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~enliklerde11 bir görü11üş .. 

Sele vardır: Ren ve Habeşistan! 

Bütün Devletlerin l\'lüşterek Cephesi 
Istikb!llin Takviyesi Arzusudur. 

- ---------
lngiltere, Zecri Tedbirlerde öıı Ayak Olmıyacaktır. 
Paris'te Konsey 'foplantısından Evvel Bir Fikir An-

laşması l"'emini için Bazı 'I'emaslar \1 apılmaktadır. 
Parts 19 (Radyo) - Gaoün 

balcım olın kao11ıi, Ltlyük 

de•le&Serln 16 hezlran uluslu 
•oıyeteel konıeylnln lçtlmaıodao 

hel aulaımıları IQıomudor. 

Y eell maaa Qıerlnde hı len 
iki mGblm mee'ele Hrdır. 81 

rlnclıl Ren meı'eleal dlğt!rl de 

llabeı dnaıulır. Bıı iki meı0ele 
etrafıntlı karır nrtlmezdeo e•el 

laıarlClye bekaalerı noktıl nazar 
hllAta temin için ç.lıemalıdırlırr. 

loglllz h1rlclyeat bo esası 
~•bol rtmlı gGrBnmekıı dtr. 
8rakeel ile Loodra areııında 
bııı f lklr mDdavdeel yepıl · 
llıaktadır . .Fakat Almanya bü 

IL11meıl cevabını vermezden evel 

iten meı'eleılnde hiçbir eHe 

fiıerlode it gôrCllemez. 

Bıbee dnııına gellnc,.; bu 

datı etrafında birçok bidls ler 

~., metı'elelu daha çıkmıo bu· 

iM. Mudaryaga 

lunmaktıdır. Bunlardan blriııl 

zecri tedbirler, diğeri de Uloı · 

lu aoıyetcainln 11lahıdır. 

Bogüo Franıa'da bu mea'ele 

lngiliz konsolosunun çantası çahndı 

ltalyan'lar Bir lngiliz Za
bitini Tevkif Ettiler. 

---------------------lnı para tor Çarşamba Gono Kudos-
ten Avrnpa'ya Hareket Ediyor. 

Londra, 19 ( A.A ) - Ku 

dQa'ı"n haber verlldt~lae göre 

lanparator çareımba veya per 

~IDbe gOnO A vropaya h1reket 

edecektir. 

Geçenlerde borada Necael 

için ıaıın ılının e• ~imdi ıa 
llıamlle baıırlınmıe bulunmak 

••dır. Bu b11rrhğı Habee im 

P•ratorlerı ealtleıloden ol~n 
Prenıt.1 Yoj11lm idare etmletlr. 

Ctbotl, 19 (A A) - Bura· 
deki 1 ogtllı konıoloıluğuna ge· 

tlrllmekte olan dtplomatlk çanta 

t\dlı Ababa Ctbud treninde kay· 
holmuetur. 

Clbod, 19 (A.A) - Ôğre 
lllldt~lne göre Bıheılııın'dıkl 
lnglltı ıeyyar ballaneıl kOcOk 

tebhl Bonner Olredaaa'dı llalya 

•ık.eri makamları tarafındın teY 

kit olunmuıtuc. Kudoz olduğu 
.. nalın btr köpek tarafındın 
1••rılmıe bulunan Ronner tedavi 

lçi11 Aden'e gitmekte idi. 

Clbutl, 19 (Radyo) - Adli 
Ababa . Ctbotl battı hıklnoda 
lıalyaa'lerlı F raaııdar ırııNu 

Habeş imparatoru 

dakl ihtilaf benlb bılledllmt 

mittir. 

Roma, 19 (Rady'>) - Adla · 

Abıba'dın gelen haberlere göre, 

ora ltalyan makamatı gr.nç Da· 

bee'ltrl etmdlden fıılııt teekl 

lAhna kaydetmeAe baılamııtır. 

Dualardan bir luımına beyaz 

bere, ıılyah gömlek, haki don, 

çor~p ·ye ayakklbı gtydlrllmiı•lr. 

üzerine M. Pol tionkur, M. 
Fland,.n'ln vekili eıfatllr. bir . 
lalı: ım t~r1.Jat1l11 yapmı~rır. Hu 
temaıılar ' ua&ında Jepınya'oın 

ıoeytte morabha11 M. Mıdu 
yaga ile yaptığı temu verdır. 

M. Madaryaga'oın İtıl1• · Hı 
beı meı'eleıh::de rolft net iz n 

mdbimdlr. M. Mader1ıgı'yı 

lepanya•aıa Parti ıefbl M. 
Kerden• dı refakat etmletlr. 

M. Madaryag•, bitaraf dev 

letler murabbastarımn noktıl· 

jnaıulerını M. Pol Bonkur'• 
lzeb etmlıtlr. 

Ceo~vrr, l H (Radyo) -· Gn· 
vıhnala büluimetlolo ulu@lar 

euey .. ıeslndr.a çı kmeıııudan bıh 

ıetmekte<llr. 

Bu barekeıtn iki 8f'bf'bl ot 
duğu ıliylenmrktr.dar: Bu ıe 

bf'plerden birisi 1 k tı&ırlı, dl~eri 

de ılyasldlr. 

1 ktısadi ıebeb nezarao, olnı 

ler ıoııyeteelalo koydu~o zecri 

lt>dblrler, Guntmıla'yı fevki 

lAde bir ıeldlde ızrar etmletlr. 

Slyıaıi ıebebe n11aran da, 

Uluslar ıoayeteıl teıla e11aları 

hllAfına olarak nmumi emniyet 

•e 11ygıyı kaybetmlı bolonmak· 

tadır. Ve ileride de bu teeek 

kCUdf'D ıulh namına bir tımld 

beklemek mQmkan addedilme 

mektedlr. 

-Sonu 4cü sahifede-
--------~---------~ 

Türk - Alman 
Ticari Anlaşması 
Don imzalanmıştır. 

Ankara, 19 ( Ôıel ) - Bir 

milddetteoberl duam etmekte 

olan Tftrk · Alman Ticaret mft 

ıakerelerl muHffakıyetle neti 

celeomle •e • bagOn Barlctye 

Vekaletinde Tnrklye namıBB 

Dıelılerl bakanı vekili ŞOkr6 

Saracoğlo H Almanya namına 

bcıyak Elçl ile Alman murah 

has heyeti relııl tarafından lmıa 

edllmlotlr. 
Yeni muahede 20 Mıylı 

936 dan itibaren mer'fyete gl 

recektlr. Bu muahede ile gGm 

ri1k tarifeelnde bazı tadlllt ya 

pılmıı para tedlyeılede kolay 

Uklar temin olunmuıtor. Mua 

bede 30 NJaan 937 tarihine 

kadar muteber olıcak •e lkl ıaraf 

1rıu edene temdit o1uaıcıkur. 

Büyük Gün Dün lzmir'de Coşkun 
Tezahüratla 'f es'id Edildi 

Binlerce ~ porcu \ 'c Mektepli Genç, 
Atatürk Heykeli Dibinde Ve Alsaıı-

cak Sahasında Bayram Yaptı. 
• 

l'ürk genci ve Türk kazı, Hü} ilk Şef inin yo· 
hında durroadaıı, dinlf>ıımeden yürüyecek. 

19 mayııı bıır,.ket ~üoft, dQn 
C"hrlmlzd~ lıftyük tuahOratla 

kutlulıodı. lzmlr orıa mekıeb 

l"r hlebf'lerl ile lzmlr spor 

kulüblnf meoımbları, büyük 
jlmoaetlk ff'rıllklerl yaptılar, 

Al11ncık 1tıdyomu, jlmoutlk 
şenllklerlol görmek için gelen 

büytik bir kılabıhkla dolruoetu. 
TrlbGnlerle aabıda oo binden 

ilklere iştirak l"lml"sf, şenlik 

lerin bir kat daha parlak ul 
masını temin etmiştir. 

Mıntak.a Spor heyeti Kıo;la av· 

lıl!lrnda toplan @porcu ve izciler, 
Hat 13,30 dı hareket eıml~ler, 

Kışla l\oll ile Birinci kordonu 

takip ederek Cumurlyeı mey
danına girmişler Ye AtıtQrk'tın 

Araıürk'ün h(?) kelı dibinde mu . fazla lnııan nrdı. İzmir ıpor 
h,.ykell etrafında ıoplanmıelar· 

dır. Burada Parti ve mıntak. 

allim Adnarı öyliiyor. . kulftblerlnln de bu seneki şen -Sonıı Sici salıijede -

n 

Sagda parti başkanımız Avni Dogan söylüyor, solda kı: talelıe bed f'n lıarekeılerinde .. ........ ~·~·~· ... ·~·~·~ ......... ~ ................................................................. ~ ............................... ~ ...... ~.~·· 
Italya'nın, Akdeniz'de Yeni Arazi El
de Etmek lstiyeceğinden Korkuluyol" 

·~~-----------~----A kd eniz' de Bir Emniyet Misakı için Fransa, Yugoslav-
ya~ Türkiye Ve Yunan Delegeleri Eden'le Konuştular. 

Londra, 19 (Redyo) - (Nt. 
yoz Kronlkel) gazeleıl, yaz.Jıtı 

ıon bir makalede diyor ki: 
11ltalya'nıo1 Babeelıtın'da te · 

mln eltl~l galibiyetten ıoora 

Akdeniz devletleri kendi em· 

niyetlerini daıtınmf'ğe batla 

mıelardır. Zira her ne kadar 

ha yakınlardı dt-~llPe df', ile · 

rlde ltalyı'nın yeni arazi elde 
edebilmek için teoebbClııatta bu· 

lunacığındaa eodloe ediliyor. 
Bu ıf'bt'ple geçen h•ha Cenev· 
re'de bulunan Lord Eden. 

Fran11, İııpanya, Y uıoıluya, 
Tarklye n Yunaolıtan deleg-ı 

lerlle huıu•i temaıılırda bulan 

muıtor. 

Gerçe bu gôrDımeleıla hı 

klkt mahiyetini teıblt etmek 

mGmkGn değildir, fakat ıôy 
lendlğlae göre, bu btıkdmetler, 

aralarında bir emniyet mleakı 

için teeebbClsalta bolunmoılar· 
dır. Akdedilecek o1ın emniyet 

mlealu, halya hariç olmak 

Oıerc AkdeDlı detlelltrinden 

-herhangi birine bıeka bir de• 

let tarafından taarruz vuku 

buluraa, bu de•letlflr hep bir 

den mut11rrıı aleyblne here 

kete geleceklerdir." 

"Nlyoz Kronik" mıkıleıloe 
devam ederek diyor ki: 

.,Mueeoliol'oln letllA ve ya 

yılmı alya1111 malumdur. Bu 

alyıea, umana gôre tesirini 

göstermektedir. Bununla bera· 

her, Munollol'ntn programı, 

Stıdso yo1o ile Habeşletın'ı 

Libya ile blrleotlrmcktlr. Ba 
programı, belki elmdlllk talik 

eder. L4kln fıraat buldokca 

emeline mu .. f fak olmak lçlo 

Mısırı elde etmek i11lyer.ektlr. 

Alman gazetele'rine göre 

lngiltere Kabinesi Vazİ· 
yeti Yakında Anlaşılacak 
Alman"lar 1937 de 17 Açık Deni
zaltı Gemisine Malik Olacaklar. 

~~-------------
Berllo, 19 (Radyo) - Ioglllı 

bıbrlye bakanının be11nıtı Al· 

man mıtboahnda uzun oaadıya 

tetkik Ye teırlb edilmektedir. 

Berllaer TıgllAt dl1or ki: 

.. Bali hazır bobrao •c vaziyet 

Bald•ln kabloeılnln mnkllnl 

parlak göıtermemektedlr. 

loglltere'dekl kabine, len1I 

- Sonu 6cı sahifede :. 
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Bu (Yavaş yavaş llerlleme), 
gOnQ g6oftne tezahür etmez. 

Sıçramıya benzeyen geçit bae 

ları ile de•lr devir tezahftr 
eder." Fakat a81ı (Sıçrama) de 

ğlldtr. ÇOnkft çağdıelar, dilin 
herkese •erdiği tıbfi kov.et ile, 

dalma blrblrlerlle anlaşıgelmfş 

terdir. 

İşte bre duyumumuz ile doğ· 
rodan doğru ya bllgllendfğlmlz 

eeyıyı ad verme melekesi bı 

kımıodın dil bodur. Menoede 
her dtl bôyledlr. 

Eğer o ulus, fevkalmabıus 

oeylerl anlayacak kadar yClkeel · 
mle lu, hanları mahsuaat Ue 
kerıeı.rmıyarak ifade etmesi 
gerektir n bunları başkalarını 

anlıtuken mahrnııat alemine 
alt eeylerle fevkalmab9oe 4l"me 
ait olanlıraoı iyice ıylrt etme 
lerlnl istemelidir. Söziln l.1111111: 

Maddi cisimler ile ; roh, seciye 
•e bunlara benzP.r 1Jtylerl iyi 
ayırmalıdır. Boodın başka ba 
fevkalmıh·rnB Alemin muhtelif 

objeleri, yalnız fı: •lı:almıhııuıı 
ltundı görtilmesl ve anrak 
fevkalmaheus Alemde urolm1111 
dolayıslle, mıhaue Alemin lisanı 

kendisi için ne lee, fnkıılmah 
808 Alemin lleanı da kendi f çlo 

öyledir. Böylece bu iki ilem 
araeında bir muadelet görfililr. 
Dil, fefkalmahsos objelerde 

mah,oe hayallerden başka bir 
eey değildir. Bizzat objeye 

muttali olmak lotlyen, mıhıuı 
hayalin gösterdiği yönde zeki· 
ıını çılışhrmak gereğindedir. 

Fnkalmıhsoıı objeleri, mıh 
suıı hıyıllrrle ifade etmek ka 

blllyetl, herhangi bir oloıon 

eoyıyı bilme lktldarlle mebm 

ten mfttenaıılp olacaktır. Bina· 

enal,.yh bôyle bir i~ln bışlaa 

gıcı te llerlleme ıeyrl : O dili 
konuvan uloeon zeki kllltilrft 
ile maddi kOltGrG araaındıkl 

nlıbet dereceııloe göredir. 

