g l'Qlönco Rualar da buna ehemmi· 
Y~t ?ererek l 923 senesinde esaeh 
ll lo6r teokilAtına haılamıılırdır. 

Gerçi, Planör iılerile uğrat· 
llı~lt Ruııyı'd@ 1919 da bıı göster· 
tt:ıııti. f.'akat bu tevebbüıı ferdi olnp 

l
lltk iptidai idi. Yapılan tecrübeler 
tın· d it bir kanaat \'erecek halde 
eğildi. 

.. Moıörııüz uçaklann uçmak ener· 
J•ıi . 

nı laıtik balatlardan ve1a ro· 
lrıorlıJardau alması ve nihayet rüz· 
:itlırdın ve araai sıcaklığından 
i 1111 olan yükııeltici cereyanlardan 
ltifıde etmek suretile uçnıun idıı· 
tııeıi :ıarureti pek tabii olarak uçu· 
~uyu bıkiU kuı biılerioe benzeyen 
;)'gularla hazırlamaktı oldu8u için 
~ de eaııen randıman motörlil tay• 
hrelerl · · ·ı · d'ırn e yetııtırı menan ver ı". 
'•rıd unandao çok yükeek bolundu. 

PlAnöriıl (PUnör uçucusu) pli· 
tıörcıu h .. • • b b~d· un uçuı enerJı11nıo ıTa a ı· 
••tırı b 
1 

1 •Ah oldu~naı kani olduğu 
d'Wlıı llleteorolojiyi bilmege ve oçu~la 
• tatbik etmeğe yani arazi vazi· 
i~lerine göre planörün~ sevk ve 
lı re etmeğe mecburdar. Bu mec· 
~l'i)'ettir ki plinöriııti ekeeriya 

: llôrünn kanadının ucu arazioin 
~talınna ı1cğecek kadar tereddüt• 

• .. t • 
Y•nuıçlara yıklattırır. 

d Bu enerjinin aıfıra müaavi ol 

1 
°1u r.amınJıırdı iııe iner v~ indiği 

1 
t:ıdı te1edüf edeceAi dere, hendek, 

k •tnıç Yt: uire gibi ôv4nzı tebli· 
tdeo ıddetmeı. PIAoörilnün inİ§te 
- Sonu 6 ıncı solıijede - ' 

M . .Mussoli11i Avııstuna ile son anlaşmayı imzalarken .. 
(Arkadaki zat M. Şuşnirıg',Jir) 

Vtyını, 14 (Rıdyo) - iyi hlderanı da üzerine ılmııtır. 
mılQmat ılan mehdll, yeni Prens Stue.ob~rg'ln, yeni kabl 

kabinenin, bOkt\metln tıklbet neye ıhnamım111ının eebebf, 

tfğl elyıeete denm edt'crğfnl nazırlara dınıımıdın Dogo 
blldfrfyorlar Bo mıhfeller; bıo Afrika 11f,.rlnt tt:brlk eden 

bıkan M. Şoonlog ile hılyı bir telgrafı M. Moıısollnfye 
bıobıhnı M. Mossollnl arı göndermlo olmaıudır. Stuen 
ıındı selen ihtilaf olmıdağıoı berg, kablncı ukAoınıo hıb~rl 
ye wQoasebetlerioln ıon dcırtce olmıdın bunu yıpmıotır. Bo 
doetane bulondoğonu da llhe hareket demokrael lcıbl.rını 

ediyorlar. uyhuo göriilmemlotlr. 

Vlyını, 14 (Rıdyo) - Bıo Vlyını, 14 (Rıdyo) - Gı · 
bıkan Şutnlog, Oçilncft yeni zetelerln yHdtklarını gôre mllll 

kabineyi teıkll etmfttlr. Bu mGdıfaa bakanlığı, ordo için 

kabineye tıkl bıtbıkan muavini alınacak 10 milyon fenlklik 

preoı Stuenberg ltbıl t'dlle · eıyı için mftnık111 ıçmıttır. 

memlıtlr. Şuınln~; harlcl1e na Vlyıoı, 14 (Radyo) - Genç 

ııırlıAı ile mlllf mOdafıı u11ır· - Sonu 6 ıncı sahifede -

meçhul olmıklı beraber Itılyı 

hıll hHırdı A nopı tılerlle ılA· 

k1&anı tımımen keemlı bulun 
mıktıdır. 

P.rlı, 14 (Radyo) - Ôvr 
gazetesinin y11dığını gOre Ce· 

nnre'de hummılf bir faaliyet 

nrdar. Ceoene mehdlllle Iııl· 

yı ıraeındı bir ltUAf olmıdıl• 
tıkdlrdcı hılyı, Cennre ile 

olın ılAbeını _keseeektlr. lt"lyı 

hGkumetlnln Milletler cemlye· 

tinden çekilmek için A'uetoryı, 

Mıcarlıtın, lnlçre ve Arnnut· 

lok bGkumetlerlle dıbı baaı 

tır. Buna, Hepiniz Davetlisiniz! 
----r---------Bognn, yurdu mQdaf11 uğ oçıcaktar. Onların aıtr. bıtın· 

rondı göklerde kanıt ıçın •e larını yıoıtmak Ozere, lımkde 
her naed11 ebediyetin cız\beel de çok bayok bir tor.,n baıır· 

ile uımııdan ayrılın hnı şe Jınmı9tır. TOUln lzmlr'Ulcır bu 
hltlerlmlıln ihtifal gOnGddr. 

Genç Ye ıehlt kartılluın 
ruhları, bugoo batan memle· 

ket ufoklerında dolıoıcık ve 

törene daHtlldlrler. Program 

ıodor~ 

Toplanma zamam nı yeri: 
- Sonu 6 uıcı slllıifedc 

Italya' oın Bir Hatası 
Sonu 6 ıncı salıifede..:::.., Dom-Dom Kurşunu Münakaşasında-

15 Mayıs ki Hareketini Dnzeltmeğe Çalışıyor. 
Şophealı ki yllbek mlllet· 

ler, ıarthleriol unutmıyan Ye 

lnkAr etmlyen mtlletlerdlr. . 
Tarihin 11blfelerlnd~, mlltet 

lerlrı bOtfto lntlbıh •e mftca 

delelerlnln en •Çık ifadeleri 
Ye dereler •ardır. 

Bfı 15 mıyısı, eadece bir 

terlb badlıeııl olarak ele · ıl · 

yoruz. O gftu, lımlr bir fa 

elanın ilk kurbanı olmoıto. 

Şunu onotmamık gaeltlr ki, 

15 mıyıı, iki dnlr arııundı, 

bGtiln fec11tlne ve karanlığı 

nı rağmen, yeni bir merbıle, 

bir geçit gibidir. Herıey 15 
mıyııtı bıolayor. V cı ııaf bılar 

geçire geçire, milli mOcıdele 
ltrlmlıle comorlyetlmlı, lakı 

ltbımız, kalkınmamıs ve bn 

lftn koncıt n yenlllklerlmlıle 

ouyı uzayı bugftnftn varla· 
ğını dıy1Dıyor .. 

15 Mayıı 1335 le 15 mıyıı 
1986 ınsındıkl tınyak ıln 

clrln her bılkesı, nrlığımııla 

perçlnlenmtı bir muufCıkıyet 

bığıd.r. BugOo, tunt1tll, ıe 

ref li, kf'Ddlo,. gO,enr.o, eUol 

k•ldırıp b ıeıoı dlkmlı, m~dr. 

oi alemde &Öl söylem~k bık 

kına 111h~p bir millPtlz . 

Tarihin mıceralar dolu hı 

tanıını arkada bırıkaralı: yıl 

nız kendi bıyıt ve Vlrlığımı 

zın lokloafı yolluındı çılııı 

yoruı .. 

Eıkl bııımlırımız artık yıl 

nıı bir komıu değil, yakın 

bir do11t ve mfttteflklmlzdlr. 

iki mllletln yeni ıooru, mı 

ılnln bQtftn bAdlıe te batı· 

larını Ortmtğe hizmet etme 

ildir. 15 Mayıstı Izmlr'fn o 

karı gOnftnQ hıtarlarken, Tftrk 

yurdonı ve milletine bogftn 

ko yftkıek 11ıdctl getiren 

AtaUlrk'le onun ıdlAh te dıVI 

arkadaolarıoı ve ıınlı, ıeref 

ll TGrk ulaıo kar1111ndı gô 

nftllerlmlıln tfttftn aaygı ve 

t11kranlarllcı eAlllrfı . \., ________________ _ 

Lbndrı, 14 (A.A) - Cenn· 

re'den gelen bir hıbercı göre 

ltılyan bilkt\metl loglllz ma 

mullh dom dom kurıunlarınan 

Bıheı ordaea tarafındın letl· 

mıll hıkk11ıdıkl ltalyın nota· 

ıın'D neııedllmeme1lnl Milletler 
cemiyetinden rlcı tttmlıtlr. 

Dılly Telgraf gazeteıfnln bo 

hoıoıtıld neırlyıtını gOre bo 

mee'eleye dıJr olan Ioglllı ce 

-------·ubı da tlmdlllk netredllmlye· 
cektlr. 

Tfmeı g11eteılnln Cenevre 

muhabirine göre ltalyın haktl · 

meli bu vesikanın geri alınma ·ı 

için elinden geldiği kadar çı
lıtaeılı:tar. hılyı'nın bo huıoeta 

bilyGk bir bıtı hlemlo olduga 

aalııılmıotar. Bu arıdı 1 ogllle . 

re'nln cnıbı Milletler cemlycıtl 

sekreterliğine teydl edUmlotlr . . 

Yeni Habeş Hükô.meti 
Gore'de Tesis Edildi. 

~---~-------------------
Askerler burada toplanıyor. GOya Necaşi, mu· 
kavemet kararını imzahyacağı sırada ayrılmış 

Necaıi Cibuıide Fransız Senegal askerleri tarafından selamlanıyor .. 
ı~tınbol, 14 ( Hoıoei ) - Parla, 14 (Radyo) - Parl 

Alının haberlere görcı, Hab.eıtı Suar gazetesi Adh Abıbı mu· 
tlD bOkOmetl, Adlı·Abıbı'oın hıblrloden ıldığı şo hıberl 

garbında Ye Adlı Abıbı'yı 400 neıretmlştlr: 

kilometre · mesafede Gort.'de Necıfl, tınrıodın evvel 17 
yeniden korolmuıtot. Necıei'· mıyıstıo 19 mıyıea kadar dost 

nln Adle Abıbı'yı terketmeeln bir devlet ıefareıbıneelne iltica 
den eonrı bu htıkt\met erUnı, 

mevcud hOkumet evrak 'cı 

doayılerını beraberlerinde bu 
rayı getlrmlılerdlr .. 

Da kmmdı 4,5 milyon Oıbeı 
bılkı nrdır. l:t'pbeden dönen 

garbi Hıbeılıtın efrıdı dı 

burada toplanmaktıdır. Ytol 

yiae mQeellAb bir Bıbtt hakd 

metl korulmuıtur. 

etmtı Te orada eaklınmıetır. 

Bondın sonra f lrar ba1ırlı~t 
yıpmış ve mOcnherahnı em· 

niyete almıı 'fe bundan ııonr1 

11rayı giderek son kablue iç· 

tlm11oa riyaset etmlotlr. 

Necaıt, mukavemet kırarıaı 

lmzalıyacı~ı eırada ıoi aoreue 

Ctbutl'ye hareket etmlttlr. 
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27 
içinde yıeıdığımız devir lst-, 

eekhlne öyle bir a~ı vurmalı ki 
Bu ıaıdan ıOrecek dıl, daha 

kunetll daha aııil olmah : Ee 
kist kedlolf ğlnden doıer ; çl· 
çekleri ve meyvalara da bt>&le 

necek gıda bulamıyac•klarındın 
beraber dOoer. Şlmdtlfk hlılm 

eözlerlmlze lnanmıyınlar ve 

bunlara birer efsane gibi bakı· 

lablllr. Eeaeen ben de, ıözlerl · 

me, gözft bağlı lnıoılmaııını 

lıtemem : Bizim lıtedlğlmlz 

yalnız, yaratmak ve yapmak 
için bize ııaha verllmeııldlr. 

Ancık ondan ııonra gartUecek 
ve lnanalacıktır. 

Eekl devrin tarihi ile ezçok 
Clnılyetl olan her 101110 bllir 
ki bizim bu batılarda öne 
ıOrdOğamoz dOıOnceler, mo 
dern f llozofumozoo ilk gOn· 
lerden itibaren öne sardO~d 

prenıılplerdlr. Ve blll, daha 
lylıl blnmedlglnden, bonltr 
tnılye edilmektedir. Şuraeı 

ıalUr ki, eekl devrin bOtOn 

kuru •aaz ve medhlerl bo11· 
lukta kaybolup gitti ; drı 

canlı .arlıkfar Ozerlne ancık 

cınlı oeyler teıılr edeblllr. Zı · 

maoımız ite henüz aıırımızıo 

iyi bilmediği prenıılplere daya 

nınk yıaamık lııtlyor Ye he· 
nGz aımmız ln11olarında me•· 
cud olmıyın bir uzvu lı bı · 
eına çığırıyor. Bu f llozofo, bo 
asırda ıılteye girmek bıkkını 

henftz kazanmıı değildir. Onun 
dıbı .aktı gelmemlıtlr. 

Böyle bayat, benftz ddnyada 
olmıyao bir ırkın, lııtlkbılde 

yııacığı bir hayat ıarzıpır. Bu, 

çığdıılarını tetbf ye etmekten 

•11geçmek gereklndedlr. Fakat, 
beklfyecek yerde, lıe geçmek 
lııteree, bizzat kendisi, ıld ol

duğu ırkı teıldl •e terbiye et· 
melidir. İlk ı, budur. Bu ya· 

pılıncı, ırk oou anlar. Şimdiye 
kadar bizim ta:nvoır ettiğimiz 
eğitim lee bllh111sa onun içindir. 

Bir gün gelecek ki o, se· 
•inçle, ınlııılıp kabul edile 
r.ektlr. Bunun içindir ki ıarı 
mız, kendi kunetlerlndtn 
flmltııfzllğe dftımelldlr. 

Bu asır, pendlılnden daha 
11 felaketli olmıyın bir dorum 
kareaııında kalın bir peyg•mbe 
rlo sözlerini bir dJnleeln. 

E!lr davcıp doımın Hinde 
ııftrOoen vatandaelarana teııelll 

eden bu peygamber, Cheber 
ırmağı kıyılarındı, onlara de· 
dl ki : 

"U gOolerde Tınrı'oın eU, 
beni dlearıya ııevkeul. 

Kemik yığınlaılle dolu bir 
ılanı geldim. Beni bunların 

etrafında dolaştırdı . O vakıt 

Tanrı bıoa dedi ki : 

- Ey kulum, bu kemikle· 
rlo tekrar lnean olup yatayı 

cağını dil~OoOr mthön ?'" 
Ben cevap verdim : 

- Tanrım, ooa yalnız sen 
bilirsin. 

O bana dedi ki : 
« Bu kemlkl~r ftııtQode mu 

clze göıtcr. Ve onlara de ki : 
Kemikler ! Taorı'oın buyuru· 
ğonu tHnteylnlz : Ben ıize ruh 
af llyeceğlm . Ve siz yeniden 
dirileceksiniz. Si zlo Ostftoftzde 
ılnlrler, ve eiolrler öetftnde 
adeleler, n ıdeleler ihtOnde 
d"rlyl bOyüteceğlm. Size ruh 
nrece~lm. Siz yeniden yışıyı · 

cakeınaz.:D 

Ben, onun buyunğu gibi 
yaptım. Hemen rOzgAr gibi 

çeviren: M.RahmiBataban •• • • ki Kuvvetleri TopJıyor. ıeıler çıktı. Batııo kemikler Sanayıımızın in 
harekete geldi. Şık1r ıakır, 
birbirlerine yıklaatalır. Sinirler, 
ıdalelelet, deriler gelerek ke· 
mlklerfn Qetlerlnl örtUller. Fa 
kıt daha ruh yakto. Taora 
bana dedi ki : 

" Ey kolum, rob tçln de 
mucize göıttr . RazgAr, dört 
yandın eı. Bu ölalere ruh 
ftf le ! 

Ben bnyruğo gibi yaptım ; 
kemiklerin içine ruh girerek 
dlrlldller. Heplııl ayağa kalktı · 
lar ... 

Raht •e yaksek hayatımızın 
unııurlarını ıılz de derleyip top 
layınız. Uluııal bfrlfğln bağla 

rını yapan te bu peygımberlo 
söylediği kemikler gibi, kor 
konç darmadağın bir halde 
kılmıo olan bo unıurları ılz 

de loplayınız . Boalar da aeır· 

larca yağmurlar, fırtanalar, 
temmnz 11cakları ıltında kaldı. 
Ruhun can veren af lemi (Nef 
haeı) daha yok olmoı değildir. 

O, bizim olueal ceıedlmlze ye 

nlden can verir. Ve ceıed, yep 

yeni Ye mohteıem bir varl ğa 
kavuıur. 

- Sonu Var -

Kudüste'ki Tev
kifat Arttı 

Ingiliz'ler garnizon· 
ları Takviye eltiler .. 

Londra, 14 (B. R.) - Maıı · 
temlekeler nazıra Slr Tomaa, 
A •ım kamuaııı toplaotaııoda 

beyanattı bulunarak Flll11tln'de 

yecl lğtltatlH kırtııındı Ku· 

dOa garnlzonlarının takviye 
edlldlğlnl blldtrmlatlr. 

Şimdiye kadar Flllatln'de 
tevkif edllmlı olan lğtlıııçılar 
600 kloldlr. 

KudOı, 14 (A.A) - Şehrin 

eekl kısmında dört mahallede 
örf f ldar11 lltn edllmleıtr. Bu 

ouo ıebebl iki yahudlnlu öldft 
rftl01eeldlr. Uo mahall~lere ııaat 

20 ile 6 arıeındı girmek yı 
eaktır. Bazı yıhudtler poUı 

blmayeıılnde ıehrl terketm~kte 
diri er 

Türkiye ve 
Çekoslovakya. 

Ankara, t3 (AA) - Yeni 
Turk •e Çek anlaımaeı Pnğ'dı 
lmıalaumııllr. Eekt ınlaımı 

15 mıyıııtı yeniden temdit 
edtlmlyerek yenlılnlu mer'fycte 
gireceği tarih olan l haziranı 

kadar umumi rejJm tatbik ola· 
nacaklar Eekt klerlng anlıı 
mıeınan 1 hazirana kadar de· 
Hmı dolayıtılle Ç~lı:oıılovakler 

ayrıcı klerlng lleteıılnden de 

lettfad" edeceklerdir. 

