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Başladılar. 

Düııldi. merasimden intibalar: Sağda izciler, ortada rnli ı ·e 1.uma11dm1lar şelıiıleri se/fimltyorlar, :;o/da çelenkler lnrakılıyor .. · 

~.'M-~;~:;ü;i·İ;~j;~~·;,;~ -~;~j~-· ;dıy~;:-;;· İ~-gii;;;~·-·-·-·-·-·-·-·-· ·· -·-· · Izmir hO yok bir ihtifal yaptı 

re imparatorluğunun nasıl kurulduğunu !!Oruyor Türk Semalar1nın Aziz Şehitleri 
Ekonomik Tedbirler Artırılırsa Büyük Tezahüratla Anıldı. 

A R . D ..... . . ' vrupa . arıt~sı egışırmış.I I' "Ey 1,0rk Ulusu! Gök Çökmez, Yer Yarılmazsa Se-J"" 

~ussolini, Bugün Habeşistan Kat'iyyen Ve Ebediyyeıı ,nin Yasanı, Senin Yurdunu Bozacak Kim Var?,, 

ltalyaodır, Dedi. Italya, Evvela Fransa'nıu, Sonra 
lugiltere'nin Bunu Kabul Etmesini Bekliyor. 

bmlr'Jller, dOo Kadife kale· 
ılndekl Şebltllk'te toplanuak 

hayatlarını memleket mOdlf1111 

için Termit olan ban eebltle· 
rlmlıl, taslı n tıkdle etmle· 

lerdlr. 

Pırtı, 15 (A.A) - Mıten 
gııeteılala haıuıi muhabiri 

ile bir gôr6ıme yapın M. Muı 
lolhaf Bıbeılıtın'ın ilhakının 
kıt'i olduğunu ıôylemlıtlr. M. 
'1011ollnl ezcGmle ıunl.rı aöy 
le llllttl r. 

Muhtaç olduiu lnkltaf aahı · 
•••ı halyın milletine nrme· 

lllelt için Bıbeı mee'eleıl bık · 
~da yDrOtDlea ıenkhler çok 
11rençtlr. lptldıl mllletleıe ko• 
letıen bıılı:a bir •11ıta tıtlmal 
edlldtgt tarihle görDlmemlt bir 

latdııedlr. Esa•en dftnyımn en 
l.11ık lmparatoı la~u da bu 
gibi kanet nııtıları ile kaza 

'•louıtar. Bana o &1mao MU 
letter ctmlyetlnln me•cal bu 

hı•nııdı~ı oekllade bir itiraz 

1GrGteUeblllr. Fıkal bu ltluza 
4• tu ıekllde cnıb bertleblllr: 

M. Mussolini O zeman bak yok ma idi? 
\'e hık laeaalar tarafındea ku DoAruauno aöyl~mek lbım 
'-l11aaı bir mGeHeee olan Mil· gellrıe ıecri tedbirlerin oıfltHlr 
1•ller ceml1etlne OıtOu bir olup olmıyıcağı tecrGbe edllmr k 
lbef bam değil midir? lıtenlldl n ayni zamanda fıtl · ......____ ___ __::.._-===================-~~~~-

1' ürk iye · Yunanistan· 
\7 ugoslavya Bir Akdeniz 
Paktı Teklif Ettiler. 

lngihere, Akdenizdeki donanmasını tahdid 
edecek her ınrlil muahedall reddedecek • 

P olitis'in gönderdiği gizli rapor nedir? 

--~ ~-~-·--, 

lıtınbul, l 5 (öıel) 
lngiliz donanmwı .. 

ll••4 
- Ati bir rapor göodermlıtlr. 

~ •n •erilen bir habere göre, 
'1 'e•re•dekl Yanın morahhHı 

· Pouuı, bakameıtne mDblm 

Bu rapordı, loglltere'nla 

. hariciye nazıra Lord • Eden'Je, 

' - ·Sonu 6 ıncı sahifede -

zm de ortadan kaldırılmak lı · 

tenlldJ~loden Irılya tecrftbe 
tabt11ı olırek lı:ollınıldı . Çok 

dıhı mGhfm •e çok dıbı ıık 

vuku bolmuı olan buı gtçmlı 
hAdlıeler bıklunda ıecri ıed 

birler neden tıtblk edilmedi? 

ltılya zayıf 11nıldı~ı için harp 

baılıdıkıın ıonrı ınlbu temin 
edecek batan lmkiolır ertıdıa 

kaldmldı. Bu lıla bidayetinde 
dileklerin hiç te aım drğlldl. 

Balbolı:I ordulerımıı muid fer 

olduktan •e ltılyın milleti bu 

kadar fedaUrlık~a bulunup bn 
kadar mOıkGIAıı katlındılı:tao 

ıonra ltılyı 'nan daha bGyftk 

brşılıldu letemeıl pek tıblidlr. 

Nl11odı dtrbal ~ôrftımelere 

- Sonu 6 ıncı sahifecle -
(" -, 

Yunan Kralı ---·---Bugftn torpido ile 
Korto'ya gidee~ektir. . 

lstanbul. 15 (Özel) - Kor 

Bu, bü10k gftn Comurlyet 

alanında AııtGrk'dn heykeli 
öoftnde baehyao, Kadife kale· 
elnde hua ıebhlerimlzln meza 

rındı denm eden bGyOk tö· 

renle geçmlıdr. Hna ıebhlerl 

mlztn dalma kalplulmizde ya 
tıyın hatıralara hftUln hmlr· 
iller tarafından IHlı edllmlolfr. 

1'oplamş: 

Törtne lttlrak eden Vali Fazlı 

GGleç ile kumancJanlarımızdın 

General hıettln Ye General 

Raelm. Parti kurulu üyeleri, 

hua kurumu kurulu nyelerl, 

Belediye hey'etl, memurlar, 

gazeteciler, katılar, mektepler 

talebeleri. mde11eıeler, banka 

lar tlcarethıneler mdme111llerl1 

n halk. ııbableyln 1111 dokuzda 

cumhuriyet meydaoındı toplan 

mıelardır. 

SHt 9,30 dı buradan hare 

ket eden ihtifal alıyı önftnde 

mozlka oldoAo halde lımetpaıa 
buharı, JktçeımeUk, MeHrlık· 
111 ara111 Eırefp•fl •e Dolıph 
koyu caddeılnl takip ederek 
Şebltllğf' gltmltllr. 

f o adasındaki ltal) an tebea· 
sının Adanın ltalya'ya ilhakı 
için nümayiş yapmastna bir 
karşılık olmak ı4:erl' Yunan 
kralı Jorj )'arın bir torpido 
ile Korfo'ya gidecektir. Mu 
kabil ntımayişler _yapılması 

Alay geçerken yol Dzerlnde 

bulunan tlcueıhıneler, kabn 
ler •e dGkklolardı bulonınlu, 

..) itlerini bırekıp mağ111larınıu 
mulıakkoktır. 

\.. 

Don yapılan toplantı 

Tayyare lanesi Y özde 
ikiye Çıkarıldı. 

Türk Müstahsili, Yur(I Müdafaesın· 
daki Vazifesini Müdriktir. 

Halkımııın toprak mahaulle 
rlnd,.o verm..,klf' olduğo tıyyare 

iaof'81 bl1&cel, ınf"ml~ketlo muh 
telif ynlerlode gt!r~k teeebbOıı, 

~erekle bu laoenln toplıoaeı 
bakımındın mubttllf ıektller 

arzeımektedlr. Bu vaziyet, me 
aell Ege mınlık111, battA •llAyd 
dabllladekl kazılarda bile kea 

dini göıtermektedlr. Bu inli · 
&1m1ıılık, b11ın ban korumu 

b11ılahnan mıdub ıekllde art· 

maaı lmkiol11rnı da rolOI ol· 
makıaılır. Bu ııııbeplr. hem bn 
yOzdc nleb~ılnl, hem de iane· 

nlo toplanıe ıekllol teıblt etmek 
(lzere TllAyetlo ondOrt kazasının 

belediye n Tfcard odılerından 

lkleer 11IAhlyetlt zat, hna ku· 

rurnu tarafındın lzmir'e lçtlm11 
duet edllmietlr. 

Toplantıya 23 morahb11 gel· 
mittir. ilk toplantı dan parti 

- Sonu 6 ınc.ı ıahiJede -

Aııni DoAan sö)'liyor .. 
öntlnde baeı ıçık olarak ihtifal 

alayını ıelAmlamıılardır. 

Eaoaf n l~çl blrlllı:lerl ftye · 

- Sonu 3 ncii salıijede -

Parti Başkannıuzın 
Şehitler 

Abidesindeki lıitıtbesi 
• Ulus btıyOklerl, eayuı gene· 

rallar, komoıaolır, aQbıylar, 

erler Arslan bakıtlı TGrk 
çocukları . 

içimizde ııcık bir saygı. 
kalblmlıde ıooaoı bir tHlm 

doyguıq yaralan bizi etrafında 

toplayan bu eehltler kimlerdir? 

Tıpkı bir mıbetde lmlılı 

tıpkı Onlft atalarımızın bozo. 

rouda lmlıfz gibi bae eğerek 
eelamladı~ımız bu alkil me· 

zarlardı yatanlar bizim seyl· 
mizdir ? N e için onların bu 

vakur eilkutlİmnda loaaoı yü 

celten bir bal UT ? 
Bunlar kimdir, burada niçin 

toplandık? 

Niçin gi\luQmQzG ılelren 

kutsal bir hlHID ıebunuyQz ? 
- sonu 3 rıcii salıifede -

\.. 

Almanya Ren'de Tahki
mata Mı Başladı? 

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

Fransa'daf~Şark Hudutları Teftiş ... 
Edildi. Halkın Hava Müdafaasına 
Alıştırılması Da Kararlaştırıldı. 

Fran sız askerleri 
Parlı, 15 (Rıdyo) - Almın · 

yı'nın Ren eyaletini tahkime 
baılımıe olduğu bıbtrlerl ıayl 
olmoıtur. 

Bu mesele bıkkındı Almın 

yı'yı nrllea ıaal llıte1I bul· 

telemetre başınd<ı .. 
cinde olarak Fsanııa ıarafıodan 

bazı itiraz ve miltaleılar ileri 
ıtlrfilecektlr. 

Parlıı, 15 (Radyo) - Gene· 
ral Moren .. rt hududları ilk 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede 
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Londra'da neşredilen beyanname [ • o·] 
Günün iieDya~o HabeırDeır ~ 

lngiliz işçi ~artisi ~ideri ~~~~~~·~~~~~~~~~~K~u~dü~s~'te~~~ 
Zecri Tedbirlerin Artı- Amerika' aın, Zecri Tedbirleri Kal- Arap'ların 

dıracağı Söylenmektedir.. Bir Hareketi rılmasın• istiyor! -
"lngiltere lnf irad Siyaseti Güdemez. 

Paris Siyasal Çevenleri, Almanya ile Japonya'nın 
Italya'ya Meylettiklerini Söyliyorlar .. 

Bu Takdirde Küçük 
Devletler De Himayesiz Kalırlar.,, 

Paris, 15 (Radyo) - Resmi mehafil; dün fevkalade f,ir toplantı yaparak llabeşisıan'ın ilha 
kım tasdik eden lıalyan parltimentosunwı verdiği kararla meşgal olmaktadır. 

Baron Aloizi'nin, Fa.şist üniformasını giymiş olduğu halde .•ağ ı·e solunda AlmanJa ve Ja· 
pollya sef irlerile Amerika ma1lalıatgüzarını almış bulunması dikkate şayan görı'llme1'tedir. Ayni 
mehafil, Japonya ile Almanya'nın ltnlya'ya meyletmiş olduğunu ve Amerika 'nın, Cenevre'nin 
kararım beklemiyerP.k zecti tedbirleri kaldırmak iizere bulunduğunu sanıyor. 

Londra, 15 (A.A) - Neı 

rettlgl bit beyaooımede loçl 
parthl Italyı'ya ~arlJı zecıi 

tedbirlerin devamını ve tiddet . 
lendlrllmealnl lııtemektedlr. Be· 
y•nname bandın bıtka beynel· 
milel muahedelere bGrmet edil 
mealnl •e Mflletler cemiyetinin 

' 
... ... 

lngiliz işçi parttsi lideri M. Atlee 

kunetlendlrllmeelnl talep et· 
mektedlr. loçl parılıl nihayet 
aolbun orgınlze edilmeıılnl lııte · 
mekte n lttUıklar aleteml ile 
~izli veya 11keri mGtekabll 
yardım ındlıomılarıaa aleyhtar 
olduğuna eôylemektedlr. Bo 
parti mGteıddlt defılar tavelye 
edllml~ olın lnzhı polltlkaııını 
de reddetmektedir. 

Londrı, 15 (Radyo) - Amele 
partlıl neorettl ğl " Amele n 

ıolb " ıerlevbelı bir uerle 
noktıl nazarını ilan etmlttlr. 

Ro rf11Jede: Iogllfz biilı:umıtl 
dl ğer mllletl~rle ıraııındı olın 

biUOo lhtilAf ları bir hakem 
bey'etlne vermelidir. Böyle hı· 

reket edllmedlğl takdirde amele 
partisi bGkumete ltlmıd gôı 

termlyecektlr. 

Uloılar ıoıyeteılnln ademi 
monflıkıyeılerlne rağmen clbın 

ıulb ve aeayltfnf mohafazı ede 
cek tek tesekkdl olduğu mu 
hıkkıktır. 

MOtecHfz karıııındı ya lnf 1 
radl ılyaeete yahut hızı ittifak· 
lıra bao varacağız. Fakat kOçllk 
dnletler lı:endllerfnl hlmıyeeiz 
gôreceklar ve dıimi bir endişe 
içi ode kılacaklardır. 

Bonon için, loglltere bakıl 
metl Avropa'da geçen :herhıogl 

bir hAdfse kartıeındı ıl41ı..uız 
dor•maz. ~lmdlki ınlh ılıteml 

ılAkadarların tatbik kudretine 
b•~lıdır. Biz loçtlere gelJuce 
1024 de kormuo oldoğomoı 
kabinede bu ılıtem için çok 
çılıttık ve mrealmlz 11rlh idi. 
ltılyı ile olın mOnaeebetlmlz 
ııecri tedbirlerin ldımHlnl lcıp 
ettrmektedlr. Çüoka. Muasollol 
aulhu kıbol etmemekte ııırar 
etmektedir. 

Almınya'ya gelince: Almın · 

ya'nın cevab1Dı beklemek IA 
zamdır. Ç6nkft gerek garb ve 
gerek tı.rk cephesindeki emnl 
yet, ayni derecede olmalıdır. 

Yıpılacak mOzakerelerde gırb 
nyı ank emniyeti rıamındı 

bir ıakelm yapılmıwalıdır. 

Solhuu lemini l \ lo beyoel 
nlll~l mOaelllb bir kunet la 

yeti 11yeılnde mUJi konetler, 
lmkAoın m(hHdeıl kadar azal 
tılm~hdır. 

İktıeadl cephenin beynelml 
lel ve btıyak: bir konferanaını da 
yeniden teılı IAzımdn'. Bfttdn 
mlllederln lktıaadi noktalnı · 
zardın lnkioafı temin 
ildir,,, Denilmektedir. 

edilme 

Bir Eroin 
Fabrikası Daha! 

- ·a· .. 

M. Bitler lngiliz Elçisi 
ile Neler Konuştu? 

Bir Alman, bir Yahu

Bi r Habere Nazaran Lord Halifaks di doktoru yakalandı Kamutay -·--
M Ozakereleri .. , .., Ietaobol, 15 (Rıdyo)-Iıtan· 

Berlin e Bir Seyahat Yapacak. bul zabıta .. , EJeybeıtadı'da f11 

, iki mftsteşarhk 
ihdas edilet!ek .. 

------ allyette bntonın bir Eroin fab · 
Berlln, 15 (A.A) - Royter· Yalnız, çıkan bir haberde, Der· 

den : B. Bltler'ln Ioglllz bO lln'de bir loglltz ıly111et ıdı · 
rlkaaı meydana çıkarmıthr. Bu 

fabrikayı idare ettikleri tespit 
olunan bir Alman ile bir Ya. 
hodl Doktor yıbl•nmıttır. 

Ankara 15 (özel) - Kamu· , 
tıy hugao Refet Cınıtez'tn 

bıebıkanlığında yıptığı toplan· 
tıdı, yeni maliye teokllAtı ka· 
nuno IAylh111nı mOzakereye 
baolamıttır. 

yftk elçlılle yaptığı g~ıöomede mın1D beklendtğl ve mültkıtıo 

bir Ioglllı de•let adamının buna dair yıpaldığı ıöylenmlıJtlr. 
Berlln'I r:lyutl lmkADI dı mev Parlı, 15 (Radyo)- Hhler-
zou bahtı olduğa 11onedllmek Erik mOIAbtı etrafında birçok Topçu Mektebi

mizde 'Tören 
tedlr. 

Bo kenonı gört> iki m611lt1· 
oarlık lbd11 edllmlttlr. Tıpo n 
ked11tro lolerl ayrı ıyrı teokl 
IAtlarla idare edilecek, •ergi 

· tetkik bOroıooon tetkllAtı dı 

geololetllecektlr. 

Loodra, 15 (Radyo) - Roy· 
ter Ajınıı Berlln'den haber 

almıotır: 

Rerlln ılyaei mehaf ilinde 
dilnkO Bitler - Slr Erik Ftpı 
mOIAkatı hakkındı ııkı bir .. e 

tılmlyet muhıfıu edilmektedir. 

Istanbul-Ankara ve lzmir 
Tayyare Seferleri .. 

l Haziranda Istanbul - lzmir Ara
sında Sefer Başlıyacaktır .• 

Ankara 15 (özel) - Ankar• ile Ietınbol araeında tayyare 
ııeferlerloe 25 mayıeta bıelao.caktır. Do boıoıta lbım gelen 
tedbirler ıhnmıotır, Londra'dan gelen yeni tayyarelerin teıllm 
moımeleal de bltmlt •e bugOn tehir Dzerlnde bir tecrGbe dahı 
yıpılmıthr. 