Bono bir de mlıal Ue lzıh 

edelim : Bundan önceki hha 

br.de ıöyledl~lmtı (Karınlık •e 
gClr doygu) dan gelmeyip, ın· 

cak fe•kalmıhıas objeler Gıı· 
tGnde faaliyette bulunan (Ap 
aydın bilgi} d~n gelen şeye 

grekçe gôrmek mloaemı (Cldos) 

dan (ide - dOşüoOm) denlllt. 
Almın'canlD (Geslcht) 1 ayol 
mıhııoıı hıyıll nrlr. Bono 

(Lotu) in lnclllude gôrOrftz : 
0 oa1ooomltr göreceksiniz. Hı 
yallerlnlz olacak . ., 

Bu, mıheus anlamdı olunca 

mGnbl8ıran gözle göralen şey · 

dlr : MeselA ılalmfts8ema •eya 

rftyılarda gördOğilmfiz fıntom 

lır gibi. Fe,kalm•h1108 anlamda 

lııe ; cisim gözille değil, ruh 

gözOle göriUen şeye denir, ki 

bo, bu neviden olan diğer bir 
çok şeyler gibi, roboo ( Kör 

duyguıu) ile eezllemez. Ancık 

rubun dört açılmış gözftle yani 

(Apaydın bilgi) He 8~ztllr. 

Eğer Grek.ler ; ılAimOsıemayL 

nyı ba nufden olan herhangi 

bfr eeyl, mıbeos bir şey gibi 
ıllyorlar ldlyee o zamıo itiraf 

rıtmek IAıımgellr ki Grekler : 

Beı duyumun hepıılle ~eyı 

çoAole olan herhangi idraki ; 
beş doyumdan yalnız blrlle 

olan idrakten ayırd edebiliyor· 

lardı. Çüokti eğer batan ay· 

dınlığı l 'e ıolamamıe olHlardı 

bu mefhumu böyle ifade et· 
rnezlerdl. Greklerin ruhların · 

dakl bu ıydrnlık : uyanık iken 

gôrGleo şeylerin verdiği mıhsoı 
bayıl nsıtaelle herhangi bir 

mıhıoıu, fevkalmıbsustao he· 

nlı ıyırd .,demlyen bir uloı 

daha iyi anlaeıllr. HenOz ba • bre yıllık sanayi progrırn•0' 

earbıda bolonın oloııların io FaQist ltalyan 'lar, Fransa'nın Korsika ve Dalma"ya hasırlamak için bundan n•t1~1 

eanlan ; rftyadı gôrdtilderl eey 'i a. kongrede -.erilen karara gôrt 

lerle roht •e mAoevi Aleme alt Adalarının ltalya'ya Aid Oldugw unu Söylüyorlar.. ayrılan nportörler, rıporlır•0' 
şeyleri birbirine lı:arıetmrlır. hazırlayarak lkt111d VekAlet1°' 
Bu iki ulustaki bo ayrılak, lııtanbol, 19 (Ôz4'1) - Atloa'dıo bildiriliyor: ltalyao'Jırao, Arnnotlc;ğon Yunanistan hududuna nrmlşlerdlr. 
onlardı fevlı:almahsos doygunun milhlm miktardı aııker, top n cephane yığdıkları anlıeıhyor. Tahkimat ehemmiyetle denm ediyor. Yılundı sanayi komı,yoo• 
konetl derece8lnden nee'et Istınbol, 19 (Radyo) - Italyıo faelıtlerlnlo F'ranaa'oJD Koralka adaslle bOUlo Dalmıçyı'oın toplanlıya çı~rılacık n topl•· \ 

etmiyor. Zamanı gelip de fef· ltılyı'ya ıld oldoğono iddia edlyorlarmıe ltalyao 'ların bo iddiaları, Ceneue ıılyıHl mıbf ille· nacık komlııyon, raporları ıel 
kalmıbııoıı eeylerl ifade edecek· terinde derin akisler oyındırmııtır. kik edecektir. 

lerl e8oadı, rohlarıodald mab· 
1011 eeylerln az veya çok aydın 
olmaaındın neş'et ediyor. 

hte böylece, fe•kalmıhııoı 
ıeylerto llldelerl ; rohomuzon, 

mabıoa ıeyler bakkındıld ay· 
dınt.k •e genişlik dereceılne 

göre tanzim edilmiş oluyor. 

lıtlkbılde tekAmOl edebile· 
cek olan fe•kalmıhııo8 bilgiler, 

önceden elde edilen mıhıtoıı •e 
fevblmıhıoıı bilgiler, arıııında 
ki mftn11ebete ı.röre olacaktır. 

Mıhsoıı bayıllerlo (Anlaş•hr · 

lıAı · Verııtandllchkeh) • aala 
durdoğa yerde durmlZ ; dılma 
manhıolıılol takip eder. Ban 

dan bath dil, teaadGfi olarak 
llerllemez. Ruhi hay•tın doğru 
dao doğraya bir kuneti oek 

llode tJerller. Bunun içindir 

ki dil ; rerl bayata nftfoz ile 

onu idare ed,.blllr. N11ıl ki 

kereısıoı çıkın mecburiyetler, 

loeanı ıevk •e idare edlyorea ; 
tıpkı böyle bir dilin kelimeleri 

de ona ıolayanlar Ozerlne öyle 

teılr eder. Zira kelimeler. indi 

bir makanizmı olmayıp eeya 
oıo tı kendlıldlr. 

Bu preoılpler, mıbııuıı •e 
gayri mahııoı eeyler için de 

ayolle caridir. Bununla bera 

ber, fevkalmabıuıların terakkt 

mGnhanlııl ; ohihlyete nrıocı 
durur. ÇGnktı bu, hayale 8ıg 

mıyor. UJliblyetl tahayyftl ede· 
medlğlmlı için, dll, onu lfad«" 

edemez. Dondan baoka olan 
bOtOo diğer noktıl nazarlarda, 
dil : Sabit prenıılplere tAbl 

olarak, hiç durmadın lnklııf 

dmektedlr. Ve dalma tek&mdl· 

de olan fe•kalmahıoı •aımı, 

kullananların ilzerlnde teılr 

yapmaktan geri kalmaz. Zira 

kelimeleri canlıdu •e bayata 
yaratmaktadır-: 

Fevkalmahıoı şeylerde dili 

tek&mül etmle bir uloı, fikir · 

ler tle tam bir temasta olup 

fertlerinden birinin dOıGnceıl 

n ifadeleri, öteki fertlerin 

bf'plııl tırdındın dftşftnftlmeııl 

•eya ııôyleollmeıl mftmkfto ise: 

Dile yeni getirilen mıhııuıı hı· 

yal ; dftşftnmek 18tlyenlerln 

hepııln;, aydın görülGr •e bu 
canlılığı ile hepııtnln nrhğı 

ilzerloe faydalı bir tesir yapar. 
IH - lııte ilk antlarından 

ltlbareo, onu söyllyen halktan 

dogmoş olan bir dil Jçlo do· 

rom böyledir. Reel hayatın hiç 

bir unsuru, o ballun umumi 
fe hlyadi f lkfrlerl dairesine 

giremez. 
Bo iptidai halk arasını; bıı 

ka dil kooueın ve kendi JrkJD· 
dan olıo' bir kol geltp karı · 

şır!ı : Bu yeni gelen koldaki 

insanlar, bu ulusal dllln azimet 

noktaııJDdıkl fikirler ııniyeıılne 

dahi çıkamamış he, bunlar, bu 

dilin orijinal f lklrlerlne nftfoz 

edebilecek 8niyeye yftkııellocey" 

kadar, o dil Clzerloe tesir ya· 
pımazlar. Ve yalnız kalırlar. 

Bu insanlar o dlll teekll ede· 
cek: yerde, 

ırekll eder. 

o dil bu loııanlan 

Sonu var -

Sir Tomas lskip'in önemli:beyanatı 

lng'iltere, Menf eatleriııi Korumak 
için Askeri Tedbirler Alacak! - 1914 l'e Olduğu Gibi 

Hazıl'lanmah, Dedi. 
Nazır; Her ihtimale Karşı 

Beşeriyet Ve Sulh için 

lngiliz. donanması 
L<>ndra, 19 (Radyo) - Jo. borl 111kerllk teıılı etmlyeceğinl 

gihere hllkumetl, milli mftdı 8öylemleılr. Fakat buna rağmen 

fH!Jnı bir derece daha tak•l bGyGk menaf llmlz ve sulh için 
yeye lı:arar nrmlştlr. Üç mft diğer harp •e mOdıfaa .. 8ıta . 

tlndeylz. ÇilnkQ •eziyet oaz\k, 
bizim de ıılllhlaomı ihtiyacımız 

büyOktür. lmparatorlu~on arzın 
her ıarıfıoı yayı lmıe olmaııı 

baeeblle deniz yollarını temin 

etmek 14zımdır. 
Üzerlmlae yeni nzlfeler tt 

me9'ollyetler almak ile mftkel 

lef bulunuyoruz. 

loglltere bGk limetl lmpıra 
torluğon mftdafıaııı için her 

lhtlmılıı kare• bızır bulunmıll 

n 1914 ıe olduğa gibi beeerl 

yet •e ıolb namına da hareketi 

göze keııtlrmle bulunmalıdır. 

lngllbler l 914 ~ 1918 8e 
neleri ıraııındakl zihniyete ıadık 
bolunmahd1r. 

Str Tomaa'•n bu beyaoıta 

loglllz ıılyıııaıı mıhaf lllade dertn 

ıklıler buııule getlrmletlr dafaa bakanlığının irtibat ba· lırtna baş•ormak mecburiye 
kanı olan Slr TomH lııklp bu --------==============--------
hoeoııtı dCln rnOblm beyanatla Rados Yahudi'leri Ilgaz Vapuru 
buloomu~tor. Slr Tom11 demfo 

tfr ki : 
"BftyClk bir kara ordusu 

bolondormık f lir.rinde dtğlllz, 

böyle bir hareket bizim Hkeri 
ın'ınılarımıza mugayylrdlr. M. 
Bald•ln bizzat loglltere'de mec 

Konya'da 
Hırsız Huriye'oin 
Canavarhğı .. 

htaobul, 19 (özel) - Kon 
ya'dı Budye 18ınlnde bir ka 

dın, hırııızlık mıkııadlle bir eve 

ğlrmlo, fakat fl• ııab bi tuafın· 

dan görOlmlletftr. Huriye, ev 
ııahlbl Fatma Ue çocuğunu, 

hıreıalık yapmaııını mtnl olma· 
mıları için nludıkl koyuya 

ıtmıe, Fatma ağır yarala olarak 

çıkarılmıeııa da çocuk boğul 

muotor. Hırııız Huriye yıkılın 

mıettr. 

Yaz 

ltalyanlara hultiskarhk 
yapmak istemişler. 
lııtınbol, 19 (özel) - Rıdo8 

tın gelen haberlere göre, Adlı 

Abotba'oın lvgall gtınft, Rıdoe 

la bulunan fıılıtlerle Y ahodl 
ler, Yunan kon11olo9loğonı gl 
derek konııolosluk binasına ltal· 

yan bayrağı çekllme8l için ce 

birde bulnnmoılarııa da konııo 

10111 zora rağmen ltalyan bıııy· 

rağı çekmemiş, Yunan bayrağı 

çekmiştir. 

Habeş Gençleri 
Faşist Oluyormuş 
Roma, 19 (A.A) - Adlıı

Abıba'dın blldlrildlğlne göre 

oradaki ltalyın mıkımatı, bir 

çok genç Hıbev'lllerl daha 

ıimdldeo faolat ttokllAtana ııok 

maktadırlar. 

Uuııoııi 35, Balkon 25, Salon 20 
SenP.nin en muhteşem iki bıiyük filmi birden 

1- l{leopatra 
2-l{astaDiva 

MARTBA EGGERTB 

Bugün maıi neler den itibaren 

Elhamra Sinemasında 
St.anılıra dlkk•t: 4 de Kıııta Din, 5,45 de Kleopıtra 

7,30 da Kasta Olva, 9. 15 de Kleopıtra '-

Bir kaza neticesinde 
hasara uğradı. 

1ııtınbol, 19 (özel) - Bu· 

gftn letanbol limanında bir kaza 
olmottor. Oenlzyollara lımtr 
nporu, Jlm1Dda l demirli do· 

ran Ilgaz npuronon Ozerlne 
dOşerek Ilgaz nporono yarı · 

lımıo, kııımen haeara uğrat· 

mıştar. 

Kurşuna Dizilen 
Habeş'ler 

çukurlara atılmışlar. 
Parlıı, 19 ( Radyo ) - hal 

yın'lıran Adlıı Abıbı'dı kurşuna 

dizdikleri Habe,'lerl, açtık.lan 

bftyük çukurla ıtmıılardır. Bon. 
larJD miktarı hakkında malumat 
yoktur. 

Roma, 19 (Radyo) - Re8mi 
mıhfeller, Adle Abıbı'yı yığma 

eden Habeş ılellerlolo kurşuna 
dizildikleri haberi teytd etmekte, 

fakat bunların yClzlerce olluğo 

haberini yalanlamıktadırlar. 

Habeşlııtao'dı bazı meniler· 

de Habre kunetlerlle ftılyanlar 
ara81Dda mGeademeler olduğu 

bab~rlerl de tekzip edilmiştir. 

Ayol mabfeller, :henüz Icılyan 
kunetlerloln girmedikleri ara 

zlde moıörlft kunetlerln hiç 
bir maniayı rtstlımadın legal 

hareketine dnam ettlk.ltrlnt 

bildiriyorlar. 

lstanbul'un mflstak· 
bel planı 

lstanbol, 19 (Ôzel) - lııtan· 
bol eebrlnln mftıtakbel plAmnı 

yapacak olan Parlı oehri 

mimarı M. Praıt bu gün lııtan · 

bol'ı gelmletlr. Tetkiklerine 

derhal bırlıyıcakttr. 

Kamutay' da 
Yeni sene bütçesi 
Ankara, 19 (ôzeJ) - KarnO' 

tay bGtçe encGment, yeni ıeo• 
bGtçe projeıılnl hızırlımıetır. 

H111rlanın bOtçede fevkaltde 
gelir membalır, milli mGdaf .. 
Uıtlyaçlauna tıhıılı edilmek&•· 

dlr. Yeni ıeoe bGtc;eııl urld•' 
n maııraf mftnıeoell olar•~ 
212,764,000 liradır . 

Parti Grubunda 
Saraçoğlu izahat verdi 

Ankara, 19 (Ôzel) - Curno· 

rlyet Halk partlııl KımıJl•1 
grubu bugQn Cemal Tonca •oı' 

baekanhğında toplınmıe, dıo le• 
lerl bakanı tekili ŞQkrQ Sır•G ' 

oğlu genel ıılyaııal durum eu•· 
fıoda izahat •ermle, mıbılll 
idareler komlıyonon raporooO 

telklk etmletlr. 