Fransız 
ı Kabinesi Yarın 
Toplanıyor. 

Parle, 14. (Radyo) - Fran· 
ııız kabinesi, cumarreıl gftnO 
fetkılAde toplanacak ve bey· 
nelmllel vazf y.,tl tetkik ve mft· 
zekere edecektir. FnkalAde 
toplanll, M. Sıro ile Rtlıılcu· 

mor M. Lehron ıraıında kı· 

rarlıotmlmııtar. Bu toplaohdı 
M. Pol Bookur, Uloıılar ııoıye 

teeloln son toplantıııınpı konu· 
~ulınlır bıklundı nzon iZi · 
balla buluoacaklır. 

şafı için Tedbirler Starhemherg, Hükumetin Teklifle-
Ankara, 14 (azel) - Boku- E J • 

met, memlekette pımuklo il ri D i Kab u 1 t m e e rı D 
nıyllnln lnklıafınt n köylQnQn E • • 
ucuz p•mukıo almuını temın Milli Kuvvetlere Tavsiye tmıştır. 
için önO.masdekl ıobıt ayından 
itibaren pımak ipliği flıtle · 
rinde yftzde ıeklzden oob~ıe 

kadar teozllAt yapmağı karar 
nrmlıtlr 

Bn aoretle pımuklu meoeo· 
cıt f latlerlode de bu mlkt1rda 
tenezzal temin edilecektir. 

Maliyede 
Yeni Teşkilat 

Ankara, 14 (özel) - Malt ye 
VekAletlnln yeni yapacağı teı 

kllAta gör~ bftdceııl 8,734,000 
Ura tutacaktır. 

Italyan'lar 
Habeş'lere siUih 
satmış olan til<:car· 
ları koğuyorlarmış .. 

Adllı Ababa, 14 ( A. A ) -:
ltalyan makamıtı, harp eıını · 
ıııodı Habes'lere ııllAb ııatmıı 

olan bOtftn tacirlerle ltalyan 
aleyhtarlığı mıhlm olan tthaııt 
memleketten çıkarmığa karar 
nrmlıtlr. 

Bitler 
lngiliz sefirini 
nezdine çağırdı. 

Berllo, 14 (A.A) - M. Bit· 
ler, BerUo'dekl Joglllz ıeflrlnl, 
dıt bak.o Fon Noyrat ta hazır 

bulnndoğu halde logillıı eual· 
namesi bıkkındı görGımek 

(lzere nezdlne çağarmııtır. 

Iran Sefiri 
Itimadnamesini 
Takdim etti .• 

Ankan, 14 (A.A) - Jran 
bftyftk elçhl Ekeeltnı Halil 
Fahlml, bu gfln ıaat 16 dı 
muııd meraılmle Comar Relıl 
KımAI AtatGrk'e ltlma-lnıme· 

ılnl takdim etmlttlr. 

Starhemberg 
Bugftn Roma'ya 

gidiyor 
Vlyanı, 14 (Radyo) - Prenıı 

Stırhemberg, bir futbol mı · 

çında bulunmak aıere yarın 

(BugGo) Roma'yı gldecekllr. 

Anlaştılar 
fetaobul, 14 (Özel)- Fenerbah· 

çe, Galataearay, Beetktaı ve Güoeı 
ıpor kulüpleri aralarında ı.olaıarak 
bir blok vücuda getirmiıler ve 
dostluk teaiı etmiılerdir. 

Viyana, 14 (Radyo) - Yeni kabine azaııı ile mfteteıarlar, CD · 

mor relıl önand~ 11dıkat yemini etmlılerdlr. 

Yeni bflkumet, bütan milli tunetlerl bir arayı ıoplamığı 

çalıoıcık n • .atınpenerlerle bnkumet erkAoı araeıodıkl tem•· 
yallerl blrleıtlrecektlr· Vataopenerlerlo ıef I olob bıebakan moa 

vlnltğlnden ııukot eden prenı Starbemberg; bu konetlcıre baku· 
met tuafındıo kendtlerloe yapılan: mflracaatl kabul etmelHlol 

blldlrmlıtlr. 

ihtiyat Zabit Ve Askeri 
l\lemurları Kanunu. 

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

Harcırah Kısmına Ait Olan Madde, 
Yeni Bir Şekle Kondn .. 

Ankara, 13 (A.A) - BogOo 
Fikret Canıtez'lo bıekanhğıoda 
yapılan kamutay toplantısında 

ihtiyat zabltlerl ve ihtiyat il 
keri memurları kanonunun 

19 uncu mıddeıılnlo ( Sef erd• 
hlzmere ve umumi mınenalua 

çığrılan ihtiyat ıubay ve aı 

keri memurların cr.lb ve ter 
blıılerlnde munz11f ııobaylar 

glbl harcırah verilir. Hazerde 

talim mak11dlle çıArılınlara 

yol maıırıf ları nrlllp yevmiye 
verilmez ıekllnde değlıtlrllme· 

ıılne n memurin kanonunun 
64 anca mıddeıl::e mecburi 
hizmet mtıkelleflyetl sebeblle 

2919 numaralı k11Dunoo neı· 

rlnden önce Gcrrtll olarak 
lııtlhdım edllmlı olanların dı 
bu ıoretle geçmlı hizmet mild· 
detlerl DRmzetllk mftddetlDe Ye 
mecburi hizmetlere mahııub 

edtllr, fıkra3ının llheılne ıld 
kanun IAylhalarının birinci mft· 
11kuelerl yapılarak kabul edil 
mittir. 

Kamutay ruznameılne dahil 
bulunan maaı kanonunun 13, 
2ıi ve 25 inci maddelerin de 
~lıtlrllmeel hakkındaki kanon 
ite m011kereal eııoaşındı bGtçe 
encGmenlnlo talebi ft.zerlne 
tekrar batçe encftmenlne geri 
nrtlmletlr. 