Hazırlanın tulfeye ~öre, htınbol · Ankara araeında ıeyıhıt 
ftcretl 22 Ura olıcıktır. Bh: yolcu, paraeıı olarık beraberinde 
15 kilo ığırhğındı eoyı taeıyabllecek ve f11laeı için kllo batını 
22 kurut verecektir. Seyahat, bir 111t 55 dıldka ıGrecektlr. 

htanbol ite lzmlr ar11ıodaki ıeferlere de bir hazirandı hıt · 
lınm111 kararlıotırılmıotır. 

••• 
Yeni Fransız Sefirinin 
Gazetecilere Beyanatı .. 

iki Memleket Arasındaki Münaseba
tı Daha Genişletmiye Çalışacağım .. 

htaobol 15 (özel) - Yeni Funıır: ıef iri &I. Pooıon bog'iio 
semplon ekr preıl ile tehrlmlze gelmlt ve aktım Ankara'yı hı · 

reket etmlttlr. M. Ponııon kendisi ile gôrDıen gazete llere ıon 
ları aôylemlıtlr: 

- TOrldye'nln candın doıtoyum. Suriye komlıerllğlnde bo· 
loodoğum ııralarda bir kere Ankara'yı gelmla ve TOrklye'oln 
k11a bir Hmıoda vardlğı btlyGk terakki •e lnkılAp yolundaki 
tlerlemeıılue hıyran kalmıttım. İki memleket aruındı e11ıen 
me,cul olın mGnaeebıtı drba ziyade gtnltletmlye çılıtıcatım. 

••• 
Necaşi Diyor ki: 

Halk ve Asker Zehirli Gazı. Alla· , 

hın Gadabı Sandılar .. 
K•JdGıı 15 (Radyo) - Lord Klçner'Jn ı•mınındı Sodın'da 

adliye nazırlığı yapan nazır beyin kötkd Halle SelAılye'oln ika· 
metine tıhsfı edllmlttlr. Necaol'nln •ilesi bogGn köıke yn· 
letmlttlr. 

hranbol 15 (özel) - Kudaı'te bolonH Habeo imparatoru, 
loglltz gazetecllerlol kabul etmla ve hılyan 'tarın zehtrll g11 
kullanm11ından olkiyel etmlttlr. Necati: 

- Hılk ve aıkerlerlm boou Allah'ın gıdıbı ıaodı Ye birbir · 
lerlnl öldGrmete b8fladı . Demlıtlr · 

mQtılealır yftrüUUmektedlr. 
Bir kıııım mıtbuıl bu mftli· 

katın ıoılJer lleteel cevabı ile 
allkadar olduğunu ııöylemek· 

tedlr. 
Bir kııım dı Lord Ballfake'ın 

Berlln'e yıpacığı reımi bir ııe· 
yahaıla alAkadar görmektedir. 
Fıkat bo tıhmln kunetll bir 
tıhmlo dtğlldır. 

Umomf lttlfık, Almanya'oıo 

cnıbı Almaoy• ile ho mevzu 
ftzerlnde mftzakere lmUnı olop 
olmıyacağı merkezindedir · 

İıtınbol, 15 (öıel)- Topçu 
atıf mektebinin koroloıunun 

yıldönOmG bogQn mekttpte kot · 
lolınmıt, ıôylevler verllmlt, 
tf"zahGrat yıpılmııttr. Mer11lm 
çok parlak olmoıtor. 

Başbakanımız sergide 
Ankara, ı'5 (özel) - Bıo· 

bıkan General İımet İoönd 
bugQn Alman reılm ve tezyl · 
nat ıerglılnl ılyarel etmlotlr. 

Fransız Kabinesi Bugün 
Vaziyeti Konuşacak! 

Pol Bonkur, Başvekille Dış Baka
na izahat Verdi. 

Pırtı, 15 (Radyo) - Haf lf 
bJr haetalık geçiren M. FIJnden 
bugOn harici ye nezaretine gel 
mlo ve çılıomığa bıtlımıetar. 

Franııız dıtbakanı bogan Ce· 
nene'den dönen M. Pol Don 
kur'Ja Sovyet Roıya'nıu Parlı 

• 
elçlıl M. Potemkln'i kabul 
etmlt n ozon mOdet göıOo 
müttdr. 

Perh, 15 (Rıdyo) - Cumur 
reJıl M. Lebron, Ayın meclJıl 

relıl M. Jıo Neoe'yl kabul 
etmlatlr. 

Parle, 15 (Uıdyo) - M. Pol 
Bonkor, M. FlAoden'le m61A· 
kattın ıonrı M. Saro'yo da ıl· 
yıret etmlı ve 14zımgeleo 111· 
bıtı vermltllr. Cenevre'de Y•P 
mıt olduğa mdnferld mQIAkal· 
ları da IZ1b ermfetlr. 

1 Yarın (BugOo) 16,30 da cu· 
mur relılnln rly11etlndo Ellze· 
de bir kıblno içtimaı yıpılıcık 
ve eadece beynelmilel nzlyet 
mGzakere edilecektir. 

Negns'üo 
Tayyareleri 

Adis-Ahaba civa
rında bulunmuştur. 

Romı. 15 (Rıdyo) - Popo. 
lo gazeteılolo yazdığını göre, 
Halle SelAıe'ye ald dört tay · 
y1re Adlı Ababa charındrkl 

bir ormandı bol onmuotor. Bo 
tayyarelerden biri, nkllle ltılyı 
tarafından Negdı'e hediye edl 
len tayyaredlr. 1-

HALI{ OPERETi 
BogGn gD.ndGı 
mıtloe 4 30 da TEL LI TURNA 

Bo ıktım 
9 da ŞEN DUL , 

Yarın aktım gaodaz Ç A R D A Ş 
matine 4.80 dı 

Yarın ıkeım 
9 dı DENiZ HAVASI 
Bugün matinede talebe, zahit ve 

muallimlere salon 50 kuruştur 

Silahsız itaatsızhğa 

başlamışlardır •. 
Kudtb, 15 (Rıdyo) - Anp 

ler; bogGnden ftlb11en bGktl· 
mele kertı ıllAbııı lt11tııılıktt 

bolonmığı ve vergi vermekteO 
lmtlnaa karar vermftlerdlr. 

Parlı, 15 (Radyo) - En ~oo 
haberlere göte Flllılln'de vaıl· 
yet gan geçtikçe vehımet kfll· 
betmekte ve memleketin htırtı· 

rafında hAdlıeler ç kmıktadır. 

Suriye Arapları 
Yahudiler aleyhine 
NOmayişler yaptılar .. 

Berat, 15 (Rıdyo) - Ha111• 
\le HomDI A~apları, FUtıtlO 
Hapları ile mftteıaolt olduld•· 
nnı göstermek makeadUe al· 
mıyltler yıpmıtlardır. Flllıta'e 
gidecek kamyonların hareketi· 
ne mAnl olmuolard1r. 

Hayfa, 15 (Radyo) - Bo 
gGn •ukoı gelen bir arbedede 
2 kiti ôlmaı n 8 kiti yar•· 
lınmıthr. Ôrf i idare baıoo 
tlddetlle devam ediyor. 

Yıfı'da da kargıoahklar de· 
nm ediyor. Camiden çıkaO 
bılk, zıbıta ile çırpıtmıı •e 
bir kiti OlmüttGr. 

Ingiltere 
Adis· Abaha 'daki Aeti· 

rini geri çekerse .. 
Londra, 15 ( Radyo ) - Si· 

yıd mıhfellerde ıoylendlğtoe 
göre, loglltere'oln Adlı Abab• 
elçlılnin IJA olbaye mezkur te· 
hlrde kılmeaı lmkAneıs goril· 
mektedlr. ÇGnka elçinin ıru~ 
hiçbir ılyıııl nıtfeıl kıl111•· 

mı~tır. MHmaflh elçinin geri 
çıAmlmaeı, ltalya'nın Hıbetl•· 

tını ilhak k11arının tanınma· 

1101 ifade etmemekledlr. 

Ayni meselenin 
Muhtelif pozisyonları 
Romı, 15 (Radyo) - Adil· 

ye bakanı, bundan böyle bGtGO 
adliye kerarlarının "AllabıO 

tıkdlrl ve hılkın arzuıo ile 
lıılyao Kralı ve Hıbetlııtın ııo · 

paratoru Vlktor Emınoel" oı· 

mına vedlmeılnl emretmlıth" 

Roma, 15 (Rıdyo) - Krılh~ 
akademi ayındıo Markonl'nto 
rlyaıetlnde toplanmıı Ye Rab"' 
Alıtıo'ın ltılyı'yı Uhıkını ıl · 

luılamıohr. 

Akademi Kral, Doçe ve bal· 
b teeekkür kararı Yermlttlr. 

Starhemberg 
Roma'ya vasıl oldu 

Roma, 15 (Radyo)-Pazar gaoı1 
yapılacak olan A vueturya • ltaly~ 
mıçında hasır bulunmak üzere Vı• 
yaoa'dan hareket eden prenı Stıt• 

hemberg buraya gelmiıtir. 

Beyazıd 
Camiindeki Zarf .. 

Ietınbul, 15 (Buıod) - IJt• 
yazıd camilode meçhul ııhııl•' 
tarıfındao atalan btr .. ,t 
bulunmootor. Bo 11rfın lçlode 
eaf11tılarlı dolu bazı Uğıtl•' 
•ardır Zsbıtı tahldkatı bıtl•· 

mıttır. 

Sultanahmed 
camiinde muzaikler .. 

htınbul, 15 (Ôzel) - S11l· 

tanıhmed m"!ydınıod•ld bıfr1 ' 
yıtı devam edilmektedir. DO' 
de borada ~ok luymeıll tarlb1 

mozaikler baluamottar. 
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Fikrimce 

Bayat gandea gQoe gGçleşt
yor. Geolnme derdi ganden 
gGae bayıyor, fneanların bir· 
birlerlae kartı olan cidali de 
bunan için tlddetlenfyor. 

Derke1 kasınmak l1tlyor. 
Fıkfr doymak, orta halli 

leogln olmık, sengin de daha 
:anetll balaamık, doymayan 
ırıı doyurmak için Çkhııyor, 

cah.tayor, didiniyor. 
Bu cldalde de ·Bereeyde ol 

duju gibi- zayii ler eziliyor, 
-.,vkflerlnl konetlllcre hıra· 
kıyor. Ve kuvvetli zaylfl eze 
bilmek, onun ekmeğini elinden 
alaıık için en ıdl ve en iğ 
reoç uıullerl tatbikte biran 
lereddad e<meyor. Zıylf biraz 
lllokuemeı gôllerlr gibi olunca; 
kut, meı'am gıyeıtne varmak 
için, yılın ıôylemekteo, iftira 
eı111ektea, hileye ı91>mıktın. 
labteklrlık yıpmıktın çekin: 
Dıeyor ve "Gıyey6 nrmak için 
ht1reey m4bıhtır .. zlhnlyetloden 
bir tQrlQ ayrılamıyor. 

Pıra kazınmak, doymadın 
kızanmık, bogllotın bir dlls· 
hıro olmuıtor, bu yolda her· 
teyl yapmığa, hıtt4 bııkaları· 
llın ıztırıp çekmesine bile can 
Te gônlllden razıyız. Elverir ki 
kazanılım, elverir ki kasaları · 
lbııı dolduralım. 

Kazanç aleminde herkeı bir· 
birtala daemanıdır. Menfaatle· 
rln çarpıttığı anda dostluk ke· 
llmeılnla yeri yoktur. insaf, 
lllerbımet, insaniyet kelimeleri 
hiçbir mlnl ifade etmez. Yıl· 
lırcı yldiklerl içtikleri ayrı gi · 
den doıtlar bile, biranda dil~· 
nıın olurlar. Yıllatcı çılıtmıe, 

pııroauna ıenet kazındarmıt 

nıaıtabdlmler, emektarlar, kapu 
dııarı edtllrler. Bunların aile 
ııblplerl oldukları, itlen çık· 

takları ındaa itibaren sefalete 
dtıçar olacakları, ıztırap çeke· 
ceklerl derhal naotulur. 

leslzlerln cemiyet için tehll· 
keli birer unsur olacakları, 
yelı, Omltslzllk ile abllkın te· 
reddi edeceği, cGrtımlerln bu 
JClzden çoğıldı~ı dG~llnlllmez. 

• • • 
Bir cemiyeti letkll eden 

fertler birbirlerine hu konetll 
bıilarlı bağlı oldukları için 
nfak bir lmklnıııl.k 'fokooadı, 
ba lntlzamıızlığı cemiyet efradı 
IDGttereken bl11eder, fakıt za. 
Jıf lar bittabi bu 11reıntıdın 

daha fazla mGteeHlr olurlar. 
I11lzlerle meıgul olmak, on

l1ra it tedarik etmek, onların 

haklar1aı korumak bogllok6 
demokraelnla gayelerinden bl· 
rldlr. Bu ıHılt.lar ile ograııa 
bir bakdmeı; demokrasinin 
tım mlolsıaı aalamıt demektir. 

İtte bonon içindir ki, TOr· 
kiye Cumorlyet bOkômetl de 
bir (it kanunu) b11ırlamıı ve 
bu kanunun lktıeadi ıartlara 
nıagaylr olmamaaı için de bir· 
çok ettltler yıpmıe ve ıellhl · 

yeuar znıtın, alikıdar daire· 
lerln fikirlerini lıtlmzaç etmlt· 
tir. Bu ıene mecllıe verilecek 
olan bu kanan; Tllrkiye'de 
Iİçl bıyahaı dllsenlae ıokacağı 
gibi, lıçl 11aıfının bazı gaddar 
'fe merhametılz patronlar elinde 
oyuncak olmılarıam da lSatıne 

geçecektir. 
Nuri S. Erboy 

(Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akıam Baıdorak't• Sıh · 

hat, Karaatlna'da Eıref, Ke· 
IDer'de Kamer n Etrefpaıa'da 

Etreıp... ecuaeleri açık11r. 

Yeni 
.......... __ _ 

kadro 
edildi 

tesbit 

Tüı·k Semalarının Aziz 
Büyük Tezahüratla 

Şehitleri 
Anıldı. 

lnhlıarlar baımadarlOğftnün 

yeni ıeoe kadrosu için izahat 
Yermek Ozere İetınbol'ı giden 
ve lnhl11rlar umum mtıdiirlil 

ğft ile tem11 eden ıehrlmiz fn· 
hlıınlar batm6dGrö lbrıblm, 

fsıanbul'dan dônmOotftr. Son 
kanonla tekaftı.le tıevkedllmlt 

olan yaelı memurların yerleri· 
ne ıamamen ~enç ve iyi tıb 
ıll görmtıı kimseler alınacaktır. 

Yeni Teşkilat 
Bu sene yapılamıyacak 

/Jaşıarafı 1 inci sahifede -
teri büyllk bir kalabahk hallode 
ihtifale lıtlrık etmlıı bolunu· 
yorlardı. 

Şelıiılik'te: 

Şehitlikte menıime ı:aat l l de 
lsılkl4l maroile bıtlanmıştır. 
Saygı lltı dlnl~nen hu marştan 
ııonra mf'r&1lm kumandanı hazır 
bulunanlara havı oebltleı imlzl 
ve bQtOn şehitleri ıdimlımağa 

davet etmlttlr. Merasim yerinde 
bulunan kıt'alar, 

- Dikkat! 

Postı, Telgraf ve Telefon 
umum mftdllrlOğQ kadrosunda 
Hazirandan itibaren yeni teş· 

kilit kanonuna köre maaşlara 

zam yapı lıcalc ve ye ol teokllAt 
vllcoda getirilecekti. 

Komındıılle adim vazf yeti 
ılmıolar ve ıhlller de şapkalı 

nnı çıkarmak ıoretlle rıellm 

dormoefardar. 

Dünkü merasimde ia.cilerimizden bir gurup .. 
asker tarafındın hnıya ftç defı llzerlerlnl tamamen örtmftttO. 

Bayraklar ıtef edllmlttlr. Bu suretle mlllet, hl'fı eehfd· 

Tam bu ıırıda merasim ye 
rlndekl bayrak, yavaş yHaf 
yarıya lndlrilmlt 'fe bayrağın 
ioftlnl bildirmek için kadife 
kalesinden atılan birinci topla 
Izmlr'de bulunan bütfi.o daire, 
mfte11eH ve ticarethanelerle 

Bundan ıonra şehitlikte bu· lerlmlze şükran duygularını ız. 

lonaolar; ırkı taraftan dolaşa· bar etmlo ve Şebltllkten ayrıl· 
Bftdçe vaziyeti karoııındı, Bu 

ıene için yeni tetkl1At kadro· 
rak merasim yerinden ayrılırken nntllr. 
ôn tarafta kılın şehitlerimizin Memleketteki tören : 

sunun tatbikine lmk4o bolun· 
madığı anlıtılmıetır. Yeni teş · 

kilit, öallmftzdekl sene Bazı. 

raaıada tatbik edilecektir. 

mezarlarını ıe1Amlimıtlardır. Ankara, 15 (özeı) - Bogfto 
Çelenk'ler : memlekf'tlo her tarafında havı 

limanda balanaa gemiler de 
bıyraklırıoı ayol tekilde yarıyı 
kadar lndlrınlolerdlr. 
Düdükler: 

Hava tehldlrrlmlzln mezarlı· ıehldlerl • için parlak lbtlfıller 

rına konan çelenkler, mezarın yapılmıştır. 

Şehir gazinosunda 
Macar mftzisyenleri 

Şehir gazlnoıo, Mıcarl11tan'dın 

birinci ıunıf bir çlğın orkesırası 

getirmlotlr. Orkestra, Balo Ban 
dl'nlo rlyaıetl altındadır. Ve 

dokuz kltlllktlr. Sın'ıtkArJarın 

hepıl de kooıervatunr mezo· 

nudorlar. Ve tefleri, Loadra'nın 
en ytıkaek 11loalarında çalmış, 

Londra telılzlode mftteaddlt 
kontıerler vermlt bir gençtir. 