Bulgar Amelesi 
Grev llao Ettiler 
lltanbul, 19 (Özel) - Sof 

yı'dan gelen haberlere göre 
gGodellklerlnlo yftzde 20 ırl1 ' 

rılmHıbı iııtly4ln otuz beı blO 
Bulgar ımeleııl grn llAo el .. 

mlş\erdlr. Y ıpılın tabklkıtlll 

grncl ameleye ordunun mu ... 

beret ettiği anlaeılmı~tır. 

Halkan 
Matbuat kongresi 80~ 

reş'te toplanıyor. 
letanbul, 19 (öael) - A1 

ııononda 8Gkreo'te toplanaca~ 
olan Rılkan mıtboaı kongre· 

ııfoe Cflmhorlyet gazeteııl tııbibl 
ııaylav Yonoı Nadi ile Ulo• 

gneteel bıemoharrlrl eayta• 

Falih Raf kı Atay Tarklye nı· 

mıu. iştirak edeceklerdir. , 
lstanbul GazetlerJ 
Başmakalelerinde no 

yazıyorlar? 
İııtaobol, 19 ( A.A) - Cooı· 

hurJyet tHeteel, bogOokil b•f 
yazmndı Fransız gazetelerlnlO 

Babt'tlııtan'dı harp bitmiş ol· 
mıklı beraber Joglllz- ltalyao 
lhtllAfıoan şiddetlendiğine ye 

J ogllrere'oln Akdeniz •e ort• 
Auupa'dı Ica1ya aleyhtara ıtd · 
dedi bir polltlka tıklbloe bıe · 

ladıtına dair olan neerlyıtıP1 

mevzuu hah8ederek bu gerglo· 

ll~ln ııtirOp gideceğini n bun· 
dan Acropa ııolhooon mftteeıısit 

olac!ğını 8öylr. mek kehanet ıı• · 

yılmıyıcağını yazıyor n btdl· 

eeyl tok ve aç iki emptryıllzmlD 
mftudeleııl elırak tavııtf t!dlyor· 

Aııım U111 Koron gazetesinde 

Mftreftede bulunduğu gaze• 

telerde yazılın petrol memhaı do· 

lıy111Ue maden arama enııth0ı11o00 

koraloeundakl lııabetl kaydede· 

rek gerek bu müenesenln, ge· 
rek Eri Bank 'ıo mncodlyel· 

lerl elzem birer mClee11eı11 

oldoldırını ııöylOyor te boalı

rao muhtelif eubelerlodekl 

mOkemmellyetlnl yasıyor. 
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Marşlarımız 
Badyod• muhtelif letaıyon · 

l1rı •çıyorum : 
Orkeııral1r, mlllf muılırını 

ç.lıyorlmr. Ve basen, bu mut 
lahn binlerce kiti tar.tınd1n 
legınnl edlldtgı doyuluyor. 

• •• 
Bfıde bir tstlkltl mmrıı ile 

bir de comurlyet mmrtı Hr. 
Banlmrın her lkfıl beete b•· 

k11111ndmu, blılm lıtedlilmlı ve 
•rıdığımıı yake k heyecanı t•· 
tımadıtı ~lbl, cumuriyet mar 
flnın gCU teel de, 1radığımız 
laneti, mınıyı Ye t•ııdıtımıı 
ld~alln coıkunlogunu tebarOz 
ettiremiyor. 

İetlkl41 nı1rıımıı, tDuhtellf 
teldllerde beıt .. lenmlıtlr. Ve 
bu tekiller, •ğııdan ığızı, o 
kıdu yılan yınlıt bir halde 
Jayılmııtır kt, dinlerken, hicap 
•e asıp doymamak lmk4oeıı 
dır. Ytrml, otuz ktıf, ne istik 
iti, ne de cumorlyet marıı111 
dogru dlrOıt ıayllyeblllyor. Seı· 
ler btrl birine Rf rlyor ve hı· 
•la bir ~Clr6ltG halini ahyor. 

lıtlklAI mHtlDID glfteıi, ılp 
beılı ki, ·nznlu mruz ve keli 
lllelerln çoğunun yabancı olmı· 
ııa• rağmen· o glnCla tulbln 
de ıaylenmlı n y11ıl11111 en 
lanetli milli tllrlmlzdir. Onu, 
olduğu gibi muhafıza etmeli 
Jla. Fabt mıdem ki, musiki 
mlıde bir yenilik, bir ilerleme 
•ırdır Ye ıeaç utletlerlmlı ye 
lltmletlr; hem bu marıın bes 
leılol yenlletmell, hem de cu 
lllhurlyet martı ol•rak gOfte Ye 

beıteyl de ıyul tekilde yeni 
bııtau Y•pm•hdır. 

Martları mızı ı~ylerk en, gOf • 
lento konetl ve lmHı ile 
heııenln kudreti ve beyec•nı, 
blılm mllll •lmolfeılmtıden 
dinlenen bir kıymet olm•hdır. 

Blı, lnunın bClUln iç benli 
Atol .lumıld•t•n, lnı•n• heyecm· 
nın en Hll Hrho,ıuguna veren 
Plrç•lar lıtlyoını. Duana için 
de en iyi aıal, mClııbablar 
ıç1111ktır. HalkeYlerl, ha Hzf. 
feyl mlkemmelen bı,.rmblllr· 
ler. Memleketin her l•r.fıo• 
dtıgılmıı ne k•dar çok ıAlr, 
edip •e maılklılaH ı•n'•tkAr
l•r Hrdır. 

lnkıltp hnHı içinde yetften 
ha neılla, lıtenen kıymet ve 
kadreue p•rç•lar yar•t•mı. 
Jıeeıını klmıe lddl• edemeı. 
Ank.rm Bılke•I, bu mtlı•b• 
kmnın neticelerini Hl4hl1etll 
bir heyetlş ıeçmek •e bCltCln 
lllemlekete yaym•k çarelerini 
pektlt totıbUlr. 

BGyle bir milletin, böyle bir 
lnkıltbın, bGyle bir yeni doğot 
•e kılkınmanan mutları Ye 
tulnl•rı, gece glndaı, hem 
lllemleketln bir acuad•n GbOr 

1leana, hem de rmdyoıo 11,., noı111 

ile, konserleri Ye teknlgl ile 
dClny•nın her yerine dayal · 
... k, gerektir. 

Orhan Rahmi Gökçe 
------~~~---~~~~~-
t\ 1 ma o BflyOk Elçisi 
80 Akşam Geliyor 

Alm•ny•'nıa Ank1r• bClylk 
elçtıl, ba •kf8mkl Afyon ırenlle 

! Ankarm'dan eebrlmlze gelecek· 
tir. BGylk elçi, B•ımıne lıt•ı 
Jonand• eehrlmlı Alm•D kon· 
IOloeluğa erkAnı Ye dah• bH• 
ıent t•rmflnd•n karıılmn•cmk · 

tır. Blylk elçi, Bacm'd• Alm•n 
koaıoloıa oen•plarıaın •ili••••· 
da mlNf lr . ot.cmktır. 

lsmlr'e gt1lecek f'lan, Alm•• 
ticaret beJ'etl asalarının d• 
•ayık elçi ile bkllkte g•lme· ' 
lerl aaalatemeWlr 

• -
ŞEHiR HABERLERi 

Amerika QzOm· 
leri Dondan 
Çok Zarar Gördo. 

- ..... 
TGrkoflsln Amerlh tubeıio· 

den tebrlmlı ıubeslae gelen bir 
mektupla nl11n ayı içinde Amt· 
rlka'oın bcııan •y•letlerlnde 
tlddetll dool.rın çeklrdekslı 

Tomıoo ClzGmlerlne yClzde 20 
nlıbetlnde sar•r n ziyıa Ter· 

dl~t blldlrllmltılr. Donların ıld 
detl bllhaeH Amerika Gııllım re 
koheılnln ylzde 12 . 14 ana 
yeıletlren Modeeto Merced •Y• 
letlnde ful• olmuv ve bor•· 
dıkf sarar ve ziyan alıbetl 
yıllııde 60 ı bolmoetur. 

Başdurak Cinayeti 
Nasıl Olmuş? .. 

Katilin Reşat Değil, Hosno 
Olduğu Anlaşıldı. 

O.tdurak'ı• 

K•hrmman soba,nd• bir claa 
yet •ukobulduğuno fHmıtllk. 

Adliyece yıpılan tıblr.lkatı ıı;Gre 
cinayetin mleebblbl Bahriye •dıa 

da bir kadındtr. Aktım lzerl 
nk'ıdın H e••el Karamın 

ıoka~ınd• Tnf lk'ln bbv"h• 
nulnde eabıblılardan Mehmed 
oğlu R~t•d He ka11b Most•fa 
ve k8Hb 8ıl!ısDCl 8dınd11kl 8r 

Um l1r•f l1rınd•a el konmuttur. 
R~t•d; bundan enel Dandini 
Hlıeyla leminde birini aldlr 
mit, hapıe glrmlt n blrk•ç I• 

yaralama •ak'aeından m•hktl 
mlyetlni bitirerek ıon HtD•nde 
hıplehıneden çıkmıetı. 

İlk Hm•nlar, All'nln; Reıad 
tarafından •tılın tabenc• kor· 
tonundan aldo~a zannedllmlt 
ise de otopılde kalbi ahınden 

Şehir Gazino
suııdaki Orkestra 

••••• 
lzmir'in musikt ihti· 

• 
yacına cevap verıyor. 

Şehir ~asluoıu, çok ~Clael 

gClolerle bathyın bo mnılmde, 
İzmir halkının yGkıek moıikl 
ihtiyacını e111 totuık kunetll 
bir Mıc.r orkeetr11ını tehrlmlıe 

Tür kof is 
katlııları oturup •onoıuyor 

Bir meşher hazırlıyor larde. Rf'tad, Bahriye adındaki 
TOrkofls İzmir ıClbeal, cu kadını ınlyordn: 

aldığı yaranın tabancı korıono 

yar111 olm•yıb bıçık yar•11 ol 
doğa ınlıeılmıetır. Bu ıurdle 
clnayedo f•lll, Reeıd zennedl· 
lirken HGınl oldogo meydan• 
çıkmıttır. 

,eıtrmltllr. Hakikaten çok de· 
ğMll ı•o'alkArlardaa teıekkal 

eden o.1kutrm muhitimizde hl· 
yGk bir •IAh oyHdırmıt ve 
birçok tınıdıklarımııı lzmfr'ln 
en gıllızel bir prlnde ve ıehrlo 

ıdını tıeıyao gazino mleMeee 
sinin bu hareketini l•kdfr et 

mlıl,.rdlr. 

OrkHtrının içinde batlı b• 
t'nı mlıteeoa kıymeti ol•n •«
çok ııuınmıt bazı •imalar dı 
nrdır. G11lood• ay11cı, batk• 
hususlarda dı ıertlbıt altnmıet1r. 

mart~ıl gOnO birinci kordonda 
p11aport bln111 karo111ndı Uıaki 
oğlu Moımmer'jo bayak bina 
ııoı nıkledllect"ktlr. Bunun için 
İktı11d VekAletloden emir de 
gelmlıtlr. Bloı iki kaılıdtr ve 
timdi ki blaıy• ~ôr• of lı tlbeıl 
için dıbı mlı•ld tetkllAt• el· 
nrlelldlr. Binanın ılt ı•looo, 

Ege Orlnlerlndf'n terekküb eden 
zengin bir meıher haline ko 
n•caktır. 

Fakat ıon 11maol•rdı K•y 
ıerl'lt Ahmet Ali de bu bdınlı 
ılthd.r olmıJ.a baılamıeıı. 
Rreat bono bazmedememlttl. 

Üç mrkadaı, kab•ede oturur 
larkr.n bu mesele a1erlnde ko 
notuyorlardı. Tam o ıırad• 

Kayıerl'll Ali kahvenin ônGn· 
df'D ,;eçmltılr. Buna fE~ren 

Muıtafı ; ark11ıadın yetlıerek 
Ah'yl kolundan tutmuı ve : 

Miras Yüzüoden Kız 
Kardeşini öldürdü .. 
---------------

Zavallı Cennet 
Yeni Evli 

Güzeldi, Gençti 
Bulunuyordu .. 

ve 

Propaganda 
Ferd olıon, de•let olıanı 

propıganda lhtlyacıudıu nrıt•t• 

kml•mH, ÇGnkCl bllbHı• ,.,,. 
dı&ımıs dnlrde mnv.tfak olmak 
için lbım olan ıartlardıp bl· 
rlıl Ye belki ı&Q ebemlQlyeıUıl 

propıgıudadır . 
His ·bilmem nedeaıe· bon• 

IA~ım olan ehemmiyeti blrıClrlO 
Hrmedlk. 

Acab• bu i t i beceremez miyiz? 
Dona ben meoft cevap V"rlrlm, 
çOnkG oo btt yıl içinde hiçbir 
milletin yıpmıdıAIDı, yapıtmı· 

dığıoa yaphk. Dt mek oluyor ki, 
lıtedlğlmlzl yıpacık hdar aslmll 
ve kodrt.tlt bir mWeılz. 

Bir mtllell dftoyaya taaattı· 

raca~, onun medt niyet yolan· 
dıkl bbtllyetlol gôıterecek, 

biricik çare propıgandı oldoAa 
gibi, alıt 'erit kap11ıoın ılhlrll 

•oabı.rı da propagandadır. 
Dostluk, ıempatl · k ıaaca ıôy 

llyellm herıey bonunlı elde 
edilir. Prop•gaodının nrlmll 
neılce lerlnl görr.n mlllrtler, ha 
it" dad el ile 11nlmıolar, çok 
ehemmiyet •ermiılrr ve buıoet, 
rcsml ıeoekkQller yapmıılardır. 

Faydasını gôrmeselerdl, ırıa 
ellikleri g•yeye nrmağa yık· 

latm11ıılardı propıgHdı için 
urfeulklerl paraları ıarf~der· 

ler mi idi?. 

Bey'iye nasıl 
ah nacak? 