Kamutay cuma gnnft topla · 

nacaktır. 
~~~~~~~---ı~~~~~..-~ 

Pazar Günü Paris'te Bü-.. 

yük Tezahürat Var. 
Parti Liderleri, Yeni Kabinenin 
Teşkili f çin Hararetli Temas

lara Devam Ediyorlar. 
Parlıı, 14 (Radyo) - MecHıı 

kollıılerlnde parti reisleri arı 

ıında yeni kabinenin teıklll 

bıkkındı harareti! mftzakere 
ve temaııfar yapılmaktadır. 

Pazar gftnft Halk cepbeııl, 

lntlbabattakl zaferi haeeblle te 
zahftrat yıpacaktır. 

Yeni mecllı toplanmazdan 
enel ikinci bir ltzabflr daha 
yapılacıktır. 

M. Blum meııalıılne devam 
etmekte ve mohtelU parti relıı· 

lerl ile temaelar yapmaktadır. 
M. Blum bu gQn bir çok 

ziyaretler kabul etmlıtlr. 

KomGnlet partisi, M. Torer'ln 
lmzaelle bir tebliğ neıretmlıtlr. 1-

Bu tebliğ, M. Bfum'un koma 

alet partlıt kabineye tıtlrak için 
yaptığı dnete cenptır. Ve: 

Yeni hftlnlmete yardım lete 

mlyoruz, fakat son kongremizde 
nrllen kararlardan hiç blrlııl 

değlomemlıtlr. MOotneken ka 
zanılan zaferin memlebtte ıa 
.kua ve huzur temlnlol lııterlz . 

Cebir ve konete ve lrtlcH 
karıı halk cepbeelle birlikte 
frank eleyhlne yapılın aQlkıet, 

bize karıı olmakla beraber, 
doğrudan doğruya memleket ve 

halk ve loçl b11klu aleyhinedir. 

HALI( OP ERETI 

Komdnlıt partlıl, halkın dl· 
leklerlnln hakiki tercümanıdır. 

Bugftn olduğa gibi, yıno da 
umumun menaf 11 için çılaıma 

ğa hazardır. 

Ba akıam 9 da lııınbulda 
kark defa temıll edilen BAY BAYAN 

Her halde zengtnlerl fakir · 
lere yardıma doıtlarımızın yar · 
dımı ile icbar edec,.ğlmlze 

eminiz. 

Yazan: Malımud I' eMri Müzik Sezai ve Se)fettin Asal 
Yarın gftodOz 

4.30 da TEL LI TURNA 
Yazarı: .Malımuı Yesari 

Yarın akıam 
9 da 

Müzik: Sezai ve Se)fetill Asal 

ŞEN DUL 
Dibi beııtektr ( FRANS LEBAR ) ın ıabeıerl 

Matine fiyatları: Hu~u~t 100, salon 75, balkon 50 k·uruştur 

Cumartesi matinesinde talebe, zabit ve 

muallimlere salon 50 kuruştur 

1 

Bftr Franııa'nın serbell, ku•-
vetll ve meeot olmaeına çala 

ıacığıı!,, 

lstaohul'da 
Bnyok bir devrim 
abidesi yapılacak 
lelanbol, 14 (Özel) - Bu 

radı bayok bir denim abldeııl 

yaplmlacıktır. Devrim abide 
ılnlo Kızkuleıt•nın Qıerlnde 

yaptmlmaıı muhtemeldir. 

' Atina gazeteler• 
Ne yazıyorlar .. 

Atlnı, l·i ( A.A ) - AtlO' 
Ajıneı bildiriyor : 

Ylrm dört ııaathk gre,I• 
blttl~lnl bildiren gazeteler, ge 
rek Atlna'dı, gerek •lllyetlercle 
biç bir mfthlm hldlıe olmadı~• 
kaydediyorlar. Gazeteler, bll 
grevin mfttemadi tahrikler• 

kartı hiç bir ıempatl doymı7•• 
ve mftfrltlere kartı bftyftk bit 
mftdafaa ordaııu teıkll eyJ17ell 
çok kunetll bir lıçl ıebeketl· 
oln mevcut oldo~unu bir kert• 
dıhı göetermle oldoğono tebt 
rQz ettlrlyorlar. G•zeteler, bO 
ktlmetln grev denm etti~ 
mOddetçe ılmıı, oldu~o tedbft• 
teri de ö•mektedtrler. Bu ted· 
blrltr oetlceelnde gre•, tik 
dakikadan itibaren mu•affık•· 
yetılıllğe uğramııtır. 

KrediKoo· 
per atif leri .. 
Yeni kanu· 
na uyduruluyor .. 

Ankara, 14 (Özel) - Melll 
leketrekl kredi kooperatif lerl· 
alo .yeni kanuna uymaları lçlO 

nrllmle olan mGhlet bu •1 
ıooundı bitecektir. Bu kanon• 
memlekette mevcud 500 koo· 

perıtlf uymuı, hepııl de gayri 
mıbdud mee'ullyetll vazlyelloe 

geçmlıtlr. Yılaız Oımanlye koo· 
peratlf ı. bu oeldl kabul etme· 
mlı olduğundan taeflyeye ttbl 

tutulacaktır. 

Milli Sigorta 
Şirketinin parasını 

kaçıranlar . 
lıtınbol, 11 (Özel)- Sigortı eir• 

k.eılerioio nziyeti hükllmetÇf 
ehemmiyetle tetkik edilnıekt~dit· 
Şimdiye ka :tar yapılan tetkikat ne• 
ticeeiode milli eigorta ıirketinio 
bayat k11mına ait ihtiyat paraıınıO 
Viyaoa'y. göodcrilmi~ olduğu 111• 

Jaıılmııtır. Bunu yapanlar haklr.ıP' 

da tıki batta bulunulacaktır. 

Protesto Etmiş 
İetınbul, 14 (Özel) - Kd· 

dftıı'ten gelen haberlere göre 
Kudtıı'tekl hıly~n gentrıl kon· 
ıoloııu, Bahtı lmparıtoruouo 

Flllııtln'd., reemf ııoreue kabul 

edilmlo olmaıımı bftktlmetl n•· 
mıoı resmee :proteeto etmlıtlr. 

Bir Canavar 
Yakalanarak 
tevkil edildi ... 

lııtanbul, 14 ( Özel ) - Oo 
yı,larandı ıeklz kızı berbad 
tlmlı olan eski Rusya, zabit· 

lerlncJen Delarlz totulmuı, mıh· 

kemeye verllmlıtlr. Bu adam 
mahkemtce ınklf edllmletlr. 

Afyonlarımıza 
Yeni mahreç· 
ler arıyacağız .. 

htınbul, l' (özel) - Uyuı 
torocu maddeler lnhl11rı umaOI 

mftdftra, bir heyetle ıfyoaları· 

mıza yeni mabreçler bulmak 
tızere Anupa'ya gldece\:tlf. 

Bir Komiser 
Karısını öldftrdO .. 
letınbul, 14 (Özel) - ikinci 

eobe komlıerl Ali Rıza tıbaoc• 
lmroualle karııını ı'\ldOrmftt .,e 
yakllınmııtar . 
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DOtflndOkleriın ... 

Hürriyet 

-HAB.ERLERI 
Donk4 ANAOOLU'nuo hl· 

rlncl &1bUeelnde blı reılm g1$r· 
ıJ«ım; 

Rus Konsolosu, Dün Gece ~ültürpark'ta Açık 
Sellnlk'tekl son gürftltQlerde 

bir zavallı Jıçl öldGrfilmGf. 
Alaktulftn ceıedl, ıokak orta· 
11oda op uzun yatıyor ve baıındı 
onu do~oran kadın hazin hazin 
ağlıyor! 

Bir Veda Şöleni Verdi. Hava Tiyatrosu. 

• • • 
Sokağa dOımftı, ayak polltl 

Konsolos c:enapları, lzmir'deu Ay
rıldığından Mütevellid Teessürle· 
rini Samimi Bir Lisanla Anlattı. 

k111 ınlyeelne fnmlı hOrrlyetln 
ne bazla bir tecellisidir bo!.. 

Hedefi tamamen bavka olan 
hilrrlyet, bir ıokak ortasında, 
devlet otorlteeUe hılkı v., bur 
jon ile proletaryayı blrlblrlne 
ıaldırmıt ve kendisini de de
oıokraelnlo kôhoe çatısı altında 

emniyete alarak gülüyor, alay 
ediyor .. DemokaaeJnlo beşiğinin 
ilk &1llandığı Yonanletan'da, 
timdi hakiki hftrrlyetlo varh · 
ğıoao tabutu taşınıyor.. Ve de· 
mokraslye eığıoarak kahkahalar 
atan harrlyetlo, bir baıka hftr· 
rlyet, bir 11hte H oydurma 

hGrrlyet oldutu gôriUOyor ... 
Bir lokma ekmek için ka· 

rınca kalabalıkları halinde so· 
kaklarda uzanan ve akan za

vıUı işçi yıgıni, demohaei ve 

hftrrlyet Abidesinin dibinde, 
yaylım ateşe tutuluyor ... 

Ve gene ayni yığın, ayni 
&bidenin öuilode karşı Hf lıra 
bol bol tftkftrftyor ... 

Bn bir hOrrlyello tezehftrQ 
değil, hOrrlyet maekeel ahında 
patlak veren bir skandal, bir 
anarıldlr ... 

Dert eenedeoberl dost Sov· 
yet Ruıya'oın ıehrlmlz konso 
loeluğuoda bulunan M. Tren· 
tlyef cenapları teri lan Moııko 

va'da bııka bir vazifeye tayla 
edilmiştir. Bo sebeplo yakında 

fzmlr'df'D ayrılacaktır. Konso · 
loa ceoakları, dftn akıam mat· 
buat erkAnlle bınka müddrlerl 
•e bazı ticaret mQesseselerlmlz 
erkAuı ıeref ine koneoloshanede 
bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafet, çok aamlmi bir şe· 

kilde ve gOıel bir aile toplao
tııı halinde geçmfttlr. Konso· 
loa cenapları, uzun müddet 
bolondoğo lzmlr'den ayrılmak· 
tan mQtevelllt teet~ürlerlol 88• 

mimi bir lisanla anlatmış 

Tılrk lnkılAbının, lokiıafı ve 
movaf fakı yeti hakkandakl tak· 
dlrlerlol ve temennlle?lnl bil· 
dlrdlkten sonra dnetlllednl 

BOyftk Şef imiz Atatürk ıere· 
f ine lçmeğe davet et mittir. 

BunA, gazeteciler adına beş 
mnharrblmlz Denizli Saylavı 

Haydar IHııuı Öktem cevap 
vererek, BOyük dostumuz Rus· 

Ayni zamanda, ziımre ve 81 ya'nıo Ttlrklye ile olan Hmhri 
Dıf hanketlerloln içtimai bir mQoaeebetleriol tebarilz ettirmiş 
dGzen içindeki menfi inkişaf ve konsolos cenablarının lz. 
lerını i oöetermektedlr .. 

" mlr'dekl t•hei sempatilerinin, 
lıçl hOrrlyetıeo ziyade ekmek, kendllerlol dalma aratacığıoı 
Sermayedar, horrlyet manav· kayt He dost milletin ve bOyDk 

rıaı altında başkalarını yıkan şeflerinin şerefine kadeh kıl · 
le eıe11 bir h4klmlyel n ka· dırmış davdlller de hararetle 

tınç istiyor. Yani hOrrlyet, H · buna şltap etmlttlr, Her iki 
dece bir vesile, bir oyuncak, 
b nutuk alkıılaomıt ve toplantı 

lr Alettir .. Ve hOrrlyet, kucak· · 

Bo .. Ou elzdeu pek dorln bir 
teeııeilrle ayrılmaktayım. Bu •e· 
sile ile, yalnız resmi münaıe· 

betlerlmlzde değtl, fakat her 

gftnkft yaşıyıtımızda da, biiytık 

tef KemAl AtatOrk'Oo bftyftk 
memleketlnde ve güzel hmlr· 
deki ozon ikametim esnasında 

aramızda ıeessils etoılo olan 
eahet dostluk rabıtalarını bfitüo 
samimiyetim ve kalbimle burada 
yadeım~ğl bir vazife btılrlm. 

Bundan madı, bunda hazır 
bulunmakta olan bilcümle dost · 
tarımın hakkımda dalma gôs· 
termit oldukları Hmlmi hissi · 
yat ve teveccOhlerloden dolayı 
da keodtlerlne pekçok teıekkür 
ederim. Birkaç senelik oılaıflr · 

llğlm esnasında tanımasını ve 

sevmesini ô~renmlş olıfoğom 

gOzel mem1eketiolzl, yeni va 
zlfemde de dalmı çok iyi ha 
liralarla yadedectğlm. Çat.şkan 
n llerllyen bılyfik halkınız ve 

eiz; onun en yerinde mfimeı · 
elllerl hakkında de dalma ayol 
hissiyatla meeba olacağım. 

Değerli doetlar•m, arıtnııııda 
son defa buluodoğom bn ıan 

dıo istifade ederek her birini · 
zln ellerini eamlmlyetle sıkar, 
yapıcı bftyOk ı,lerlolzde hepi 
nlze çok iyi muvaffakıyetler le 
menol ederim ve sizleri bir 
veya birçok defalar dıhı göre · 
bileceğimi ftmld ederek hlçbl 
rlnlze 'feda etmeden : 

geç vakte kadar de'flm etmlı, 
tın kucağa dolaıao, hatırası 

bu mryandı konsolos cenahla-
1 gôoüllude •e dudaklarda kal · 

rıoın lzmlr'de bulunutlarıoın 

- Tekrar görüşelim, derim. 
Y •tHın bllyilk Türkiye Cu 

murlyetl 'e onun bDyOk Şefi 

Kamil Atatftrk." 
Treotiyef Cenapları, dört se 

uedeuberl lzmir mobltlnde çok 
ıempatl yaratmış değerli bir 
settır. lzmlr'den ayrılıtı, ken · 
dhlol aennler için bir ziyadır. 

11111 ihtiyar bir fablte hıllo· bir hahrHını leıplt etmek ftzre 
dedir. Zınllı neene!. 

!otograf lar çek limittir. 
Orhan Rahmi Gökf.e 

------------- Kansolos 
Türkkuşunda 

ıDerslere pazartesiye 
başlanıyor 

TGrkkuıuoa Oye yazılmak 
için gençlerlmlz blrblrtle mft· 
•ebıkaya girişmiş gibidir. Dftn 

•kııma kadar Tcırkkuıuna Oye 
Y•ıılınların eayısı (90) ı bol· 
tnoıtur. Üye yazılanların mua· 
Yenelerl yapılmaktadır. Pazar· 
teıl gOnOnden itibaren ameli 
derılere baılanacaktlr. Dereler 
ltUtGrparkta verilecektir. 

Ceoablarının söylevi 
Çok değerli ve Hmimi dost· 

lerım, 

Bokumet!mden aldığım bir emir· 
de diğer mes'ul bir vazifeye 
ıayln edildiğim bildirilmekte 
oldu~oodao, hayatımın dört se· 
nesini, nadir bir mlsaf lrpener· 
ilk hayatı altında ve içinde ge· 
çl rmtv olduğum gılzel lzmlr'I 
nlzden yakında b6sb0t0n ayrı· 
larık Moskon'ya hareket ede 
ceğlm. 

Dr.ğerll doetlarım; 

• • • 
Senelerdenberl Treotlyel ce· 

naplarlle iyi •e yakın mOna· 

sebetler teıtls ~tmlı olan İzmir 
gazetecileri, cumartesi akeamı 
tehir gezlooeonda koneoloa ce· 
naplarıoa hususi mahiyette bir 
ziyafet vereceklerdir. 

Hava tehlikesi 
HHa tehllkeılne kare• ko· 

runma komlıyono dan 11at 15 
de zllAyette toplanmıo, bızı 

' meıeleler G&erlnde görOımeler· 

de boloomuştor. 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 315 l 

Halk Opereti (Fuvar Gecesi) Na. 
mile Bir Müsamere Verecek. 

--~~-----~--~·~---------~~~ K.ültOrparkta funr içinde terde Funrda temsiller nre· 
açık hHa tiyatrosu lnva ettfrf. cektlr. 

lecektlr. Yapılın keşfe göre (Fuvar gecesi) nln temin ede· 
tiyatronun lnşaah 15 bin llnya cegl hııulatla açık tiyatro Hh 
çıkacaktar. Onun için belediye nesini temeli atılacaktır. San· 
bu tly•troyo def 'aten yaptır · ıtkarlarımız bu mOııamereyl 
maya muvafık bolmam.ıt za· sevinerek kabul etmlşlıırdlr. 

mania ikmal edilmesini karar· Dün Halkevl rejlsöra LGtfullah 
Jaştırmtfhr. Sururl He belediye reM dcktor 

Haber aldığımıza göre şehri Behcet Uz, (Fuvar geceal) nln 
mlıde bulunan ve Elhamra Hh programı ftzerlnde gatftvmOı · 
nesinde temsillerine de'flm eden lerdlr. 

Halk opereti (Fonr) gecesi na· Ptogram şu euretlc hazırlan· 

mile bir gece ctertlbloe muva· mııtır: -
lıkat eımlttlr. O gece Hılk 1 - Tarla koto (Fraos Le· 
operetinin temsil ettiği muhtelif har) ıo dç perdelik eseri. 
operetlerden en gilıııel parçalar 2 - Operet rcılmgeçldl. 
blrlcştlrllerek zengin bir pro- A - Zozo Dalmae tarafındın · 
gramla seyircilerin gftzel ve kendi repertuvarının en mQo-
•ğlencell nakit geçirmeleri te· tehlp tırkıları.) 
mln edilecektir. B -Toto, Hicran, Ltıtfollah, 

(Fuvar geceıl) nlo temin Mehmed, Celil ve Ali be· 
edectğl haeılat, açık hava ğenllen operetlerin bazı tar 
tlyatroeunnn lnıaatıoa tabela lularını eôyllyrceklerdlr.) 
olanıcaktır n Halk opereti, C - Bale heyeti tarafından 
favarın açık bulunduğu gOn· mOteaddlt bele ve operet• 

-

Bu Yıl Yaş üzüm ihra
catı Yapılacak. 

Sebze Ve Meyva Satış Kooperatifi 
Hazırlıklara Başladı. 

lzmlr ve civarı "ebze •e 
mı:yu eatıı kooperatif l, bueene 
yaş dzQm n yat mey'fl ihracatı 
için huırhklar yapmaktadır. 

Boca, Dedebaşı, Balçova, Nar· 
lıdere ve Comıonaı koopera· 
tlf lerl ortıklaraodao tetekkDl 

eden utış kooperatif l, bueene 
çok kunetll bir nzlyet göster 
mektedlr. BOtOn bmlr charın·n 

yaş mey 'f8 ve sebze Hlıtları 
- - - - , 

Tire'de C:inayet 
Katil yakayı ele verdi 

Tire kazHında bir Ullün ter· 
laeında bir cinayet olmuştur. 

Cumhuriyet mallealndeo Ali 
oğlu Mehmed Ali ile BAzıcn 
oğlu Ali ara1ında tarlada kav· 
ga çıkmıt, Mehmed Ali tabanca 

ile Aliyi öldftrmiletftr. Cin•· 
yetin sebebi tarla mee'elesldlr. 
Katli Mehmed Ali, nk'adao 

sonra kaçmıtsa da dört Jfinhlk 
bir takip neticesi jandarmalı· 

rımız tarKfıodan tutulmuotor 

kooperatif vaeıt1&lle ve iyi idare 
edilerek yapılmaktadır. Zlraet 

Baokaeı lzmlr ıobeal mQdOrQ 

At ki Eren kooperatif ortakla. 

rın• her tilrh1 kolaylık ve yar· 
dım göstermektedir. 

Satıı kooperatif inin glrltectğl 
yaı üzQm ihracatı işi için An· 
kara'da bazı alAkadar makamlar 
nezdinde tfıebbQelerde bulun
mak ftzere kooperatif in idare 
mecllııl refet olan Bacı belediye 
relll Nazım Anık bugftn An· 
kara'ya hareket edecektir. Na· 
zım Anık'ıo bu 11eyıh1tı bir 
ay kadar aDrecektlr. 

Devlet taahhütlerin
de ipotek senetleri .. 

Dersleri taklbedecek genç 
lerloılz, toetılara ayrılacak, bl· 
tinci posta sıbableyln saat 5 ıeo 
Yediye kadar, ikinci posta öğ · 
leden eonra 16,25 ten 18,30 a 
kıdır tallmlerloe de'flm ede· 
Celterdlr. Bu program, mek 
teb&Uer içindir. Serbest olup ta 
dılıni de'flm edecek olanlar da 

••bıh s11at 7 diden 12 ye, öğ· 
leden sonra 13 · 13,30 kadar 
detıoı edeceklerdir. 

Bu haftadan itibaren yaz terlfeelne baolıdı. Bt!r giln •e h~r aeaaııa l lyatlar 

De'flet taahbfttlerlne letlrak 
eden mOteahhhlerl-. aktolonao 

muknelelerln tetkikinde bazı 

dıheler tarafından mfitnbhlt 

lerden kat'i teminat mukıbl· 

llode alınan gayri menkul lpo 
tek senetlerinin mtıddetle mo 

byycd olduğu glh Olmilttür. 
DDo Maliye veklletlnden vila· 
yete grlen bir tamimde 2490 
numaralı artırma, ekılltme ve 

lhıllt kanununun 27 inci 
mıddealoe gôre f pot ek senetle· 
rloln banka teminat mektupla 
rında olduğa gibi oıılddetle 

mokayyed olmamaeı Ye taah· 
hodan mukHele ve eartname 
hftkOmlerl dılreelode tamamen 

yapılıncaya kadar devam etmesi 

IAzımgeldlğl blldlrllmlıtlr. Bu 
nun için mukavelelere bir 

kıyıt kooacakhr. Mfiteahhlt
lerden ılaoacık olan ipotekler; 
kıt'i teminatın pıra ile ifade 
oluaın mlkdarı ne lıe ancık 

onu ldue lehine temin eyle 

mek mık&1dlle teılı olanıca 

Aıadan senette ve elctlde bu 

'1tıstantikliğe verildi 
Bornua civarında .MaolBB 

~Beıı Ozerlnde bir otomobil 

G ••ısı neticesinde iki kadının 

1 
ltıınone •e sekiz kitinin yara · 

1
111lll11ına eebeblyet veren to · 
Gr Eatk; hakkındaki ııhklkat 

elt L 
•

1dle bldncl maııantlkllğe' 'eru ı ~ 111 ıtfr. Tahkikata mOıtın· 
ltkce det1m edllecektlr. 

15 · 20 · 30 Kuruştur 
Bu hafta her gno 
21.l~ ııunslarıodı 

BugOo eaat 15-19 
seaoılarında 

Tevfik 
Fiyatlar: 

ÖZC&D tarafından Maayatlzm, Fıklrlım, 
Splrtlzm ve Telepati numaraları 

30 - 40 - 50 kuruştur 

ITTO Esrarlı çöllerde geç"n lhtlraelı 
bir ıtk macera11 

AYŞE - IBRABIM MOLLA - MEHMET YUSUF - CAMILLA BERT - SIMONE 
BERIAU gibi Fransız ve Arap artistlerinin bftyOk f llmlerl 

Saat 17 (" 11 R • • d • Amerika gGzelllk hıllçelf'rlnln ve betyOz 
seansında ~üze er esmıgeçı 1 gftzel oyuncu kızın htlr.klle yapılan fevka· 

ilde muhteşem ve bir hafta bOydk bir muvaffakıyet kınnın şaheser f llm devım edecektir. 

Ayrıca: Miki (Karikatflr komik) 
mlkdar dı 

Fikrimce 

Kabahat Kimin? 
Yağmur ine~ tnı::" yağıyor, 

Tıyyarııı ılncmasının kloesl ılnQ· 

ne ıuRau11n biri seki~, biri on 
yaşlarında kadar alan iki IPI 
çocuğu ılnemıJoın rekl6m 18: 

almlerlue bakıyorJıır. 

Köç6k bQyOğftne, 

- Ne gftıel değil mi? Pı· 

ram o1sa her gfto ıeyrederlm . 

Boyok ceup vermiyor 1111 • 

ma, içini çekiyor. 
• • • 

TnmHydayım, Göztepe'yı 

gidiyorum. Ôoftmdeki ııred• 
iki genç kız oturuyor, biri 
kumııl, biti earışıo. Mektepli 
oldukları baelarındakt kasket· 
terden, r.llerlndeki khıp çın· 

talırıodao betli. 

lkiiıl birden göıltrlol bir 
eloemı llAnma dlkml~ler. Mnl 
göz1G. earıoıo im:, kumral kıza; 

- Ne olurdu? Bizde de 

, ıtftdyolar olsaydı! Diyor: 

Kumral k11 ıoruyor: 

- Bo arzuya ıebep? Yoku 
artist mi olmak istiyordun? 

Mnl gôzlii sarıtın bir 14bza 

dftşOomekalzln cevap veriyor. 

- Brlget Oelm'e çok ben· 
zlyorom da! üoon movaf fak 
oldogo kadar benim movaf fak 
olmıyacağımı kim iddia edebi· 
lir. Bir aloema artlatl olabU
aeydlm dftoyedakf IOks ihtiyaç 
larımın hr.pslol ddedeıdtm. 

Kumral kız cevap nrmlyor 

amma göğös, f?"Çlrlyor. 
• • • 

Ueeye giden g"nçltr, 111bab· 
ları hemen hemen toplu olarak 
kordondan geçerler, ben her 
sabah bunlara rall gdirlm. Ara· 
larmda görDııOkleıl bıblslerln 

mevzuu, ·luanıoız hana· sinema, 
dıoP, poker ve futbuldOr. 

Bazıları Jeıo Klpura'mn ıe· 

sinin gılıelll~lodeo, bazılara 

Marlen Dltrlh'lo ıeytıoi göz· 
terinden, b1Zıları Anne Bella· 

nın yoemah~ıodao, b.zılıra Va· 
babın et'lt çeklelndeo, buıları 
kalecinin plojooondao, bazıları 

da kare ve f loodan bahsederler. 
• • • 

Biz mektebe giderken Zihni 
efendinin elmfitezzeblnden, Fe· 
rld beyin hendesesinden, Ah· 
durnhmao ş.,ref bayin tarl· 
blndeo ve bilmem kimin khı· 
hından bahsederdik. 

Gazetelerde okuyoruz: 

Falan mektebin ııo kadar 
talebesinden bu kadarı ıın•fta 

knlmış, talebeltr çok yorula· 

yormuş. çtınkO programlar çok 

yokla imi~! 

Bana kalırsa, ne programlar 

haddinden tatkın, oe de ço· 
cuklar çok okumaktan e•okın! 

Çocukları tıtlı:ın eden. ılne · 
mı, dans, poker ve futbola olan 

mOthlt lptllldır. Kabahati hep 
maarif sistemimize yOklemekle 

hin içinden çıkamayız. Biraz 
da çocuk babaları gözlerini 
ıçııolar. 

Nuri S. Erboy 

Konak Batonarme 
İ8kelesi .• 

Ltman itleri umum mQdGr· 
lftğd tarafından Karşıyaka'da 

olduğu gibi Hcıkumet öotlode 
dolmada 17 ,5000 lirayı yıp· 

ımlacak olan betonarme lekele 
için, mftteahbltle mukavele im· 
zalınmııtır. Nihayet bir ıy 

eonra betonarme lıkelıaln la· 

... .. MtlauOlktır. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

27-

Locanın kapısı bir daha TO · zahmetli olmoetor. Dedi. 
ruldu. Bo defa da Koni Jer· - Evet, fakat bir Hker için 
men ile Kont Dö Lıtor içeri zıhmat mevznubıha olamaz. 
girdiler, Bortans'a arzı tazimat - Do~ru! Yatıp kalkacak 
n tebrlkat ettiler. yeriniz .. ~ mı? 

Bu IU Kont, Parla cemiyet - HenOz bir yer tedıdk 

hıyahnıo iki en yaşlı .. Aelan,,ı etmedim, Mareııhm Parlı'e 

idi. Konı Jermen, Dilk Lodo· ancak d8n akeam gelebildim; 
'lk'ln eo eamlml arkldaelarıo · don geceyi Boryomyı ıokığıuda 
dan idi. C<>k vık fakat gerip bir otelde geçirdim. 
elblıe kıyafetlere :çok düşkiln - PekAla. Vazifeye başlı· 

bir fgençtl, elbiselerinin gara· ma1dan enel kendinize mQna· 
belinden baekı mOcevherata da alp bir apartman tedarik ediniz. 
çok :dookftndft. Bazı 6zulne Genç zabitler ekseriyetle ha. 
300.000 altın frank mQcevherat yatlarını dışarıda geçfrdfklerln· 
tıkındığı vakldl. Bo merakı, ' den bu hnıo11 ehemmiyet 
servetini çQrQtmekte idi? Fakat vermezler. Halbu ki yanlıe bir 
nızırl dikkati celbetmek merakı huekettlr. Bfr ln11n1n ikamet· 
kerşıdan servetinin tehlikede gAbı her zaman zevk Ye f h!l · 
olduğuna di1ş0.nmezdl bile! yaca vygon olmalıd1r· ÇOnktı 

Bortanı ve Kora, birkaç ke· çok defa bir insan gendi nez 
lime ile yapıcıklım eeyahatı dinde çahşmık ve yabot bazı 

yeni gelenlere de bfldfrdller. klmııelerl kabol etmek mecbo· 
Hortane; rlyetlnde kahr. Ayni zamandı 

- Dılk Lodovf k bana ade · siz bu hu sosta mHraftan kıç· 
dini tayin etmeden istediğim mıyacık derecede urveı aahl· 

kadar arkadav ta beraberimde blalnlz . 
glHOreceğlml yazıyor! Sfz de - Tavslyelerf nlz benim için 
gellrmlıılntz? bir emirdir. Mareşal hazretleri! 

1 EL o L ç;:d~klıır G 

1 A IA Hd A!i J A 

Dflnya 
Bogtııı içimde ıerbHt naaım 

la bl r titr yaımak ibtl yacı 
doğdu. H m takı, bem de eııkt 

bir haatıhğıu depretmeef.. Mı· 
ıur görQo. 

Dünya 
Raamcı dftnyımı• 2000 yıtıoa 
Kocıman bir çl•meyl 

Kolaklarındın tutup, 
Geçirdi bıını. 

Ve, ptııkftlld belA gibi 

E~dl baeıoa. 

Emperyalizm denilen hortlak, 

Şıhlanao bir deY gibi atıldı. 

lnıanhk, 
Barr11111ç, meHt, 

Bir pula 1111ldı. 

Kırıhp medeniyetin zenbereğl 

sanki hl r eeytıa gibi 
yerden yere çerptı 
Şo meehoooor Cenevre'yl. 

Snıyıp çamurlı 

Göklerdeki gftoeol, 
Bir yıl içinde kooa benzettiler 

Belkfa dlyar1Dda 
biçare, ökllftz 

Meelo yazla Bıbee'f. 
Bırakıp kenara artık, 

Gizliyi, ılenlyi, 

Dünya 11de kulak keallmlo, 
dinliyor Mul!IBollnl'yl. 

Bir kalık ki Danya sadece 

Cabadın, Bavadıo 

Bugftnlerde yapıcık bir leleri - Bo husuıta ıılze yardım ve beduadan 
olmıyan bo iki Kont, bo teklifi edilecektir. Uomumt brergAbdı gelen bir zafer 
kabul ettiler ve ]ermen heman: kAff derecede teel114t nrdır. eırkunnı dinliyor. 

- Ne nkh gidiyoruz? diye Merkez muhafız ~ıboro kuman· Gurbet ufuk gibi ıçılmıe, 
ıordo! danında işe yarayıcak mobil· Babee bdkftmdarıoa 
l Yarındın sonra, eabah trenllel yalı apartmanların keeeal mn· Elde ll!IA, ayıktı çarık, 

Sfz, Jermen, keyfiyeti telgrafla cuttur. Bnnl1r arasında selefi· geçti eald dtınyının 
Dftk dô Gorderaslı'e bildirmek nlzln legal ettl~lnl ılze tnalye FUlatlo diyarını 
lOtfundı bolunur muıunuz? edebilirim, Bo diyar, aOrgilnler diyarıdır, 

Söz, Dok Lodovlk'fo hazır - Sann var - Do dlyu, tarihin mesarıdır. 

lıdığı garip ve gizli projeye 1 1 NegOe yalvarmak için 
intikal etti; hu muhavereyi Borsa da Bu ıarın Allıb'm:ı, 
Kullı'ten Rejisörün artistleri Bııını ıokıcıkmıe, 
Hhneye da vetJne kadar ailrdal. _Ü. ___________ _., Bir Kıpti derglhını 

züm satışları: _ 8- DOnya bu, belli olmaz, 

Ytızhııı Kont dö Boıgemon Ç. Alıcı K. S. K . • s. Atarsa bu kocamın çizmeyi 

P 1 , 191 M. 1·· Taran. 9 75 14. 25 ihtiyar LeJ b d n ar a e geldiğinin ertesi gan, ' • ıeın ı ı 
90 Alyoıl bira. 10 75 12 Bil ı L 

11bıhleyln harbiye bıkanh~ına mem ne aea er çıa.ar, 
45 K. o. Ahmet 10 10 T • d d •lderek mevcudiyetini haber oprar,ın an, tıeın ın 
44 8. z. Ahmet 9 25 9 50 y l verdi. amın ve11e Am, yamın, 
39 H. Alyotl 10 75 11 ne ımın dinlemekte, 71 yaeJDa glrmle olan ihtiyar 

bıkın kendlılnl samimi ve doa · 
tane bir ıorette kabol etti. 

- Aziz dostum, dedi. Taboro 
baeında kabramınca ölen baba· 
nıı benim çok sevglll bir doı · 

rom idi. Danı; hami itimada 
14ylk bir ynere lhtlyıç vardır. 
Bu yueıln elz olaceğmızı kav· 

ntle umuyorum 
... Sicilinizi gördilm; mftkem· 

mel ve parleltır. Siz eo andı 

benim gözilmde hem en namuslu 
bir 11ker hem de en namuslu 
bir ıskerln varlalelolz! / 

Mare~ıl bundan eonra, yeni 
ynerlne otaracak bir yer göı. 

terdi ve bu defa daha samimi 

olarık . 11 

- Seyabatınız her halde ....................... 
ANADOLU 

-------
Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Baydar Rüodü ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı ioleri 

müdürü: Hamdi Nüzhet 
İdarehaneıi: • 

İzmir 1kinci Beyler ıokağı 
C. Halk Partiıi binaaı içindo 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

'felefon: 2776 .. Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıllıAı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

aylığı 500 k.uruıtur. 
Yabancı meıılleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Heryerde 5 Kuruıtur. -dnft geçmiı nilahalar 25 kuruatur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

27 S. Stıleymı. 9 9 25 Ne de feryıd4 11man, 
18 F. Sahil 10 50 10 50 Korkmayın ey okurlar, 

8 Şınl•k z. bl. 12 12 Damın gldl~or, duman .. 
459 Bugankft. aatıe Çimdik 

510051 Dftnk4 aatıe 

510510 Umom yekun 

Zeytin yağı satışları: 
K.Uo Alıcı K.. S. 

Y516 Moh. ıehcı 38 

Zahire satışları: 
Ç. Clnei K. S. 

460 Bu~dıy 6 25 
212 B. pamuk 39 50 

26 Ken. pala. 450 
7288 .K.llo yapağı 63 25 

K. S. 
38 

K. S. 
6 25 

40 50 
450 
63 75 

Uluslar Sosyetesi 
Islaha muhtacmış 
Cenene, 14 (Rıdyc) -· Da· 

nlmarka hariciye bakanı, lııpın· 

yı morahbıeı M. Mıdıryıgı, 

bitaraf yedi deYletln murabh111ı 

eıfetlle, M. Lllvloof 'a uloalır 

aoayetealnla lallbı IGzomunu 
tebliğ etmlelerdlr. 

Cenevre, l:t (Rıdyo) - Ulus 
lar sosyetesi konseyi mftzake· 
relerlol tıtll tlllğl hılde bazı 

delegeler halı borldı bulunu 

yorlar. Lord Eden, muhtelli 
delegasyonlarla konuetu. Söy· 
lendlğlne göre, ktıçtık ve bttı· 

raf hakametl,,rln, UJualar &oa· 
yetesl paktının ısllh Ye tadili 
için ortayı atllklırı motıleı 

kabul edilmemekte ve bunun, 
lmk4nııı olduğa bildirilmektedir. 

Bltıraf DelegHyonların ıerılp 

ettikleri al7afet olmımıetır. 

lngiliz Kabinesi 
ilhak mes'elesini 

konuştu. 
Londu, ( Radyo ) - Dfto 

toplanmıe . loglls kablneı, Ha· 
beelatın'ın Iıalyı tarafından il· 
bakı ve Italyın murahh11 hey· 
etinin Ceaene'den ıyrılmıeı 

mea'elerlnl mftzakereetmloır. 

Dftn Mhter Adıma yirmi im 

imzalı bir tıkrlrle ıecrt ıed· 

birlerin denmını istemle bu• 
mokabl 20 den fasla lm11 ile 
mohafazıgArla dı zıcri tedbir
ler aleyhine bir takrir vemlıtl 
M. Admı'e blllhare diğer bazı 

meb'aalar fotfrak etmletfr. 

Maceeter Govudlyın g11eteııl 
"MOabet bir netice Yermedi 

~ine göre zecri tedbirlerde ıarır 
manası yoktur. 

Necıol ea11 itibarile ltılyın· 
lardın korktoğo için değil, fı · 

kit kendi tebaasından korkarak 
f lrar Qtmletlr " demektedir. 

EtOdler 
Karat•e Doatepe Ukmekıebl 

ıon sınıf talebeleri, don ben· 
berlerhıde muılllmlerl balon· 
doğa hıldee adliye blnaııını gl· 
derek mahkemeler bıkkındı 

tatbikat deni 71pmı1lardır. 

SC>~ I-IA.13E~ 
~E_LEFON TEJ,GRAF ve TELSiZl.E 

J:.,ransız Mare~alı 

Belgrad'~a 
••••• 

Hararetle karşılandı 
Belgra:i, 14: (Rıdyo) 

Franııı mıreııh Franee Deı · 

pere, Belgrıd'ı gelmlı v" çok 
parlak meraelmle keroılinmııtır. 

Baıvekll ve bftttln bakanlar, 
harbiye bakam general Mırlç 
Ye Belgrad ıehlr emini, batan 
YoyYodalar, Franea ıef iri, Çe· 
kosloHkyı ve Romanya ıeflr· 

lerC, aabık muharlbler ve Fun· 
aız tebaası karıalıyanlır ara· 
11ndı idiler. 

Mıreeal bııveklll ve sonra 
harbiye bakanını ziyaret et 

mletlr. Bu akoam Mareeıl prens 
Pol ve kraliçe Mırl tarafındın 

kabul edilecektir. 

Mareşal Badog
lio'nun beyanatı 
Habeşistan 'da ne 
Suretle çarpıştığını 
Anlattı .. 

Roma, 14 (Radyo ) - Trl· 
yona gazeteelnln Adla Ababı 
muhabiri blldlrlyor : 

Mareoıl Badogllo, Babee aa 
rayında ltılyan ve yabancı ga 
zete mohabfrlerlnl kabul etmle 
'fe hldemıtı emomlyenln ıala· 

hına çelıımaktı olduğonu bil 
dlrmlotlr. 

Habe~ pıytıhtındı elmdlden 
bir otobOı hatta Ytıcoda ged· 
rllmlştlr. 

M1re,al Bıdogllo her eeye 
yeniden 'ftıcodı getirmek mec· 

borlyetlnde bolunmaktad.r. 

Sual Listesi 
Etrafında 

konuşulmuş .. 
Berlln, 14 (Radyo) - Bu· 

gan M. Bitler hariciye bakını 
Baron Fon Norat'ın huzorl'e 

Inglltere'nln Berlln aef iri Str 

Erik FJpa'l kabul etml~tlr. 
Bo mOIAkauı euıl llıteel 

ftzerlne gGrGe(Umde ve bandın 
ıonra şu tebllğ neeredllmletlr: 

"M. Bitler bugftn logllere· 
nln aef irini kıbol etmietlr. Bu 
mftlAkattı 7 Mayıstı verilen 

eoal llateıl ftzerlne görOe(ll· 
mOetdr. M. Bitler o 11rıda Der· 
lln'de bolonmıdığa için, bu 

buauıta logllteae aef irile el fa· 
hen gôrft.emek istediğinden bu 
mi11Akıt yapılmıştır." 

lngiliz · Sovyet 
Deniz andlaşması 
MOzakereleri başladı 

Londre, 14 (A.A )- Sovyet 
Atıeemlllterlt hogOn Londrı'yı 

gelmletlr. loglllz · Franıız Ame 
rlkıo deniz muahedesine ben· 

ıer bir Ingtllı · SoYyet deniz 
ındlıem111 mG11kerelerl bıe 

lımııllr. 

Islah Edilen 
Bnyflk lngiliz dretnotu 

Londra, 14 ( H.R. ) Son dç 
eene 11rfıada tamamen ıslah 

edllmle olan Rtod dretnotu, 
yakındı Akdeniz donanm~ıı1na 
iltihak edecektir. Bo harb ge 
mlel, enelce 25,500 ıon iken 
ııılıbıttao ıonra 32,000 tona 
çıemıetır. Bllh1&aa tıyyarelere 

kare• techlı edllmlo bulanmak· 
tadır. Üzerinde dört de ııyya 
reıl Yardır. 

Filistin' de Başgösteren 
Kargaşalıklar Deva~da. 
Bombalar Patlamış, Birçok Yerler· 

de Yahudi Mahsulatı Yakılmıştır. 
Roma, 14 (Radyo) - Oryente (Şark) ıjıneının Kıhlre'deo 

ıldığı bir habere göre; 

Flllslln'de vaziyet çok nhlmdlr. Heyecan ve karıııkhk gGndeo 
gOne genlılemektedlr. 

Derterlf 'te bir Yahudi ıloıgoku yakılmıt ve Tdlkerlm'du lo· 
gUfz vallaloe bomba ıtılm•ft diğer yerlerde de bombalar pıtlımıf 
ve birçok yerlerde de Yahudi mıheulAtı yakılmııtır. Tenlv'de 
6000 Yahudi yardımı muhtaç bir haldedir. Arap'luıo propı· 

ganda faaliyeti bftebiltün artmıehr. 

Konseyde son mflzakere 

Haheşistan'daki Esaret 
Hakkında Italya'nın 

Bir Raporu. 
~~~~--.~~~~-