Orkestra, İstanbul konıervato· 

nrında imtihan edilmiş 'fe 

ytıkaek 11n'atları takdir edil· 
mlştlr. 

Bu aktım Şehir gazinosunda 
konıerlerlne bııhyacaktır. 

Maliye memurlarının 
terfi imtihanları. 
Maliye memurlarının hersene 

yapılın terf 1 imtihanları Mı il ye 
Veklletlnlo emrlle ddn 'flliyet 
aaloaunda yapılmıetır. Terli 
lmtlbıoıua 12 maliye memuru 
glrmletlr. 

t 
Varidat 'fe hukuk itleri mil· 

dllrlerl imtihan heyetini teekll 
edlyorlar~ı. VekAlettea gelen 
lmılbın ıuıllerlnl ihtiva eden 
zarf açılmıt 'fe 1Daller okun 
dok.tan sonra imtihana giren 
memurlara yazdmlmıthr. Me· 
murlarlD verdikleri cenplar 
bir zarfa konularak mtıhiirlen · 

mltılr, tetkik edllecektlr. 

Gene bu sırada gemiler ve 
fabrikalar dOdtık çalmışlar, yfi. 
rOyfi.ıte bolonın insanlar ve 
nakil vaeıtı~arı da bulunduk· 
)arı yerlerde bir dakika kal 
mak ıortttle ıehMlerlmlzl ıe 

lamlamıolardır. 

Bir dakika sonra K.ıdlfeka· 

l~den atılın ikinci topla ıehlt 
llktekl direkle yarıya kadar in. 
dirilen h•yrak çe1dlmlt, vapur 
ve fabrika dGdGlderl suımoe 

ve nakil 'faaıtalırlle lneanlar 
tekrar harekete geçmlotlr. 
SöJleder: 

Bu merasimden ıoara bl'fı 

kuvvetleri namına hava alayın· 
dan ae teğmen Bedri bir tıôylev 
\ermiştir. Söylevde memleket 
mOdıf1111 uğrandı ölenlerin 
bıtaralarını anarak, ıemad:ıa va· 
ılfe uğrunda uçuo yaparken 
nasıl dllştllklerlul anlıtauo 'fe 
bGtQn memleket çoculdarının 

ayal hedef uğrunda yılmadın 

çalıomığı devam ve hayatı la· 
tlhkak ettiklerini, vatanı mGda· 
faa için çalretıklarını ıöylemlt 

ve ılkıtlınmıot1r. 

8n ıöylevl hl'fa karomu, 
Cumhuriyet halk partlıl ve 
belediye namına Parti baıkaaı 
Yosgıd Sıylıvı Aval Doğıa'ıa 
gOr bir ıesle lradettlğl söylev 
takip etmloıir. 

Söylevlerden ıonra askeri 
mozlka hazin bir marı çalmıt 

ve tayyare ıllyıodıo bir mınga 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 

Bir Do
landırıcılık ........ 
Çok garib bir ha· 
dise olmuştur • 

lktçeemellk.'te Dnndar ıoka 
ğıada oıyaoı dikkat ve ~arlb 
bir dolandırıcılık nk'ası ol· 
muıtur. Bu sokaktan geçen De· 
mirbi11r'lı Basan oğlu lamıll'ln 
ônilne çıkan uzan boylu, ilci· 
verd elblıell ve gözlllklft, tıh· 
minen 2ö yıılırıada bir adam: 

-Mftezslo Efendi, bizim ke· 
reıle tllccarı öldtl, Hılyetl var· 
d1r, de'flr yıpılıb kırk lira para 
dağıtalıcak. 

Diyerek ayni sokakta 18 DO· 

maralı aile evini göıtermit n 
ölftnftn bu evde bolondoğono, 
fakat kendisinde elli lira mev· 
cod olduğundan: 

- Sen hanı on lira nr de 
ben ıoara ılze elli lln vereyim. 

Dlyer.,k: on llraıtnı alıb 11-
voemoıtor. Zabıtaca yapılın tıh· 

k.lkattı vak'a failinin sabıkalı · 
lardan Seyld Ahmed oğlu NI 
hıd olduğu anlatılmış 'fe yıkı· 
tıamısı için ıraıtarmaya bıılau · 

mıetır. 

Ekmek fiatı 
Belediyece yapılın tetkik

lerde un f latlerlnln vasiyeti 
nazarı dikkate alınarak ikinci 
nni ekme~lo flatlne 25 11ntlm 
zam yıpılmıeıır. Buganden iti· 
haren ikinci nni ekmek, 8,25 
kurootıo satılacaktır. 

·----------------- . Bu hdtadan ltlbarm yaz tulfeslne bııladı. B"r gQa 'fe brr eeanıtı llyıtlar 

15 -20 · 30 Kuruştur 
Bu hafta her l§ilD 

21.15 ıunılarında 

Bogdo 11at 15-19 
ıeınılar1Ddı 

Tevfik 
Fiyatlar: 

özcan tarafındın Ma11yatlzm, Fakirizm, 
Splrtlzm ve Telepati numaraları 

30 - 40 - 50 kuruştur 

ITTO Esrarla çöllerde geçen lhllrHlı 
bir ıık macer1111 

AYŞE - IBRAHIM MOLLA - MEHMET YUSUF - CAMILLA BERT. - SIMONE 
BERIAU gibi Franıız ve Arap artlıtlerlnln boyak f llmlerl 

Saat 13 'fe ("" O 11 R • • d • Amerika gOzelllk kraliçelerinin 'fe beeyllz 
17 ıeaaıındı .. ze er esmıgeçı 1 gazel oyuncu kısın lttlraklle yapılın fnka· 

ilde mobteeem n bir hafta bGytlk bir munffıkıyet kıs•n•n taheıer film dnam edecektir. 

Ayrıca: Miki (Karikatnr komik) 

Gümrükte 
Husene kadro değişik· 

liği olmıyacaktır. 
İzmir gClmr6k boımGdOrlGğd 

kadrosunda hazirandı ihtiyacı 

göre bazı llıveler yapılması 

dOtftnülmekte itli. Bftdce nzl 
yeli karşısında boıeoe için bun 
dan 11rfıa11ar edllmeei karar · 
laıtmhiuetır. Yeni kıdro, 985 
kıd~oıooun ayal olıcıktır. 

Gnmrllk bıtmftd6rlftğ0, y..tl· 
cu aaloauadı yolcuların gllm
r4k muayene 'feHlr itlerinin 
sOr'atle yıpılm111 için tedbir· 
ler ıldırmıthr. 

Vali 
Ankara'ya gidiyor 
Vali Fazlı Galeç, pazarteıl 

gftod Aakara'yı gidecektir. 80 
seyahatin ıebebl, 'flllyetla yeni 
yıl blldceıl ve muhtelif iolerl 
dlr. Vekaletler neıdlnde mob· 
telif teeebbGılerde bulunacaktır. 
Bu seyahatin bir haftA ıllre 

çeğl tahmin e!dlllyor. Bu seya· 
bıtte nllye 11hhıt mDdQrQ 
doktor Cevdet Sıracotlonoa dı 
refakat etmesi muhtemeldir. 

Deveınyn istiyorlar 
Almınyı'dıo bir f lrmı, ıeh 

rlmlz T6rkeflelne mGracHtlı 

Almanya ply11asıadı fazla mi~ 
tarda devetGyllnGn arınmakta 

olduğunu blldlrmiı ve miata 
k.ımızda ihraç edilebilecek ka· 
dar deveıa,a lltlh11l edlllp 
edilmediği ve f lyatın neden 
ibaret olduğunu ıormoetur. 

r 
Bankalarda 

Yaz tatili · 
Banka Komerçlyale ltalya· 

nı; Banka dl .Roma, Doyçe 
Orlyeot bank (Oreeder bank 
oohesl); Oımanh bıakası, Se· 
IAnlk bankası, Ttırklye Iı 

baak.Nıı, Tlrklye Ziraat hın · 

kaeı İzmir eubelerl 18 mıyıı 
1936 tarihinden :n ığostoı 

1936 tarihine kadar gleelerlnl 
aıığıda yazıla saatlerde açık 

boloadoracıklardır. 

8.30 dan 12.30 ı kadar. 
Comarteıl gQalerl 8.30 dan 

12 ye kadar. 

••••• 
- Başı 1 inci sa/ıift de -

Bunlar, TOrlc olo11u, TOrk 
ülkfteft uğrunda geno v11 temiz 
kanlarını dökea fedailerdir. 

Bonlır, mlllf vnhk dava11 
için . ferağatle ölmeyi bllea 
ülkQ kardeılerlmlıdtr. 

Bunlar, tek kelime ile ıehlt 

Türk tayyarecllrrdlr. 
Arkadaılar, 

Milli dnelar gerı~ ve aFU 

kanlı beslenir, tıOyilr ve yı 

pr.,. 
Türkilo büyük davasını kan· 

Jarlle btıllyer"k y•ıatan Aziz 
şrhhler ! Siz~ ~Oz"l lımlr'to 
tazimlerini gf'tlrdlk. Sizi busu 
ronuzda ba~ f'ğ,.rek ıelAmlı 

mıya geldik ... 
Uğrunda öldO~DoOz Glknya 

yıııtmık için hHırleoıo genç 
Tiirk yavrularını blrllkte ge· 
tirdik. 

Arslancı ölen ı~abeylerloe 
liyık bir halef olmak için 
eimdl mektep ıırılarındı yeti 
oen Tark gençleri, Tftrk kız· 

ları yort ıavğasında boe kalın 
yerinizi almık için 11bır11•· 

lakla bekliyorlar. 
Y ıralarınııın kızıl kanlD 

dakl alev Ttırk bayrağı olarak 
bıt ucunuzda oıf katle dalgı · 

lıamaktıdar, ılze uluman yor 
domun mlonetlerlnl bir defa 
daha ıooarım. 

Ne garip bir tesadllf ! Slzla 
hatırınızı andığımız gfto, tım 
gftzel lzmlr'e yıbıocılarıo ayık 
baıtıkları gi1ne raııtlada. 

En bitik ve eo yor~on ••· 
maoımızda yordumu11 11ldı· 

raolara kartı eorada yatın 
ıebiılerlo 111metll mezarları 

kadar ıoıtoroco ve 61d6rlc6 
bir cend verllebtllr mi ? .. 

Binlerce yıl ôoce ırkımızı 

bir lstllldıo kurtarın kahra· 
man atalarımızdan biri Orhon 
kitabelerinde diyor ki : 

(Ey Tark olusu ! Gök çök· 
mrz yer yarılmazea ıeoln 

yasanı, ıenlo yurdunu bozacak 
kim nr ?) 

O gtıaden bu gGoe kadar 
geçen yıllar bu imanı yıpran · 

darmıı değildir. 

Biz, Atıtllrk çocukları' bin 
kat fazlalııın bir laım ile 
töyle diyoruz : 

(Ey Tftrk uloıo, gök çökee 
yer yarılsa yine eenln yardana 
ye alkllne dok.anacık kim 
vardır ? Çöken gök yarılan 

yer Atııllrk çocoklar1nıa, btl· 
yftk T jtk ordo11oaon bilekle· 
rlle kartılınıcık 'fe 'filcotlarlle 
doldurolacıkhr.) 

Şehit Tıyyarecller, kanıtlan 
kmk Şahin yuroları : 

Mezarıoııdı miiıterlb uya 
yon 1 Mğtunda ôldftğ0o6z dua 
ve Ttırk yordu yıoıyor n 
dılmı yaııyacaktar. 

lilftm 
GHetemlsla ıpor muhabirle. 

rladea Baha Koouralp'ıo hem• 
ılrealnln kısı 9 r•tındı Hikmet, 
kızıl haatılığındıa ölmlt .e 
ctnazerıl dfta lı:..ldmlarık pa .. 
me11rlığına gömfUmdtUir. Ar· 
k•datıaı111, alleıl halkına ta· 
zlyetlerlmlzl blldlrlrls. 

Seyyah geliyor 
Eraası• bandıralı Şamplon 

npuru yakında limanımıza ge· 
lecek ve bu nporla gelecek 
olıa 200 .seyyah, Efeı ve Ber· 
11ma harabelerini slyaret ede· 
ceklerdlr. Dlla llmanımıu g• 
leu Fraaııs Teof il Gotye ••· 
puro ile muhtelif tebeab kt* 
eeyyab ıebrlmlal gesmltler6. 



Ingiltere'nin Şefsiz Kal· 
dığını Söyliyorlar. 

Ahmed Hikmet 
' Oku-rların Dilekleri 1 # 

2 2

Hakl; hl; Şika;et. ' 1 
Aldıgımıs bir mektupta Go •m.llllJI ... ~!llll•-..•••••••••••••111t1••• .... ••••••••_,,, 

ıeJyalı ve Göıtepe sahllleriode Büyük Ahmet Hikmet " balık &Ylayan bıhkçılarm geoe· 
lerl eahll halkını lı'aç ile hu· yoldaş •. Londra Gazeteleri, Baldvin'in Not· 

(1870. 1927) 1 

konu Şiddetle Tenkid Ediyorlar. 
zor ve rahıtlar1D• kıçırdıkla· 
rından elkAyet ediliyor. 

Fflhıldka gece yarısında, dı 
ha onel ve daha sonra, her· 
kesin oykobı bulunduğu s11t· 
lerde fAallılar ve defılarlar 

balıkçıler balıkları 'ftrkOtmek 
için adeti nlo içinde lmlı gibi 
(Tak tak!) diye aandtılı vurarak 
1abll halkını uykularından uyan· 

d1rmıktıd1rlar. Blı; eskiden 
bıhkçıl1r1D yalnız denize sırık 

ile (Gam, gtırr, güm!) diye vu. 
rarık hıhkları ürktıtUlklerfnl 
görtırdnk. Şimdi bir de ( Tık, 
tı\f) diye eaodıho tıhtauna 

...... 
Yaı-011 : A . Turgut GÖKMEN 

Bdyak yoldıı ; dokuzuncu 
ölftm yıhnı sınırsız bir ıoıylı 

(19 Mayıs, ölftmtınGo (9) gOzel parçalar nrd1r. (Üza111c:' 
UDCD yıldöoftmil gftoü olan btı· ve (Altınordu) , Ahmed Ot~· 

Londr•• 15 (Radyo) - Mo· 
lıafızıkAr pertlye meaaob bazı 
hfty4k ııbsiyetler, don gece 

hııbıkao IJaldvlo t erefioe bir 
•l1atet vermlılerdlr. Sovare 
diplomatik ıekllnde tertip edil 
mlı olan bu 1tlyafette Bald•fn 
çok önemli bir söylev vermlı · 

tir. Bıld vJq eze Om le demlı 

tir ki: 

loglltere, cihan ıulhuno kur· 
tarmık için elinden gelen her 
fedıUrhğı yapmııhr. HattA, 
bıekalarının hueometlnl bile 
davet edecek ıorettn ~nayık 

olmootor. 
Bu noktada hiçbir millet 

bizi alAkaaızlı kla itham edemez. 
Biz, yalnız kendimizi de~ll, 

bOtOn daoyayı da dOafindllk. 
De•letler araeında tam bir teı 

rlklmeaal tealı etmek: istedik. 
Zira böyle bir bitlik olmazsa, 
herıcy akim kalır. Teşriki mc · 

Hlyl kabul etmiş olan milletler, 
icabında kan dökmek lbımgel · 

dlğlnl de bUmelldlrler. 

İtalya ıleyhloc tatbik ettiği · 
mfz secrf tedbirlerin falde 

•ermediğinden bahaedlyorlır. 

N11ıl lalde •traln ki, Amerika, 
Japonya 'f ı Almanya gibi Oç 
bay Ok de•let bo tedbirleri kabul 
etmemlelerdlr. 

Zecri tedbirlerin 1 yl bir me. 
tod olmadığı kanaatini kabul 
etmiyoruz. Mütecaviz bir dev. 
lele haıka ttırlft hareket lmUn1 

yoktur. Mdt"cnls dnlet zayıf 
oluna aiızle yola gelir, fakat 

konetll bir devlet için bone 

im.kin yoktur. 

ltılyı · Hıbeı mes'elealode 
zecri tedbirler, beklenilen neti· 
ceyl nrmedl lae, bandın dolayı 

uloılar ıoayetealolo lf ita ettiği 

htıkmft verllmemelldlr. 

Ba bize bir dere olmıhdır. 
Ü mld ederlmkl, Eyh1lde ya· 

pacağımıı umumi bir toplantıda 
hariç kalmıe olan dç bdyftk 
dnlet de zecri tedbirleri kabul 
ettlrece~lz. 

Uluılar ıoayeteılnln, bldaye 
ılnde dGeftndftğftmilz gibi omu . 
mi ve tımll olmHı ıartllr. 

Akif takdirde hiçbir ıey yap · 
mımığı moHffak olamayız. 

Zecrt tedbirlerin; otomatik 
bir ıekllde tıtbfk edilmesini 
ileri aGreoler vardır. 

Benim kanaatimce buoı im· 

kAa yoktur. Ztra de'fletlerln 
blrblrlerlle olan alyıai ve lkıl · , 
ııdt ılAkaları buna manidir. 

Bence .aıl mıkaat, herhangi 
bir ihtllAfın, barba maocer ol· 
maıına mınl olmıkt1r. Bono 
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---- - --
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Uloalar aosye•eal •a~ıtıatle ya· 
pabtllrhı . Bonon için bu mft· 
e11eıeyi kunetleıdfrmete çalıı 

mık ve kollektlf mesai usolftne 

devam etmek, barıı nım1Da 

bfltOo de9letlerin borcudur. 
Pırla ve Roma ıly111l çe · 

venlerl, Ioglllz bııbıkanının 

bo notkooo ve bU.aaaa Alman 

yı, Japoaya ve Amerika hık · 

k1Ddakl tarlzlerlol dlkkata şı· 

yan görmektedirler. 