- Gı l buraya ! Olyerek 
bb•enin içine Çf'kmltılr. Alt, 
kah••ye girer ~lrmez, diğerleri 
klfClr eım.-~e h•ılay•!•k : 

Hem UH~• gltm~Ae ne hıcetP 
Kızca~ıııa lıılmdıdıuı kimse Bizim Avropı'lıları ve Amerlk•· 

Burad•, fr.ct bir cinayet ol doym•mıthr. Katil k•çmıı, f• lıları llnıdığımıı kadar, oolarıa 
Sıllbll'deu bildiriliyor: 

Uey'jye rub11tn•meel •lmıt 

ol•o ve tıbılyetl hlkmlyeyi balı 
boluoıo mleNeıelerde 11tılıo 

d11mga pulları için verilen bey'I 
ye ıldatının mfte11eıe mGstıh· 

demlerinin tahd ıenetl~rlne Is 
tlnıden •erildlgl gaa-tHmltUlr. 
Maliye nkAletladen •llAyete ge 
len bir ••mimde bo gibi bey'iye 

- Sen kab•dıyılı~ı bıelım1111n? 
Demlelerdlr. Ali, tecnıllıae n~r•· 

mutıur. K•~.11, Çakallar k~yCln· kat bUAbare yakalanmıttır. Tah· bizi tıoadığını iddia edebilir· 
den Alltan ogla Mehmed na· klkate MGddelumumi Tahsin mi ylı?. 

yıcı~ını bl11ederek y•nınd• balon. 
dordotu usturayı ~r.kuek ken 
dlslne hOcum ed.-n Moıtaf• ·yı 

mıod• bir tıhııhr ve çok kG· Aralın nı'ıyet etmlttlr. B4dhe EsH zamHlardakl bygaeos 
çlk bir mlrH lhılr111le genç, mublllmlıde bfiyClk bir lof lal lok, hıuA ecnebi rurmleketlere 

boyaoodan hAf tf ıorette yıH 
l•mııur. Ali, diğerlerinin kar· 
eııında d• uıtura Ue daranea, 
Refld korkmoı ve yınınd• 

gOzel, yeni nlenmlt ve h•llA •e tee11ftr uyaodırmıtıır. scyahıtln m,n'I ve hılhıtçıların 

elinin ıyıgının kınaeı hen6z 1 Zabıta ı bo IAılmeyl tımamtle ıolty• · 
boao!mamıı ol•n luı k.rdetl ,,_.____________ mımaııı yflzGndeo, ecnebi mem 

bulun•n t•h•ncHıaı çekerek: 
eeaneıı aıdırm•tıcır. Hep Kadın ıeketlerde •erah•t eden b••• 

Mehmed, kısı enelce batk• Tark'ler, laıaaı çtledea çıkar• 
- Elinden aıtar•yı •t, yokı• 

ıldatının mle11eee namın• t•n tıb•nc•yı •lef ederim. Demlıtlr. 
k~yden bir senglae vermek lı· Y Qzftnden cmk ıuıller kart111nd• kılmıı· 

sim edllmlı olao ıeneı veyı Ali: 

makbuz muk•blllude tenlyeıl _ Oroıpu de~llıen yor ! 
muHfık olacağı blldlrllmlıtlr. Diye h•ğırmıı Ye R ... ıad t•b•n· 

1 
Borsada 1 

cmeın' ateı etmlıtlr. O ur.da 
BQınO'de bıçagını çekmlt •• 

------------"" All'atn ıol memeıl •hın• 11p 
Üzilm stJb4ları: 

Ç. Alıcı 

65 M. J. T•ranto 
45 S. Saleym•. 
17 Vltel 
1 O L, Galemldl 

K. S. 
9 73 

10 
11 25 
10 75 

137 BugClnk6 ı•tıt 

5ll615 OClnkCl utıı 
511752 Umum yek6a 

Zahire saıııları: 

Ç. Claıi K. S. 

K. s. 
9 75 

12 öO 
12 25 
10 75 

K. S. 
380 Bağd•y 

6 Mercimek 
136 B. P•mak 

9825 kilo 

6 375 6 375 
13 13 

32 ç. ,Yulaf 
17 8. 

40 50 41 

69 65 50 

lımııhr. Ali yar•l•ndıkt•• aonr• 
Retad'ın Clıerlne •tılmıt, Re 
f8d'd• bçm•ğa h•tl•mııtır. Ali, 
bir m6ddet ub11ndın koımuı 
ı• d• f•sl• k•n k•yhederek 
dClemDt ve lf•de veremlyecek 
bir halde •nh• ile memleket 
h•ıtaneelae gôt6r61Qrken yold• 
almClıtClr. 

Zıbıt•c• y•pılan 
netlceılnde Reoad, 

•"•ttırm• 

N•m•zgAh· 
takt 8DHlnın Hinde t•bHC8· 
sile beraber tutalmaıt•r. Vık· 
İının dl~er f•lllerl de y•blın· 
mıııır. Btdlae t•hklk•tın• mCld 
delomomi muHlnl Mlmt11 
Yılmaz n •dil k11ım reisi Sa 

TAYYARE 
3INEMASI TELEFON SlSL 

temlıtlr. F•klt ıeyıe1lnln oğla 

AH'ye alı.ah balan•a genç kıı, 
Ali'ye bçmıı, nlkAbltnmıt Ye 
yaYH~nı karmoıtar. Birma ıonr., 
kocmılle beraber SıUhU'de m•h 
kemeye h•tYar•Hk bıb•ıınd•n 
k•l•n bir tarl•d•kl hl11ednl 
lstemlıtlr. 

Mehmet, band•a ıl11lrlenmlt 
Ye uHllı Ceaaet'ln yoluna 
beklemlt genç k•dın bir bıy· 
vmnı •nmık Clsere d•r eok•k· 
lard•a k~yGn •l•nıo• giderken 
bıçmkhy• b•ç•khy• GldlrmClıtClr. 

Pehlivanlar 
Aydın'a Gidecekler 
Şehrimizde balanın pehllHn· 

luın ktffeel, ayın 24Gnde Ay· 
dın'd• HllAllahmer menfHtlne 
gClrete cbınt edllmlılerdlr. 

B•ııluı ve ba mtyrnda UlnHlı 
Mebmed, teklif 1 kabul elmlıılr. 

' 

Bu h•fl•d•n ltlb•rea JH terlfeılne• b•ıl•dı . B"r gCla te her ee•••I• fly•tllf 

15 · 20 · 30 Kuruştur 
Bu haft• her gCln 
21.lG ee•aıl•nnd• 

BogClo n•t 15-19 
ee•nılarınd• 

Tevfik 
Fiyatlar: 

Özcan t•rmfındın Mıny•tlım, Faklrlım, 
Splrtlım ve Telepad nom•raları 

30 - 40 - 50 kuruştur 

ITTO Eerarb çGUerde geçen lhtlrHlı 
bir •ık mmcera11 

AYŞE - IBRABIM MOLLA - MEHMET YUSUF - CAMILLA BERT - SIMONE 
BERIAU gibi Franıız H Arap artlıtlerlaln bClyClk filmleri 

S•..a 13 H (., J 1 R • • d • Amerlk• gtlıelllk kr•llçel~rtaln H beeylz 
17 ıemnıında .. oze ~r esmıgeçı 1 glsel oyunca kıaın ittir.kile yapılan fevk•· 

IAde muhıeıem ve bir hdıa blylk bir muHffıkıyeı kH•n•n tabeıer fllm dev•m edecektir. 

Ayrıca: Miki (Karikatflr komik) 

--
Havaya silah 
atmış, korkutmuş 

Çokurçeıme'de ylıbaıı e •. 
ıın a~a ıoklğınd• bir Hk'• 
olmaıtur. lbrmbtm oAlu Ahmed, 
bandın •ita •y enel LOtflye 
•dında bir kısı klomp karı ko· 
cm gibi yııımaı• baıl•mııtı. 

Son glnlerde Ltllflye, •nHı Ye 

kıı karmeılerl t•raflndan k•· 
çmlmıttı. Band•n magber ol•D 
Ahmed, aokakt• J.,Cltflye'nln 
hemılretl Emlne'ye raıtl•mıı ve: 

- Bu kısı ban• nrmlye~k 
mletnl•P Diye b•Aırar•k kor· 
kotm•k kutllle hH•J• bir el 
ılltb almııtır. Vık'•d•n IODr• 
bçmn Ahmed, z•bıtac• ıraamak· 

t•dır. 

Eı1a hırsızlığı : 
Çivici hamamı ıobğında Al· 

le evinde otur•n lımaU oğlu 
Abldln'Jo od•ııa• giren hırııı 

urafJnd•a buı eıy•ıı çalınmıı· 
lir. Bıreıı •r•nıyor. 

Para çalmış 
Karmt•ı't• BINmettla'ln •ile 

nlnde otarma Ali ~kıaı H•tice· 
nln odH,n• giren S.Ub oıta 

Mebmed onbeı lir• p•ra çmldı · 

ğınd•n tutidmaıtar. 

Bir çarpışma : 
Alı•acak't• doktor Mmtafa 

bey cmddednde Ali oglu Kbım 
ile Jt:mın oglu Nb•mtdn bin 
dikleri blslkletlerl birbirine 
oarplırar•k y•rmlanmıtlardır. 
Hırsızlık 

GaslbalHrınd• ZlrHt bmak•ıı 
GnClnde •nbmcı Mabmad ogla 
BClleyla'ln •rmb•ıınd•n bir ma· 
f81Db• çal•a Oımaa oııa Latif 
Ye Cemal otla 8ayd1r sabıtaca 
tatalmaılardır. 

l.rdır. 

Bu ı•ttrluı JH•nı, Frmnu· 
d• birisi, pl••n nerede çıkmr· 
dıgını, yıtııanı nerede bıraktı· 
ğını, diğer birisi, Tdrklye'de, 
yemekte çatal bıçık kull•nıhp 
kall•aılmıdıgını aoıma,, lıal· 
ya'd• bir ecıacı d• Tark'lerln 
koya eımer n c;ok kılh oldak· 
larını mlılrren lddl• etmltdr!. 

Memnuniyetle ~Grtlyoras ki, 
Cumarlyet hlkdmetl, ıoa n · 
mHlmrd• Dnleı math•a11ada 
baıurdığı çok gClzel ve 9!>k 
nrlf broılrlerle, maalllm Afet'I• 
Cennre'de, F•dıl Ahmed'I• 
P•rlı'te tefdlği konferanılarla 

bu ite de el •tmıttır. 
Canal lıılyor ki, bu it ile 

dehı fasl• uğr•eılsıa ve bu it• 
layık olduğa ehemmiyet nrllıblı 

Avrup•'hların cehli blslm 
nemize IAzım, demekle H btl· 
tCln kıb•hıh oalıra yClklet· 
mekle için içinden 11y11lm•i• 
c;mhemık ıım•nının geçtlllal 
anatmıy•ltm . 

Nuri S. Erboy 

Hırsız Kim? 
Hiçbir delil yok 

Glsely•lı'd• M111rlı cadde 
ılncle Oımaa k,zı M•kbale'ala 
236 nummrab evlae giren bellw 
bir bıreıs tu•fında• 60 lira 
değerinde yClalk "' klpeıl oa· 
bnmııtar. Zıbıt•ca J•pıt.n t•h· 
klk•U• ne hır111 glrdll'•• 
d•lr bir deUle teucllf edile· 
memlıtlr. E•de dah• birçok 
kıymetli en• balundnAa halde 
banl•r• d• el ıtlrllmedlll gl 
rCllmletClr. 

T•bklk•t Ye &edklkata deta1 
edilmektedir. 



Siyaset Ve Aşk 
il 

Edebi, tarihi macera romanı 

"' . . . 30 .. 

Lael, genç yOzbavıyı locasına 
davet etti. 80, gOıel bir yakın· 

bk başlsuğıcı ldl. 
Buagemon sevilecek bir şey 

bulmak Qmldlle: 
- Bo zat, birinci sınıf ve 

meşhur bir lskrimcldlr, değll mi? 

diye sorda. 
Genç kadın, ehemmiyet vu 

mlyormuş gibi omuzlarını kal 

dırdı. VP-: 
- Baklkeh arareamz, pek 

bllmlyorum. çftnk.Q epor beııl 

biç al!kadar etmlyrn bir şeydir. 
Bt.n, ancak f titri ve maneti 
lublltyetlere ebemmlyr.t veririm! 

Dedi. 
Bo sırada, kıymeıll çlç"kl"r 

satan bir çiçekçi f?"Çtl. Klbar 
ruhlu bir ~eoç olao Banrf, kıy 
ruetll bir demet Parm~ menek 

ıeel alrlı ve genç kadına tek· 
dtm etti. 

Lthl, hiçbir erkt-~ln mokave· 
mf"t edemediği gOrel ve tatlı 

baluşlarandan birisi ile g,.nç 
yOrhışıya b.Jı:tı, ve mfttt.şekklr 
makamında öpmr.sl için elini 

Oltth. 
-Yarın Prens Trnbeçkl'nln 

ıonreslne gelecek mhlnlz? 
- Bayi r madam. Mamafih 

Mareşal kendi yerine bu enva· 
reye gltmekllğlml emredene, 
"taziyet değlştr! btr de, Afrika· 
dan hanüz geldiğimi ve Parle~te 

henftz AolnaJarı m olmadığını 

unutmamanızı rica ederim! 
- Şu hılde, çok can ıık•n· 

tıaı çekrcekılnlz! 

- Zıooetmem! belki de Ba· 
kan beııl beraberinde getirir! 

- Canınız eıkıhrea, her Ca· 
marteıl gClnft bet ile yedi ıra 

ıında nlmde bolondoğomo 
onutmıyıoıı. Sfıl kabul Ue 

oeref halacığım! 
Genç kadm, bu defa Parlı'e 

geldiği zaman Pontftzo ıok:a~ına 
yerletmlt idi. Genç yilzbaoıya 

bu adreıl nrdl! 

Bınrl bo ıdreıl not defterine 
yHdı •e: 

- Çok teoekkGr ederim, ma· 
dam! Dedi. Do kısa mClltkatın 

lumi derecede denmniı lele· 
rlm. Ve ilk fırsatta ılzl ziyaret 
ile ıeref bulae1ğımı da bildi· 

rlrlm! 
Genç kadının dudaklarından 

ikinci bir ııevlnç lebe1Bftmft 
uçtu. Ve Aldomo'non ndetlnd 

kadar oondao, bandın bahset· 
dler. 

• • • 
Bu oyunun ımnonda, Hanrl 

dö Boagemon Matlnyon ıoka· 

ğındakl hasusi dairesine geldiği 
uklt, bOebfttiln değltnalt idi! 
Artık Afrlka'dan, harpten ay· 
rıldığlna esef etmiyordu? 
........ 1 ............ ,.1 

ANADOLU 
-------

Gdoldlt Siya1al Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 
Baydar Rtııdn ÖKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı ialeri 
mildfirfi: Hamdi Nüzhet 

f dlrehanesi: • 
İzmir İkinci Beylf'r eoltağı 

C. Halk Partiei binao içinde 
Telgraf: İunir ··ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Poıta kntuııo 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Alu aybğı 700, Oç 

aylığı 500 knruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotor. -6nfl geçmiı nOahalar 25 k.oruetor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Hereeyl unutmuıto. Yalnız, 

Dok Lodovlk'lo " Ne Loka 
hayata, ne de zevk hayatına 

mukavemet mümkftn değlldlrl,, 
ııôzO aklında idi! 