8 undan başka, Avusturya, Bulgaristan ve bazı 
devletlerin mali vaziyetleri de konnşuldu. 

Cenevre. 13 (A.A) - Millet· mıntıkavi groblara ald olmıyıo 
ler cemiyeti konseyi ruzname· devletler lçlo gayri daimi bir 
ıılodekf bütftn mea'elelerln ted· azalık lhdısı ileri aoralmek-
klklnl bitirerek 92 inci içtima tedlr. 
devresine 12 Haziran ııah giinQ Portekiz d,,legesl 14 deyletlo 
denm etmek üzere bogOo da· meuuu bahla olduğunu ve hl· 
ğılmıetır. Konseyin terekkaba nıenaleyh bet devletin ancak 
hakkındaki npor azerlne mft· ancak 42 eeoede bir defa ve 
zekereler olmuştor. Ba rapor.la o da Qç sene mOddetle temeli 

Hava Kah
ramanı Kadın 

Londraya Gidiyor 
Loodrı, 14 (Radyo) - :Ami 

Molllson bogece boraya gele
cektir. Kendlıılne btıyOk bir le 
tlkbal hazırlanıyor. 

Aml Molllaon, Hırtum 'dan 
Mıaır'a gelinceye kadar çok 

zahmet çekmleılr. Bunanla be· 

raber, Aml Molliııon, rekorun 
kırılm1111 için tıylo olunan va· 
deden iki gün evvel bouya 

dönmOo bulonıcakhr. 

Baltık Devletleri 
Siyaset birliği yapa· 

caklardır .. 
Vareova, 14 (Radyo) - En· 

formısyoo Politik Polenez ga · 
ıeteel, ıon zamanda Baltık dn 
letlerl ar11ında yabancı deYlet· 
ler nOfuzondın kaçınmak için 
gôrft.len hareketten bahsederek 
Esıonya ve Letonya ile Polon· 
yı'nın siyaset birliği yıpmala · 

rımn Baltık denizi münzeneal 

için IAzım oldoğooo yazıyor ve 

Qç Baltık devletlle Sovyeı Rus· 
ya ve Alme.nyı mtınaaehıtının 

normılleetlrflmeal için hiçbir 
mAnl blmıyacaAını tl4n ediyor. 

Alman Heyeti 
Şehrimize geJiyor. 
ldanbol 14 ·( özel ) - Al-

mınya-Tftrklye ar11mda ı~de· 
dilen yeni ticaret muıhedeıl 
mi1oaaebetlle gelmiş olan Al· 
mın ticaret heyeti, yarın İzml 
re hareket edecektir. 

Lordların muhakemesi 
Londra, 14 ( Radyo) - Iu 

glltMe'de boh1nıo lordların 

yalnız lordlar tarafmdan te~ek· 
kall edecek bir mahkemede 

mobıkeme edilmeleri hakkın· 
dıkl kanon; OçiloeG defaaındakl 

mQ11kerealade kıbal edUmlealr. 

edilebileceği huııoıona nazarı 

dikkati celbetml~tir. 
LltYlnof bo maddeıl ızaltı· 

rak eııaom daha çabuk g"lmeal 
teklif inde bolonmoe lae de bu 
teklif reddedllmfetlr. 

Bandın sonra Macarletınıo, 

Bulgarlatenın, A voaturyanın ye 
Leıonyının mali nzlyetlerl 
hakkındaki raporlu okunmoı· 
tur. Arnavotloktıkl ekalliyetler 
ye mektepleri meeeleıl de bal· 
ledlldlktlo sonra eearet bek· 

kmdı bir rapor okunmnt ye 
bu man111ebetle BabeelstınıD 
Milletler cemiyetindeki hukuki 
vaziyetine temaıı edllmletlr. 
Mevcud veııalk arasında hılyı
nın Hıbeelıtındıkl eıarete dair 
bir raporu da vardır. Eden, 
bu rapordaki bazı mıhlmıtıD 
paktın lhlıll ile yapılın ıakerl 
hareklt eıın11ındı toplıamıt 

oldoğonu hatırlatarak raporun 
neıredllmeslnln munfık olup 
olmıyıcağını ıormuetor. lepao· 
yol delegesi raporun neeredll 
mealnl, fakat konaeyln ItRly• 
tarafından Hıbeelstında yapı· 

lan hırek4t husoeondakt battı 

hareketini ll!lla dt!ğloılrmemll 

oldoğonun dı kaydedilmesini 
iltizam etmletlr. Nlhıyet koo· 
aey Eden'ln teklifi Qzerlne Lo· 
karno paktı meıı'elealnln tetkl• 

kini h11lran ıokl.uııeına bırık· 
maya karar Yerdi. 

Alman 
Taleblerine 
Italya'nnı yardım 

ve muvafakati .. 
leıanbul 14 (Oıel) - GeleO 

haberlere gOre İtalya hQkU' 
metl, Almınların A vropı'1• 
taleblerlne her clhetce maı•· 

heret ve mnYafıkat edecektir· 

Hir istifa şayiası 
Londrı, 14 (B.R.) - Ingtl· 

tere bahriye bıkını Lort Mood· 
sen'io yıkandı lıtlfı edecel' 

117lılırı Yardır. 
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Mahkemeleı de: 

Çiğli Yolunda ölen 
Son Dakika: lstanbul 

Gazeteleri 
s ............ ,--~ 

Jandarma. 
Sovyet Rus Süvarileri, Man
çuri Hudutlarını Geçtil~r. 

Başmakaleleriode 

Ne yazıyorlar ? , , , 

iki maznun şoför, ;çu birbirine atıyor. 
L.ntr Bergamı yolandı Çtill ., HeHpl1rıa tetkik edildiğine 

eltarında bir kamyonla bir oto· dair ehlivukuf nporo gelmtııe · 
~ Ç1rpıım11ıaı veba ııradı de okanmımaı ve Yıhyı adan· 
:•dar1na Ahmed adındı birinin da bir ıahldln zorla getirilme· 

1111a4ae, iki kitinin de ynı· ılnf' k1r1r Yerilerek muhrkeme 
laaaaaıını ıebeblyet vermekle bııkı bir gllne bıralulmııtır. 
;:-Dan toför Alman Mehmed'le -

l'lbl1n'ln Ağırceza'da mohıke Y llrlla 
~~erine din denm edllmlıtlr. y d l 
... ~enkl celeede hAdlıe yerinde ağmur ve O U 
)•palan keıfe ald rapor okuo Ank1rı 15 (AA) - Ziraat 
~taıto. Ba rtpor muhteviyata, Vekaleti meteoroloji eaıtltll 
dlıentd mGıebblbl oluık bl· ılladen aldığımız mıhlmıta Kô 

Hudut Muhafızları, Mukabelede Bulunmuşlar Ve 
Taarruz Eden Kıtaatı PnskOrtmOşlerdir. 