M. Baldvin 

•ormık çıktl . 

Gündftderl bile n4.ra atin· 
lıra, geceleri muayyen bir 81· 

atteo sonra etinde gramofon 
çalanlara; zabıta, &1bablatı so· 
kakl.rda bağıran Htacılara be 
ledlye · 11rl halkı iz'aç etmemek 
ftzere · kanunen mtıdabale eder 
ken lnaaoıo bir hakkı olan 
gece latlrahAt ve uykoaonu hı· 

lıkçıların da lblıil etmemeleri 
için liman rly&1etlnlo ve za. 
bıtanıo 11hemmlyetle nazarı 

dikkatini celbederlz. 

yftrekten yanarak, anarken hft· 
tftn bir gençlikle beraber ulz 
hatıran ön6nde lğllmeyl de 
kut11l bir ödev blllyoros. Fi 
klrlerlnlD ôntınden fırhyın 
kı•ılcımlar, bo gGnfto Glkftlft 
gençliğinde aln haline lnkıl4p 
etmlıtlr. Mftaterlh ol. 

Edebiyat tarihi, büyük ide· 
allatl milliyet cereyamnıo biz· 
deki tariht tektmtılil hakımm· 
dın loceleyiel gösterir kl : Ser· 
ntl Ftınun edebiyatının yordı 
getirdiği kozmopolit kftltftre 
mukabil devrin Ahmet Hlk· 
met'I garp tekniğinde fakat, 
Tftrkçft ve mllJi bir edebiyatın 
en iyi nflmunelerlnl veren ye · 
gine ıahslyetl olmoıtor. O 
udide bir ~mar pıhaa1D1 ken· 
dine haa uıltıbftyle Vf'rdlğl ·eser· 
Jer milli edeblyaım ölmez 11y· 
fılaradır. Çağlayanlar doygolo 
bir yftrc:Aln OlktUQ bir kafenao 
çeoberlnden fırladı . O doyduk· 
çı. vecde geldi.. DOıündftkçe, 
mef kreelne yıklaell . Barlatan 
ve Gftllatıoda ktodlnl balda. 

yak Tilrkçü ve değerli edlb met'ln gösterdiği Tark ldeıltl 
Ahmed Blkmet'ln teroümel hı· minin en iyi eaerlerlndondlt· 
Hol · k11ıcı· hatırlatmayı uygun (Meıhur adımlar ınalkloP" 
gördftk.) dlef o den biraz kıealhlarak ıh• 

Ahmed Hikmet Mora mftf. mııtır. (İbrahim AIAeddlo) ı 
ttısü Abdfllhıllm Efendinin to cila : 1, 11blfe: 29 - 30] 
runu ve Yahya Sezaf .Efendinin İamıll Hablb'ln (Edebi yrııl 
oğlodor. lataobol'da doğdu. De· llğlmlz) de Ahmed Hikmet içi• 
desine olıbetle (Mafttı oğlu) aöyledlklerlndeo bir parçayı ~o 
llkabını kollınmıttlf. raya kaydediyoruz: 

Ailesi, Hamdullah Sopbl'nlo "Eserleri fazla değlldl. 1'4· 
hflytık babası n Suphl (Pı.) çftk hlkAyelerlnl (Hırlatao •' 
oıo babaaı olen Sami (Po.) ile Gftllaıao) namlyle bir clld b•· 
amca çocoklarıdırlar. Yahya Uode kaplıyırak (Servetlfüno•l 
Sezal (Ef.), Sıml (Pş .) ile bir· zıman1nd• neıreyledl. Meosuıe-

llkte 1atınbol'a hicret etmletl. lerlnl de, 1922 de,(Çağlıyanlır) 
Abmf'd Hikmet, sıra ile, Dök- oovanlı bir eser halinde b11tırdı· 

mecller mahalle mektebinde, Aye1cı Türklftk gayeal için, alf' 
AkHray Mahmudiye raıtlyesln · al, tarihi mahiyette yazdığı (G& 
de, Soğukçeome rcııtlyeslnde ve oQl Hıntm) namında bir ro· 
Gılat11aray lisesinde okudu. mıoı dahi Hraı dı boo0 

Llaede iken edebt bir eseri kitap halinde çıkarmadı. Ab' 
bıaılmııt1. Mektepten çıkıncı med Hikmet B. ln Senetlf O 
Hariciyeye girdi. Ve o zaman ouo ailesi ar11ıoda zikredildi~" 
da Fransızca'dan ufak bir eser alae eebep, eaerlerinln çoğoo0 

tercftme etti. o mecmuada neoretmeafndeO' 
Sonra ıehbenderllkle dolıı · dlr. Yokaa &1n'atlo(o ve yı••· 

mıya bıılıdı. Kendisinin dedi · sının boaoelyetl ooktıaından O• 

ğlne göre 1895 te Kıfkıayanıo Servetllaouo edeblyat1Dd10 fe 

1 Borgada 1 Harlsıan, ve Güllatın koynun. 
o dı yumkl Tftrk danyaa1Dın 

ebedi baharında dtıoden 11ça 
Londra, 15 (Radyo) - Hı· , ____ .._ ______ _. .,elmlt fikir çlçeklerlnl aıklı· 

· I ı ı Üıüm satışları: " ne 111naı ogl lı gazete erinin . yor. O, kitaplarını yalnız mil· 

(Poıl) oehrlnde iken edebiyatı· o zamredeo tamamen ayr1dıt• 
mızın milli , bir yazısı bolun· Servetlf ftnun edeblyıttoıo e• 

B ld 1 1 L ~ L Ç. Alıcı K. S. K. S. 1 1 1 1 a • n n nota.unu ıena AHI• · et ç o yazdı ; Türklft~iloft 
129 S. Saleymı. 8 75 12 25 doydu ve filoyordo. TftrkGn 

m111010 elzem olduğuna kanaat barlı vaafı garplık idi; hılbokl 
getlrmf ott Ahmed Hikmet Tarkctıltık y•· 

lımış olduklar1Dı bildiriyor. 89 M. j. T1raoto 9 •; 5 9 75 
Bald•ln taraf tarları bayıl yaradılıoındı gizlenen kıymet-

latanbul bırlclye nezaretine pıyordo . Servetlf tınou ıtımreel 
yerJeetlkteo ıoora Galatasaray sadece "Sın'at için ıan'at,, akl· 75 Alyotl bira. 8 50 12 50 lerln GatftnlG!ftnft ber~eeteu 

lnkltıarını uğramışlardır. Rakip · 48 8 Ah 9 25 9 50 . z. met ziyade kavradı. Ve arkaaında 
llaeslode TClrkc;e ve edebiyat deelol rehber edlomielerdl; bal· 

hocalığı yaptı ve edebi mecmua· baki Ahmed Hikmet: " MtUel lerl lııe, Ighere'olo artık bı şlD' 38 Şınlık z. bir. 10 50 12 bıraktığı ozoo bir ~mrilo çek· 
da bir tef bulunmadığ1D1 yazı . 35 L. Gılemldl 10 25 10 25 tlğl çtleden hiç eaef doymıya· larda ktıçftk hikayeler neşretti. için ve Tiirklılk için Hn'ıl' 

yorlar. 31 Vhel 11 ' 12 rak yıuna inançlı baka . baka Servetlftınou edebiyatına da· dlhtoruno kendine şiar edlo· 

Deyll Telgraf, bu sllzlerde 25 K. A. Klzım 11 11 karlı bir d11ğı andıran k1rlao 
ne f lklr, ne açık bir istika· mıı baıını hasta döıeğloe hı· 

bil ol mıkla beraber mevzuları mi ı gibiydi. 

n ll11nı gittikçe TGtkçeleşmlı Serveılf ftnun tıslobu mazef 4: M. 8 . koope. 9 75 9 75 rakh. 
met n ne de bir kmrar ••r· A7~ B ft L.11 t Ô .. ~ ug na.u aa 10 Uim, aarı bir gtıl rengiyle 
dır, diyor. 510510 Dftnk'ft Htıı gözlerinin akına kondu. (;Qn· 

ve milli bir renk ılmııh. (Hı· yendi; fakat (Çağlıyınlır) mO· 
rlatıo ve GtUletm) , o zımıom elllflolo oatobu sadeydi. eo· 

Deyll Meyi de dahil olduğu 51098( Umum yekun dtızlere oleşmıyın bir kuranlı· 
mahtıoltıdar. 14aa Servetlfftoancolardı me· 

1908 lnkılAhıodın sonra Ah· deni teknik dıhı çok, Ahmed 
halde bOtdn gazeteler, pek )'•· Zahire satışları: ğın aefıletlode, ô, Gmldlnl kay· 

med Hikmet, Tftrkçtılerto ileri Hlkmet'te mllli költGr dıb• 
lundı logllls kıblnealnde tıdl · Ç. Cloal K.. S. K. S. betmemlo ıııklı gözlerini yumdu. 

gelenlerindendi. Blr zımın la· fazlaydı .. 
llt yıpılacığrnı yazıyorlar. 2520 Buğday 6 75 6 75 1927 ·19 Mayıı ·Gece saat (24). 

100 Ton bakla 4 25 4 25 § tanbul dartılfftnonundı Avrupa •.. htanbolon yabancı un· 

Kuyucak'ta 
Yeni sulama kanalı 
Kuyudık'ıan yııalıyor : 

Koyacak ıulımı kanalı koo· 

peratll heyeti ve hılk 31·3 939 
de, eYvelce bırakılan yerden 
kanal hıfrlyıtına bıelamıt ve 

meutmln mftıaadeılzlfğloe rığ· 

men kısa bir 11mında 2 bin 

m-'lrellk bir hafriyat yıpmı111r. 
Faaliyet dnamdıdır. Yakında 

K.oyocağ'ı geçecek ve N11llll'ye 
doğru ozınılacaktır. Koopera· 

tlf in eHa mukavelesi ha ayın 
9_ onda noterlikçe h11ırlınmıı 

ve tasdik için yflklek mıkam· 

larM gönderllmletlr. Kooperatif 

hiase senetleri beoer liradır. 

Her ettığı, 20 hlaaeden f11lı 

verilmez. 

Mftddetl 30 ıeneulr. Her 
Tftrk vıtandıer, kooperatife 
letlralc edehlllr. Kınalın uzun. 

loğu, Nazilli çayına kadar 36 
kl!ometredlr. Tahminen 40 bin 

dönftm araziyi aolıyıcaktır. Bu 

hayırla ite Nazllll Kaymakamı 

1haan K4bya oğlu ile Boraunlo 

kamuobıyı Şlt Sftmer ön ıyık 
olmuı 'fe halk c;ok ılAka göı· 

termletlr. N11Hll gibi pımok 
arazlıılnde bu kanıhn faydaaı 

çok bGyftk olacak, aulıomımıı 
toprak kılmııyıcıktır. Bayın· 

dulık bakanımızın ve halk•mı· 

zıo da bo lede yardım göstere· 

celderl muhakkaktır. 

145 B. pımak 40 40 25 Ahmet Hlkmeı ; ha gftn 
1709 Ken. pala. 470 680 Maçka kıbrlatınındı bir yığrn 

edebiyatı okunu. surlarla meaktin ıemtl_,rlnde 
1912 de Peote'ye başşehben· ktıfe ile tıztım aatın Anıdolo· 

Nafıa başmilhendisi 
Rıbıbıı bolonın ve mezo· 

niyetle lıtınbul'ı ghmlı olın 

eehrlmla nafıa baemafettlel n 

nafıa komiler vektll llml'nf n 

lltıobul'dı tednl netlceıl iyi· 

leşmek Ozere olduğa haber 

ahomıetn. 

Yeni neşri yat : 

(Emil)io 4 ftncO cildi 
Iklbln ıeoedlr lnaaolar, me· 

seli yftz eaaalı kltıb meydana 
getirdi lae bunların en mtıhlm· 
lerloden biri ıtıpbeslıdtr ki, 
Roaao'oon (Emil) ldlr. Roaao· 
non iki Her evvel Hada ile 
eöyledl~I ıeylerl bogünktı fouk· 
ayooel pedagoji ıaadlk ettikçe 

hayret etmemek: mftmkftn de. 

~ildir. (Emll) , biç ıaphealz, 

terbiye ilminin eıalz bir klta· 

bıdtr. Ra11o'nuo bnyak deha· 
aıoı orada görftrftz. 

(Emil) in tıç cüz'tınft, arkı· 

daolarımızdın Ali Rııı dilimize 
çeYlrdl n bugftn kitap halin · 

dedir. Dtrdftnctı 'fe beolncl ctız · 
lerlnl bendz çevlrmemletl. K.aı . 

tftr ile ıJAkadır okuyucuları· 

mıza mOjdelerlz ki arkadaşımız, 
Ali Rıza, dôrdftocG cftz'tı ter· 

cftmeye baılımıet1r. Ve pek ya 
k1Dd1 neıredllecektlr. O zaman 
dı brllerlmlze hıber •eririz. 

R. B. 

ıoprak halinde yatıyor, diyor· 
lar. Fıkıt, ben, alıl temin ede· 

der olarak gitti. Milli hftktimet ıu Ttırkiin b4klm, gftr, kadit 
korolonca Aukara'yı geldi 'fe ve efendi 888tnde mllllyetlO 

rlm kf ; aslz robu (Tanrı Dı· 
ğ) ınıa uçlın gökleri tatın 

hariciye maateıarı oldu. derinden gelen heyecanını ya· 
Tekaad olduktan ıoora latan ııtmıt; eıkl btıytık Tftrk mo· 

eahlkalarında görftamez bir 
mef küre abidesi olarak, dudak· 

bol'ı gelen Ahmed Hlkmeı hıclrlerf nl tanlr ederk~n ıe· 
(1927) yılındı Fraoaıa hastane· rek menou, gerek kollındıA' 

larında yarım kalmıı bir ıar· 
kının mıır.ları, Adılar denizi 

ılnde ölmtııttı. Maçka mezarlr· llaan ltlbırlyle edeblyıtımızd• 
ğındı gömtılftdtır. Son yılların· mllllyet cereyanının tektmftl0 

kıyllarına bıkıyor. Ve tA .. 
oralardan Adalar denlıl kıyıla . 
undan gelecek · Döoftş kitle · 
lerl · nl bekliyor. 

da (Realmll gazete) ye :birçok tarihi noktaeındın pek mtıhhll 
makaleler yazmııh. olan mınaorealnl ihlal etmlotlt· 

(Barlatın ve GtılJıtan) dın (lamall Habib, edebi yeniliği · 
baokı (Çağlıyınlar) ıoda da çok mlz; clld: 2 s. 18!·185) 

Anış •. 
• Bily ük Ahmed Hikmet'in 

Bagtın niye aftrorlı zevk vermesin yadına, 
Dtın bir teıelll diye harcadığın emekler .. 
Ebediyete kadar renk nrmek için aaoa 

Bıı ucnodı er gibi boy ılıcak çiçekler .. 

aziz 

Hakkın her ıeyden ftatOn gö~diiğd hıle himmet 
Ne kadar mftatelttl kafıodıkl imanı 
Aalatamıyacığım aana zafımı elbet 
Mııralırım ki bir tad vermeyince lnHnı .. 

Bfllrf m, ne gftzelllk, ne necat sadeliği, 
Yıllarca yıııthğın hlaee misal olım11 .• 
Bandın değllmldlr ki, ıenl benden de iyi, 
Taaımak laılyenler ollrf mde bulamaz .. 

Gerek bin hlale bir kalp glbt çarpın benll~ln 
Ve gerek ellrlme baz veren aıff etlne, 
Bls eıeldeo ıeverek m&ftuouz bil ki aenlo 
lıtekle uğrandı cıa •erdlğln mllletloe .. 

Eminim dayıcık her lıhze ıenl sevenler; 
En temiz ftlktılerle aılnı gurorooo, 
Gösteremediyaen de gerçek bo gtıo nurunu 

Elbet ha mıarılır bir heyecan için ytter .. 

ruhuna • 

1. Şeyltı Şevin 

Hayatını ve ebebi hftvlyetl· 
nl, Ibrablm Al41ddln ve lamıtl 
Hablb'deo naklederek burad• 
kısıca hıttrlıtllğımız btıyGk 
ölflye bizden aonıoz aaygılır .. 

S. N. ö. 

Çekoslavakya'da 
Siyasi fırkalar 
Zararlı görftUlyor 

Pra~, 15 (Rıdyo) - Çekoıl•· 

nkyı Ayanı, mtıdaf11l mllliye 
ile ılikıdar olan kanonu kabul 

etmlttlr. 
Bandın batkı. cıanılok hık· 

kında yeni ıbkAm• hnl ve al· 

JUi fırblar1n bftkumetln em· 
niyeti için bir tehlike letldl 

eUl~lnl bildiren kararnameyi de 
kabul etmletlr. 

Belediye zıbııaı• hakkındaki 
yeni kırar tıadlk edllmlı Şimali 
Bohemyı'da ıkılllyetler bak" 
kindı lıtlanıl tedbirler kabul 

olaamattar. 
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Spor 

Olimpiyadlar için Hazır· 
lıklara BaşlanıyQr. 

lznıir Muhteliti T~şkil Edildi, Fut· 
hol Heyeti Kararlar Aldı. . . ... - ........ -........--

Mıntakı futbol heyeti dDn kadrodan çıkartılacaktır. Fol· 
içtima ederek mfthlm bazı ka· bolcoların Clzerlerlnde beyaz 
rarJır ılmııtır. Bo bıfıa Al· don ve futbol ayakkapları bn· 
•ıacak Hh11ında gtlreı mlea· lodacaktır. 
bıkıları yapılıcığındın 17 .mı· Genel kongre. kararı mocl· 
Jıı pazar gftnCl birinci ve ikin· hince cezalı oyunculardan Oı· 
el takımlar ilk maçları tehir mıo ve Cemll'Jn cezaları affe· 
edUmletlr. dilmiştir. 