Lodovlk'ln bu ııözlerlnln bfi· 
yok bir hakikat ifade ettiğine 
inanıyordu; aekıo, herbıngt bir 

gencin hayoıında ilk eaf ha da 
ve c,.phede gelen bir kudret 
olduğunu anlıyordu. Parlıı, bat 
tanbaşa meleklerle meskün bir 

şehir, bir cennet gibi gör6nft· 
yor ve blUQn bu melekler de .. 
Lnel Kolo'ya beozlyordu! 

Bugfto oldukça yorolmot ol 
maama ra~rnen, ancak çok geç 
vokh uyuyabildi! 

-9-
lrtetıf Cum•, Kasılmodo, Hor 

tane Şueyder, Kont Jermen, 
Kora ve Kool Oö Lıtftr hrp 
bir arada Oroo'ya g"ldller. 

Dok Goderos tld g0,zf'l ıuaba 
Ue mlıaf lrlerlnl burada bekli 

yordu. 
Horıaos, Dılk Lodovlk'f gö 

rftnce oeş'e ve bahtlyarlı~ıoı 

eaklıyımadı. İlk fınaua Lodo 
vlk'ln koluna eım, ıııkı yapıt. 

mak luedl; fakat Lodovlk 'in 
sertçe bir bakışı ile, ddoğa 

yerde kaldı. Lodovlk kulağına: 
- Borada bizim hareketle· 

rlmlzt gözetllyen vardır. Borada 
bir grın düeea rölOna yapacı · 

ğ mı onutuyoreon! Dedi. 
Bortanı, bu istikbalden biraz 

alındı, fıkat belli etmemeğe 

çalıetı. 

Nedimelik rölftnft Clzerlae 

alan Kore, vazifesinde daha 

fazla muvaffaluyet gllsterebfldl. 
Mlısf irler, Lodovlk'e: 

- O ... Dediler. Çok lyllet · 
mlfefn .. 

Gardın çıktıkları vakit orta· 
hk artık kararmağa haolamıotı; 
karınlık bir gökte yıldızlar 

ıeıldıyordo. 

- Şonu var -

lzmir Muhteliti 
Egzersize Başladı 
Beyazlar oyunu 
1 · 9 Kazandılar .. 

İzmir Muhtelltl, dan Mor, 

Beyaz mohtelhler halinde çıho · 

mığa baılamıt ve beyaz takım, 

birinci devreyi 1 - 5 bhlrmlt, 
ikinci devrede 4 gol daha at. 

mıf, oyuna 1-9 kazanmıotır. 
Beyazlar birinci devrede şöyle 

çıkmıılardır: 

Mahmud, Zihni, Fethi, le 
mall, Hakkı, Adnan, Karı• ya· 
ka'dao İbrahim, Said, Vehap, 
Fuad, Hakkı. ikinci tlnrede, 
Zihnl'nlo yerine Ziya glrmlıtlr . 

Mor tıkım oöyle teoekkftl 

eımlıll. 

Cemil, Melih, Cemil, Eanr, 
Norollah ( lsmlrepor ), İsmail, 
Mehmed çavu111 Halid, Adil, 

81&rl, Namık. 
Takım böyle çıkmaktı bera· 

her, bllAbare Balld'in yerine 
Muzaffer glrmlıtlr. Beyazlardan 
Said, Vebıp, Fuad ve Hakkı, 

çok gOıel oynamışlardır. 
Atletizm mthabakaları yapıl· 

mam•etır. 

1 Nöheıçi Eczaneler 1 
l:Ju akeam Haet1Uak'ta Sıhhat, 

Karataş'ta Santo, Tilldllk'tc:ı 

Yeni İzmir, lrgatpazarında Atrf, 

GGzelyer'de Af lyet Eczaneleri 
ıçıktu·. 

Çimdikler 

-·--!!11!!11----------------11!1![111""' Pehlivanlar 
Blılm pehlivanların m\leaha· 

kR dedi kodoıu ya .. , yavaı dal 
budak tıaldı. Dlnırh bir taraf 
lan, MOIAylm bir taraftan, Kara 
Ali bir taraftan, ılıtıp totuıo 

yorlar.. Dıbı eveJkl gtın Al1an 
cak aaba11nda blrlblrlnl, dlı 

tırnak, yumrok tekme ile y~re 
k.akmağa çalııın pehlivanları, 

don Rıgıppaııda gördam. Bir 
maeanın etrafına toplanmışlar. 

Kııhk•ha atarak, dil eakaeı ya· 
parak, blrlblrlol çeklttlre çeklt 
tire keyif ediyorlar. Evf'lkl gOn 
pençelerini açın pehlivan kort· 
lar, dan birer kuzuya benzi 
yorlardı .. 

Tıpkı avukatlar, llpkı gaze· 
tecllt'r gibi .. 

Mahkflmede, gazete entunla· 
rıo~a birbirine yapmadık teriz 
ve biicum bırakmaz, fakat ak 
eomları ~azlooda, mıoyhanede, 

ksbvebant·de kareılıkh kadeh 
tokuetornr, narj?lle lçn, e~le· 
nlrler. Hayatta her mOnakat11 
nın, her anla,amamazlıtın sona 
böyle çıkeaydı Muhakkak ki, 
Cımevre denU.-n maruf neıneye 
biç lhtl yaç hl9ıl olmazdı. 

Gelelim pehlhanhğa: 
PebUvanlık, yalnız höyle, kol 

bacak ve ıı:ö~de ile olmaz. Onun 

bıoka oeklHeri de vardır. 

MeeelA, palavra pehlivanlığı. 

Mest.la, ltkembe pthllvanhğı. 
MeıelA, fe1ad, dedi koda peh 

lhanlığa. 

MeeeJA, ıevda pehllvanlığı, 

tembellik pehlivanlığı, bile pah· 
lhaolığı •e&1lre vealllre .. 

Ve meeelA içki pehlivanlığı, 

zarafet, ntıkte pehlivanlığı, taraf 
pehlivanlığı, daha ne bileyim, 
birçok peblhanlıklar .• 

Hıyatta berkea birer pehll 
nn 11D1fına menaoptor. Bunda 
istisna yok gibidir. 

Ben, blrhlnl tanırım: 

Gençliğinde, hakikaten ında 
pebll vanı idi. Böyle pthlhanlı· 
r1n adı Don J aan'dır. Gayet 
tık giyinir, kadını bir av gibi 
telAk~I eder ve oıtahk(!) lhım 

oldağono ıöylerdJ. Geçenlerde 
kendlalne raetgeldlm. 

Ellndo bir file, içi ıebze ile, 
et, ıonon ve bononla dolu, kn· 
cağında bir kClçdcftk çocok, 

yaza 1aralmıo, ağır ağır, ıende· 

llye eendellye gidiyor. 
Yanına yaklaıtım: 

- Pehllnn ·Dedim· ne var, 
ne bo hal böyle? 

Dlıl ığrıyormuı. Yaıana bu· 
ruıturdu. Çocuğunun burnunu 
ılldl: 

- Ne olacak ·Dedi· evlen· 
dlm n ilin kızı, eıraımı yere 
getirdi. 

Hakikaten, ıırh yere getiril· 
mit de~il, adeta toprağa çakıl· 
mıfta .. 

Kezi, bir palavra pehllnnı 

tanıyorum. Tanrı onn, gök kob 
benin altında palana sıktın, 

diye yaratmıo.. KAflr oğlan, 

palura ııkmığa baılıyınca, hı · 

Hda otomobilleri oçoror, hı· 

lakları b11to~la eahllde dolıttl· 

rır •e onları akıam ıaf111 yap· 
tmadı.. Do palnrı, uıoa mdd· 
det yer totta.. Fakat ynaı ya 
UIJ gneedl ve o hale geldi ki, 
eimdl biıim palana pehlivanı· 

nın arhk ıesl çıkmaz oldu. Söz 

söylemeğe kılluo1a1 yanında· 

kiler; 
- Pehlivan ·Diyorlar· pıln· 

ranın sırtı çoktan yere geeJdl! 

Herke11e tnıılye ederim: 
Meneub bulundukları pehll· 

vaolık sıffttını iyi s~çıılnler ve 
tetikte olıoular. ÇOnkü ln!anın 

ıartı yere geliyor ve bir daha 

dotralmayor. Çimdik 

Arap Faaliyetinin Filistin'den Suriye· 
ye De Geçmesinden Korkuluyor. 

----------------------.. -----------------------
Yahudi Evleri Ve Mahsulleri Yakılıyor. ltalyan'Jar, 

lngiltere'yi Mes'ul Gösteriyorlar. 
KodQ;ı, 19 ( A. A ) - !ki 

aydanberl grevlerin devam etti 
ğl Ftllıttln'de vazfyf!t gittikçe 
gftçletmektedlr. Dün Kodih'üo 

Alman mahalle~tne yakın bir 
benzin fabrlkaeı yanını.Ja bola· 
nan bftyök bir odan depoımna 

ateı verllmlt ise de yangının 

Osmaıılı Bankası Bize 
lkrazatta Bulunuyor .. 
Ereğli Kömür Şirketi De 

Devredilmek üzeredir .. 
Bize 

htanbol 19 (özel) - Ü.imanlı bınkaaınnı Parls umomi mer 
kf'zi mOdftrQ M. BalHler bogüo Istıobal'a gelmletlr. Gazetecilere 
beyanatla bolnnırak: 

- TOrklye'ye lkrazatta bulunmak (lzere Parla'te imza edilen 
mukavelenin tatbiki sureti · hakkında hlıkumetle temasa geldim. 
Ayol zamanda Er,.ğll kömftr şirketloio hdkumete devri lol için 
de mClıakerede bulooacağız . Demiştir. 

Dum ~Dom Kurşunu 
Londra'daki ltalyau Sefaret Erka
nından Bazıları Geri Alınacak .. 

Londra '19 (Radyo) - Deyll Telgraf gızeteıılnio naklettiğine 
göre, avam kamar89ınpa loglhere'oln Babet'lere dom dom kor· 
şano •erdiği hakkındaki iddialar üzerinde elddetll mftoalı:aşalar 

olmuotur. Loodra'dakl Italyan sefareti erkinından bazılırmın 

geri çığrılıcığı söyleniyor. 
Londra 19 (Radyo) - Birçok meb•aalır, dom · dom kureonu 

mea'eleıılnden dolayı hükumeti sıkıştıracaklardır. ltaJyan ateoe 

milleri bıkk.oda da takrfrler verileceği ve llalyan ateşemllterlnlo 

değlttlrllmeslnlo ve Roma'da bolonao albay Lokeyl dıoarı çıkar · 

mazlana bile Inglltere aleyhindeki hareketlerine mani olunma· 
aının temin edilmesinin ltalya biikumetlnden lltenecegl bildiriliyor. ·-·-
Bütün Devletlerin Müşterek Cephesi 

- Ba~tarafı 1 ci sahi/ ede -
Cenevre mebaf ili; bo hare 

ketlne bir haolangıç mahiyeti 
•ermektedir. LAtln Amerika'Jtın 
ıoıyeteden çekilmesine intizar 
edilmektedir. 

lıpaaya morebbaeı M. Mı· 

daryaga Radyo N11yonda iki 
dJl Clzerlne ittin Amerika de•· 
letlerladen olaelaelar sosyete· 
ıloe hlJyle bir darba vurulma· 

maıını rica etmlıtlr. 

Cenevre, 19 (Radyo) 
İtılya'DID bu sıralardı Millet· 
ler cemiyeti mesal@lne iştirak 

etmemeğe azmetmiş olduğa lıD· 

}aşılmaktadır. ÇtıokQ dftn top· 
lanan afyon konferansına ltalyı 
murahhas göodermemlıllr. 

Loodra, 19 (Radyo) - Uloa
lar eoayeteel konıeylnln 16 
Baslrandakl toplıutmnda Jo. 
glltere zecri tedbirlerin kaldı 

rılmaeına ön ayak olmayacak, 
konsey ekeerlyetloln alacağı 

kararı kabul edecektir. 
Londra, 19 (Radyo) - M. 

Baldvlo; İngillere'nln Cene•re 
de buıoıı olarak hiçbir teıeb · 

bftıte bolonmıyacağını bildir· 
mlıtlr. loglltere bftkumetl diğer 
hClkumetlerle birlik hareket 
edecektir. 

Parfe, 19 (Radyo) - Do· 
gftnkA vasiyete ğöre Tan ~aze · 

tııl bHı devlerin vaılyetleılnl 

teıklk etmekte ve bu dnlet · 

l 
lerln kat'i kaoaatlerlnln bir 
tOrltı mClıbet bir cebhe bola· 

1 
madığını yazmaktadır. Yalmz 

bfttOn devletlerin mGşterek ol· 

dokları bir cebhe vard1r ki, 
o da lıtlkballn takviyesi arzo · 
dur. 

Çaldaris 
Dftn hftyftk 
Törenle gömftldft .• 

Atloa, 19 (Radyo)- Yonao 
halk' bOgQn mOteveffa Hbık 

bıonkH M. Çaldule için bfiytık 
bir cenaze meraelml yıpmııtar . 

Kral bizzat cenazenin ruhani 
Ayınında hazır bulonmoetor. 
Ayni zamanda hOkumet erkanı 
ve biltOn fırkalar rilesaeı, mec 
lls Reisi, meb'oalar ve süfera da 

mera1lme ittlrak etmişlerdir. 

Cenazenin geçece~I yollarda 
aekerler hat teıkll etmllJ ve 
derin bir teeeaGr ·göetermletlr. 

Batna, Aline gazeteleri, mil 
teveffa hakkındı iyi neşriyatta 

bulunmakta ve ailesini taziye 

etmektedirler. 