Sin Klng, 14 (Radyo) - Tokyo Ajınııaın ıldığı bir habere göre Soyyeı ıanrilerl 1111 15 le 
Mançurl hudadlarını geçmlı ve Okl11tı mevkliue taarruz etmlıtlr. Sovyel ıllflrllerl hodud muhı· 
fazlırı tır1fıadıa p6sk6rtftlmöolerdlr. 

Bir dıı Mogol tıyyareıl Balbltl mevkllae lamlıtlr. Bu mevki iç MogollıtıD•dı Balr gölll yakl 

nlndedlr. Tıyy1re, geldiği lıtlkamete gltmlıtlr . 

Macaı· Kabinesinde Pol Bonkur 

Ieıanbul, 14 (A, A,) - T•" 
gazeıeel, ltalyaa delegııyanqaaa 
Cennre'dea çekllltl, koaıey 

toplıutılınnıa HHlranı taliki 
gibi ıoa gGnlerde hıdlı olaQ 
nzlyetl teırlb edereok ltalya'nna 
teırlkl meulıloe muhtao oldu· 
Aacu peklla btldltl urapa'y• 
karı• bir lıtljaı ılyuetl gGttl· 
AGn6. lngllıere'ala de Al111111· 
'Jr'yı gl\aderdlAI ıuallerla ce· 
Y1bıaı ve yeni Franıız hGk6· 
metinin ıeıekklllGnQ ve icat 
yı'yı dı zafer ıerme1tlılnlq 

geçmeılnl beklediğini ıöyleyoı 

tlatet derecede ıoför lbrahlm'I re ıoa 24 1111; blltlla yurtta 
~ ikinci derecede de ıoför yer yer yığııh geçmlıtlr. Yığıı Dahiliye Nazırı, ihtilaf Şayıalarını 

Tekzih Ediyor. 

Tayyare ile Paris'e 
döndo. 

. ve Hılyetl bir lntl11r devre1I 
olırak tHslf ediyor. 

~eluned'I göıtermekte idi. Fı· cenup Aaıdoloıundı Antalya, 

1111_~ tofGr lbr1hlm, ıaçaa ken Slllf k~ çevrelerlle orta Aoado 
"'IDd l d ludı Ankara ve Shrlhlear'da 4I e o mı ağını ve ıoför 

'Dın Mehme&'te olduğunu elddetll 11ğnık halinde olmuı 
~l7eret ehlltukaf ııfıtlle hA· tor. ÔlçGlea yığıe mlkt1rı 
oı_ yerinde tetklkıt .,.ıpmıı metre morabb11na Aatılyı'dı 
d il ıevıtıa, mahkemede bir 120, Slllf kede 70 Anknı'dı 
e:~~ da ifadelerine mClracaat 38, Slvrlbiıar'dı S.J, diğer 
.... llleılnt tııemlıtl . yerlerde 20, 30 inçe ıra· 

Peote, 14 (Radyo) - Dıblllye nazara, parlA~entoda beyanını 
bulonırık bakumetla dıblli ve harici ılyaeetlnde bir df'ğlılkllk 
boluamıdığını bildlrmlıtlr. M-ıb'uı EkbHt ile hariciye nazıra n 
bııbıkan Gömböe ar11andı lbtllAf bulunduğu hıbt"rl doğru de~ll · 
dlr. Baaonlı beraber ıdllye enc6menl, meb'uı Ekhart'ın teorll 
maeunlyetlola kaldırılm11ıaı kararlııtıracıktar. Dentllyor. 

dl Danka celıede bu ııbltler ııadı ıa blrlkmlıtlr. rnyarıbe · 

1 
lllen1nlelerdlr. Şahitlerin sôy· kir Ye Mardin bnaltılae fan 

'diki ı dık ceıametladea ceviz b6· b er ne gnre bzaaın •oka 
i lldo~a ıoıe kt1mıaıa iki tarafı yllklGğDne kıdar olmak Gzere 
lada, ı dola dDımlıtGr. Zarar hentb 

Habeşistan 'ın ilhak Ka
rarını Tasdik Ettiler. 

hta Jına ':ra~:~en k:m;;:1•11;~ 1eıblt edllmemlıtfr. --~~~~~~~--~~~~~~~~ 

ottbtıen geçmeılne mllHlttlr. Baldvin Pişman 
4e Ş.blUerta ba ıeklldekl Ilı· 

ltalya Parlamentosunda Mussolini 

lertodea ıonr1 ıoför Ibrahlm: Olacak Mı? için Tunçtan Bir Le,1ha Asılacak 
b - Ben keılf eeauıadı hazar Ga Roma, 14 (Radyo) - ltalyı lha1a Londrr 14: (Radyo) -

'·bı •IDıdım. Çlnkll hını oeç l b L 1 M B ld 1 pırlameatoıo, buoan oıırteden ... ı "' zele er, ııba.ın. . ı • a " e 
'i.ıın gıı yıpalmııtı. Yetlıemedlm. ıleyblade neırlyat yıpmakta · sonra saat I 9 dı fevkalAde bir 
'''- 11 ııhltlerln ıözlerlndea d1rlar. Deyll Ekpreı gazeteel toplanta yıpmııhr. Trlbllnler 
~k Joram ki kendilerine ehil l!lhlbl olan bir Lord, (Bıldvln n kordiplomatik locaları baı 
~f ııfıtlle tedkikıt yap1rken pişman olacak mı?) baıhkh bir tıobaıı dolu idi. Almınyı, 
lek Dıo taka bulduğu yer değllı mıkrle y1&mıı ve bGyllk bir Avusturya, Mac1rlıtın, hpooya, 
'• le1a llaelre kıdar dıba llerlıl heyecan ınllt eımlttlr. Bunda Brezllyı elçileri gelmlılerdl. 
Ce.gentı kııım göıtedlmlıtlr. Baldln lla Mıkdonılt'ın it ba SıylHlır, faılıl llalformılırıaı 
lkı kQ kız1nın olduğa yerin ıına geçtikten ıonra mllli ıef· glymlılerdl. Mauollnl'nln otur· 
, 1•rafındı hendekler vardır lerln ortadan çeklldlklerlnl, doğu maıanıa llzerlnde, hılyın 
0; bir ıraba ile bir kımyon ve bu iki adımın, 1notllz ılyHetl . bındırmsile Hrılmıı bir çiçek 

''-Gae " "ee n ralııtçe geçmelerine nl ihmal eıtiklerlnl, tmpırator buketi duruyordu. 
t •l'Q bu k11mı mQıalt değtldlr. luğaa meaıf Hol biç dllıGnme· Beı dakika sonr1 Ma11ollnl 

~ '•elce verllmlt olan keelf dlkletlni .., lhtllAtları ıeb~bl· ve diğer nazırlar mecllıe gel· 
e~orn dı dediklerimi teyld yet verdlklerlal ve bdtlln bu diler. Ma11ollnl derhal klrelye 
dta,:ktedlr. Bea ıaçlu delilim, mufllfakıyetelzllklerlae r1Amen gelmlt n buUln Uıbeılııtın'uı 
._c;l lllunan Alman Mehmed ıandılyıl1rını kıybeımemeğe ltalyı'yı geçtl~lal, bu eebeplı 
e~dor. °'811t ve bana lıbıı çmbıtıkluıaı yHıyor. ltılya Kralhlının, 06

1talya ye 
~ Alnı ıöyleyerek mıhke· 8ıbeılıtaa imparatorluğa" ol 
.. ~e getlreuıt bazı mlld.t11 Hiodeoburg balonu dağuau ıöylemlı, 9 Mayıııı bu 
illll tlerlnln dlnlenmelerlal lıte · Frankfort, 14 (Radyo) - Hin· hoıuı için Fıılıt mecltılnln 
h.a:' lllıbkemece, bu dilek kı· deaburg balonu, ılmıli Ame •erdfll karuı hıt1rlıtmı1tar. 
it k 0lanmaıtur. Muhakemeye rlka ile Avrupa 1r11aada 1Jhoıl Mo11ollnl'ala ıGylevlnl blltila 
ee: • bir glln dev1D1 edile· ıtlıatlğl Ozerlade ilk UÇUfUDU 11yl1tlar ıyıktı dtaleyorlırdı. 
~ tir, yıpmıı Ye bu meıafeyl 42 Hal SöylM blntkıea ıonra "Y .... an 
llıtnete 4 dakikada katetmlııtr. Mil· Imparıtorloğun bıalıl ,, diye "-t headlı E~ner'ia eeyrllıeferdekl bıykardılH te yerlerine otar· 
il geçirmk. mavaffıklyeıl takdir edllmlıtlr. dultr. MGteıklben Slnyor(Dolk· 

~·- ' ..... illetine par1 geçirmekten Tayfayı gllmllı bir kapı veril· rogı) nan rlyı1ednde bir enci· 
ı'tt llon ııhll Sıhhiye mlldllr· mlıtlr. men te~ekklll eımlı ve fıçlıt 
4• tenedarı Faıd Cenab'ıa Berlln, 14 (Radyo) - Bin· mecll91nla werdlğl llbık karı· 
~~.. L-fa ' mıbkmulade duruı denburg balonu, ılmıll Ame· rını tedklk etmeke u.t mattır . 

111 d4n devam edllmlıtlr. rlka ıeyıbıtladen dönmüıttır. Biraz ıonra Sinyor Dolgruga 

~~v~R_U_P_A_'_L_l~K-A-D~IN~~~~~b~. ~rQk«k yeni ·~ar~~ 
~ gazete beeabına me11ld onda 

A H R 
bir teeelll idi. Fıkıt ba azao V E M A C A ıeyıhattı, böylece Erbert ile 

Ko:mopoliı asri Roman 
bir mrıdı, bııını bir y11tıktı 
geçlreceıı geceleri dltündGkçe 
lıtikbalden adeta korkuyordu - 17 -

~ SetglUıl Erlk'ln hayıllnl 
•lb111de11 b" 1 k )o...a ır tir 1 çı arımı· 
... ,! 
l 

() 'Pırdı tık •ece 11hıt geçti; 
lldte 

'-htıı.' ayandılı nklt henDz 
bfu D tlçtl idi. Gece; bir tlrlü J ~Gk.enmeyordu . 
at,-!, n dı bir tirli göılne 
bttek1°rda. Dıprıdın nporun 
-~ etinden do~ıa glrlltlller 
"-ı ledt1orda. Genç kadın ko· 
~ı, '' bıkıı. Maııerlb n ... 

·~~OJorcla. 
1•rııa olarılı:· - . ~ 4-ıa AllahlDI .. Ba adım 
Erik deilldlrl Beni ne· 

J. L. Mortendea 
den ındlğimden mıhrain et· 
tin de ha ıdıma nrdln! De· 
mekten kendlılnl ılımıdı. 

EYet, b6t6n gayretine, bl· 
t6n lııeklerlne rmgmen zihni 
Erlk'I bir Ulrl6 ıerkedemiyorda! 

Erber, diğer 11rdını döndl, 
birıeyler mmldandı we mlhı 

nlkl bir hareketle elini u11ttı. 
Vıpur yolculuAo çok mono· 

ton ol1rık geçiyordu. Ondrn 
bu hıyıttın ıHmi derecede 
11kılıyor n kendi kendine: 

- Ben hiç nlenmemell , 
idim! Dtrorda. 

V aklı, yıpalaetk asan eeya· 

we bunun için: 
- A... Dedi. Bana tabım· 

mill edemlyeceRlm. Yarın Er 
bert'e yıtıklarımızı ıyumığı 

ıöyleyeceğlm! Dedi. 
Kolıyını balea ... intihar ede· 

cekıl. Fıkır, intihardı muflf· 
fak olımımak ODU tok kor• 
kata)orda. 

• • • 
V apar lıkenderlye limanında 

bir kası geçirdi; bunan için 
yolcuların ıynl lıtlkamete gl · 
den bııkı bir npara akıır· 

muı aarareıl h11al oldu. 
Yeni •apan geçtikleri tatil 

1111&ba111ıaı h11ırlımıı ve rlyı 

ıete verml,tlr. Maz~ıtadı; Muı· 

ıollnl'nln 9 mıy11tı halyın 
ulasana blldlrmle oldo~u kı 

ruın bir kanun kıdar kov· 
ntll olduğu ve mecllıln, bu 
kararı derhal t11dlk etmekle 

mGkellef oldnla blldlrilmekte 
idi. Bunun llzerlae bitin uy· 

lnlar 06T11dlk, 111dlk,. diye 
bığumığı bıılıdıl.r. Kırar 

reye kondu. Enell Mouollnl 
reyi ıtta. 

Ondan ıonra bGtGn naurlar 
we 11ylHlır reylerini ıttalır ve 

llbık kırarlle lmpır1torluğun 

teslılnl ittifakla t11dlk etiller . 

Mecllı, p1rlımeatoaaa bir 
dnırıaı taaçtın bir inha ko· 

nul1rık bu levhayı .. Maıeollni, 
9 Mıyıı 1936 ıırlhlade ve Fı 

oiızm'&n 14 llnctl eeneelnde 
lmparato.1080 lbyı etmlıtlr. aa 

Yazılırıaıa yHalmaunı karar· 
lııtarmııtar . 

Moeeoliol mecllıtea ayrılar· 

ken ılddetle ılluılıamıııır. 

M. Gömböş 
Peıte 14 (Radyo) - Mıca· 

rlıtın bııbıkana M. GGmb61, 
llç hafta lıtlr1hat etmek bere 
bir 11aatoryomı çekllmlıtlr. 

Erbert Oodrn'e: 
- Ben doktor npar zabit 

Jerlle görllıeylm. Sen de bur1dı 
e17alıra dikkat et. Dedi. 

Ondrn koc11ınıa bu teklif 1 
lıerlne derla bir nefeı aldı, 

hlçolm1111 bir mGddet eerbe1t 
kılacağı için ınlndl. 

Ba fır11uın lıtlfıde ederek 
yatık meı'eleılnl de halletmek 
lıtedl. 

Yeni· Hpardı nzlytıı tabii 
ıarette df'ğlıecektl. 

Erbert: 
- Uıal mucibince yemek 

m111ıı1ında doktorla birlik ol· 
mamız lbım. Fakıt buıoıl ıu · 
rette tavılye edllmlı oldutam 
için, kıptının birini kendi mı· 
111ına davet edecetlnl 11nıyo· 

ıum. Böyle olar11, çok iyi 
olacak ... Dedi. 

- Benim bunun hiç ehem· 

Cenevre, 14 (Radyo) - Le
hittan 'ın Uluslar sosyetesi mü 

messili M. Komarniıi ve ma 
damı M. Pol Bonkur'un şere 

Jine dün akşam bir :ziy afet 
verm:şlerdir. Ziyafete Baron 

Bek. Fransız hariciy esi poletika 
• 

işleri öirektörü M. Masiğli ve 

Fransız murahhası heyeti erkdnı 
ve Baron Bek'in maiyeti hazır 
bulunmuşlardır. 

Bu :zi yafeııe, Baron Bek 
Fransız murahhas hey etinden 

M. Düpara Lehistan'ın büy ük 
nişanını ıevdı etmiştir. 

Paris, 14 (Radyo) - M. 
Pol Bonkur Cenevre'den tay· 

yare ile Paris'e vasıl olmuşıvr. 
istasyonda M. Flanden namına 

M. Dükrua tarafından karşı 

lanmıştır, 

M. Pol Bonkur bu a1'şam 

üzeri M. Saro ile malakat ede 
cek ve Cenevıe'deki vaziyetleri 
anlaıacakıır. 

Negns'on 
Koıophanesi. 

Roma, 14 (Radyo)- Bıbeı 

lmpırııorunan hoıaıl kGtlp· 
haneel, ıım ve bozalmımıı 

bir halde ltılyıaluıa eline 
geçti. Bu kGtlpbınede Negll· 
ıba kendi el yazıları ve Hı· 

beılıt111 bıkkındı birçok ki · 
tıplar balanaıoıtar. 

Asiler 
itlaf Edildi. 

Mekllko, 14 (Radyo) - Bil 
ktlmel 11kerlertle 11Uer ar11ın · 

dı Boyaı Roıo'dı yapılan bir 
mllııdemede on dört Hl ltlAI 
edtlmlıılr. 

Bu aeller, Mekılko'dıa Bir· 
ittik Amerlkı'yı giden yolca 
katarına turroı etmlt hıydut· 

lardındır. 

mlyetl yok. 
Blllklı. Berıeyla kendi · 

ılne mıhını bir ehemmiyeti 
vır! 

• • • 
ikinci kım1roı, ıac.k yirmi, 

yirmi iki yıılarında bir gençti. 
Uzan boyla, narin yıpıh, be· 
yaz n pembe teali, mHI K6ılll 
gaael bir dellkınb idi! 

Bu genç ILımırot Ondrn'ln 
hoıunı gltmlııl. Dellkınh, ıı · 

cık kınlı ve... Sevimli idi. 
Do~raıu. 

N11lk H kibar görlalyordul 

Ondrev 
- Madam, ılzln için elim 

den geleni yıpıcığım. Slıl 
memnun etmek için en iyi bir 
yer ıed.rlk edeceğim. Bllhaua 
ılse temin edeceıtm yerin ıı · 

cak olmuı .. rttar. 
- Arkcm var -

Cumhuriyet gHeteelnde Yuaaı 
Nıdl, Kıy1erl fıbelk111 mama· 
lltanaa bir kollekllyonaaa ted· . , 
kik ederken etfladlğı lnılb11ha 
çok mDkemmel oldoğuno ve 

bu fıbrlkaaıa kurulatandı yH· 
damları dokunan SoYyeı Ruı· 
yı'yı teıekkGrlerlmlzl unutma· 
uıık IAıı m geldiğini ıöyllyor. 