Futbol feder11yonondın alı : Yarın sabah 
nan talimat mucibince Berlln 
oUınplyyılarıoa iştirak edecek bisiklet yarışı var. 
1'Grk milli futbol tıkımıaıo 
ıeçllebtlmeıl için İzmir mıata· 

kaıı futbolcularının da çalıotı 
rılm191uı baolanıcaktır. ilk hı · 
lırlık mıı;ı 19 m•yıe Hh gOoCl 
Yıpılıcıktır. 

Hazırlık maçı beyaz ve mor 
olar•k ayrılacak iki tıkım ara · 
••oda olacaktır. 

Çağmlınlar: Ahıy'dan Cemil 
Alt, Enver, Vahap, Baerl, Hakkı. 

Altınordu'dan : Ziya, Cemil, 
Sıtd, Namık, Adil. 

K. S. K. dan : Melih, Hakkı, 
lbrıblm, Mehmed, Hilmi. 

laınlrspor'dan : Ibrıhlm, Fet· 
hl, Zihni, Adnan, Norollıh, 
lıınall, Reead, HGseyln. 

G~ztepe'den: Mahmud, irfan, 
8akkı, Fuad, Mazhar, Halid. 

Demlnpor'dın: Rıza, Boca· 
dıo lemıll, Egeıpordao Ibr•him. 

Muhtelit takımlar futbolca · 
lırı. 19 Mayıs gOnOnde yıpı· 
lıcak meraalme keodl kulüple · 
rlle mohıklcak ıorelte iştirak 
edeceklerdir. Bonon için 12,30 
dı Kııla meydanında toplınılı· 
Clktır. Meraılme gelmlyen fut · 

bolcular mazeret dlnlenmeketzln 

Yaran aabah birinci kordonda 
Deniz ~porl.rı yurdu ile Co· 
murlyet maydanı arasında on 
defa gidip gelmek Gıere ve l!a· 
at 8,30 da bir bisiklet yarııı 

yapılacaktır . Yarışı herkes ~i· 

rehllecek yalnız spor krumona 
dahil mfteıbıklar derece ılabl. 
leceklerdtr. 

Derece alanlardan birinci ve 
ikinci ile ftçOncOye, öğleden 

ıonra Aleancık etıdyumandı 

gftreo a.ıOeıb•kalırı e~naeındı 

madalya ları verllecektlr. 

Atletizm 
11 Mayıı 936 S•h günO saat 

15 te hOlge atletizm hey'etl 
tarafından mGeabakılar tertip 
edilmiştir. MoHbakalara iştirak 
edecek atletlerin o gftn ve sa· 
atte Al11ncak alınında Atletizm 
hey'.,tlae mQracaat edeceklerdir. 

Derece alan atletlere madal· 
yalar verilecektir. Ma1abakalar 
şunlardır: 

110 metro mınlıla 
100 " Sarat 
400 it ti 

1500 ,, Mukavemet 
Balkı bayrak yarııı 

J\lüJayim Pehlivan 
Dinarlı Mehmed'le Goreşmeğe Ha

zır Olduğunu Bildirdi. 
Geçenlerde Dloar'lı Mebmed 

J)eblhın, kendlal ile konoı•n 

bir mobarrlrlmlıe, bu ayın 
19 onda MOllylm pehlivanla 
)apıcağı glreıten bahsederken, 
lıtınbol'dı nıeıl m•ğltlp oldu· 
hno aalıımıı; 

- Fekat MDltylm, bu dala 
karıııında bir DlnH'h bola 
cık tar!. 

Demlttl. lıtanbol'da bolooın 
P.ttılAytm pehlivan, gazetemiz· 
deki bu fıkrayı okomuı Ye bize 
ıo mektubu g~adermlıtlr: 

" 7 M•yuı 936 tarihli nDe 
hıaııdı (Olnar'lı Mebmed MD· 
ltylm'e meydan okuyor) baıhkh 
fıkrayı okudum. Geçen ıene 
lıtıabol'dı T•kılm ıtıdındı 
kırtılaetığımıı zamın, itiraf 
ederim ki; Dlnar'Jı Mehmed 
4-merlka'dın İetınbul'ı kadar 
detım eden 20 ganlftk ozon 

bir deniz yolcala~and•n yorgun 
Çıltmıetı •e ldm•nıız bulunu· 
)ordu. Bo, bir hakikattir. O 
•ırıluda benimle f{lret kabul 
etmıe olm"ı kendlıl için bir 
bate idi. Bana, o vakit gHefe· 
lerln eoıllulne karıı d• arzet· 
tbletlm .. 

Dlaar'h Mehmed, Amerika 
•e Anupı'da memleketimizin 
Hıana göldarecek derecede 
-.Q .. f fıkayeıll gflreıler yapmıı 
•e kıymetli bir pehlhındır. , 
C..mnri) et Balk parılılnln hl· 
llaaJed albada bmlr'ta AllH· 

cık ıtıdyomonda yapılacak olan 
birçok maruf pthlhanları 

mııın lttlrak edecekleri Ame· 
rlkan ueulD ıerbest gftret mil· 
ıabakılırında, Dlnar'hnan ar 
zDeu nçblle kendlıl ile karıı· 
lışmığı memnuniyetle kabul 
ediyorum. Saygılarımı sonarım. 

Türkiye baş pehlivanlarından 
Mülayim 

Zavallı Habeşler 
Nasıl aldatılıyorlardı! 

Loadrı. ıs (Radyo) - Deyll 
Ber.ld gazeteıl. bundan birkaç 
ay evvel Londra'dakl Habeo el 

çisinin hOkumeti namına mG
hlm miktardı ıılllb ve cephane 

elparlı ettiğini ve bu arada yo 
muşık kurıun namı altında 

Dom Dom korıuno ısmarlandı · 

ğını yazıyor. 

Bu gazete, o zaman H"beı 

ıef irinin mGIAzlm Merglyer 111 · 

mlnde birine elpırlı nrdlğlnl 

Ye yumuşak kurşun mee'eleıl · 

nln mahiyetini bilmediğini n 

bu mfllizlmln elparlıi ıhr ıl 

maz ruhıatlyeye Dom· Domu y11 

dı~ını, blllhare Roma'yı kıçı · 

rak bu robıatlyeyl İtalyan'lıra 

eattığını, halbuki bu ıiparleln 

yerine getirilmediğini haber 
nrmekte ve ltılyın iddiaları· 

nni bandın ileri geldl~lnl ld. 
dlı eylemektedir. 

ıu11Uiliihlilliilirihh 11111 ••t tUt•ın• . 

Son Daköka: 

ltalya, Çana Gölü işinde lngiltere'yi 
Karıştırtmak istemiyor .• -Bu Mes'eleuin, Doğrudan Doğruya Mısır'la Halledi

leceği Söyleniyor. Yeni Hava istasyonu Yaptılar .. 
------

Londra 15 (Rıdyı>) ·- Deyll Telgraf,'• göre, Jtılyıalar Çana gölClnde bir hın lıt11yona Y•P 
mıılardır. Bu letaıyondan kalkacak olan yolcu t .. yyarelerl, hiçbir yerde tnıkkaf etrııekelıla iki 
bin kilometre yol katedebilirler. 

Deyll Tr.ılgraf; halyı'nın İogtltere'nln müdıhale&I olmıkaısın Mıeır'la beraber Çını gölCl ıula 
rıoı tanzim edeceğini kaydediyor. 

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

1 n gi lt ere, müstemleke .İş· Şimali Çin'de 
l . . h il t k . t. Japon Kuvvetleri 
eflfi) a e me JS ıyor.. Tokyo, 15 (Redyo) - Har· -Berlin Sefiri ile Bitler Arasındaki 
Konuşmalar için Ne Diyorlar .. 

Parla 15 (Radyo) - Hltler'lo İoglllz eef iri (Slr Erik Flpe) 
ile yaptığı konoımalarda m6etemlekel~r mee'eleıtle mali vaziyet 
hakkrnda ozon mftddrt koouıtuğo ıöylenlyor. Sel irin hu hoeoe· 
ea lngillz dıt leleri ~akanlığından talimat aldığ. bildirilmektedir. 

AIAkadar mehaf ile gôrt; IogUttrr. dıloyanın mali vaziyeti 
dtızeltmek için döviz işini, ıptldıi maddeleri ve mdıtemlekeler 

işini halletmek f lkrlnl iltizam etmektedir. .. '. 
Bir ltalyao haberi 

biye nazırı, ılmali Çln'dekl 
l•pon gırnlzoalırıaın takvlyr.ı 

elnlo, -Çla'fa hftkumranlı bak· 
larını lhlll Ye boradaki ecae· 
bllerln hakkına tecavQz olarak 

11yılmımıeı llzımgeldlğlni eöy 
lemlş, Hopee'dekl Japon'ların 

fazl•laomaınndan buna lüzum 
gôrdldftğftnft blldirmlı n Jı 

poaya'nın, Çin, tlmal Çin ve 

diğer ecnebi dnletlerle mftoa· 
11ebatıoı dftıeltecf'ğlal ftmid et· 
mekte oldoğono beyan etmiştir. 

Tlyençln, 15 (Rıdyo) - Şl· 

malt Çin'dekl Jıpon garnizonu 
lklbln kltlden onbln klılye çı · 

karılıcaktar. 

1 

Tayyareci 
Ami Mollison. 

Bir rekor kırdı· 
VtyaH, 15 (Radyo) - · Tay 

yarecl Aml Mollleon K•blre, 
dno Atloı'ya nrmıı oradan dı 
12,30 da hareket etmlt f•k•t 
bava zaruretleri ile Graç'ı tn· 
meğe mecbur kılmııtır. 

Graç'tın ıonn Vlyını'yı 

gelmlttlr. Boradan da lbtlyao· 

larını temin ettikten ıonrı 

Londra'yı hareket etmlttir, 

Bu akş•m (DDn} Londra'da 
beklenmektedir. 

Aml Mollleon Toml Roz'oA 
rekorunu kırmıştır. Aml Mol· 
lleon iki gQn kazaomıttır . 

Loadra, 15 (Radyo) - Aml 
Mollieon Ktoydon tayyare mey· 

dınıoa inmiştir. Tomi Roz'an 
rekoruna 36 saatle kırmıetır. 

Bu rekor, l!ad~ce bir makine 
ve Alet rekora değil ayol za· 

mındı bir irade rekorudur. 
Londra, 15 (R•dyo) - K.roy· 

don tayyare m~yanında 5000 
klşlllk bir halk ldtleei Aml 
Mollleon'u kareılamak lçln ha· 
zır bolonmoıtor. 

Almanya· Yugoslavya 
Belgrad, ıs ( Radyo ) -

Alm111yı ile Yogoılavyı ara· 
sındı bir hava p•ktı parafe 
edllmletlr. 

lngiliz Başha.kanı~ Zecri Tedbirlerin 
Kaldırılmasına Mıtvafakat Etmiş .• 

Roma 15 (Radyo) - Loodn'dan blldlrlllyor: Muhafazakar 
partlalnln ekıerlyetla yaptığı tazyik üzerine M. Baldvln zecri 
tedbirleri o kaldırılmaeıoa karar vermlttlr. Fakat bn kararın 

ancak iki. ftç 1hafta ııonra tatbiki mdmkftodllr. 

Bir bftktimet sosyeteden çekildi 

__ .._.. .... 
Kaçakçılık Azaldı 

Diyarıbekir ve Jstanbul'dakinden başka 

ihtisas mahkemeleri kaldırılacak .. 
Ankara 15 (~zel) - Memlekette kaç•kçılılc azaldığından lhti 

ııae mahkemelerine IGzum kalmadagı ıalıtılmış ve yalnız htanbnl 
ile Diyarıbt klr'de iki lhtleae mahkemesi bırakılmak Clzere diğer · 

!erinin IAğvrna. karar verilmiştir. Diğer herhıagl bir eeblrde ya· 
kalanın kaçakçı, hu lkl şehrimizden banglılne daha yakın lıe 

orada mohıkeme edllecekllr. 

A vusturyada Dahili Vazi
yet Karışık Görünüyor . 

M. Şuşning Bir Diktatörlok Kuruyor 
Ingiltere Vaziyeti Sttkônla Karşıladı 

Londra, 15 (A.A) - Lon· 
dra mehaf Ul AYoıtnrya hidl· 
aelerlol ıükftnetle tık.ibetmlıtlr. 
Bu mehaf il bu hldleelerln 
beynelmilel ıklıler oy•nclıra 

bileceğini 11nneımemekıe ve 

yeni kabinenin Starhemher~ ile 
Helmnhrenlerln alacakları va· 

ılyete hığlı olacağını ıahmln 

etmektedir. 

Starheuıberg İtılya'ya · karı• 

olan fıılet temıyftllerlnln A •ue • 
toryıt'da hiçbir zaman eempatl 
ile kar1ılınma1Lıt olduğa şftp · 

beelzdlr. Prene Starhemberg·ın 

ayrılm11ı ııayeslnde M. Şaınlng 
ayrııa karıı daha bariz bir uz· 
lıımı polltlkaeı tıldbedeblle· 

cektir. 

Viyana, 15 (Radyo) - BD 
Ula AYuıturya matboatı M. 
Şuşnlng'ln hareket ve ılyaıetlnl 

takdir etmekte ve .. A•uetorya'· 
nın Fftrer'I ezllmletlr.. demek· 
tedirler. 

Viyana, 15 (Radyo) - lo· 
glltere'nln Vlyaoı ıef iri bıı 
vekil nudlnde prenı Starheoı· 

berg'la MaHollnl'ye çektlgt 

zaferi tebrik telgrafı 

ılyael bir teothbfiıte 

muıtur. 

Gıerlne 

bolun. 

VJyaoa, 15 ( Radyo ) 
Şoşnlng kabinesinin teıekkOld 

halk tarrfından çok iyi telakki 
edil mittir. 

Kablnenlo yeni tekli, A vos· 
taryı'oın dahili n harici nzl· 
yeti en uygun bir eektldfıdlr. 

Bu kabine, daha mGlecınle 

tir. Kıblnepeki ikilik kaldırıl · 

mıştır. Prens Strabemberg'ln 
Şoenlog kıblneelae yaptığı biz 
metler . gıyrl kabili laktr ol· 
makla beraber, IOD zamandaki 
hareketleı:I ile k•blnenln mn· 
kllnl çok gDc;leetlrmlr. 

Prens Strahemberg yarın Ro· 
ma'ya giderek İtalya · AYOi· 
turyı maçında buır boluna· 
cakıır. 

Strahemberg'Jn taraftarların · 

dın mlral•y Adamı tı ntıni 

cebheden çekllmlıtlr. Tlrol'da 
hılk Strahemberg'la kabineden 
çekilmesini ıOktlnetle kareılı · 

nııttır. 

Bodapeote, 16 ( Radyo ) -

16 Hazirana Kadar Zecri 
Tedbirler Kalkmazsa .. 

ltalya Ve Onu Müteakip Bazı Devlet
ler De Sosyeteden Çekileceklermiş. 

Cenevre, 15 (Radyo) 
UJoıılar soıyeteıl sekreteri M. 
Avenol, GoettmaJı hftkt\metlnlo 
Ulaılar ıo&yeteılnden çekildiği 

hakkında reıml tebliği almıştır. 
Goetemılı hDkumetl, sosyete-

den ne için çeklldigl bıkkın · 
da hiçbir izahat nrmemektedlr 

Bo kftçGk. bDktlmeUn lıtlfaeı 

ehemmiyeti balı değildir. Fa· 
kıt bu hareket, Maeeollnl'ye 
bir lmtlnl olarak addedilmek· 
tedlr. Ceuobl Amerika dnlet· 
lerlnln onu ıaklb edecekleri 
nnılıyor. 

·Cenevre, 15 (Radyo) - Ştll 

marıbhHınan zecri tedblrlerlo 
IAğvı baeosondıkl mftracaatı 
Gserlne M. Vaekoneellee onee· 
klzler komlte11lnln konseyin 
lçtlm11adıo evvel davetine im 
kin olmadığını söylemlıtlr. 

Guatemala bftkumetlnln Ulus 
lar ıoayeteılndeo çek.ilmeğe 

karar nrdlğl eni111 çakmıthr. 

Ayni ı•ylalara gOre cenubi 
Amerlkı'nın LAtlD devletleri de 
eoeyeıeden hep çekileceklerdir. 

A voıturyı k•blneelndekl tebed· 
dfUat, Mıcarletıa'dı derin bir 
tesir hoeole ~tlrmlıtlr. Peııe 

ılyaeal mehdlll, kabinedeki 
degltlldlğlnln Avaetaryı'd• da· 
bili bir kriz b•ılangıcı olacağını 

ıôyllyor. 
Viyana, 15 (Radyo) - Bıı 

Yektleı mıtbOlt mld6rft, ntın 
ıenrler cepheal şefi eıfaıile 
mlllılere komındınlık edecektir. 
Ha9lmwerb tetktlatının kıldı · . 
rılıp kaldırılmıyıcıgı bıkkındı 
bir gazetecinin eoroıon1ı: 

- Hıylmnrh teokllttı, daha 
oıun mtıddet yaeıyıcaktar. 

Demlotlr. 

Parlı, 15 (Radyo) - Reıml 

mıhaf ilden 1111n haberlere g~re 
Berfin BDku11ıetl, Habeolıtınıa 

Iıılya tarafındın ilhakı tudlk 
ederee, Italyı dı Reo naalre 
Alman meselelerinde Brltaayaya 
yardım mtcborlyetlade kala· 
cıklar. 

16 Hazlrana kadar, zecd 
tedbirler kaldıralm11H, Iıalyı'· 
nın Ulaılar ıoıyeteılnden çekil 
meal kıt'I Ye ebedi olacaktır. 

Bandın ıoara da diğer on 
ıeYletlo ıoıyeteyl terkedeeegl 
tıbmla edilmektedir. 

Kiralık hane 
Gözttpede lımetpaıı ıokağıD• 

da 14 num•rah hane kiralıktır. 