Ataşemilter 

Kaybolmuş ... 

~~~~~---~~-~~-· 

Londra, 19 (Radyo) - Adla 
Ababa'dakl İngiliz eefaretha· 
nesinden Ctbatl'ye gönderilen 
reımi evrak çantaunın kaybol · 
doğu ve 1 oglllz atafemllherioln 
tevkif edildiği haberi henClz 

borayı gt-lmr.mlıtlr. Tahklkar 
yapılmaaı için Adle-Ababa'da 

lngtllz eeftrloe talimat veril· 

mlıtlı. 

Mısır'da ayan meclisi 
Kahire, 19 (Radyo) - Ayan 

meclisi · reisliğine seçilen Ne· 
ılml paşa istifa ettiğinden ye· 

rloe Raeonl bey tayin olon· 

muıtur. 

ön6oe çabuk geçllmlıtlr. Bı• 

yan~ını çıkardığı ııanılan lılr 
Yabdl eoför tevkif olonmcııur. 

FevkalAde durom gitt i :;çıı 
daha bQyük bir ılddetle ıa blk 
edllmektedfr. 

Roma, 19 ( Radyo ) - Bil· 
t6n ltalyao matbuatı FillatlO 
hAdlselerlle lralya'yı al4kad•f 
gösteren Y abu dl gazetelerıoe 

şlddetle hüoum etmektedlrlet· 
Jurnale d"l ıelya diyor ki: 
.. l oglllz bük umeıl Fllfatlo 'de 

çok tehlikeli bir yol taklb 
ediyor. Bunun meeotlyetl tı· 

mamen Ioglltere'ye alddlr. Jo· 
r;lltere Filistin halkını blrblrtoıı 

kırdırarak lltedlgl gıbl hOküıll 

earmek emelindedir." 
Kahire, 19 (Rıdyo) - Ko· 

dft.ı'teo haber verlllyor: 
Haf U tanklarla mOcebbd 

olan ve M111r'dan KudQıı'e ıef' 

kedllen hkoçyı alıyı Ku"'Oıı'ftO 
mobtdl ( semtlerine yerlettfrll· 

mielerdlr. 
Kudüs vesalr Filistin ıeblr· 

lertnde vHlyet gjoden gooe 
vehamet keııbetmektedlr. Birço" 
yeni bAdlaeler olmuşıor. iki 
gOnıienberl bOyük hareket ,e 
lbtlldllere iotlzar edilmektedir. 
Arab komitesinin fevkalAde pro• 
pıgand1&lle Filistin 'de oldoAO 
gibi Sariye ve maverayı Şeri•· 

da da lbtllll çıkmasından kor· 
kulmıkradır . 

KodOıı, 19 (Radyo) - Arıp· 
lar kırlarda ve ziraat sahalı· 

randa bulunan Y abodt n ve 

mahıullerlnl yakmakta devadJ 
etmektedirler. 

Kodtıe, 19 (Radyo) - Ko· 
das'le Hayfa yolunda Ffllado· 

d~kl ıehlrlerdeo aahillere ilde• 
eden Yahudi kaf ilelerl dola· 
dur. Ba kaf lle, Inglllz aekerlerl 

tarafından himaye edllmektedlf· 
Ko~Gı, 19 (A.A) - Bir Yı· 

bodi daha öldQrCllmftıttır. Co· 
marteel ganftndenberi öldGrft· 
tenlerin aayıaı beel bolmootof· 
Demiryoluno himaye için bo· 
eoei tedbirler ahnmıetır. Kodftll' 
Yala yolunda aekerler dnrf Y" 
gezmektedir. 

M. Bek Bel· 
grad'ı ziyaret edecek 

Belgrıd, 19 (Radyo) - Le· 
htetan hariciye nazırı M. Be~ 
Mayısın ytrmlslnde Belgrad'• 

resmen ziyaret edecektir. 

BURNAVA «:. 
H. P. Menfeatine 
Vilayet idare heyeti 
reisi bay Avni Do· 
an'ıo bimayeleriod 
27 Mayıs çareamba akeaoı• 

Tayyare Sinema-
sında Gozel Bir 
RevO Verilecek 

İzmir ve Bornavaoın kibar 

ailelerinin idaresi altında -.e· 
rllecek olan bo revlye b· 
mtr'lllerln hClyflk bir ılAk• 
göeteımelerlnl tanlye ederi•· 

Biletler Tayyare ılnemı•• 
gloeelade ve Şifa ec1ane1IP" 
de tlmdfden Ht'hğa çıkarıl• 
mıetır. 1-5 
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Büyük Gün Dün lzmir'de Coşkıın 
Tezahüratla Tes'id Edildi .. 

- Boştarafı 1 ci salıifede -
heyeti namına Atııftrk beyke· 
llne iki bftyftk Çf'lenk konduk. 
tın ıonra 1ıtlklll marşı. Hy~ı 
ile dlnlenmlı n Mıntıka tıpor 
heyetinden Yoouf Rı11 mekte 
bt mGdara Adnan, ,u tıôylevl 
•ermı, •e çok ılkıolınmıştar : 

Kırd4'ılerlm; 
Bojlftn acunda tarihile ln11n 

lıta ~t-ref •erf'D, ilkeleri df'~ll 
kıt'aları alt lıt eden, en yapıl · 
lbıyacıkları yapan nlusomon; · 
)'ordunu parçılımıya kalktıkları 
kara •inleri unutmadık. 

O kara gftnlerde utan balo· 
lerf Haıınden bir efmeek gibi 
fırlayıp kendinden olanlara, OD · 

lırın yanık bı~ırlarını TOrk'Qn 
en blyft~G bundan onyedl yıl 

ônce Sımıun'a bogOo ayık 
bııtı. 

Aoıdolo'yı ~elfşl rastrrılrı bir 
gellı drAlldlr. O; her Tark~Oo 

)Greğlode en coşknn vatan sev 
gfılnln kafnadı~ını, Tftrk kanı· 
llıo en temiz kın ve oloeunoo 
en yaee uloe oldnjunu bllerek 
)ordunun bGylk. davaıaoı atıl 

lbık ftzere geldl. Bu; mutlu 

Kftn6 "19 Mıyıı .. blz Türk genç 
llğt kendimize bayram yaptık. 
Sımıuo •• gelir gel mu eoydış 

lırUe el, ele vererek yarda eal· 
dırınları kovmak onun ilk lef 
0 lda. Yokluk lçlodP bir avuç 
lnııa 010111 11vaıı kazanmak. 
•çto didindi, G&GldG, bıttl Ol 
IDPA'I bile gözGoe aldı . 

Y ordanı ıaldıraolırı denize 

d~lı:mek ıuretlle blılere latlklal 
hıt11ını teneff aı ettirdi. 

Bundınaonra o bayak kor· 
1•rıcı, o dibi, dnrlmcl dur· 
lllıdı, TGrk'Gn kurtulması yo 
hında yarada, hala yGrGmekte 
dlr. Ve ylrlyecektlr de ... 

Ulo11l ıu'llıotan enel ~Uda. 
1tleQ imparatorluk zamınında 
l•ııakhğı dGeerek hep bıekı· 
'-ra için çılıean, kof ıa kafalı, 
lıodglm padloıblaran yaptakl1ra 
kôul ıeılr le.rden uloıanu kor· 

.!.7•ak için onları da ko•maAı, 

Dtinkü "şenlik intibalarından .. 

Yukarıda lıisiklctçiler, aşagıdu Huca ort 1ı mekt<'bi •• 

Altay sporcuları .. 
enışt1neokra ikinci le bildi ve fiği, sosyal bıklarını, uloul 
yaptı. Yurd korumığı, sosyıl eAltlml, balumı, ıutomo, eklaıf, 
lnıaolar gibi yışamığı, lusa ve teclml yorddıoına nren, çok 
kesin bir yolda okuyup yazma~ı ince eezlelle ve kanetll kollle 
köy ııığırtmıçlaraoa varıocayı onu karaohklardın kurtararak, 
kadar Oğreıen, toprak altındı ışığı ç•karao hep o baycık kor· 
kalan t1rlblnl derlnllklerl ~ee · tırıcı deAll midir? 
llyerek. bulup mflletloe tınlıın Şimdi genç kardeolerlm .. 
kôkl başka dillere kaynak olan BIUOo bu yapılın bClylk de•· 
Oz dilini bularak ona tanıttıran, rlm gene bir lşıretlle devrimin 
Cumurlyetl her eahatla eğ~meo· erkmeol tarafındın sizin omoı 

!,V R U PA' LI KADIN general Laostlt: 
- Rıhıyık'ta Çtn'll muhit· 

lerl yoktur. Dedi. 

Kozmopolit 

- 20 -
tıllnln kar111 L•ydl Brandmor
dın ıoara bandın nıflz bir 
.l•ydl bulımıyıı. Berıey buo
lırın elindedir! 

- Bundan mıkudın ne? 
Sertabip rCltbeeinl aldın, dıbı 
bekl~dlğio ne nr kt? 

- Canım me~zuobıblı olan 
"de rltbe Ye terfi midir? e •. 
)ıtın blnblr lhtlymeı nrdır. 
~tınlur için hazırhkh olmak 
laıındır. Bu iki kibar Ye yilk· 

lek kadının yardımını elde et· 
ltaek loln 11na lıtlnıd ediyorum 

L. V apurdı, bnlundakları dar 
"'111.U kadınların hlrblrlle 

VE MAHRACA 
asrı Romq.n 

J. L . Mortendea 
dıhı ııkı manaııebet peyda et· 
melerl mOmkan değildi. On· 
drev, Lıydl'oln kendlelnden 
pek ho,lanmıdı~ını farkelll Tf': 

- Karı beni kendisine hiç 
benaeıemeyor! Dedi. 

General çok ciddi görDn 
meğe çalışıyordu. Ellilik bir 
adım ve ilste bir kaptın olan 
eOvarl, cidden alaycı bir adım· 

dı! O lee, La_!dl'ntn doktor 
Erberl'e meylini adamakıllı ... 
hiuedlyordu. 

Ba tem11lat araaıodı Ondrev , 
Rıhıyık'takl Çln'JI mehaf ill 
bıkkındı maltl. 'l?at ieıedl. Fakat 

Bir dakikada, Udıokor dı 

Çln'JI tlyıtrol.arından gene bah 
setli ve Fınfon'ların gflsel olup 
olmadığını ıordo. Lıydl LuıtoD 

ılıyh btr tavırlı: 
- Dlnlemeğe il yık olduğuna 

şOpbe yok! Dedi. 
Ayal gtın, Lhon'un oğlu, 

Oodrev. 
Annem mftııaadf! elmeyor, 

fakat beo orada bir av pavl· 
yonu eatın alıcığım! Dedi. 

Avdan hoşlanır m111nız? 
Hıylr. Fakat Çln'Ulerle 

ilo&lyet peyda etmek illerim. 
ÇOokil ben Çtn'lllerl ıeverln. 
Loodra'd• Çln'll mehaf Ulne 
sık, eık devam ederdim. Eu iyi 
doallırımdan blrlıl Eu·So ldl. 
Bu genç Çin '11, maruf bir Çla 

larınıza yftkleımlştlr. Sise, 
bt'plnfze bıykırarak ıoroyorum, 
6ı,.rfnlze aldı~ınız bu çok lı:od· 

sal l\dnl yapacak m11ınız? 

Fo cevabı o, 11lzd,.kl en,.rjl 

kayo•~ınıo eonıozlu~ooo bile· 
, rr.k bu zaman bf'kllyor. Genç 

ilk, TOrk'Oo dayanj!acı ve 
~t'lect~ln biricik nmodo oldu· 
~onu her an ıöyllyor. 

(Bo sırada blltfto ~ençllk: 
- Y ıpaca~ız. Dly.e bagar 

mıştır.) 

Ey Aıauırk . Cevabı duydun 
değil mi?. Bono ~(hendlAln 

~ençllk en derlollklerloden 
verdi . Sına \"C yordooı eöı 

vt'rlyor .. Y Qrftyt'Cf'ğl yol enin 
yoluodur. TOrk'Go bahtını açan 
yoldur. 

AıaıOrk! Tekrar eCflyorum. 
Severek kolların ıraernda kor 
doğun gençlik yaeamtğa dö 
lenmiştir. 

Bak, gor! lirpal toplanarak 
eeolo eıraCıoı geldiler. 

Ô•Oo Atatllrk, ıevln AııtGrk! 
Yolan~ duam edece~ls bagln 
yGabloleree, yarın milyonlarca 
geoçlerloln kafaları, gövdeltrlle 
beraber işlemektedir. Geoçllğlo, 
hıyıtıoıfan fazla vatınını ıe 

•lyor. Yakeelmeğe koyulmootar. 
Kalbinde dalma ıeoln ver 

dl~lo heyecanı beellyecekılr. 

Verdl~ln beyeeao, ona gayeeine 
olıotırao yollan ıydıolatın bir 
11te11 bir ıoık, bir gGneo oldu 
~onu anlımııtar. 

Şa loaç kilbeylaD ftsllDdeo 
gelece~I gOrecek olaa eaaa, 
Oleceklerln ôlmlyeceAI olan Nnı 
diyorum ki: 

Her bıagl bir tehlike karo•· 
eıada gençtik eoekondur, kıh · 

ramındır, en bOylk yordee 
vendir. Senden bıa alan genç· 
llkılr. 

Burada yıpalıo teııhGraltan 

ıonra alay birinci kordonu ta 
kip ederek Alııncık'takl ıtıd 

yuma gltmlotlr. Borada bir 
geçh reımi yapılmıotır. 

Eneli ıpor kolGplerl me
0

D · 

şıtrldlr. Şimdi de Udankor'da 
bulunmıktıdır. 

- Fakat Udankor, Mıleıya· 
ya merbut değil midir? 

- Enelce ôyle idi. Udan 
kor'dı ılmdl d8rlylzbln Mıles· 
ya 'h fakat ftçyasbln de Çin 'il 

nrdır. 

Ayal nporua en iyi •e en 
mlhl m yerlerini lıgal etmlt 
olan Ol ref il genç ıaltan da 
umumun merakını muclb ola· 

Jorda. 
Preaı, hAklm matlık geçi 

nlyor, diğerleri de onı adeta 
tapınıyorlardı. Prenı çok Hl· 

metli görlnlyordu. Baklngın 

••rayında İngiltere kralı ve 
Hladlıtan imparatora bu ka· 
dar 111met Ntamasdı! 

Şeref il prenee dGrt genç ka· 
dın rekabet ediyordu. İklılnln 
yani 19 yıtıncbıo •1111 olduk· 

Frausa'da vaziyet~ 

· M. Heriyo DJş Bak anlı~ 
ğa Geçmiyecektir .. 

Fakat Meh'usan Meclisi Reisliğine 
Ansızın Bir Namzed Daha Çıktı. 
Pariı 19 (Radyo) - Gazeteler, M. L,.oo Blum ile M. Berlyo 

araııodakl mGIAkatı bilyftk t'hemmlyet •delmekte •e uzun mı · 

kaleler yaamaktıdarlar. Mıten ~neteıl, M. Berlyo'non pek yakın 
doıılarıoın ıözlerioe nazarın blt'lclye 011ırlığıoı kabul etmiye· 
cr~l ve mecllsl meb'oeao reisliğini derobıe edrceğlnl y11makıadır, 

Ft~aro gazıteıl: 

- Dan oıyan dikkat bir bAdlRe olmu,, M. Boleeoo mf'cllıl 

rrhlh!lne nımıedllğlnl koymuştur. Diyor. 

ıopları, atlet, futbolcu, ılkllst· 

lerl, tenisçileri geçmleludit. 
Bur.ıo Erktk Ye Kıs llselerlle 
Muallim mekteblerl, Kız eos'ıi 
Uleü, Sın'aı mektebi, Tlcarf't 
llıeel, Karııae, Kereıyaka ve 
Buca Orta mektrplerl tılebele· 

rlolo geçlel takip etmfeılr. 
Kıs llıeal Sao'at rnıtlUhil ve 

Kız muallim mektebi ıılebe · 

lerloln y,.koe11k elbleelerl Ç••k 
gftzeldl Erkek lheel, fuıbolco, 
atlet, izci ve talebelerl, çok 
zrngln ve muntazam gf'çtllrr, 
alkışlandılar. Boca orta mrktebl 
erkek talebeatnlo yalnız bir 
kOlotla n •Ocudlırı çıplak bir 
halde ~rçlşlerl ıGrekU ılkışlar 

ıoplıdı. l:lılk araeıoda parti 
baıkaoı Yos~ad Hylava Avni 

Doeın •e belediye reisi dokıor 
8rhcet Uz ile rdı muu:nı Su 
ıd Yurdkoro 'Ve daha birçok 
zevat bulunuyordu. 

Geçit resminden ıonra trl· 
bftolerlo ÖD Oodekl mr.raslm fe 
rlotfe ıoplaoıldı. Burada diki 
len bayrak dlrf'ğlue askeri mu• 

zlka lstlklıU merşını çalarken 
parti başkanı Yozgat eaylnı 

A •nl Doğan tarafından mera 
ılmle bayrak çekildi, herkeı 
ıelAm THlyetlode bekledi. Bay· 
rak mer11lmlol TrlbGolf!rlo 
lSnGodekl kumandı yerinden 

parti bıokanı A •al Doğıo'ın 
111 veclı nutku takip etti 

Tark gençleri, ceylan bakıolı 

Tlrk kılları, blylll. Tilrk 
pluıo ! 

Cihan barba bitip de Oımınlı 
lmparaıorluğanun reıml kov 
vetlerl yere eerlldi~I gtla ona 
idare edenler dDoman·n 6o6nde 
kahpece e~lldller. Senin p•· 
ranlı, eealn emeAlnle yetlılp 

de 11na enerji •ermek mnkl 
inde olanlar aenla htlr ya11mık 
hakkını, eealn asmanı lakir 
ettiler. Ve 11aa yıbaacı bir 
devleti hAmi diye g3•1erdller .. 

Blylk Tlrk mllletl ! O gln 
aenl herkeıla laUr etll~I gtln 
yıldırım bakıola eayak Şef 'in, 
bGUln lçtlmıt mevkilerinden 

011klıoarak ılelAde bir ferd 
gibi koca~ıoı atıldı •e aana 

loaret etti. 

larına ttlpbe yokta. Hanlarıo 

preaıln ref lkaları oldu*a an· 
lıeıhyorda Blrlıl de blr11 dıhı 
J•th oldu-una göre dım dônör 
addediliyordu. 

Bir de çok "enç Blnt'll ka· 
dıa •ardı, ba da pre•la 11 · 
nrlala kan11 idi 

Soltıaıa abne1I ·A11l htlklm· 
dar· Udanlror'da kılmııtı. Bu 
kadan Auapa'yı biç ıevmes Ye 

egı itibarile hemen her saman 
rabatııı bnlonardu. 

Ondrn, preaı ile benGı 

görtltmlo •e tanıomıt değlldl; 
ıede karııdaa Ye uaaktan gOr· 
mlıt6. Prenı, ulonda yemek 
ylmeyordo; haıuei aeçılaranı 
beraber tııımakta Ye ıyrı ye· 
mtk ylmekte idi. 

Prenı, kalıkla?Jndakl kipe· 

ler n bııındıkl 1ar1k Ye tug 

- Sonu var -

- Yöril! Dedi. 
Türk ~eocligl! HOyGk Şef in 

Samsun'• çıkıoı bugane ruılar, 
onun büyftk hareketi etine al · 
dı~ı bogOn Türk tarlbtndfl btr 
döoOm ooktııııdır. BugOu ıeolo 
koteal bıyramrndır. 

Türk genetiği! HiiyOk Şı:flo 

biltOo bayaıında . f lleo, fikren 
hareket eni, yOrOdö, teUmftle 
se•keul, ıeo onun ark11ıoda 

yilrOyeceksla, 1.1101 bu yakıeır. 

Bugfto o BOyOk Ş~f la mlllt 
harekete geçtl~I güofto te.ı'idl 

daklkaıındı turada topl:snıo 
~rocllğlo bereketlerlol azla 
Ôoderc alala namınıza arzede · 
ceoğlm. (Şiddetli ılkıelar) Ve 
dlytcrğlm ki: .. Asil Tork ~,.acl, 
aeU Türk kızları, bayak T6rk 
olnıo . IPolo açtı~ao yolda dur· 
mıdıo, dlalenmedeo 11na ba~h 
olarak yftrilyor, açtığın yolun 
yolcusudur ,. 

Yalnız A~ll Tark (OCo~ol 

Unutma ki ald ğıo bftyOk tarl · 
hl rolftn; bilyilk me,'olfy,.ıl 

vardır. Sın• emanet edile:: 
bı1yılk ~eerl muhafazaya liyakat 
keııbetme k: için çalışmak, yftrG · 
m .. k ve ileri gitmek mecburi· 
yetlodf"ıfn Sen buna yapacak· 
ıın, buntlan eminiz. ~a, bun 
dan çolı: (hlfto bartk~thr ya 
ratro bir nkm çocuğusun! Ar 

kadıelarım! Şıı eeref il bayraA• 
göıilmilzll dikelim, baeımızı 

kaldıup en gGr ıutmlıl' hep 
bt>raber bağıralım: Yıoaeın Tftrk 
ulusu, yao11ın AııtGrk, yııaıın 

Olmlyecek ol.o Tftrk gençllğı! 

Çok alkıelaoan ha •~clz 

ıöylevdea ıonra en,.JA kıs 

talebe, ıoora erkek talebe H· 

hada ayrı ayrı ineç jimn11tlk 

hareketleri yıptalar ve bu ha· 
reketler, bılkıa ılrekll ılkıt · 

lıra arasında tekrar edildi, 
erkek ıalebealn !ıareketlc be· 
raber: 

- Yaıal 
Diye ba&rıtları çok cazipti. 
Bundan ıoora mekteplller .a 

lacller eahıdıo ayrılarken ıpor 

maııbakalarına baolaodı. 

Burnavn gençleri : 

Barona Gençlerblrllğl 19 
Mıy11 gllnll çelenkler hazırla· 

yarak futbol n atlet tıkımlın 

ile •e baıtarındı ld•recllerden 
Ennr Atıçe olduğa halde 

Borana bak6met meydanlı· 

ğında toplınmıılar n oradan 
Barnın Camarlyıt meydanını 

olndıktan ıoara lamlr'e lamlı · 
ler, H lamlr'de Katlı OnClnde 
t6rea lçla ıoplıaan kaf lleye 
katılmıtlerdır. 

Istanbulda 
lııtanbol, 19 (Ôıel) - Bere· 

ket glnll mlnaaebetlle banda 
yapılan 9 onca jlmnudk te•· 
ilkleri fe•kallcle bir tekilde 
olmuetur. ŞenllAe lttlrak eden 
talebe, Tablmdekl Comortyet 
abidesini ılyaret ederek bir 
çelenk koymuelardır. T•ktlm 
etadyumunda bayrak merulml, 
talebenin geçld re1ml Ye jlm· 
nudk hareketleri çok gbel 
olmuıtor. 
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Siyasi Vaziyet Çok Gergindir, 
Harlı Tehlil~esi Vardır. 

~--.,..-~~~~~~-----...,.....,....,-.,...,...~~~~~~-

Ak den iz' de ltalya'ya Karşı Bir Misak Teklif Edildi, 
Lord Eden Avam Kamarasında Ne Dedi •. 

İetanbol, l 9 (Özel) - Parls'ten gelen haberlere göre, F.raneız gazeteleri, A vropa'da efyıd ·vezl 

yeti endfeell kereılamak IAzımgeldlğlol yazıyorlar. Vazly"t çok gergindir. Bu gızcteler, Avropa'da 

bırb tehllkeılnfn baıgôsterdlğlnl iddia etmektedirler. loglltere hOktlmetl, Akd,,.nlz'de kuvvetli 

bolonmak lı;lo bir Akdeniz misakı yapılmosmı ileri eiirmft~tQr. Bu mlııak, Jıalya'ya kartı yapılacaktır. 
İ!ltınbul, 19 l Ôıel) - Lonnrı'dan hHdlrlldfğlne göre, halya'ya kartı bir Akd.,olz mlııaka ya 

pılması hakkındaki teklif, allkadar devletlerce mü@ıld karıılanmıutır. ln~lltere dıt bakanı M. Eden, 

Avam kamarHında lradettlğl bir nutukta: 

Akdenlz'dekl Qssftlbırekf"mlzln tebdld edilmesine arhk dayanamayız. Demlıtlr. 
~~~~~--... ---~·~·_., .. _____ ~~~~ 