Rejimler 
Mücadelesi 

Ankara, 14 (A.A) - Jı'allh 
Raf lu Atay, boglln~G (Uluı) 
g11eteılnde (Rr jlmler mlcade· 
leel) bı1Jhğı altındı JHdı~• ya· 
zıdı Franııı ıeçlmlerlnla de· 

mokr11I ile b1rıı lf'hloe bir 
netice kaydettlAlal ve ıol ce· 
nah p1rtllerlnln bu devrede 

kuınacaA• neticelerin ıoıyallz · 
mln Atlılae tesir edeceğini kıy· 
dettlkten ıonrı gerek milletler 
cemiyeti itinde, gerek A napedı 
kartıhkh rrjlmler cephe1l te• 
eekklll eUIAlal ıftylemek ıbeı 
olmadığını yazıyor ve diyor ki: 

11Ba de~lılkllk Anopı'yı 
mUletler cemiyeti yıkılarak ye· 
rlne birkaç dlktııöryınıa mGı· 

terek hegemonya HDC•it• altın · 
dı mllli hGrrlyetlerle oynımık 
kAboıuadıa ılmdlllk kurtar• 
muı bile bllyllk bir kıunçtır. ,, 

Sahte Habeş 
Maslahatgllzarı tevkif 

edildi 
Cenevre, 14 (Rdyo) - Ce· 

nevre'de Habeı m11lahıtıtlzarı 
oldoğana ıöyllyerek Milletler 
cemiyeti toplantılarını Rıbe · 
ılıtın aımıaa lıtirak etmek 
iıtlyen Baıa · Oreı 11bııaca 
tevkif edllmlıtlr. Hıbetlıten'ıa 
Brrlln m11lıhıtg6111 olduğuna 
ıöyllyea bu ıdımın Gzerlade 
sahte reımi mllbGrlerle mllhGr· 
lll 11bte bir pııeporı balGn· 

maıtar. 

Adis-Ababa'da ticaret 
işleri başlamış • 

Adlı · Ahlbı, 14 (Radyo) 

Adlı Ababa'dı Tle1rl faıllyet 
bıılımııtar. Yıbıncı tüccırlH 

ltılyan kumındınhğını yeniden 

ıeeekkar eımı,ıerdlr. 

Cibotl - Adlı Abıbı tllmen· 

dllfer battı lıletme tılerl yeni· 

den dlzelmlıılr. 

NnyorL Tıymla guetHI ma· 

bıblrl K.ıbıt pıtrl&I Abome 

KtıU ile bir mllllkıt yıpmıtlır. 

Patrik. Kıbıt klleednln eıklıl 

gibi f11ltyetlne Mıre .. l Badog· 

llo'nan mdllacl• etdgtal IGyl•· 

mittir. 
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A~usturya'da lzmir'liler Şehit Türk Kar- Almanya Iz~ir ~~~~!~~:i=· 
Bır Skandal . ' · ilhakı ()nuylarsa,. ıehekeaının ıımırı lçh1 

+ı • • t il S l A 1 ' • • • • • tlpllktekl ketlf ve ı• Ba~tarafı J inci suhifedo • . a arını e am ayınız.. - Br:ı1ı J inci ~ahifede - veçhUe muhtelif ölçftd• 
l\•QBlqryıa comorlyetl bo gOn· hGkQ.mellerl de ikna etmlt ot. boru, maoıoo, T, db·ıek 
ferde dıblli buı teıekkCUııt 2 2 xxs xı 1 e 2 • • · =• - v _ Bir daLILı bitine"' m•· dutu aöyleolyor. ltılya h6ku· 11lre alanacıktır, B•ptlolO 

f 
- B(lfı J inçi sahifede - ra ve ıobayları, Bava kıt'aaı, fi • • v u geç rmektedlr. Ayni eamında aıetloln Berlln tef iri A.tollko, delt koıf 1 beı bin ıekl• 

letlklAll için do çahımak.tıdır. A - Törene lttlrak edecek bir mtırettep P. Bl. l deola ra1lm komutanı (Rabıt) koman· bogtln A.lmınya dıı bak.anı Fon otuz yedi Ura dokaan be4 

B 1 
ııOel, ıhU ımlrler, eubaylır, mlfreaeıl, I Mu. Bl. jandarma daaı verecek n bu kamında N , ondan bir kaç hafta evve orat ı zl yaret edt-rek Bıbttlıı · roıtur. 2 . 6 • 936 Sıh 
memurlar, ku'ılır, Cumhuriyet m"frezeıl llbaylık erkAnı ve ftzerlne mera1lmde bulonıolar 1 M. Şuıotog ile pteoı Strahem· u ' "' ta'nın tılya'ya ilhak edllmlı kapıla zarflı lbele edile 
Balk partisi koral iyeleri V4' dıf ro relılerl C. B. P. erklnı, rabıta geçmekle beraber mera · t>erg aras1Ddı bir lhtllAf çık· olduğunu reame bildirmiştir. lıtlrak için dört yaa oto• 

auıtır. Preoı Strıbemberg, htl teoktlttı, oray ve mensupları, Uray erk4n ,e mensupları, ıılm yerindeki bayrak dahi ye· Almayı; İtalya'oıo bu kararı liralık movakkrt temin•' 
gezetecller, mektepler, korum· Iıcller u ız llııealnden bir grup rlne "ekilecek Ye bayrağın "e· kumet içinde bOkumet teklinde ' a. ' "' ... reamen tııoıdığı takdirde Al· bozu veya bankı temin•' 
lır, mQeıseıeler, tlc:aretbaneler Kız maılllm okulundan bir klllelol bildirmek için ıtdıcık bir iktidar ve kuvvete 11hlp mıoya'nıo Aunpa'dıkl muhtelif tabu ile 2490 11yılı k•O 

olmak htemlıtlr, Bu lbtlllf ve her sınıf halk çelenlderlle grup, Kız enıtlttl•tındeo bir . ikinci topla yarıya kadar indi· lelerl ve metıllbata için İtalya tarif l dılreılode teklif lef 

neticesinde kabinenin taaf iyesi sab•h Hat O da Comborlytt grup, Erkek Uıeıloden bir go· rllmle olıo batan bayraklar kendisine mtızıheret edecektir. o gao ıaat on bete kad-' 
zarureti haeıl olmoıtor. alanında toplınacaklırdır. rop, Ticaret llıulodeo bir go• yerlerine çekilecek dtıdakler Roma, 14 (R. H.) _ Yarı cdmen baıkaolığına verilir 

D - Toplıntıyı gelenlere yer rop, BGlge 11n'atlar okoloodıo ıaeacak, durmoı olan ln11olırla Prena Sırahemberg ile bir reımi mabfeller, Baron Alol· 2 _ İtfaiye ve diğer 

ı k 
gösterllmeel, intizamın temini, ~lr gurup, Orta okullardan nakil vaııtılırı yürilydıe geçtı· , C , L 1 l te hariciye bıboı Baron zl ola enene den çe.ı meıılle mobillerin bir ıenellk tb • 

Berker Vılden de çekllmfıtlr. alayın tertip ve tanzimi hare- blrer gurup, Matbuat mftmeı· ceklerdlt. mtlletler cemiyeti ile ltalyı ara· 
M. Şoıntug yeni kabine de kete geçlrllmeal mevkl koma· ılllerl, MtıftQltık ve menıupları, Söylevler: 8lnda her ttlrlft meeıi birliğinin 

hariciye bakanlığı ve Vatanı tanlığına aittir. Bahımbane ve mensupları, A - Bu meraalmden ıonra kealloıeal zaruri olduğunu bll· 
teıkllAt dlrektOrltığa de Ozerloe C - Mer11lm kolu koma· Spor teıekk11llerl, Kızılay ko- havı konetlerl namını han diriyorlar. 

olıo bin ıekls yoz teneke 
me benzin bıtkAtlpllktekl 
name veçhlle kapılı 

2 · 6 · 936 Salı g6o6 .... almııtır. tanı tayvare alıyı komutanı romu, Çocuk esirgeme korumu, ılayındın bir aobay taraf1Ddan Cenevre ve Roma noktal na· 

M. Şuşolog yeni lubioey
11 

veya 'ekil olıcak bir 18 ao· Verem mtıcıdele koroma, Kal B - Hava karomu, Cnmo· zarları taban tıbına zıd oldu· altıda lbıle edilecektir. 
M. Reylı'ide almakla hıradyan baydır. tör korumu ve öğrencller bir· rlyet Halk Partisi ve oar na· ğandan bir ltlllf zemini bulan· tenekesi dört liradan ht 
ıoeyallsılerle de anlaımığı baı · Tören alayı ve hareket: Uğl, Yeril malları korama ko· cnıoı Parti bıekanı Yozgat eay· maeı imkansız göralar. bedeli mubammenl yedi 
bıtlamıotır. A - Alay (Kolbıoı lametpaıı romu, İzmir Hdncl m1Dt1ka lnı Aval Doğan tırafmdın p iki ytıı liradır. lıtlrak ıçt• 

BOkumet Prenıı Starhemberg'fu bulvarında olmak ftzere ) aoa · etlbba oduı, Dişçiler koroma, bir ıöyleY ıöylenecektlr. Janör yüt kırk llrahk movık~•' 
milis luıvvetlerlnl ellAhtan tec· ğıda yazıla sıraya göre tertip Eczacılar korama, Baro heyeti, C - Söylevlerden sonra ıs mloıt makbuzu veyı 

rld edecektir. Bu haber, Tfrol· . 

dald amele teıekktUlerlol aevln· 
dlrmlttlr. 

Londry'da A vusturya'nın bu 

dahlll buhranı :dikkatle ve aiti 
ka ile takip edilmektedir. 

Londra'da kanaat, M. Şoıolng'lo 
Roma nüfuzundan kurtulmığı 

Çlllıttağı merkezindedir. M. Şoı· 

nlog ayni zamanda Almanya· 
ya'dı yakın1ık ılyasetl takip 
etmektedir. 

BerUn'de, Avusturya kabine· 
alnfn tazyık ve takvlyeı;I bO 
yak ıJAka uyandırmıştır. 

Berllner Tağllat ~şuınlog 

Starhemberg'deo ayrıldı,. ser 
lnbaelle bir yazı neşretmiştir. 

Starhemberg'fn lııtlfaeına Be· 

beb pazar gOnkü hAdlselerdlr. 

Peşte'de bu bAdlııe teesstlr 
uyaodırmııtır. Peşte'de, Roma 
Gçler ltllAfı cepbeııiode bir Hr· 
ııntı tahmin edllmektedlr. 

edilecek ve tam 811l 9,30 da Borea heyeti, Tecim ve endGat· keri mozlka tarafındın hazla ve Havacılık.. o 
C b 1 d 

.. teminat mektubu ile 249 
um ur yet ılının aa hareketle rl odaeı, Bankalar, Musevi fa· bir mart çıhaacak ve mırı •. 1 • a 

ı t 
yıh kanunun tarif 1 daire• 

emetpııa bulvarı, klçeımellk, kıraperver karnmo, Kamaıyon· biter bitmez tayyare alayından · Başıarafı 1 inci sahifede • 
l L E f D h ld , · 1 teklifler azami o g6n ••

11 
mezar •• 1raeı1 ıre pııa, o culır birliği, Borsa simsarlar ıynlıcak bir mıogı asker ta· mu taç o uğu sür atın az ığı uçu· 
Japhkoyo cıddeelol takiben Kı· birliği, Beoeberlt korumu, rafmdao havayı aç defı alet cuya yüksek bir emniyet kanaati beıe kadar encGmeD bat 

vermektedir. ğıoı verilir. 
dlfekıleei'odekl ıebhlfğe gide· Şirketler, Esad ve foçl korum· edUecektlr. Daha ııkışma planöriet tel 
cektlr. ları (C. H. P. ve iıçl kuram Şehitleri selamlayış ı:e dönüş: üzerine konan kuşlar gibi bir yol 3 - BıtkAtlpllktekl 118 

B - Alayın geçeceği yol Oza· lara bGroı1o bııkanlığınıo tertip A - Mıogının ateoloden üzerine bir rıhtım kenanna bir ie- ve şartname veçhlle ve 
rludekt ticarethaneler, kahvehı· edeceAI ' ıııraya göre, (Hoauet ııoofl merHlmde bulananlar kele ucuna veya deniz üzerine de metroıo 140 koruıtan btf ' 

1 dQLL" ı ı L d LI il • hl 11 1 konmaktı tereddftt etmez. metre hortum alınacaktır. ne er, ••ııD ar ı ay geçer.en maeeııeııeler, Tlcaretaoeler, Balk ııığı •• ııra e ıe l ğ n 
tılerlol bırakıp mağazalarının Merasimin yapılışı: öoaoden geçerek oebltlerl ae 
önlerinde baeı açık olarak alıyı A _ Şehitlikteki meraalm lAmhyacaklardır. 
selAmlıyacakludır. tam aaat ll de letlklAl martı l - İlbıy;lık, komutanlık, 

C - Yolda alıyı girmek ile baılıyıcaktır• Mırotan sonra havı koroma, Cumorlyet Balk 
lıtlyenler kolon otbıyetlne ka· meraıılm komutanı hazır bolu Partisi, uray, bilumum subay· 

tılıblleceklerdfr. nınları hava şebhlerlol ve b6· lır, memurlar. 
D - Alayın yoraytııa, ya uın oehltlerl ııellmlamığı davet 2 - Sael kıtalar (Meraılm 

rDyOşte intizamın temini, alaya edecektir. komutanının tertlblmı göre) 
~ehltllkte yer g6sterllmesl, me· 3 Pollıı m6frezeel 

A - Kıtalar komutanları 
raelmlo ldareııl Tayyare alıyı 4 - İzciler, mektepler 

.kıtılarına derhal (Dikkat) ko· 
komotanlı"'ına aittir. 5 - Kurumlar, mae111eıeler, 

e mındaeı verecek ve bu ko-
A la vırı jürü' üş sırası : tlcaretbıoeler, halk 

J J mındı ftzerloe aekert kıtalar 6 U K.ılnuz iki aunrl pollı, pollıı - ray zabıta mQfrezeal 
aellm nzlyetl aldığı zaman B ş hl ı ı ı l 

mOfrezesl, Uray zabıta ·mafre· - e t er ae Am amı ge 
batan slYlller de ııpkalarını ı ı ı ı hldll ı K dlf k 

Bu bakımlardan plAnörle yeti· 
et:n uçuculann çok kıea zamanda 
tabii uçu~ duygularını kolaylıkla 

benimeemeei, uçueta tehlikenin an· 
cak idare nokııanından baeka bir 
sür'atle varid olmıyacağına inaomıa 
bulunması itibarile çok kıymetli 

neticeler elde edildiğine inanç ge• 
tirmiatir. 

Filhakika uçuculann aldığı vazi· 
feyi hailile yapabilmesi için her· 
şeyden evvel uçuau bir tabiau eani· 
ye hükmüne getirmeli ve dimağının 
vazife ilı meşgul olduğu zamanlar 
uçağının idaresini sinir ve 11abıoıo 
tabii hareketlerine bııakmabdırlar. 

ıılolo beaell muhammenl 
yaz liradır. 2 • 6 . 936 

gftod saat on altıda açık e 
me ile ihale edilecektir. it 
için elli llç liralık mo•• 
teminat makbuzu veya 
teminat mektubu ile eoyl 
gOo ve 1111tte enctımene ge 

zeıl, ıı6el muzlkı, Tayyare alı ç 1 Ç D te ğ n ı e • · 
Avuıtoryı başvekilinin Roma çıkarmak suretlle eeltma dara· l b L L d L 1 L yı ve Hava korumu çelenkleri, eye •••n •ıp111n ıo Çl•1 arı• 

Bu tabii hali ekonomik fayda· 
larından daha çok üeUln bir huıo· 
eiyetle planörler k(llaylıkla temin 
etmekte olduklarından bütün mil· 
letlerde olduğu gibi bizde de Türk 
hava kurumu yurdumuzda meydana 
getirdiği Tılrkkueu korumile bu 
çok hayırla ve verimli yoldan yeni 
elemanlar yetiatirmeğe baolamıı re 
muvaffak olmuıtur. 

4ı - Havı gazı fıbrlk 
aatıcağı kok k6mtır6o6D 
Mayle ıyı olhıyetloe ~ 
doldurma, nakletme ve b 
mı iti bııkltlpllkteld ş•rtO 

veçhlle 2 · 6 · 936 Salı 
saat on altıda ıç* ekıılltlllt 
lhıle edilecektir. fotn ltlllfına ııadakatını bildiren tel· caklard1r. Bu ııelAm durma bir h Sanı Hkatlırı ve ııdel emekli ıe ittiğin ön kıp1111 öoandekl 

ğrafı rağmen Romı'da da ayol dakika devam edecektir. yoldan ıreçllecek ve bu kapı 
ler kurumları, Tıyyare alayı " 

endlee nrdır. C - Tım bu ındı mera· karıınında bulunacak olın mu· 
ıubıyları ve meaaoblnl ile Ba· 

Roma Faılat mebaflll, mes· 
eleyl A vuetorya'oın dahili bir 

vaziyeti addetmektedir. Fakat, 

Starhemberg'to ltılyı,yı olan 
aerl merbotlyetl haııablle iıtl· 

1111 iyi karşılınmımaktad•t. 

va korumn, Kırı, deniz, Gme· sim yerindeki bıyrıtk ynıı ılkınm ôatlnden geçlllrlteo ıol 
yavaş yarıyı kadar lndlrllecek tarıftıkl ıehhllğe bakılarak 

eden ftç devletlerin menfeatlerl ve bıynğın lnlılnl bildirmek uaald veçblle ıehhler ıelAmlı 

Viyana, 14 (A.A.) - Avuıı 

taryı ajansı blldlrlıor: 

Yeni hilkumetln başını ge· 

çen 8ıtbıkıo M. Şuşnlng; M. 
Mu111ollnl'ye bir telgraf gönde· 
rerak aaraılmaz doatluğono ken· 
dlıılae temin etmlrtlr. 

M. Şuıalng bundan baıka 

Roma paktları politikasına de· 
nm etmek kıt'i kararında ol· 
da~onu ve bu paktları imza 

ve merkezt Anopı'oın kuvvet· 
l"ndlrllmesl için bu devlt1tlerln 
doııtluğanu lnklı.t ettlrmeğe çı · 

lloacığını, M. Muııeollal'ye bil 
dlrmlıtlr. 

M. Şaonlng, M. Gömböo'e 

çektiği bir telgrafta Hmlmi 
doetloğono Macar baebıkanını 

blldlrmlo ve Roma protokolle· 
rıoı mOıtenld olan le birliğinin 
ileride bu protokollara letlrak 
eeen devletlerin menfaatlerine 

uygun olacağı kın11tıoı izhar 
etmletlr. 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-65-
Kıterln bu aıradı bıt•DI kıl· 

d1rdt ve: 
- Bık, bayrak yarıyı kadar 

indirildi! 
Dıdl ve ııto ftzerlndeld dl· 

rekte eıltınıt bıyrağıDlo y1rıyı 
indirildiğini göııerdl. 