Talip olınlırıo Gazetemb 
idare memuru BDeametda'e 
mDrıcaatlırı Ula olunur. D: 10 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıklari 

Birinci sınıf milıehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıobk No. 36 

Telefmı 2810, nl 3668 

\Jnl•enltede D6çent, 
(Mania l:'ro(ea6r) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Hutalara beıgb 6Aledea 
eonra bakar. 

JıtikW caddeli No. 99 
Aakara apartmuı ı iDei bt 

Telgraf • ı S TAN BUL 
Telefon : -'9250 
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Arhrı!ırsa.. ikiye Çıkarıldı. "Herkesle, Her Milletle iyi Münasc· 
Avrupa hariJpsı b J K k { • ' 

değişirmiş!.. - lJaşı J inci ~ahifede - ··:on 'fe ikinci bir içtim• yapı · et er urma stıyoruz.,, 
: Bn,ıwa[J J inci sql,ifcdtJ - merkezi blnıeındı ve pırıl bıt lıcık, keyfiyet karara batla· 
l>ışlaamasına Cenevre'y~- Jekllf kanamıı Avni Do~an'ın riyıee· nacaktır. Murabbaıların kendi 
~tmfıtlm, Ba teklif lerlm red- tinde olmoıtor. Valimiz F11h kazıları halkı namına bnı 
dedlldl. Bo gtln ise Hıbtolıtan GOleç'lo defterdar, belediye relı mOdaf111ına kar111 gösterdikleri 
kıtlyen ve ebediyen Italya'· moavlul, ticaret odaaı relıl, h11eıılyet, büyOk takdirlere de· 
JJındır. ıebrfmlı:ln maruf b111 tacirleri, ğer. TGrk mdıtıhefll, yord 

Muhabir, 8 . Mo11ollul'uln hıva koroma erklnı hazır bu· mQdafaaıındıkl yükıek vazife· 
eylQldo ıkylemlı olduğu n lonmoılardır, ılnl tam bir ıourlı idrak et· 
"Askeri zecri tedbirler Avrupa Parti bıekauımız, bu lıoenln mekte ve buna ıove·ıeve yerine 
harftaeının değlomeıl tehlfkeelnl hüyOk ve asil bir memleket getirmektedir. 
doğurabilir, ..a tarzındaki bir mildafıa davaeıuı baıarmak 

camleafnl hıtarlıtıncı B. Muı • ilzere alındığını, baobıkauımızın 
eoJlnl demlotlr kl : geçen senekl nutuklarında bo 

- O saman askeri tedbirler müdafaaya ah eodloeyl bOydk 
hakkındı söylediğimi bu gtln bJr ıe1Ahlyet ve isabetle teba· 
ekonomik tedbirlerin otddetlen rdz ettirdiklerini etraf laca an· 
dirilmesi hakkındı tekrar ede· lattak.tan sonra, iane nfıbetle· 

rlm. rlndekl · lehıhlfCln lbdaa ettiği 

Londra, 15 (A.A) - Deyll vaziyet ve mOekGIAtı anlatmıotır. 

.Telgnf gazeteılnln Roma mu· Avni Doğan bono mGteıklp, 
hıblrlnfn iyi bir kaynaklan clbıyet ı.ıekllnln ııılAhı ve taah· 
aldığını söylediği bir habere hüt nhbetlnln yiizde ikiye çı · 

göre Muesollni ltılya'nın mil· kırılm111 bıU:andakl f lklrlerl· 
!etler cemiyetine kareı takana· de mevzubıbeederek. kaza mu· 
caRı nzlyet hakkındaki karı · rahbaalarını ve hazır bulunan· 
rını konseyin toplantısından nel ları bu menu Ozerlnde konoo· 
neıtetmlyecektir. M. MoHl!llnt mığı çağırmıetır. Bo meyanda 
zecri tedbirlerin devamı karı• · parti bııkanımız bir rakam ver· 
aloda bana mecbur edllmedlkce mlştlr ki, dikkate oıyındır. 

Milletler cemiyetinden çıkmak Evvelce Adaoa'da yOzde ya· 
latememektedlr. ram Oıerluden ılınan tanenin 

Roma hOktlmetl birkaç haf· yek6uo 28 bin lira iken bu 
tayı kadar Franııı hilktlmetloin nlsbetln yGzde ikiye çıbrılmaaı 
emri vakileri kabul ederek Jn. n clbayet eekllnfn ııllhı ile 
gllttıre'ye de ayol notal nazarı yekan 200 bin lirayı geçmlotlr. 

kabul etılrmeye muvaffak olı· Azanın hepıl, yazde yarım 
cağını Amid etmektedir. nlııbet!nln yOıde ikiye lbliğı 

Almanya 
Ren "de Tahki
mata Mı Başladı? .. .. . . 

- Başı 1 inci salıijede -

müdafaa hatlarını Te ıperlerlol 

teftlı etmlıtlr. 

Vaziyeti 11ğlım ve iyi bul· 
mottor. Valınılyrn ile Mobağ· 
dıkl tetkikat tı iyi neticeler 
nrmlıtlr. 

Ayan meclisinin murahhae· 
lıra ile birlikte merkezde yeni 
yapılan kıılaları da tetkik el· 
mlıtlr. Heyet halinde cephenin 

her ciheti gözden geçlrllmlıllr. 

Erktnıharblyel umumi relll ge· 
neral Gameleo, Bon'den gele· 
rek general Moren ile Armoa 
da blrleımlıtlr. 

Rarlıı, 15 (Radyo) - Hna 
mGdafa1111 komlteal morabh111· 
)arı, halkı hava taarruılıtına 

n g11 harbını ahetırmak için 
ğeneral Daken'in rlyaıetlode 

toplıoınk yeni bir hauıh1re· 

kel kararlıetırmıelar n ayni 
samandı komiteye yeni azalır 

lhlhıkıaı temin etmfelerdfr. 

Gzerlnde tam bir mutabakat 
ve haBSaalyet gösteriyorlardı. 

Yalnız tatbik edilecek clbayet 
ı.ıekll etrafında muhtelif nasır 
noktaları gôrllltıyordu. Bu la· 
nenin istihsal yerinden mi 11tıı 

esn111ındı mı alınması noktalı· 

rındın hıncleloln mo Hfık olı· 

cağını ve diğer oeklller Azerin· 
de ayrı ayrı f lklrler ileri ıd· 

rdlda. Vıllmtı, Defterdar, , tGc· 

carlar ve morabbıılar söz ıl· 
dalar. Parti bııkınımız dı mn· 
zuo tekrar halAıı etti. 

Neticede ıo kırar verildi: 

1 - Tıyyıre blısesloln top 
rak mıhıGllerlnde yazde yarım 
dın yQsde ikiye çakarılm11ı. 

2 - Clbıyet oekllnde, Tıy· 

yare Cemiyetinin umumi clbıyet 
ılıtemlnl boımımık dzere, moh· 
telif nazarı noktılırı te1blt 
edecek bir komlıyonon ıeçll· 

meal.. 

Bono mftteıklp toplantıyı 

nihayet ferllmlıtlr. Komlıyon, 

derhal toplaotıaını yapmııtar. 

Azalar tarafından lınenln top· 
lanıe ve ılınıı şekli Gıerlnde 

ileri ıaralen f lklrlerl tebırGı 

ettirerek raporuna bazırbyı · 

cık.tar. BogOn aaıt on birde 

KATYA 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-66 - • . 
Bo 18 Temmuz Pazarında, 

Kıtya'nlD reııımen nlkAblanı · 

cı~ı bogda de, motad prognm· 
dın değlemle hemen hiçbir eer 
yoktu. Sabahleyin imparatorla 
geslntlelnl yapmııı, aoorı bir· 
ilkte klllıeye giderek dua et · 

mielerdl. 
Ôğle yemeği de motad za. 

maoındı hız ırlandırdmıota. Yal· 

DiZ ağle yemeğinde de~lteD 

nokta pıpaz babı Nlkolıkl'nlo 

Te bana kumandanı general 

Reblador'ID huzuru idi. 

Kalya, her •akltkl gibi ÇO· 

cukto. 
Sarayın genlı korfdorondıkl 

eaat dçtı çaldığı vakit lmpara· 
tor Kıtyı'yı, aaraydı movak· 
kalen klllıe haline lira~ edilmiş 
bir daireye götdrdd. Bıı papıı 
onda Jdl. 

Sıraydıkllerlo ço~u, bu kO· 
çak aalondı olanlardan tımımlle 
bıberalzdller. 

Şahitlik nzlfealal çına yı· 

nrlerl general BıranoT'lı ge· 
RlleTlca yaptılar. 

• • • 
Ban koroma ıehrlmlze gel· 

mlı olan kaza murabb11ları 

oeref ine dan ıkıam Şehir g•· 
zlnoıundı bir zf yafet nrmlı 

ve bu meyanda birçok ı-ent ta 
hazır bulonmoetor. 

• • • 
Komlıyonı ıeçlleo zeni fDD· 

lardır : 
A•ukat Nuri Fettah, ticaret 

odaıı relıl Hakkı Balcı, boraa 
relıl Mazhar Norullıb, taccar· 
dan AlAlyell BıUm, haH ku· 
rumu madara Şevki Demir, 
def terdır lbaan, Ôdemlt bele· 
diye reisi Mhıt, Urla murah· 
hası BQıeyln, Seferlhlaar mu· 
ıahhaıı Mehmed, Çeıme ticaret 
odaıı morabbaaı Ahmed, Tire 
belediye relıl Ali Okan, kıııaba 
bel~dlye rehl Raşid, Ôdemle 
murabhııı Fethi, Kuoıduı mu· 
rabhaıı Kemal. 1 

Türkiye, Yunanis
tan, Yugoslavya. 

Bir Akdeniz paktı 
teklif ettiler. 

- Başı 1 inci sahi{ ede 
doktor Tnflk Raııcı Araı'ın 
n Romen hariciye naam Ti· 
toleıko ile morabhaıların yıp· 
tılları mGblm bir mGIAkatın 

tafıllAta varmıı. 

lıtınbul, 15 (özel) - ln~ll· 
tere hGkdmelinln Akdeniz hl· 
klmlyetlol kendi elinde tutmak 
oartlle bir Akdenlı pakta teklif 
edeceği haber nrllmektedlr. 

Londrı, 15 (Radyo) - 22 
inci torpido f lloıo, bugün Ce· 
beh1Uarık'tan Mıltı'ya hareket 
etmeıl için eml: ılmııhr. 

Loodrı, lG (A.A) - Son 
iki gan içinde Cenene'de Yo 
~oılavyı, Y onınlıtan n Tdrkl· 
ye'nln teeebbaıa dıerlne bir 
Akdealı paktı imzan mnfoa 
bıbıedllmletlr. Bundan maksat 
Fran11 n loglltere'nln lıtlrakl 
olmakaazın bir kareılaklı yar· 
dım paktını varmaktır. 

Londra, 15 (Radyo) - in 
glltere, Akdenlı pakta menoo 
babı olurken, Akdeols'dekl Jo. 
glllz donınmııını tıhdJd ede· 
cek her ıarld muahedeleri red· 
dedeceğlnl açıkça beyan etmletlr. 

· Çar, Kıterfn Mlh,elo•aı ile 
11de Alekııodr NlkolıyeTlç'ln 

değil, fakat bGtGn Roıyı'ların 
lmpıratoronoo eTlendlğlnl ıo· 

retl mıhıaeadı tekrarlattı. 
Bıe pıp11: 

;Allah'ıü bıdlml hıımethi 
imparator Alekeandr, Allıh'ın 

kula 11aletltl prenaeı Kıteria 

Mlhaelovnı 'yı kendlılne znce 
edin mittir. ,, 

Ctımletlnl aç defa t~kracr etİl. 
Meraılmln ıooondı, iptidai ki· 
Jlıe oıula n Adeti Qzere bıı 

pıp111, nlk&bhlara birbirlerini 

kocıklıuııl1rını ıöyledl. 

Kuc•klaeırlarken, Katyı ılay · 

la bir eda ile: 
- Oldu artık, dedi. Şimdi 

btraz bahçeye çıkahm da, havı 
ılılım. Çdnkft ... Tcıua kokuları 
baıımı ıgrauı! 

- • 
Komünistler ~,ransa'nın Yeni iktidar Mevkiinde Ssı 

dalya Almıyacak.larını Bileirdiler, Teklifi Reddettile 
--~---~------.-_ .... .....-.................. - .......... .....-...--,_,.~__. ··' 

Pariı, 15 (Radyo) Ka· edeceğini de temin eylemlıtlr. halli cihanı mGıtıkbel bir h .. 
mon yıldönQmft olmak mGnı· Borçlar meı'eleılndekl ıulte · ten kortaracaktar. Taabbtıdtl 
sebetlle önGmdzdekl pezar gü· fehhamden de bahıedenk bu- ve verilen imzaları kat1f 1 

na komQnlılltr yapacakları te· nun dı maıterek me11i ve hile· · rette rJayet edllmellcUr. 
ı:ahflrıtı diğ«>r sol cenah par· nftnlyetle halledilmesi Jazımgel · ÔnilmGzdekl me11I 11b11ııı1 

tilerini ne letlrake dnet et· dlğlnl ıöylemlı n notkooo uğrıyıcıgımız milekülAtı tıll 
mlolerdlr. Radlbller bugün eöyle bltlrmfıtlr. yorum. Bu mOtkOIAt, brı;O 
kongreleri olduğu bahaaeell• Borçlar ve lkta11dl r.ebhe her de•let kablneılnlo bııt•' 
bu daveti kabul etmemlolerdlr meı'elbılnln umumi snrette dadır. 

7 hazirandı halk cephesini -----------------
teıktl eden partiler tarafından Avam kamarasında müzakereler 
ıon intihabat uferl oeref ine 
bir nGmıyle yapalacaktır. 

Parle, 15 (Radyo) - KomG· 
nlıl partisi, halkçılar cepbealnln 
kabineye iştirak için yaph~ı 

teklifi reddetmlttlr. 
Komaalet pırtlıl genel ıek· 

releri, gönderdiği red mekto· 
bunda; komftnlıtlerln verdiği 

kararıu, manbaelren içtimai ve 

iktisadi vaziyetin düzelmesi ve 
ıQlho temin kay~111ndan mftl· 

hem oldo~uno ve tCer kabineye 
glrerae ı"ğ cenah Ozerlnde fena 
te1lr yapacağını bildirmekte ve 

kabine haricinde kalarak soı · 

yallıtlere hıllaaoe ma11berette 
bulo·nmığı daha faydah ve iyi 
gördClklerlnl llhe etmektedir. 

Parla, 15 (Rayo) - M. Blum 
dan akoım davetli olduğu 

"Amerikan kolGb... te lrad et· 
dğl notukt~ eunları ıöyle· 

mletlr: 
- Henilz resmi bir ııfatı 

haiz değilim, borada 11dece 
kendi kın11t ve f lklrlerlml 
ıöyllyeceğlm. Sise diyebilirim ki 
bir de•letln harici ılyıeetl, 

fırkaların değiomealle değleemez. 

Bo değlılkllklr ıadece dahth 
ılyııete mae11lr olar. Berkeıle, 

her mllleıle iyi manıeebet teala 
etmek lıtlyoroz. 

Ayol zamandı ıolha, prClz· 
lerJnden kortarmık leteyoruz. 

Saib, cihanın bugün en ziyade 
muhtaç olduğu blreeydlr. 

Da!ılli ılyıaetln daha 11ğlım 
ve mootazım olm111ı )Azamdır. 

Çdnka harici ılyaıet ancak 
dahili ılyııete latloıd eder. 

93 nyı 48 hidlse n 'flk· 
ıları tekerrftr etmlyecektlr. 

Hakumet elmdiye kadar hiç· 
bir rejimden intikam ılma~ı 

daıanmemiıtlr. Bunan için bu· 
gao de böyle bir ihtimal meT· 
zoabahı olamaz. 

M. Leon Blom bandın sonra 
Franıız·Amerlkao doıtloğondıo 

\ 
n tarihteki mtıoterek me11lden 
baııaetmlt n bonon devam ede· 

• • • 
imparator hanedanının Te 

mutlaklyel taraftarlarıaın o kı· 
dar korktnklırı bu badlıe, ol· 

bıyet Tukoı gelmlo fakat ıaray 
hıyıtandı serrece bir deAlıtkllk 
boıule getlrmemlıtl. 

NlkAh g0n4ndn akıımı, im· 
pıralor mutadı nçhlle general 
PotıpoT'a kabul etti. 

Kıterln de imparatorun ya· 
nanda ldl. 

imparator, ıeTdlğl kadınlı 
biran e.el blrleımek için haki· 
kıten acele etmlıtl. Saray aıolll 

mucibince matem mftddetl bit· 
meden Katya'ya imparatoriçe 
Qn98nını nremezdl. 80 matem 
maddeli de bir ıene idil 

Her ihtimale kare•, general 
PıtıpOT'ı bir ferman dikte et· 
mit fe Katerln'le çocukları için 

Ingiltere, Habeşistan'ı, 
Eskisi Gibi Tanıyor 

-Necaşi, Askeri işlere Karışmama~ 
Şartile Kudüs'e Gitmiştir. 

Loodra, 15 (Radyo) - A· 
vam kamarasında M. Bald•ln 
ve M. Eden namına dahiliye 
bıkana ~lr Con Slmon bHı 

ıuıllere cevap vermiştir. Fley· 
çer : 

- Ioglltere hGkılmetl Labe· 
tlıtan'JD lıtlklAllnl mGdaf11yı 

vaadetmlı midir? Necael'yl de 
hllA Bıbeşlıtıo imparatora tı· 

nımakta mıyız ? 
Suallnl ıormuetor. 