Rabeşistan'da halyan faalh1eti Normantliya 

Haı,.arda 500 flabeş '11ah
kftm Affedildi .. 

Yeni işgaller Haşlıyor. Silah Ve Mü

himmat Da Toplanmaktadır. 

Harar, 19 (Radyo) - Bu 
gftn halk ön6ode fiOO Habeş 

mıbk\lmu zındanlanndan çıka 

rılmıe n eerbeııt 

ludır. 

bırakılmıı · 

Ciclka'da, mahalli rQeaadan 

iki ki@I daha iltica ederek 143 
ııllôh ve bir çok mtıhlmmat 

teslim etmlelerdlr. 

Dlredava'da Koryera de Le 

topya ismi attanda ltalyın 'ca 
ve Amar dlll ile bir ~azete 

neerloe bıolanmıetar. 
Adls Ababa, (Rıdyo) - Moh 

tellf kıt'alara mensup askerlc:r 

Habeeieıtan'ın diğer akııamını da 

legale devam etmektedirler. 

Şimal cephesinden inen kıt· 

alar Valega'dı, cenoptıo gelen 

kıt'alar dı göller aabaaında ller· 
lemekıcdirler. 

Harar, 19 (Rıdyo) - Bogtın 

Dezyak Ballmer ve Kaaadırya 

-.e beı muvazzaf ve ytıkaak 

rGtbell Habeı zabiti ve birçok 
reımt aııker iltica etmletlr. 

Adlı Abıba, 19 ( Radyo ) -
Adls·Ababa clnr ve bavallıılnde 

yeniden birçok yiyecek ve m6 
hlmmat depoları buluomoıtor. 

Babeı ordusuna meneub bir 

nakliye nsıta ve bayvanlırı da 
elde edllmlıtlr. 

Clboti · Adlı Ababa elmen· 

diler hattının Fransız eomall· 

•ine kadar olan kısmı İlılyan · 
l1rın elindedir. 

logıl esnasanda yapılan kıtal 
ve yıAmanıo Raa lmru'nun da · 

ğılın ordoau efradı tarafındın 

yapıldığı anlreılmııtır. 

Adlı Ababı'da su mee'elealnln 

hılll için faaliyet 

Jıalya baokısı 

vam etmektedir. 

baılamııtır. 

faaliyete de 

Habeı hükumeti Hbılt me 

morları da Adla Ababa'ya dön· 

m~ğe bıılamıılardır. 

Roma, 19 (Radyo) - Baycık 

ldllııelerden birinde Bolgarhtıo 

kraliçesi rlyaaetlnde ltalyao za 

feri namına rohani bir Ayla 

yepılmıı ve bu Ayinde ltalyan 

kral hanedanı ve aııll aile ka· 
dınlın hazır bulunmuştur. 

V aşlngton, 19 ( Radyo ) -

Asosyeıe depree Habeşistan mu· 

hablrl Adls Ababa'da kalmıı 

olan Haheı rlcallle malakat 

yapmıA n vaziyet hakkındaki 

noktal nezarlırını eormoetor. 

Batan bunlu, Bıbeılstandakl 

mOhlm tebeddOlden dolayı te· 

e11fir gö1termeml1ler ve nzlyetl 
iyi surette karıılamıılardır. 

Roma, 19 (Radyo) - hıl· 
yan kıt'aları tarafandan legal 

edilen mantıkılarda slllb anı · 

tarmılarıoa devam edilmekte· 
dlr. Şimalde 7802 tGfok, 80 
tabanca, 966 mitralyöz, 2 top 
n ceblıane teslim edllmlttlr. 

Barar'dan da ·9 bin tafek, 

32 mitralyöz, beı top 'fe dıbı 

birçok bırp malzemesi ele geçi· 

rlmlıtlr. 

Yalandır 
Roma, 19 (Rıdyo) - Arel· 

diik Otto'nuo, prenı Mari dö 

Sa na ile evleneceğine dair ha· 

herler, yarı resmlğ mabf illerde 
tekzip edilmektedir. 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-68-
sonra, bugfto eaat ikide .Mlşel 

ııaraymın ~oftnde yapılacak bek· 
melerde hazır bolooacağıoı. Ge· 

sonra, hogfto saat ikide Mleel 
earayının öoaode yapılacak bek· 
lernelerde hazır buluoacağım. 

Geçerken de grandaees Nlko 

la'ya da uğrayarak bir kahve 
içeceğim, blrez glSrftşecl'ğf m. 

DôaGete de ıeolnle beraber bir 

gulntl yapuız. 

Katerla parmıklarlle mıea 

Gıerlne vurarak: 

- Balaaın yanın• uıramaklı 111 

yapmıyorsun. Bu sebeple gezin· 

timiz ~eri kılacak! Çtınkd ha· 
lan, ıöıe baıladı mı, durmak 

bilmez! 

Dedi. 

- Fakat, bu defa ben söı 

eôyllyeceğlm, o dlnllyecektlr. 

Söyllyecek şeylerim de ozon ve 
çok değildir. Grandftklere ev 

lendlğlmlzden haber vermek 

vazifesini kendiılne vereceğim. 