- Aman Allahım! Ne oldu, 

ıcadı?. 

Saray mensupları koearık gel· 

diler. Baelarıodı general Pata· 
pov nrdı. 

- Sen petreıborg•ıao, atl1rı 

8eml ısıyı ılıcak derecede kot· 

tartarak gelenler ıa haberi ge· 
tlrmlı idiler, hıımetltl lmpara· 
ıorlçe hHretlerl ölmftıtü! 

• • • 
Çnlçeolo bu öltlmD, haki· 

kanı bundan onbeı ıene evel, 

lmp1rıtoran Kıtyı'ya: 

- İmparatoriçenin öldaga 
giln ııeulnle nleneceglm, dediği 
zaman olmıll idi. 

Kıtyı, bu camlenln bir daha 
tekrar edllmemealnl çardan lete· 
mletl. Kendill de artık bunu 

dGıGamlyordu. Kıtlık Hraya 

için Kadife kılealnden ıtılıcak nacaktlr. 
birinci topla Izmlr'de bulunan C - Geçit doğrudan doğ· 

bellin dılreler, mleeııeııeler, ti· raya ıehltlerl selAmlamık mak· 
reıhaoeler llmıoda bulunıcak ıadlle yapıldığı için bu ıodı 

gemiler dıht bayraklıunı ayni ıehltllgln içinde hiç klmee kal· 

şekilde yarıya kadar indirecek· mayıcıkt1r. 

ler~r._ Gene tım bu andı IJll'.-N~ö-b_e_t_ç_i_E_c_z_a_n_e_l_e_r_I 

gemiler, fabrikalar dtıdak.lerlol Bu akşam Kemerıltıodı İtti · 
çılmaklı; ylrüyaete bulanan hıt, Gtlzelyıladı Gazelyıh, Jr. 
hattın insanlar ve oakıl vaııtı· gaıpazarıodı A11f, lklçeome· 

lırı da bulundukları yerlerde ll:ıtte lklçeımellk ve Al110· 
bir dakika kalmakla olu ıehlt· cıkta Joıef Jtllyeo eczaneleri 

lerlmlıl eelıimlımıo olacaklardır. 

girdikten ııoara, bunu daıGn· 

meğe de ne ldzom vardı? Kıtyı 
ve Aleknodr klf 1 derecede 

mea'ad idiler, Çtırlçenln bir 
gölge kıdır kıadllerlne zararı 

olmuyo!dol 

Bundan aç gftn ııonra, Kıtyı, 
kışlık 111rayın bir pençereıılnln 

perdeleri arkıııındıo, hanedan 
Adeti Ozere imparator ve gran 
daklerlo omoaonda • 11raydıo 
çıkarılın imparatoriçenin tabu· 

tonu seyrediyordu! 

Kıt111 bundan ooyedl sene 
eni, ııaray bıloıooda kendisini 

bu kadar korkotmoı olıa im 
parıtorlçeolo bılmumo kıd1r 

ııara yOıQnO, Ortodoks Adetleri 
Gsere ıçık götlr11len tabutun 
içinde ııoaonco defa olarak gô· 
rGyordu. 

Çiçekler, dıotolilu ıraıında 

ıçıkhr. 

bulanın ve onbeı:ı aenedeoberl 
ölmaı olan bu ıılmı, artık ebedi 
aurette yok oluyordu! 

Kıterlo, 11rayda vazlfealnlo 
icabı elmaaıoa rağmen tabutu 
klllıeye kadar takipten lııtlnkAf 
etli. 

Kendi kendisini yoklıyın 

Katyı, 11rayda boluodu~o on· 
bee 1eoe içinde bu kıd•nıo 

ôldm6aa bir defa bile lııteme· 
dlğlol anladı. Ve, cenaze alıyı 

&arayın köoealal dönerken Kıtyı 
bir haç çıkardı! 

Katya'nın evlenmesi 
İmparıtorlçealo gömGlmeela 

den ııonn, 11nyda, Çartıskoeılo 
da hayat gene eski seyrini aldı. 

İmparator ikinci Alekıandr 
ile Kıtya'nın 11mlmlyetl eaklel 
gibi dnım ediyordu. HıttA, 

merulmta, 11raydıkl matem 

Bir yıllık bir çahema ile elde 
edilen netice diğer milletlerin al· 
dıklan neticelerden çok daha üı· 
tündür. Büyük Atatürk'ümüzün de· 
diği gibi Yüce Türk olusunun bu 
düzeyde de muvaffak olacağına ve 
büyük varlıklar yaratacağına aimdi· 
den inanç getirmek baearmık ka· 
dar elzemdir. 

Knltnrpark'ta 
Belediye Relıl Dr. Bebcet 

Uz ; dan Koltarpark'ıı lneaa· 
tını bıelınan Fonr lşlednl 

teftle etmlştlt. 

dolıyıslle teklifi baaeblle bir 
derece dıhı huııaıılyet keıbettl! 

Uıoo atıren at gezintileri, 
ııtlı ve ozon mtısıhabelert bıt· 

bıoı çıhımılar, baobaıa mata· 
lea tekrar baılamıttı. 

imparator ya•yor, Katerln 
yorulmadın ve bıkmadın kopye 

ediyordu. Bir baptan sonra bf r 
bıp dıhı; maddelerden sonra 
ııra ile ve numaralı maddeleri, 
Ruı kanonu eııaslıl maddelerini 
hazırhyorlardı. 

lmparıtorlçe 'alo ölamftoden 
tam bir ay ve ftç g6n ııoorat 

1880 ııeneıl Temmozanan ye· 
dinci a:OoQ sabahı, imparator 
Alekııandr Katerln'in odaıına 

girdi, Kıterln'I kocaldan ıra · 

ıına aldı ve ılnına bir baç çl· 

ıerek: 

- Baba Nlkolall ile görOo· 

muhammeol iki bin bet 
liradır. Iıtlrak için yGı ıe~ 
ııeklz llrahk muvakkat te.-1 
mıkbozo veya tankı te 
mektubu ile söylenen gOO 

1111111 encftmene gelinir. 
4 15 20 23 27 ı~ 

İzmir lohlearlar 
lftğOnden: 

İzmir beynelmilel 9 e1 
teki pınıy.r yerindeki td 
remize alt aergl binası P 
hkla eatılacaktır. 

Muhammen bedeli 420• 
teminatı 63 liradır. 1ıtek111 

tf'mfaıtlarlle 18 5 936 
eaıt 15 te bılfmtıdtırUığaıO 
toplınıcık komisyona gelOJ' 

mekten geliyorum. 

Dedi. 

Katya: 

- Bu iyi bipli 

ne dedi? 

Diye aorda. 

- Seninle, Allahın ' 
ftıerlne evlenmek arzomuO J 
plyer yortusunun ıooand• 
Temmuz Pazar gtıod tah•~~ 
edece~nl aöyledl! 

• • • 
- Hıımetm11b lmpır• 

hazretleri bugGn ôğledell :.! 
mıi elblaelerlolzl giygıenltl ıır j 
ediyorlar! . J 

- PekAll.. Benim ~J 
bleelerlml haıırlıyıaıı. 

Kıterla bu emri yer11~ 
kahkıbalırlı g616yorda. 

- Şonu var .-
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
6 Karııyakı Alıybey M. Ha· 

F111 No Yeri . No. ea 
Deposltoıu 

Nn'I T. L. 
yıl ıobk 

16 Memdnhlye M. K eçecller ıokak 6 " 16 
16 

8 

Taşra Bakkal ,,e Esnaflarının 

Nazarı Dikl{3tine Eıkl Yeni 
20ö K.Gprü tramny cıddeel 79J lf• 100 
207 kok1ryılı .. .. 
222 b111n hoca m. oemınlye ı. 

602 tıj 

983 f 0 
mığazı ıs 

k111 oımınoııa hanında. 
285 . b111n hoca m. yol bedeıtenl 
286 .. " .. .. 
304.321.. .. .. .. 
305 .. .. .. .. eel · 

•ili hanında 
309 .. " oımanlye ı. k1rı 

oımın oğla hınındı. 

41 tıj 23 
,1,4.3.. 19 
55,4 
55,17 

331 
355 

buranı bayrakb balbal ıokak l' 
kıreıyıkı ılaybey m. ben· 36 l 1 
gtm ıokık. 

19 

.. 

.. 
Oda 

4ılt 

597 
kıntıı orbınlye ıokak 15 
toraman mıh. bodur all ıokık 

603 barana kGrt Gmer ı. bl11e 3,4 
621 bayraklı topraktepe eokık 

10 tıj 

39,(1 
45 

12 " 
dClkklo 

633 ikinci Hlalye karam ıokık 47 

20 
36 
40 

6 

5 

36 
24 

9 
36 

6 
25 
5 

642 dOrdGnca ıaltınlye etrefpafl ı. 
644 ikinci ıaltınlye komlter aub· 

42 ıaj 48 
.. 21 

3,8 hl11e n 6 
2,8 .. .. 6 

mut eokık. 
647 dolıplıkayu m. dolıplıkaya c. 54 " 62 15,16 .. " 6 
67 5 kıdlrlye m. meaclt eokık 36 " 30 3,4 .. · .. 6 
676 .. m. kireçli eokak 3 3,4 " 
677 orhınlye m. yokotbaıı ı. 13 tıj 19 64.,266 
706 ıl•ncak meıodlye umbık ı. 18 5 n 
708 bı .. n hoca m. oımanlye ı. 26,29 oda 

" 6 
.. 12 

25 
7 

k111 oımınoğlu hanında. . 
712 keetellJ m. kıbramın eobk 24 l,~ hlHe oda 8 
728 meıadlye birinci Ye ikinci 484,501 :132,273 1,3 " e. 20 

kordon. 
731 birinci bntıı mınıur sade 43 

yokaıa. 2, l blaeeıl. 
773 gbelyart m. ... aokık 

hbee 960,196 
77 4 gGaelyart m. 11n çıkmazı ı. 
777 .. lkltetmellk. blue 16,2 

779 ikinci ıGleymınlye ytbıbatı hı 
110 •I• n deıtlbaa Ye hafaı 
ıokık. hl•e 46080,37 ld'O 

789 blrlnd k111tıı teı•lklye 10k1k. 

7 tıj 1 15 

25.25,1 dClkkAa Ye 10 
depo. 

29 n blHe 14,2 10 
(.6.8 kabn n yıha 14. 

dlhıne H fırın. 

55,67 n, bıbçe, 110 20 

5.5, l tıi 9 n, 16 
ht11e 64,35 

80:t gGaelyurt mıh. gebeı ıokak. 201 ıda 6 1>9r1el n Hla 6 
hlHe 8,2 

807 hına hoca mıh. oemınlyr. ıokık tıj 24 mı~aaı 12 
hlaae 24,14: 

809 h111n hoca m. otmınlye ıokak 26,2 tıj ddkkAn 10 
karı oım1D ogla bantadı. hl11e 24,14 

809 c " • .. .. 26,35 No. odı hl11e 24,14 10 
8tı .. .. " » 26,1 "mı~ıza » 24,1' 10 
819 gôatepe tramtay caddeel t144,l n c 2,1 40 
821 gthıelyaıt m. gebet ıokık 14 lıj 16 n .. 48, 7 8 
837 ,. bıcı ı6leymın 10kak 2i odı 11 5,3 8 
8
39 gGneı mıh. gelincik » 11,23 tıj 4 n ° 48,28 10 

840 11 06 berber zede M 51 n 7776,4203 10 
8

42 ıbmeııga m. ıllpaıı c. 16 taj 16 dGkkta " 3,1 8 
84ıa .. ııdının alta ••j 1 3 .. " 3, 1 2 
844 M U C U 1 1 " H 3, l 8 
8
t6 blrlalel kerıllt pollıcı ali 35 ,. 39 n " 80,35 6 

rfaa ı. 
8
t8 kıratıı ıetaret ıokık ıo.ıo,ı n 14 

85
2 gtlaeı m. ikinci bıcı ıtlleymın ı. 2.4 n, nlo bl11e 2,1 10 

853 u u u ., yıhudlhıaede blli N o. odı 4 

bl11ell 11,4 85
8 Bornon eıkl hına yeni yıkık 26 n, bıbçe hl11e 6 

llllaaıe ıokık 160 40 86
7 Gazelyart Bıcı ıClleyman ıokak 16 oda blıee 24 8 87 
l 8Jrlnchıiılye debıg ıbmettokık 51 n .. 8 3 88 
l lklacl ıGleymınlye M. yaıbıı• !l 1 tıj 4 1 n .. 8 3 

b111n ı•ı ı. 
Da4 • e 
93 " " .. " " .. ,, 16 

4ı l Gt11elyord M. azizler ıoklk. yeni 65,67,69 tıj 81,83,85 18 
dlkkln hhe 19,75806 

934 2 26127360 

Das " " " " .. 
Gtlıelyard M. TClrk pıurı ıl 32 tıj 40 596208 

18 
8 

dftUn 808704 
Blrlacl k1rıtıı lcıdl1 e E. 16 16 u. bl11e 11·5 16 
•oka 
ikinci k1rıtıı tr1mt17 27' 30:i · 

" 11 
Clddeıl 

GGıelyart M. Aılaler ıoka\ 23 11 .. " 
bltlncl Kıretıı poıllcı ~5 tıj 29 " 

Ali Rtze S. 
&yataklı birinci Aalaler 14.16 lıj 10.12 u 

30 

36·15 8 
1344. 4 

392 
32.6 6 

Rını ı. 
lırıtıı ıramtay cıddeıl 

1032 
lırıatlaı Gçftar.ft K1rıtıı 

103.103·1. dakkio 48 21 10 
103 2 

lo96 Dayga S. 
~ l'i C6ıtepe dıalı bey ıoklk 

o. 
3 

luc;ık ıob•fl7edler 

Bil• No. E• 3·1 2 

41 tıj ·' 10 

23 Aydın hl11r mıbılleıl tıj 2 " 
24 Ildocl Sftleymanlye Mıh. Kimll US " 

p•ı• s. 
26 Aydın terziler mıbılleıl 
36 bGyftk tobdlyecller 

" 4. " 
43.ıl3, ı 

153 

10 
dftkUo 10 

46 mınl11 y1r h111nlır m. 
kerı mızrek mnkll 

n ,., dftkkto 18 

48 
49 

51·3 

mıhmadlye m. balık pazarı 67 dftkUo 16 

52·2 

1 , etki bıhk pı: Hl 68 
JkJncl ıoltınlye m. lkfçef· tıj 7 29 
melik eeref pııı 
ikinci ıoltınlye ne11keı ı. 

eıref pııı 
tıj 4 

.. 16 

" 3 

8 

53 
60·1 

63 

mahmudiye mıhılleal 61 dOkkin 4 
mınl11 11rıy mıhılleıl llıe ı. bili No. n 80 
Ahmet mıh. yemlı Çtrt••• ~3 ·24 25 

Hğır ı. 

91 ·1 Akdeniz m. bGyClk tuhaf 1. g 1 
" 15 

yecJler ç1r1111 
93 Akdeniz m. bCiyClk tobıfl · 8 l .. 75 

eycller ç1rı111 
97 Aydın merkeı kartuluı 22 

el ıokık g1&I bolnrı 
taj 236 e• 18 

99 Aydın ramaaın pııı m. 
mlm1r ılnan ı. 

" 71 dftkkAn 10 

102·1 Akdeniz m. bayak tuba. 22-22 l mığ11a 6 

103 

105 
106 
107 

ftyecller çarı111 

Akdeniz m bayOk tabı. 106 106 l 
ftyecller çaı1111 

karııyıka taran ıobk 6 
Feulpııı m. bıcı mıhmot ıo. 15 

bıhçell n 

e• 
e• nıt•r sıde mGftG birinci 5 11 

çıkmızı ı. 

15 

30 
50 
15 

108 
114 

Fnılpııı m. h11tını ıobk 

kar11yıkı alaybey naldöken 
trımny caddeel 

168 tıj 17 4 e• 30 
55 "' •e dClkk&o 30 

117 Aydın ram1110 pıeı m. 
3 anca ıokık 

tıj 8 dtlkkAo 

Manl11 dllılktr m. kııııba e. 
Mınlıı ılıyhey mıh. hGern 
ığı •. 

128 Manl11 gGktaılı m. iplik pa. 
zarı batı 

bili 
2 

22 

131 Mıntıa lbrablm çelebi mıhıllell 53 
l:n . ı it it .. 53.1 
132 Mınlaı bôlecek cedit mıh. 123 

nlloglu c. 

138 ~fıtnlH bôlecek cedit mıh. 
lzmlr cıddeıl 

139 Mınlıı hCllrn •Aa m. yığ · 

bıne ıokak. 

140 Mınl11 dınlımen( bılll m. 
karımıah ı. 

87 

14 

9 

.143 Mınt11 bektıı kebir m. bıcı 14 
I 

h111n ı. 

DO. e• 
e• 

dGkUo · 

144 Mınl11 gut pıp m. mu· 
ımmer ıobk. 

iki yezıhaneyl mGıte· 

148 

149 

152 

159 

160 
163 

170 

177 

K.aeıd111 alıcı meıcıh m. 
kımır1 ı. 

Koııdaeı alıcı meıclt m. 
bmara ı. 

Kaııda11 ılıcı meıclt eArl 
kalıh ı. 

K.aıııyıkı ıl11bey m. mlrat 
ıobk 

ıeyh mıbılleel oımın zade 
ıokık 

Aydın orıı mıballeıl 

Aydın kôprftlft mıh. çan. 
kıya eobk 
nıadlye nurl bey ikinci 
ıeref ı. 

mil mığıH 
32 

30 

2 

23 

7·2.7·{ 

••j 116 ııs 
•• 43 

20·16 taj 9 

hın 

kıh•e 

deıpo 

MınlH Torgotlo, Toran 56 
m. ıobaıı ı. 

ıdı 5795 1 panelde btl 
yok otel 

. 
8 

12 
16 

50 

2j 

8 
20 

34 

20 

25 

20 

10 

10 

6 

7 

36 

50 

15 
20 

40 

60 

178 
185 

Bacı yığhıne ıokık 

Aydın h111n el. m. hft· 87 
ktlmet 'bQIVlrı 

~2·44 e• 20 

154 

189 

bıcı mıhmut m. bymı · 

kım nlbıt bey ı. 