Slr Coa Slmon'on verdiği 

cevap ondur : 
- Vaziyette hasıl olan tek 

değlolkllk Bıbeelıtın'ın mablm 
bir kısmınao ltalyan aakerl 

logall altını dtıemesldlr . 
leçl partlıloden M. Bınder· 

ıon dı Necıel'nln Ingtltere n 
Franaadı murahh11 ve mftmes· 
ıll buloodarmık hakkı olup 
olmadığını ıormootor. 

Con Slmon: 
- Franıa ve Inglltere'olo 

bu hoıoıta mllnferld karar ver· 

meılne hiçbir ıebep yoktur. 
Cevabını nrmletlr. 

- Necıel hıl'edllmle midir? 
- Bayar, hıl'edllmemlıtlr. 

Bildiğimiz gibi Babeelıtın'dan 

ıyrılmıotar. Fakat harici faali· 
yet hakkını muhafıza etmek
tedir. 

Diğer takrir 11hlplerl Fran
sa 'dan Babeo meı'eleıtnde bir 
yırdım temin edilip edilmedi· 
ğlnl ıormuelar n dahiliye ba · 
krnı Slr Con Slmon da : 

- Bayır, bu huıuııa mılu· 

mıtım yoktur. Yalnız Necııl 

kendi anueo ile Flllstln'e git· 
ml~tlr. Bu da aakeri meı'elele· 

bu izdivacın bıheettlğl biltOn 
bokokon lemin edildiğini bil· 
dlrmletlr. 

Patapov'on ıaadetlue nihayet 
yoktu! 

iri Te oldukça yontolmamıe 
adım, her geçen gftn'le Kate· 

rln'e bir derece daha fazla 
merbutiyet pndı etmlotl. Bo· 
non için, meıaslm hllAfını, 

Katya'yı tebrik ceaaretlnde ha· 
lundu. 

imparator Alekıındr: 

- Heroeyden evel Ruıyı'yı 
tebrik el; çClokG bu bdyQk 
memlekete en ılyade llylk ol 
du~o imparatoriçeyi vermlo olu 
yorum! 

Dedi 

Yeni imparatoriçe 
Kııhk ıarıyda yeniden Tft· 

re karışmamak oartlle olmoıt01 

- Necaılnln Inglllerede l~ 
met edip etmlyeceğl ıuallt 
Coo Slmnn: 

- Bunu baeka bir gan ted~ 
edebiliriz. Cenbını nrmtıtlt• 

Ioçl partlıloden Mlı Rot1bo• 
- Zecri tedbirler de•" 

edecek midir? 
Slr Con Slmon: 

- Zecri tedbirler denlD "' 
mektedla. Tik kararı veren ddf 
letler de zecri tedbirlere de••ıf 
etmektedirler. Zecrt ıenblrltı~ 
kaldırmak hakkı Ceoevre'nladft 

Liberallerden Mander: 

- Uluslar soeyeteıl Itılyı'f' 
karo• bir ıblokı tıaanor edl· 
yor mu? .. 

Slr Coa Slmon: 
- Ne konıeyde, 11e de oll' 

eeklsler komlteılnde böyle bll 
mea'ele ve tedbir daoaaaho"' 

mittir. 
Cenbını nrmletlr. 

Londra, 15 (Radyo ) - ~t · 
Baldvln, Imparıtorluk komlfe' 
ılnln bir hey'etlnl kabul ed"' 
cektlr. Bu hey'et, maada ıtull' 
dıkl arazilerin htlkballne ıl' 
bir rapor le

0

vdl · edecektir, 

Viyana'da 
• 

Hiçbir hadise 
Olmamıştır ••• 

' Viyana, 15 (Radyo)- K•bl· 
nede yapılın tıdllAuıa ıon'' 
Vlyına'da hiçbir hıdlıe obo•· 
mııtır, eakun muhafıza edll· 
mlollr. Graç'dr he Hıymverbltı1 

ntımaylı yapmak lıtemlolefı 
polis cfağılmııtar. 

code getlrllmlı olan Kıterıa•tll 
od1111, imparator Aleksındr'ısJ 
le odaalle bhlıtk n bir k•l" 
ile mGn11ebetll idi. Arad•' 
ıeneler geçmlı n iki çoeo~ 
dGnyayı gelmle olmaeını r•'' 
men Alekaaodr'lı Katyı, ti~ 
günler kadar bhblrelrlne met· 
bot idiler, yeni nlenmlı l~ 
genç gibi idiler. 

1881 Seneıl Mırtanın blrlac:1 

gGoQ imparator K.ıtya'yı bir 
haber getirdi. 

imparator, kendlıl taralınd•' 
dikte edllmft ve Katerıa•ıo 
ellle y111ılmıı ve huıuıt bir ki' 
aadı 11klıomı1, mncodlyedJI ' 

den kendilerinden bııka hiçbir 
klmıenln haberi olmıyın . .ki' 
nana eaaılye temaı etmlıtl. K.•1' 
ya'ya: 

- Sonıı Var _. 
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ı;''"""'"'"''"''''""'"''""'"''''""'"'''''"''""""" ............................ 111 1 ........._ nıir komutanhğı sat. al. komisyonu ilanları 
Mı. M,, Sı. Al. Komlıyonandıa : 

Mlkdarı 

Klloıu 

2220 
7400 
9620 
2960 
2400 

324 

(,inat 
Kıbık 

Pıtllcan 

Teze f11ulyı 
Bamya 
Domateı 

T11e biber 
l - Foçı mınt•k111 kıt'atınıu yakarada clnı n mlkdırlırı 

yuıh altı kalem ıebse ihtiyacı ıçık ekılltme ıoretlle 

mftnıkaıaya koamuıtur. 

2 - lhaleıl 25 Mıy11 986 p11arteıl gGaG Hat onbeı buçukta 
1ımlr'de kıtlıdı mGıtıhkem mnld 11tın ılmı komlııyo· 
nanda yıpılıcaktır. 

3 Bepalnln tahmin edlleo mecmu tutarı (1447) Un (60) 
koruıtar. 

4: Teminatı maYakkıte akçeal (108) lira (60) kuroıtur. 
S Şartnameıl hergtln komleyonda garaleblllr. 
fJ lıteklller ticaret od11ındı kayıtlı olduklarına dair •eılka 

gôetermek mecbarlyetlndıdlrler. 
7 Ekılltmeye lttlrak edenler 2490 uyıh kanonun iki n 

GçGncG maddelerinde ye eırtnımeılade yazıla nılkılırı 

•e teminatı muYakkıteleılle birlikte lbıltı ıaatlnden eni 
komlıyondı hez11 balanmılırı. 7 11 16 21 (1157) 

Met. M•. Sat. Al. Komlıyonuadın: 
Mlkdarı 

Klloıu 

2520 
8400 

10920 
3360 
2640 

324 

Claıl 

Kabak 
Pıthcıo 

THe f11alyı 
Bamya 
Oomıtea 

Taze bGber 
l - Mıt. M•. Seferlhl11r mıntıkaıı kıtaatanın ynkarıdı claı 

•e mlkdırları 711ıh alta kalem 1ebıe ihtiyacı ıçık ekılhme ıu· 
feUle mClnıkaHya koDmDflDf. 

2 - lhıleıl 25 Ma711 936 p11arteıl gantı 111t onbeıte iz. 
IOlrde kıılıda Mat. M•. ııtıo alma komlıyonaadı yıpılıcaktır. 

3 Hepılnln tahmin edilen mecmu tatarı 1638 liradır. 
4. Teminat munkkaıe ıkçeıl 122 Ura 85 karaıtur. 
5 Şartnımeıl her gtln komlıyoadı gôrtlleblltr. 
6 lıteklllerlo ticaret od111ndı kayıtlı olduklarını dair Ye· 

•lkı g611termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekllltmeye lıtlrak edecekler 2490 uyıh kınanan lkl 

•e GçGncQ mıddelnlnde n tartoımeılnde y11ıla •eılkıları Ye 
te111taıt maHkkııelerlle birlikte ihale ... tinden enel komlı· 
Yondı h11ır bulunmaları. 7 11 16 21 (1158) 

Mıt. M.,, Sat. Al. Komlıyonoadan: 
Mlkdıra 

Klloıu 

5805 
20070 
24790 
7380 

10176 
1024 

Cln1l 
Kabak 
Pıthcaa 

T11e fııalyı 

Bamya 
Domıteı 

Tue haber 
1- Mıt. MT. kıtaatınm yakarıda clnı n mlkdarları yasılı 

•lta kalem eebse ihtiyacı açık ekllltme ıaretlyle mGnıkaıayı 
konmuıtur. 

2 - lhıleıl 25 mayıı 936 puarteel gGnG Hal onıhıdı Is· 
IQlrde kıeladı Mıt. M•. ntın ılmı komtıyonondı yapılacaktır. 

3- Hepılnln tahmin edtlea mecmu tutarı 3597 lira 47 
lturaetur. 

4 Teminat muHkkıte akçeıl 270 liradır. 

S ~artaımeıl her gtla komlıyonda g6rDleblllr. 
6 - lıteklll"r ticaret odaeındı kayıtlı olduklarını dılr nıt· 

ltı gôltermek mecborlyetlodedlrler. 
7 - Ekılltmeye lıtlrık edecekler 2490 ııyıh kıoanuu iki 

•e Gçlloctl maddelerinde n ıartaemeılnde y11alı nılkaları •e 
et111lnat muHkkıtelerlle blrllkte ihale nıtlndeo enel komh 
Yooda hazır bulunmaları. 7 ll 16 21 (1156) 

lzmir harici askeri kıtaatl ilanları 
Baranı Tamen ntıa almı komisyona relıllgtodeo: 

Cı1111 Mıhılll Miktarı MuYakkat Umum MCloıka - Tarih gfto 

Kilo 
l111 BarnaH 48000 

Un Gaziemir 120000 
lin Ödemle 24000 
Un Sôke 36000 

teminat tahmin H tekit n 11111 

450 

1125 
225 
338 

tatarı 

6000 

15000 
!lOOO 
4500 

Kapalı 21,5,36 per· 10 
ıembe 

« .. .. 11 

" .. " 15 
2~,5,36 CO· 10 

mı. 

lio Tire 100000 938 12500 .K.ıpılı " " .. 11 
lio Aydın 120000 1125 15000 Kapılı .. " " 15 

1 Tftmen birliklerinin dörder aylık an ihtiyaçları hlHlı· 
rındı gôıterilen teklllerde mtınık11ılara yapılacaktır· 

2 Umum tahmin tutarlırlle mu'lkket teminat miktarları 

hlsalarındı y111hdar. 
3 Şartnameleri hergCln komleyondı gôrGleblllr . 
4 Jıte)dllerfn 2(90 11yılı kaDDDOD 2 'le 3 CCl mıddelerlode 

yHılı •eelkılırlı teminatı movakkate mıkbos •eyı ban· 
kı mektoplarlle maıyyen nktlnde n kapalı zarflı 1•· 
pılacıldır için tayin olanın · vaktinden blr nıt enel 
ıekllf mektnplırıoı Barnnıdıkt Aıkerl 18hD alma ko· 
mlt7o•aoı nrmelerl. 7 l ~ l 6 20 1160 

Burnn• Tümen HlıD almı komleyon relellAinden: 
Cloel Mahalli Miktarı Movık· Umum tah Mftnıka İbıle I• 

kat ttmloıt mln tutarı H oekll gGoti rlbl 
Kilo Lfra Ltra Hal 

Sığar eti Gaziemir 71000 800 10650 Kıpalı 27 ,5,~ 6 
çareamba lô 

" " Borana 25500 287 3825 Açık " .. 10 
Sadeyagı Temen 38900 2520 33065 Kıpıh 28,5,36 

blrllk.lerl. perıembe 15 
l - TGmen birliklerinin ihtiyacı olup miktarları yakarıda 

yazılı ıığır eti ile 11deyığı hl11larındı gô11tertlen ıekll · 

lerde mClnab11y• konolmueıor. 
2 Umum tahmin latarlarlle muvakkat teminat miktarları 

hizalarında yazıhdır. 

3 Şartnameleri hergdo komlııyoodı görilleblllr. 
" lıteklllerlo 2490 11yılı kanonun 2 •e 3 anca maddele· 

rinde JHılı •nlkılırla temloıh munkkıte mıkboz Te· 

yı bınkı mektoplarlle muayyen vaktinde •e kıpah zarf 
oıullle yıpılacaklır lçf o de teklif . m~ktoplıruun nktlo· 
den bir eaıt e"el Barnın'dıkl 11keri ıaıın ılma ko· 
mlıyoouna nrmeled. 12 16 20 24 1199 

Barona TOm. 11t. al. komlıyoo relıllğlnden: 
l - Ôdemlı'ıekl kıt'ının 16,800 kUo ıığır eti açık ekelltmeye 

konolmuıtar. 

2 Maıııkaıuı 23 ·5· 936 cumarte-ıl gGnO ıaat 11 de ya· 
pılacaktır. 

3 Umum tıbmln tutarı 2520 lira olup muHkkat teminatı 
198 llrıdar, 

4 Şırtnameel hergtıo komlıyondı görtıleblllr. 

5 lıteklllerln 2490 11yıh kanunun 2. 3 Cloctı maddeltrlnde 
y11ılı nılkılırla teminata movakkıte mıkbuı nyı 

banka mektoplırUe muayyen vaktinde Baraua'dıkl 

ııkeri ıatın ılmı komlıyooanı gelmeleri. 
11 7 12 16 20 1159 

Istaobul Gedikpaşa jandarma sa
tın alma komisyonundan: 

Jandarma dikim etinde yıpılıcak faolli •e çorap için kolla· 
nılmık Gıere betblo kilo ydo fanllA ve alta bin kilo yGo çorap 
ipliği ile d6rt blo beuaz kilo pamuk çorap ipliği kapıla ıarf 
elulltmeılne kol'mue n ekılltm11ola l 9.mayıı,936 gftnlemeç eılı 

gGnG ıaat 15 ıe yapılmııı mukarrer bolonmoıtur. Bunların la· 
11rlıoan bedellerlle ilk g«heomelerl ııığıdı yazılıdır. Hepsinin 
bir lıtekllye lbaleıl cıls olduğu gibi fıollA n çonp yGn iplik· 

lerlnlo bir n pamuk çorap ipliğinin bir istekliye lbıleıl dıbl 

caizdir. Ekelltme Gedlkpıeadı jandarma dikim e'VI bln11ı için· 
deki komlıyonamuıdı yapıl11cıkıar. Şırt kAğıdı onıltı kuroı be· 
del makıbutade komiıyoodan hergGn ılınıblllr. hteldllerhı llll· 
yeceklerl kaleme ıh ilk giheome mal eandağı makboıuno veya 
muteber bankı kefalet meltubunu Ye artırma n ekelltme kano· 
nondı ve ıarl kladındı yazılı ıılr belgelerlle hnl teklif mek· 
toblırıoı ekılltme ıaatiodeo blr 111t enelfoe kadar komlıyondı 
bulunmıları. 

ilk gthenme 
Lira k. 
900 00 

Tınrlaoan bedel 
Lira k. 

12000 00 

Alınacak mık.tar 

Kilo gr. 
öOOO 00 fıntlA yon ip· 

llğl. 

990 00 13000 00 6000 00 çorap ylln ip· 
lfğl. 

421 88 

2311 88 

56?.5 00 

30825 00 

4500 00 çorap pamuk 

3 8 12 16 
ipliği. 

2284-1104 

lzmir Vakıflar DirektörlOğünden: 
Senll~I Vakfı MHklt 

all P•t• 
No. 

68 180 tersi oğla 

72 
100 
144 
375 
500 
120 
145 
160 

96 
60 

130 
84 
48 
48 
76 
69 
42 

144 
48 
36 

150 
60 

150 
72 

180 

ıım•h meıçlt 

hlıır 

" 
" 

11lepcl 
yeni mazbnt 
pa11ryerl 
boıtaol Hde 

" .. 
il il 

genç oımao 
romkoı 

11rı hafız 

aronaı oğlu 

plyıle oğla 

ıımah meeçlt 199 
çıngarı ç. 25 
hl11r meyd1Dı 32 
1 inci belediye 11 
aımalı meıçlt 160 
menıll ıob~ı 13 
tallı çeıme 58 
kemer cıdd~ıı 14 

" il 30 
re•nık 11. 60 
tllkllllı; 162 
oıoayol çıkması 86 
medlne yokuıo 4 
haetaoe dıddt'ıl 78 
cedit 182 

·' 
11 morahıoe 67 

kırım meıçldl tıbalı; ıhmet 

ba•çı meeçld lklçeımellk 

nlkbohı emir ıbmet 
" nlsmlye 

merdivenli mcdreıe Hcılar kolGbft 
rGfaf dergAhı camgöz 
blnr hıftınl 

il 

il 

bltpııarı 

birinci belediye 

3 
318 

21 
9 

44 
22 

2 
30 
14:, 12 

Ctoıl 

dakkao 

" 
il 

ima 
eT 

ev 
dOkUu 

" 
e• 
dftldlilo 

e• 
e• 
dftkkAo 

ev 
odı 

kulGp 
oda 
ev 
dGkkao 

Yakarıda mnkl .,,, aomır1ları yazılı akaratın mayıı 11ononı 
kadar olıo lcerları on gGo mftddtıtle açık artarmıyı çıkarılma~· 
tır. lhıleıl 25,5,936 pa11rteıl gGntl Hat onbeıtedlr, Ietekll olan· 
lar ff'raltl ıolamık tızere herg'1n nrldat memurluğuna n ibs 
leıl için de o gGn ve o ıaatlı E'fktf mDdftrlt>~ftnde toplıoacık 
komlıyoaa lDGHcaatları llAD olunur. 16 20 25 ı 255 

Sayfa 7 111111111111 . . ............................................................ . 
Taşra Bakkal ve EsnafJarıoııı -
Nazarı Dikkatine 

İzmir şekerciler çarşıeıoda 20 nomoradakt f maldıbaot'ml Iz. 
mir Eıld Bitpazarı Suluhan clnrında l numaraya nakieltl· 
ğlmden ııyıo mftıterllerimlo ılparltlerlnl yeni adresime ver· 
melerlnl saygılarımla bildiririm. 

Güzel lzmir bish·ıiııit fabrikası sahibi lsıanbullu 

lsmail Hakkı 

lzmir belediyesinden: 
1 - Beledi yenin ıokak ten· 

vlratı ıımlratı için bıı katip 
llktekl keeif ve ~artnamf\ veç 
hile bık.ar tel, lzölltör k.öee 
beoddeo here, plp, 11fılyı, lıö· 

latör demiri n sair ıhoacıktır. 
Hepıloln bedeli muhamaıeol 

bin ıeklz lira elli karoetur. 
lodrak için yeımlo ıltı Ural.it 
muHkkat teminat makbuzu 
nyı bıoka teminat mektubu 
ile ııôyleoen gDo ve nıtte en· 
cQmene gellolr. 22 5 936 cumı 
gQnft 11at on ıltadı açık ek 
elltme ile ihale edilecektir. 

2 - Yeni yıpılıcak eltıktılk 
teeleata için bıt kAtlpllktekl 
oartoıme veçblle demir potrel, 
deaılr bere, bılur tel, lzc'UAtör, 
tel ve ıalre ılınacıkıır. Hepsi 
nlo bedeli muhammeol sekl:t 
yüı otuz iki lira eekııen dokuz 
kuroetur. 22 5 936 cuma glloQ 
saat on altıda açık ekılltme ile 
ihale edilecektir. İotlrak için 
altmıı Qç liralık muvakkat te· 
mlnat makbuzu nyı bankı 
teminat mektubu ile söyleoen 
gün ve 111tte enctlmeoe gell· 
olr. 

3 - İki yGz kırk llra he· 
deli muhımmeole bıt ıelueter· 

ltktekl keşif ve eartname veç 
bUe yaağlı boya, mloyo •e alçı 

ıhoacaktır. Açık ekslltme ile 
ihıleel 22·5·936 cuma gano 
ıaet on altıda yapılıcıktar. 

lıtlrık için on ıeklı llrahk 
muvakkat teminat makbuzu 
nya bınka teminat mektubu 
ile eöyl~uea gGo n ıattle en· 
cQmene geUnlr. 1166 

7 12 16 20 
1 - Senlik ldraııı yftz elll 

bir lira bedeli muhammeoll 
lsmetpışı bulvarına açılan yeni 
yolda 22 sayılı deponun bir 
eeoelfk klraııı baekAtlpllktekl 
tartnıme teçhile 2 ·6· 936 &1lı 

gftoO ıaat on1ltıdı açık artırma 

:ile lbıle edtlecekttr. İotirık lçloj 
on lkl llrıhk moHkkat teminat 
mıkbozn ile 16.,Jenen gQn ve 
eaıtle enc:Gmene gelinir. 

2 - Senelik klraıııı lklyftz 
elli beı lira bedeli muhammenlt 
Elhamra slnrmaeı arkaeındakl 

42 Hyılı garajın bir sene.ilk 
klr111 bıekttlpllktekl ıartnıme 

nçblle :t ·6· 936 Bala gOoO 
eaıt on altıda açık arhrma ile 
ihale edilecektir. loılrak için 
.vlrmt liralık monkkat teminat 
makbuza ile söylenen gGo ve 
saatte encftmene gelfnlr. 

1257 16 20 23 27 

Kitaplarınıza Zarif 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 

isterseniz 

Ali Rıza~ 
Mücellithanesi ne 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34, 

Akhlear Saib Hukuk Ha· 
klmllğlndeo : 

Akhlearda mukaddema yefat 
eden f!U yolcu Bacı Ha anın 

terekesine mahkemece vazıyet 

ve septl defter edilmekte oldu· 

~ondan kanonu medeninin 553, 
560. sa 1 ve 562 inci madde· 

it.tine tevfikan tarihi il Andan 
hlbuen bir ay zarfında mQle· 

veffıoın borçlu ve alacaklılara· 
nıo mahkemeye müracaatla ha· 

kukf vaz'lyetleriol teeblt ettir· 
melerl, aksi takdirde kanun 

mtzkıirun 569 onca maddesi 
hilkmD.aOo tatbik olanacağı 

HAn olunur. l 24 9 
~ .................... . 

Çtne Sulh Hukuk Mahke· 
meılodeo : 

Çlnede tOccerdan mfttcvefla 
ıatlt bao Moetofanın Sıılh mah· 
kemece vadyet edilen terekeel 
müte.,ef fanan nlacok borçları 

biitQn vecalblle karısı Cemile 
ıarofandan kabul edilmek(,, 

mezbureye devr ve teslim edil· 
dlğfnden evvelce terekesine 
mıkemece vaz'iyet edildiğinden 
bahisle vaki lifim üzer ne mft· 
tevef fada alacaklı v lu 

olup mftracaat ede 
doğrudan doğruya 

nıo karısı Cemli .. 
t>lmelerl IOzamu ..1BDlR. 
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~ı~r~;:~~~;s~::ı~ı = Alişehir Baıiliası ~ 
ERVICE MARITIM ROUMAIN 1 z M 1 R--.-..ş TJ B E s 1 

610RESTES,. vapuru 13 ma = .... 
yıeıa gelip 8URGAS, VARNA = 

--
ve KÔS1ENCE limanına hare· -
ket edecektir. = 

0 ULYSSES" vapuru 18 ma -
ytsta gelip 23 mayısta ANVERS = 
H01TEROAM, AMSTERDAM = 
ve Bamburg Umanları için yük -
alacaktır. -

ikinci Kordon Borsa Civarındaki Kendi Binasında .. 
TELEFON: 2383 -----·--- ·-llerlürlü (Huukn ve Komisyon) l\luanıelclcr·i Ynpılır. = 

Vadesizlere % 4 -

Mevduat Saı·tları: A!h oy \'Udt:liy~ % 5 -
' Bır sene \'adeh ie % 6 faiz v••rilir. = 

Zahire, ftztlm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır . M11Uıu geldJ = "0RESTES,. vapuru 31 ma 
yıBta gelip 6 lıozlrımda AN - ~inde eablplerlne eo müeald !Jerıltle avans •erilir. _ ------------------------

•il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111 !1111111111111111• 1'1'111 1 ç k i A l 
1 
p Sa 1 a n ı a r a ı 111, VERS, ROTTERDAl\1, AMS· 

TERDAM ve HAMBUG liman 

ları için yiik alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEIN 
1•GOTLANO,, molörii l 2 

mıyıeta beklenmekte olup yü 

küoQ tahliyeden ıonra ROT· 
TERDA&I, HAMHURG, BRE· 
men (Doğru) COPENBAGE, 
UANTZIG.~OTENBURG,OS 

1~0 ve ISKANDINAVYA ll 
manlırı için yük alacıktır. 

... VIKINGLAND" motöru 28 
mayısta beklenmekte olup ROT· 
Tt.ROAM, BAMBURG, BRE· 
MEN (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 
ve ISKANDIN AVYA limanları 
için ynk ılacaktar· 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
0PELEŞ11 vıporo f4 mayıs· 

ra gelip ayni gOn MALTA, 
M ARSIL YA ve BARSELONE 
Hmanlarını hareket cdtcekılr. 

Yolcu ve yok kabul eder. 

llAndıkl hareket ıarlblerUe 
navlunlarda ki değişik ilklerden 

aceatı meı'allyet kabul etmez. 
Fazla ıafelltt için lktnd 

K.oıdon'dı 1'ıbmll n Tıhllye 
blnHı arkaaıoda Fratelll Sperco 

vapur acentahğına mftracııt 
edllmeıl rica olunur. 

Teltı. 2004 • 2005 · 2663 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
DEUTSCBE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
cADANA" vapuru elyevm Jl. 

manımızda olup, Aovere, Rot 

terdıw, Jlamburg ve Bremen 
Olrekt için yok alacaktır. 

"BERAKLEA., vapuru 25 
mayıstı bekleniyor. 30 mıyıea 

kadar Aovere, Rotterdam, Bam· 
burg ve Bremen Direkt için 
yak ılıcaktır. 

11SAMOS,. '8poro S had· 
randa bekleniyor 13 hazirana 
kadar Anvers, Rotterdam, Ham· 
borg ve Bremen limanları için 
yak alacakhr. 

TBE ExPORT STEAl\ISBlP 
CORPORATİON NEVtORK 

.. ExPRESS" vaporo 24 ma· 
yısa doğru bekleniyor, Nev· 
york için yftk alacaktır. 

S.A. ROYALE HONGROISE DE 

NAVIGATJON DANUBtE NE 

& MARITIME · BUDAPEST 
.. SZEGEO., motörft 27 ma 

yı11 doğrn bekleniyor. Helgrad 
Novlea<t, Budapeıt, Bratlslava, 
Viyana ve Ltnz için yok ala 
cıktır. 

SERViCE MARlTlME ROUMAIN 
BUCA REST 

"DUROSTOR,. vspuıo 10 
haziranda bekleniyor. KOeteoce, 
Sollna, Galatz ve Galıtz ak 
t.rmaeı o .. ıgred, Bodıpett, Bra 
ıhlave, Vtyaoı için yO .. kabul 
edr.cektlc. 

DEN NORSKE MIDUELHAS 

LINJE (D S. AS. SPAN KE 
LlNJEN) OSLO 

.. BA YARO .. motOrO J 9 ha
ır.lnndı bekt,dlyor. lakeoderlye, 
Hayfa, Dleppe ve Norveç il 
mınlnı lçlo yok kabul ede 
Ctktlr. 

Veporların lalmlerl gelme 

tarihleri ve navlun ıarlfeltrl 

hakkında bir tHhhftde gfrltl· 
""lez. lelefoo No. 200i :ıt008 

Reblaaı. 

. = ~ = Nı-zUll Madrao rakı fabrlkaeı bir ır.ne evvel ıoo elatf'm ~ 

~ 

~ 1 

~;'*~· 
. ./ 

o 11 ıu ıı~j 

İHS~N 
KLiSE.~E MÜHÜR 

ATOLYESI 
BELEDiYE CIVARİ -LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 ~~-:-

Olivier vEŞOrekôsı r ÖKSÜRENLER ' 
Llmltt.d 

Vapur Aceııtası 
CendeU Han, Birinci K.orJoo 

Tel. 244:J 
TBE ELLERMAN LINES LTD 

"0POT011 upuıu 20 mayıa 
Loodra, Hol, ve Anvereten ge 
llp ynk çıkaracaktır. 

11FLı\MINIAN,, V1poru 22 
may111 I..hcrpol ve Snoe,.ıdao 

gtıllp yak çıkaracaktır. 

DEUTSCE:I E l~EV ANTE UNlE 
"liERAKLEı\ 11 vapuru 8 

mayıı Hamborg •e Bremen'dto 

gelip yak çıkıırııcaktır. 
NOT : Vürut ıarlblerJ, va 

porlınn isimleri Ye nnloq ac 
retlerf nlo dr.ğlşlkliklerlnden meı 

ullyet kabul edllmeı. 

Mutlaka (OKAMENTOL) öksürfik 
tekerlerini tecrl\h11 ,.ıliniz .. 

ve Pil.rjer.ı ~•oab'ıo en lleUln 

hir müahil oekeri olduğuna 
uoutmayrnız. Kuvvetli mile• 
bil iatiyenler (Şabab Sıhhat 
Sürgün Haplan)m m1ruf ec· 
zanelerden araeınlar. 

• Çocuk hastalıkları 
mtltehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
llasıalnrınz lıer giin 11 ,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokaArndaki kdiniğitıde kabul 
eder. 'l'efojon 3990 

• Kaza, oablye ve kôylere elvtrf~ll 

Satalık radyo makinesi 
Elektrik ceryansıı, ıklmltl' 

törle çahtır Egrım n dört 

IAmbah bfltfto teferroıh He hu· 
aost yaplmlmış bir radyo ma 
ldneıl aatalıktır. 

MGracHt: Yemiş çarıııı Sa· 

bıhlddln &rıl mıtba11101 D. 6 

- :::;i"!: = Ozerioe teeleatını yf'ntltınlş bu aoreıle içicilere de 11bhf ra ~ = ~ - lu vermek.le bolunmuştur. Vakılle lmılAho Uff gelmem~ · ~ = ıinden mal vertlnılycn Aydıo, Umurla, Karapınar, Reşadlyt', ~ - ~ := Söke, Mlliı, Moğlı, Bodrum gibi yerlere de mal .erilecek· ~ 
§g tir. lekontolar •tağıdıdır. ~ 
- 96, 49 190 koruıluk tltelerde yaıde 20 Iskonto •erlllr ~ = 29, 21 c .. c ıs .. .. ~ 
;§ 72, 38 . c c c 20 c c ~ - ~ E5 22 c c .. 14 .. 6: ~ - ~ ;; 16 « « « 16 « « ~ 

~ Bot tlteler Nııır.1111 leeltml 26 aaoıllltre 3 koruoa alınır ~ = c 6: 15 « 2,5 « c ~ = c (( 10 c 1,75 (( c ~ = ~ s Aydın depomuz ıçılmııtır. Aydın hnallıl bu yerden th· ~ 
:= tlyacıoı temin edebilir. Aydınpalaı karoııında No. 64. ~ 
~ Madrao mağazası ve rakt imalltbıneai ıahibi Si 
il lll il lll lll l lll il lll lll lllll llll lll lll l lll lll lll lllll il Ln tf i llwt llUHIUllll 111111 
•ı1111111m11m1111111111-.. Doktor ..._m1111111111111111111111-= ~ 

; A. Kemal Tonay 1 
§ Baıeriyolog ve bufoşık, salgın hastalıklar mütaha1Suı 5i 
§§ Baamahane ieta11ona bqıllDda.ki dibek 10kak bapndı 30 uyı• jl 
2 h ev ve maayenehaııeainde sabah uat 8 dan akpm uaı 6 a kadar ~ = hııtalannı bbul eder. ~ 
=: Mdracaıt eden hutalua yapılm111 lhımgelen uir tahlil1t ve ~ 
2 mikroekopik muayeneleri ile veremli hutaları yapılmUU1a eevaı g~ E:i := ı11Jen Poomotorakı moayenebaneainde manwıman yıpılır. ~ •t 111 llllll lll Jll l lll llllll 11111111111111111111111111111111111111 Telef on: 4 l 16 1111111111111 

lsmlr 
Sıtıı S. 

Milli EmlAk MüdGrlOğDudeo: 

No. 

22<i 

227 

228 

230 

231 

232 

233 

2:36 
237 

238 

239 

240 

241 
242 

244. 
2:15 

Lira k. 
Karııyaka ıoAukkayu menemen c.5 eıkl No.h R662 560 27 
metre murabbaı bahçe . 

parıdleo kızılçullo c. :ı2 tıj No. la 3035,20 metre 210 
murabbaı tarlı. 

karııyaka alaybey aallh paıı c. 227 eekl 223 taj 280 
No. lı bir odalı ev ar1111. 

bucı aıığt mahalle ftç kuyular c. 15 eıkl No. la 45 
dGkkAn. 

boca ıııgı mıhılle ôzdemlr ı. 18 eıkl ve timdi 60 
14 taj No. h dakk4n. 

boca aıığı ıoahılle ıeltl ı. 25 eakt H ~3 yeni 800 
. •e taj No. Jı beı oda ıofa •e bahçeyi mGttemll ev. 

boca aıığı mahalle nalbant mehmet f. 26eakl 18 600 
tıııj No. lı bhnhane. 

70 ' servili hın yukarı katta 55,3 yeol No. h oda. 

hırdnatçılar kaçak demir hını lçlade 23,2 eakl 60 
No. h dakUnın n11ıf hlHeıl. 

yol bedeetenlode hamım ı. 12 eald 2 tej No. lı 90 
ddkklo. 

yol bedeıteolnde bidayet hını içinde 83,l eıkl 45 400 
taj No. h fevkani odı ve merdiven altı. 

hırdnıtçıl11 kaçak demir hanı içinde 23, 1 eaki 6 
No. lı ufak dokUo yeri. .. " .. 23,14 c 

yol bedeıteolode ıenlll hın içinde yukarı katta 

55,2 eekl ve tıj No. h dok.Un halinde oda. 

5 
190 

bakır bedeıtenlode 39, l kapı No. lı dolap halinde 50 
dok.kin . 

u " 2 eekl n taj No. lı mağaza. 250 
karantina lıkele yukuıooda 115 kıpı 106 tıj No. lı 300 
klhvehane. 

2t6 QçGncQ karatao blrloct ıGleymınlye mahalleıelnln 80 
lelAhıoe ı. 2,4 taj ırea ı. 65 tıj No. alan n. 

Yukarıda yazılı emvılto mtUklyetlerl peıln para •eya Udocl 
tertip tadtye veelkaelle ôdenmek Gzere onbeı gGn mClddetle ır · 

hrmıya konulmuştur. Ibıleel 28,5,36 peroemhe gGntl ıaat 17 
dedir. Alıcılarm l\tUli e'Dl4k mOdftrlyetlne mGrıç11tlım. J ~15 

fzmir Liseleri ve Orta okulları sa· 
tın alma komisyonundan: 

I<.:rkck llaeslnde keşf 1 mucibince yıptmlacık otan hizmetçi 

pnyonunoo 787 lira 97 kuruololt tnın, tabın, a••• \'ePalr in · 

fHh 18,mayıe,9:36 pazırteal gooa aaat 16 da hGkumet bln11ınd• 
kGlUlr dlrektOrlGğlınde toplanacak olan komlıyonda pazarlıklı 

lhaleai yapılacaktır. Motakkat teminatı . 59 lire 10 kurattor. 

24:90 Myıh kanun gereylnce ehliyeti olınların belgelerlle temi· 

Dat mektubu •eyabut nsao makbuslarlle tayin olanan gClo •e 
11atlnde komlıyonı gelmeleri n yapılıcık lılerln yerlerini, .keılf 

n ıarllarını gGrmek bere de bergGn Erkek llıe1lne mlncaııh'' 