Akdeniz bJ. Gaal bulHr• 

56 2 mlmer kemılettln c. 

56 3 " " 
55·3 ıamlD lıkeleıl ikinci 

kordon 
55·2 birinci korkon 

ıdı 9 parıelde dOkUn 20 

tıj 27 dllkUn •e depo 800 

28 30 mıAazılar •e 26 250 

ııj l 
tıj 3 
tıj 55 

tıj 64 

DO, ftÇ kat hın 
dftkkio 

•• 
tt 

120 
50 
~o 

75 

İzmir ıektrcller çaroıeıoda 20 numaradaki lmalAıhao,. ml iz 
mir Eıkl Bltp11uı Salahın clnrıodı 1 numaraya nakletti · 
glmden 11yın mftoterllerimln ıılparlolerlol yeni adresime ver· 
melerlol eaygılarımlı bildiririm. 

Güzel lzmir bisküviı f abrilwsı salıibi lsıanbullu 

lsmail Hakkı -

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Mıt. M '· Hl. al. komlııyonundan: 

1 - 260 llA 4.24 ten 7 3 oktanlık benzin kapalı zarfla ek. 

2 
3 

ılltmeye konmottor. Hepsine btçlleo ederi yoz otuz dokuz 
bin dokoı yftz yirmi lira n ilk teminatı 8246 liradır. 
lbıleel 16 ·5· 936 cumartesi gGoQ saat 11 dedir. 
Şarınameıl 700 koruıı ko. dao alınır. 

' İstekliler kınonf temloatlarlle birlikte klnonun 2 ve 
açaocll mıddelerlnde yazıla belgelerle birlikle teklif 
mektupların ihale Hıtlnden bir eaıt enel M. M. V. 
11tan ılmı komleyonooı nrmelerl. 

1106 30 5 10 15 
Dôrdftncft Mıntıkı tıpu elcll 

mobıfııhğıodın : 
Denizden doldurulmak ıure· 

tile mQlgı İzmir Rıhtım tlrke· 
tlolo ıeneıılz olırak mıh ol· 
doğu lddlaalle ,.,nede raplı 

lııenllea Aleaae1k'ıa 1 inci 
kordon mevkllnde 127 No. lu 
yazıhane ve 2 inci kordonda 
kAln olop elyetm Al111ncık 

Mıltye ıobeıl olın 4J6 etki 
190 ıaj No. lu bina ile yımn· 

dakl garaj "" arııanın yine Al· 
11acık'tı 1 inci kordondaki 
deniz banyosu gazloosunou ıe· 

netıfıden muımelelerl yapıla 

rak tapuya nptedlleceğlnden 

bu gayri menkullerde herhangi 
bir ıuretle hakkı t11arrof ld· 
dlı edenler varea 10 gGn zır· 

fındı haklarını teyit edecek 
nrılu mftebhelerlle birlikte 
mohıfızlığımızı veya 29 5 936 
camı gOncı bu gayri menkul 
lerla maballcırlnde tahldket ya 
pacık memorumuze 
ları llAn olunur. 

mftracaat· 
1~43 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birirıci s11tıf miitelıassısı 

Doktor 

Sami Nazif 

1 
Birinci beyler eo .. ık No. 36 

Telefon 2310, e•I 3668 

İzmir lahlearlar bıemtıdOrlO· 
ğftnden: 

BaomftdGrlftğftmOı tfttün kıı · 
mile tütün fıbrikaııına ald ma· 
mul yaprak tfttOolerlo ve mı· 
kine akeımlle boş zOrof veealr 
mılzemeblo 1 Haziran 936 dan 
31 Mayııı 937 tarihine kadar 
blf sene zarfındaki nakil yatı 
21.5 936 gftnft 11at 15 de ihale 
edilmek Ozere kıpah zarf usu· 
ille ekslltmlye konulmuştur. 

Mohammrn nakliye bedeli 9550 
movıkbt teminat 717 liradır. 

1ıteklllerln 24 90 sayılı kanun 
hükılmlerloe göre yapacakları 

teklif mektuplarını muvakkat 
teminat nakit makbuzu veya 
banka teminat mektuplarlle ta · 
yln olunan aaattan bir eaet 
evvel baş mOdOrlOğ6müzdekl 
komisyon relelne vermeleri IA· 
zımdır. Bu tıe alt şartnameyi 

görmek için komisyona uğra· 

mıları UAo olunur. 9 15 1186 

Kitaplarınıza Zarif 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
I 

Mncellitbanesiue 
Uğrayınız. 

Yeni Kavatlar 
202 mlmır ktmıleuln 2 oo 

ıokakıı 
••j 19 depo 36 Kaza, nahiye "" köylere el verişli 

•• " " " 
tıj ıs dakUn 36 

" " " " tıj 17 .. 86 
Mnkll n nomarıl111 yukarıda yazıla gayri mea .. ullerln bir 

ıenelJk ldıalmrının lhıleıf 25 5.936 pazarıeet gGnO 111t ondı 
yıpılmal ftıere 1rtırm171 konnlmoıtnr. 

lııe~ll olınl.r hlaıl1rındı yıııh pey ıkçelerlol .eaaemfae ya
ıarınk 11111mı • lre 

Satılık radyo makinesi 
Elektrik ceryınııı, ıklmlA· 

törle çahıır Egr1m H dört 
lambala bütan teferruatı ile hu· 
euıi · yıptmlmıı bir radyo ma. 
klaeıl Hhhktır. 

MClıac11ı: Yemit çarıııı Sa· 

Kirahk hane 
Göztepede lıımeıpoea sokağao• 

da 14 numarala hane klrahktar. 
Tıllp olıoların Gnet~b 
idare memoru 
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"R:rA~1N!~~~:~:1 ~ AI~~ehir _____ Banl'"ası ~= 
KUMPANYASI _ ' 

ERVICE MARITIM ROUMAIN = 
110RESTES,. vapuru 13 ma = 1 Z M f R Ş fJ B E S } . _ 

yasta gelip eURGAS, VARNA := 
ve KÖSTENCE limanına hare· -

ikinci Kordon Borsa Charıodakl Kendtl:Bıoısıodı 
TELEFON: 2363 

---ket edecektir. - ---· .. - - - -
"ULYSSES" vapuru 18 ma --yıeta gelip 23 may11!ta ANVERS = Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muamelelcı-i 

... Vadesizlere % 

Mevduat Şartları: A~ta ay vadt:liy~ % 

Yapılır. 
4 --

ROTTERDAM. AMSTERDAM = 
Cv6 Hamburg Umanları için yük = 
alacaktır. 

Dır sene vadelı ıe % --------

-5 ----6 faiz verilir. = , 
110RESTES" Hpuru 31 ma· 

yıeıa gelip 6 hazlrımda AN 

VEHS, ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBUG liman 

ları için yük alacaktır. 

SV E 1SKA ORIENT LIEIN 
0 GOTLAN O,, motôrd 12 

mıyıeta beklenmekte olup yn 

knon tıbllyedeo sonra ROT· 
TERDAM, BAMBURG, BRE· 
men (Do~ru) COPENBAGE, 
DANTUG,GOTENBURG,OS 
LO ve ISKANDI TAVYA il 
mantarı için yak alacaktır. 

.. VIKINGLAND" motoru 28 
mayısta beklenmekte olup ROT· 

Ti.RDAM, BAMBURG, BRE· 
MEN (Doğtu) COPENBAGE, 

DANTZIG, GDYNJA, OSLO 
ve ISKANDlN A VY A limanları 
için yok alacaktar· 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapura 14 mayıs· 
ta gelip ayol gOn MALTA, 
MAHSILYA ve BARSELONE 

limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yak kabul eder. 
lllmdalr.l hareket tarlhlerlle 1 

oavluolardakl değl@lkllk lerden 
acentı mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafslllt için lklncl 
Kordon'da Tahmil ye Tabliye 
blnıaı ark111ndı FratelU Sperco 

vapur acentalı~ına mdracaat 
edllmeal rica olunur. 

Tt!l11. 2004 · 2005 · 2663 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
üEUTSCBE LEVANTE LlNlE 

G. m. b. B. 
cAUANA" YBpuru elyevm il · 

manımızda olup, Aovers, Rot· 

terdam, Hamburg n Bremen 
Direkt için yok alacaktır. 

11BERAKLEA,, vapuru 25 
mayısta bekleniyor. 30 mayııa 

kadar An vere, Rotıerdam, Bam · 
borg ve Bremen Direkt için 
yok ılıcaktır. 

11SAMOS" vapuru 8 bul · 
randa bekleniyor 13 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam, Bam 
borg ve Bremen limanları için 
yftk alacaktır. 

TBE ExPORT STEAMSBIP 

CORPORATION NEVYORK 

"ExPRESS., vapuru 24 ma 
yısa do~ra bekleniyor, Nev· 
york için yfik alacaktır. 

S.A. ROYALE BONGROISE DE 
NAVIGATlON BANUBlENNE 

& MARl1'lME BUO \l'EST 
"SZEGEDtl motôrd 27 ma 

yıH doğrn bekleniyor. Belgrad 
No•l11ıt, Bodapeet, Bratlslava, 
Viyana ve Lloz tçln yftk ala 
caktır. 

SERViCE MARITJME ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR11 Hporo 10 
haziranda bekleniyor. Köıtence, 

Sollna, Galatz ve Galıtz ak· 
tıarmHı Btlgr:!d, Budapeot, Bra 
thlıvı, Viyana için yOL kabol 
edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELBAS 

LlNJE (D S. AS. SPANSKE 
LINJEN) OSLO 

"BAYARD" vapuro 19 ha
ziranda bekledlyor. lekenderlye, 
Hıyfa, Dlt'ppe ve Norveç il 
manian için yftk kabul ede 
cektlr. 

Vapurların isimleri gelme 
tınlblerl ve navlun tarlfelerl 

hakkında bir taabbdde glrlıl· 

lemea. telefon No. 2007 2008 

Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyoocoluğu yapılar. Mallar geldi = = ~inde eahfplerlne en mQsald oenltle avans •erlllr. _ -----------------------
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JI 1 rı 
... •.;;.!- ...... 

.. 

Vakfı No. Muidi Nnl Bedeli 

Salepcloğlu 13 Dayak ealepcl hını içinde dftkkau 60 

ti 24 6 fi " " 36 

" 2411 " ti ti !l6 

" 
24 25 ti " " 

240 
il 24·28 lf " " 

96 
,. 24 30 ti " ti 4.8 

.. 48 it ti " 
156 

" 24·12 ti lf ti 4.8 

.. 2413 ti ti ti 48 .. 26 . ~40 il it ti .. 24·10 
" it ti 

" . 15 2,ı .. " " 
180 

14 24 .. 60 
" " it 

" 24·1 ft ... " 
60 

ti 24 :ı ti it ti 60 
it 244 ti " " 48 
,, 245 ti " " 48 
ft 24-21 ti ti .. 36 

Emaneten ldareıl kararlaıtırılao bQyftk aalepcloğla hını lçla · 
deki yukarda yızıh dftkklularan klreları y11ıld1Aı Gıere ıçık ar· 

tırma maddeli içinde letekllıl çıkmımııtır. lebo ban toptan blr 
kiracıya Hrlllnceye kadar kiraları daire tar.tından n klr.1• 
.erlldlkten ıonra akit bozularak han klracııı tanfından anlatmak 
k•ydUe lbaleel 18 5·936 pazarteel gQnQ 1&at onbete kadar tem· 
dit edllmlttlr. İatekllltrln mftracaatları llAn olonar. 1234 

f"" içki Alıp Satanlara 11111't 
= ~ ;z NıazUll Madrın rakı fıbrlkaeı bir ıeoe enel eon ılıtem ~ 
2E Gzerloe teeleıtını yeoUemlı bu ıuretle içicilere de ınbbt ra ~ 
~ kı .ermekte bulonmuıtor. Vaktlle lmalahn kafi gelmeme· ~ 
3 ıladen mal nrllrulyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Re .. dlye, ~ 
- ::ii!: 
~ Söke, MUaa, Moğl•, Bodrum gibi yerlere de mıl 'erilecek· ~ 
E5 tir. Iekontolır ııığıdıdır. §i 
S 96, 49 190 kuroıluk tltelerde yaıde 20 lıkonto nrlllr ~ 1-----------------------------------· 5 29, 21 c c c 15 c c ~ r--":"'----------------.--"Tl"l"'-,.,~nr-"""'.,.,..,.,..,.~~llP""llıı-9! ...... ..,...,....,"'"""' ~ 72, 38 c c c 20 c c ~ . - ~ 

1 H S 4A. N 55 22 c c c 14 « c !fi 
iE 16 c c c 16 c c ~ 
e Boı tlıeler NHUll teıllmi 25 aaotllhre 3 .. kuroı• ıhnır ~ 

K L · ş M u· · H u· · e c c ıs c 2,s « c ~ 1 E .v. E • R ~ c c 1 o c ı '7 5 « « ~ 
ATO L """ES 1 := Aydın depomuz ıçalmııtaı. Aydın hnıllıl bu yerden lh· ~ 

• I § tlyacanı temin edeblllr. Aydınpalae kırtııında No. 64 ~ 

BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 ~~ ~-. illlJlllllllJIJllllllllllJlllllllll::;~;J;IJ~;:; 'i;;rt;;;~;;;~;~J 

Olivier vEŞQrekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Ceodell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24~3 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

110POTOt1 upuıu 20 mayae 

Londra, Bul, ve Anvereteo ge· 

llp yok çıkaracaklar. 

11FLAMINIAN11 nporu 22 

may11 Uverpol ve Svaoseadao 

gelip ynk çıkaracakhr. 

DEUTSCHE LEVANTE UNIE 
"llEHAKLEA" vapura 8 

mayıs Bamburg •e Bremen'den 

gelip ynk çıkerıcakıır. 

NOT : VQrot tarihleri, va 
porlaran isimleri ve nuluo Qc 

retlerlnln değltlkliklerlnden mee 

ullyet kabul cdllmeı. 

ı ~lllllllllUlllllllllllllll~ Doktor .. il llllllllllllllllllllllll 
'l lJ.l .. ~. § A. Kemal Tonay 

;u-~~~=----ııp.:.: -_;;.:;-.~!.illlıi 5 Baıeri)'Olog t'e bul~ık, salgın hmtalıklar matahassuı il 
_ Bumıhane iataayono karııemdaki dibek eobk bqında 30 uyı• 

~~~1~'"Aıi~iiiil := h e• Ye muayenehane.inde ıabab uat 8 dan akpm eaat 6 a kadar ~ 
u'~'•'7:n11mu - baetalarmı kabul eder. ~ 

lzmlr Milli EmlAk MOdOrlliğOnden: 
Sıtıt 

Sıra No. ıı Lira K. 
24. 7 Hatonlye m. kadı hamam e. l 3 eekl 15 ı11j No. lı 50 96 

bodrum Clzerlne üç oda bir motbak ve koridor 
fnk.anl bir oda ve taraçayı mOotemU nln 32 
hl ııııede 9 blaseel. 

248 Ieıtkltl m. dlkllltış s. 20 eeki 34 taj No. lı 590 00 
mığaza ve 20,2 eski 36 taj No. la dftkkAo .e 
20,1 eekl 38 taj No. lı evin 60 hleeede 20 bleaeel. 

253 Jımetpa,ı maballeılnlo mıkara sokağında 8 eski 30 00 
n taj No. la 42 metre murabbaı araı . 

255 Tepecik. htlAI olmeodlfer çıkmazı 22 taj No. h ll5 16 
255,89 metre murabbaı area. 

260 Retıdlye gozelyalı m. selAmet a. 911 adanın 29 110 50 
parselinde mukayyet l 70 metre murabbaı area. 

261 Karataş area ı . 44. taj No. lı l !34,50 metre mu· 33 63 
rabbıı arsa. 

, 

256 Tepecik blltl şimendifer çıkmazı 20 tıj No. lı 97 20 
216 metre mor11bbaı area . 

Yukarıda yazılı emvalin mOlklyetlerl peılo para ile Odenmek 

Dzere oobeı gftn mQddetle artırmaya kooulmaıtor. lhılc1l 1,6,936 
pazartesi gftoG eaat 17 dedir. Alıcıların Milli EmlAk mddürlye 

tloe mOrac11uarı. 15 21 26 1216 

= Mftracaat eden hastalara yapılmaeı lbımgelen N.ir lahlilit •e ~ 
:= mikroıkopik muayeneleri ile nremli hutalara yapılmamıa cnu gtr ~ 

lııOOiüııiiiıiiiiiiıiiıiüiıı ıiiiiıilıiüiôüı'ıüliıôiııiii;;:;:: ~rı;· ,,,,,,,,,!!f 
Bayındır belediyesinden: 

Bayındır brledlyeslnln btı genelik mazot •e mıkloe yıı~ı ıbal · 
yacının lemini kapalı zarf uıullle 9 ·5· 936 dan 30 ·5· 936 11 

kadar yirmi gQo mOddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. ihale 30 ·5 · 9S6 
comarteel gftoft ıaat 11 dedir. laıeklllerln ıartnamelerl Bayıad•' 
beledlyeefodeo aramaları. 1195 Io 15 20 ~ 

lzmir vilayeti Defterdarlığındaıı: 
Karaoımao oğla hanında A nupa komfıyoncoloğo yapmık~ 

iken terki ticaret ede Jorj SClma'nın Temmuz 931 den K.anood 

enet 9!l l ııonuna kadmr olan mdddet için Mahmudiye tubetl~ 
nrmfo olduğu knanç beyannameılnln mQıtenldata taıdlkll d1 

terlerini 16 gfto içinde lbru etmedl~I takdirde hakkında defi; 
ibrazından imtina etmlı . telakki olonara muamele yapılac.gı ti 
olunur. 12'2 

Mllt Emlak mftddrlogandea: 
icar S . No. 

35 Balçova llacaaltı mevkllnde 
83 zeytin ağacı 

u" 
27 dekar tarlı 6:l bıdeıo '' 

36 Yemle çaroııında 53 eıkl 49-51 No. h mağaza 
37 GOztepe MHırlı cıddeılode 426 eekl 254 t•j 

No. lı e,. ,, 
Yukarıda yazıla tarla, mıAaza fe ev bir eenellk icara YerllO' 6 Qıere 15 gln mQddelle artırmaya koolUmoıtur. lbıleıl 1·6·9~ 

p11arteıl gftoG ıaat 17 dedir. Tıllplerln Milli Emllk mQdGrlyel 

mClnc11tları . 124' 