Bono da yapmak lAzımdır. Ayni 
zamanda Kremlln'de taç giyme 

merulmlal de haber verecektir. 

MOsaid vaziyettedir 
Hnr, 19 (Radyo) - Nor · 

mandlya vapuru dan Nevyork· 
tın dônmQı ve koru havozooa 

aiınmııhr. Vıporon 3 kanatlı 

olan uskuru dört kenarla ya 
pılıca!Ltır. 

Hoauei bir komiııyon vapur · 

da tetkikat yıpmıı ve nporon 

umumi vaziyetini mflealt gör· 

mftııar. 

Maliye teşkilatının 
layihası Kam uta yda. 

Ankara, 18 (A.A) - BogQo 

Fikret Sllay'ın baıkınlığanda 

yapılan Kamutay toplantııında, 

Türkiye - l•panya ticaret ve 

klerlng aolaeoıaeı mGzakere ve 
kabul edllmlıtlr. Bundan sonra 

Maliye teıktlAt kanon IAylha· 
sının heyeti omomlyeslnln hl· 
rlncl mtlzakereal ikmal edllmlı 

ve çareamba gGo6 toplanmak 
Gzere lçllmaa son verilmiştir. 

Par is horRasında 
Pırlıı, 19 (Radyo) - Bogftn 

borsada vaziyet çok gayri mon· 

tazem idi. Kapaoao eıraıunda 

vaziyet biraz daha dClzelmlotlr. 

Amer~ ka, Çin 'den 
Gümflş Satın Alacak 

Vaolnctoo, 19 ( Radyo ) -

Maliye nazm M. Morgantan, 

Blrleılk Amerlka'nın Çin para· 

1101 11ğlımla1tırmığa yardım 

Ye hf'm de Amerikan pl4oının 

tatbiki için Çln'deo mGhlm 

miktarda gamaıı mGbıyH edl· 
leceğlnl ıöylemtıtlr. 

Deniz Muahedeleri 
Vaılngton, 19 ( Radyo) -

Ayın. Londra deniz muahede. 

etol tasdik etmletlr. 

Loodra, 19 (A.A) - Deyll 
Telgraf gazeteeloln bildirdiğine 

göre deniz anlaım111ı hakkın. 

deki Iuglllz Sovyet konoema· 
· larına bu hıftM Londra'da 
baolauacaktır. 

- Bono birer satarhk tab
rlratla da blldlreblllrdln. Nlkola 

aarayıoa uğradığın takdirde, be· 

nt ııalonda, baeımda oıpka bek· 

lemek mecburiyetine ıokacak· 

eın. Bu se~eple bııımda ağrı· 

yıcık buna tapbe yok! 

- Merak etme, Katya'cığım. 

Saat Gçe çeyrek kala dönece · 
ğlml temin ederim. SözG kısa 

keaeceğlm, ve &en bazırol, kü· 
çük merdhenden muhafızlar n· 
losona in. Ben ııöyledlğlm eaatta 

g"'lect:ğlm, buradan arzu etti· 
ğlo gibi yazlık bahçede bir ge 
zloti yaparız. Burada, bizim 
karlar altında buluetoğumoz 

kanepeyi de görftrftz. Bn Mart 

güoeel altında, yeni sndalılar 

gibi eğleniriz! , 
Katerlo, muhafız atayı mira 

layıoıo &l'slot tıklld ederek: 

- Baydll 

Amerika'da 
Hover karışmıyor 
Şlka10, 19 ( A.A ) - Eekl 

comur bıtkanı Bover comor 

baokanlıl}ı ıeçlmlerl fçfo nam· 
ıetll&lol ve hiç bir namzed 

aleyhinde mücadeleye glrmiye· 

ceğloi kıt'f surette blldlrmftdr. 

Fırtına ve yıldırım· 
fardan ölenler var •. 

Vaılngton, 19 (Radyo) -
Şiddetli bir fırtına netlceıılnde 

içinde 16 bin ıeyJrcl bulunan 
bir ılrk çadırı barab olmuo, iki 
klıt ölmoı. birkaç kı,ı yaralan · 
mıetır. 

ParlAmento btn1&ına da bir 
yıldmm dllemtııse de baear 
yoktur. 

M. Hitler'e kılıç 
Tokyo, 19 (A.A) - Noıoya 

civarındaki Glfo etlAbçıları bey. 

eli Alman maıılıbatgftzano• M. 
Bltler'e takdim edilmek Ozere 
kıymetli bir kılıç vl'rrnlelerdlr. 

Iran nazırı Berlin'de 
Berlln, 19 (Radyo)- Borada 

bulunmakta olın Iran hariciye 

nazırı Feyylz Muhammed Han 

bogftn tayyare fabrlk111ını gez· 

mlotlr. 

Polisleri vurdular 
Madrld, 19 (Radyo) - Gıl · 

yaçya'da bir sinemadan çıkan 

aç pollı mf'moro, mGeelllb oa · 

bıeların bftcomona maruz kal· 

mıılardır. Bunlardan biri der· 

hal ôlmfte, ikisi de ığır sorttte 
yaralıomıehr. 

Afyon komisyonu 
Mesaisine haşladı. 

Cenevre, 19 (Radyo) 

Milletler cemiyeti ıfyoo ve 

muzır UAçlara letlıarl komleyo · 
na meealelne baelamııtır. 

lngiltere Kahine· 
sinin Vaziyeti Ya
kında Anlaşılacak 

- Başıarajı lci sahifede -
hGkftmet eden bir kabine de· 
Alldlr. Alanan haberlere göre 

kablnenlo mnklt on gGoe ka· 
dar tHyyGn edecektir. Bo kabl· 
neye mClsıharet eden mobafa· 

11kArlar da aleyhine döomaıtar. 

Amerlka'oın silAh ambargosuna 
kaldırması, zecri tedbirler cep· 
heılnl harab edecektir ... 

Berllo, 19 (R•dyo) - Bah
riye gazeıeelolo don neorettlğl 
programdan hulç olmak Clzere 

iki hat harp zarhhsıoın lnıa 
edilmekte oldoğooo ayol gazete 

yazm•ktadır. 

Yeni program mucibince 1937 
de Almıo açık deniz tahtelba 

birleri 17 adet olacaktır. 

Dedi. 

İmparator da, ı•fıhf raporunu 
bltlrmlı bir mGlblm turJle 

Katya'yı ·Mlralıyını selAmlar 

gibi· selamladı. Kahkahalarla 

kocaklattılar ve imparator gitti! 
• • • 

Muhafız alayı borazanı Gç 
defa eelAm çaldıktan sonra, ae 

kerler bir •Aızdan: 

- Çar çok yaıa! 
Diye bağırdılar. 

Çar Alekeandr da: 

- Sığolun, nlitlar! 
Diye mukabele etti. 

Arabasına binerken de - genç 
aakerlerl ellle aolAmladı. 

Alebandr, çok senelerden· 

beri bogftnkll kadar genç, dinç, 

ıen ve mee'ud gôrftnmemlıtl. 

Çarı aellmlıyaoların b,.pel de t 

bu hueaııi nztyetl görmOuler ı 
ve teıblt etmltlerdl. 

Kınık'ta bahçeler 
Berıı:ama'nan Kınık nahiye · 

sinde bir babçeıl bulunan 
bir sanan aldığımıı mektupta 

ıtmdlye kadar bahçeleri ıola · 

mık tein çeımelerdekf sulardan 
lıtlfade edUdtgt halde son 

semaoda mecradan kapıla bir 
ıurette ıo getirtmek için teelaat 
yapılma&1 blldtrlldl~l ve çeıme · 

lerde toplanan ıolırın kealldlğl 
blldldlmektedlr. 

Bu zat Kınığ'a gelen içme 
suyunun mftblm bir k11mımn 
zatefi açık olduğunu iddia 

ed~rek bahçe eahibltırloden 
böyle bir ıey latenme·ioln 
doğrz olmadığını ileri eQrmekte 

Emlralem'den yazılıyor: 
Karııyaka'dın da bası BıyıD 

öğrelmeQlerlo letlrakfle tfell"' 
men Bayan lSğretmenlerlodeO 
mdteıekkll oobeı kltlllk bir 

grup trenle Emlr6lem kaOJO' 

noaa ~elmloler, oradan dı yO· 
raynek kamun merkeşloe bir 

eaat meHfede Göktepe kôyGD• 

ghmlılerdlr. Genç öğretmenler 
köylftlerle ııamlmi ba1blbald• 

bolonmuılar, hep beraber ~·· 
mek ylmlt1er ve köy mobl· 
tinde temlı lotlbalar bırakat•" j 
ayrılmıılardır. J _.,,.____ - __.,., \ 

n bahçelerin gene eıklel gibi 
aolanmaaıaa mtııaade edllmrslol 

htemekledlr. 

Denizyolları işletmesi lzmir Acen· 
telinden: 
Sayın Müşterilerimize 
Oı!olzyolları loletmeal vaparlarlle her hafta pazarteıl gılolttl 

yapılmakta olan , lzmlr . l~taobul eftr'at poıtalaranı balkın gö•· 
termekte oldo~u reğhet dolayıalle her hafta perıembe gftnlerl de 
saat 16 da Izmtr limanından hareket etmek Gzere her ıarlO 
koofOrQ haiz ikinci btr sOr'at pol!laııı dıba UAve edllmlı oldo~&J 
114n olunur. tO 2'l 24 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındır beledlyeıılnlo btr ıeoellk mazot ve makine yaıı ibtl· 

yacının temini kapıla zarf uııollle 9 ·5· 936 dan 30 ·5 · 936 11 

kadar yirmi gdn mClddetle eksiltmeye çıkarılmııtır. ihale 30 ·5· 936 
comerteel ~ftnfl Hat 11 dedir. lıteklllerln ıartnamelerl Bayıodıt 
b"l"''fiff'&fnıieo aramaları. 1195 Io 15 20 ~ 

lzmir Vilayeti Baytar DirektörlO
ğünden: 

Torbah ay~ır df"poenndakl aygırlar lçla 13000 114 15300 kt1° 
yulaf ve UOOO 114 15000 kilo arpa açık ekalltme ile satın ıh· 
nacaktır. Şeraiti anlamak için bergQn fzmlrde baytar dlrektör14' 
ğftne Torbahda aygır deposu baytarlıAına u eblltmeye tetir•~ 
içinde 1 l haziran 936 perıembe gftnft saat 12 ye kadar yulafıO 
muhammen kıymetinin yftzde 7 ,5 olan 80 ve arpaoıo mobaOI' 
men kıymetinin keza % 7 ,5 tutara olan 65 lira depozit parıl•' 
rlle birlikte vllAyet daimi eocftmenloe mftracaat edilmeıl . l~ 

lzmir Muhasebei Hususiye Müdilt' 
IOğünden: 

Yeri Cin el 

• l inci saleymanlye Ev 

Horona aktaıı ı. .. .. 
Naldöken lktaHt ı. fırın 

Karşayıkı bahariye a. ev .. lktaııat s. .. .. .. " 
İklçeımellk cıddeel " 
Keçeciler " 
Kueıyıka neelmlye e. " 
lımlrde babrlbaba " 

" .. " .. " " 
" " " 
" " " 

No. 

13 
2( 
19 
85,87 
33 
26 
28 

202 
95,1 
12 

106 
108 
110 
112 
114 

• 

Yılh~ına veri· 
len bedel 

Lira K. 

50 
84 

180 
200 
200 
250 
180 

Sıbık bo· 
deli 

Lira K. 
50 oo 
30 oo 
35 00 

50 
42 
42 
25 

oo 
oo 
oo 
oo 

ldarel buıoelye akaratandao olup yukarda cinsleri yasılı ık~ 
l ·6 ·36 tarihinden itibaren 31.5.937 tarihine kadar bir yıl 1110 
detle kiraya verilmek ftzer~ temdiden 10 gCln mGddetle aç•~ 
arhrmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek lıtlyenlerin her gO: 
hueusi beııaplar madtırlyetl varidat kalemine ve pey sOrOJ' 1 
lstlyeolerln ihale gftntl olan 28 5 936 pcrıembe gClnft sabah ••' 
10 da depozito makbozlulle blrllkte eocamenl 'U4yete 1110,.
caatları llıin olunur. 1292 .t' 

General Patapov, Fraoııa'mn llyor. Sına verdlAlm vaılfe~ 
ataıemlllterl general ~anzlye: icaplırlDa göre, yapıcığını k•' 

- Çarımızın bPdeflne nsıl olarak hlssedlyotnm. Vakıı, IJf 
olduğu görtılGyor, artık!. Bir haberler etrdındı bazı de~ 
Ud gftne kadar ealtanatıo en kodolu olmayacak değil. B•' 
mGblm iki eserini tamamlaya· bası g0rfllt61er de yapacıkl•'' 

O' caktır. SHdellnl tamamlayacak Fakat bunların hepıl de oO 
t• 

ve elyad rllyasıoın tahakkuka· tolıcaktır. Onlar da benini 1 

30· nu görecektir! zumun böyle olduğunu ve d 
Demlıtl. mlyeceğlml görecekler, eaııD~ 
Sadece altı Terek kasak sG· mecbur kalacaklardır. Ben, ı ~ 

varlel lltt mobafa edilen ealta · Martta Moskova'da yapılıcl 

taç ~lyme merasiminde bftl:. 
ailem efradının · letlsnaeıı 

net arıbaeı, polislerin bolun· 
doğu iki kızak tardfından taklb 

edildiği halde Grandaoeslo sa · 
rayına doğru ilerledi gözden 

kayboldu, 
• • • 

İmparator: 
- Sevgili halacığım. Her 

buıusta ozlaemıo olduğumuz için 
ben gidiyorum. Çanka acde 

lıleıİm ur. K.ıtyı dı beni bek· 

,,. 
mak ıartlle· b11ır bolan111• 

rını in.de ediyorum! 

Dedi. 

GrandGııeı: 

- 1mk4oın fevkinde çıltt' 
rak banı verilen nıtfeyl 111 

edeceglm. 

- Şonv Var~ 



j 
1 
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lzmir belediyesinden: hıte y .. g1• boy•. mioyo ve Jtç. Emlak ve Eytam Bankasından: Lö Feniks Espaoy .... ~i .. _ ................ .. 

l _ Bayrndırhk eabaeıoda ahoacaktır. Açık eksiltme ile 
Doktor Mustafa Enver cadde· ibaleal 22·5·986 cuma günfi El!lı No. Yeri No ıo Nevi Depoıho Bayat Sigorta ılrketl 

1 d saat OD ı1ltıda yapılacaktır. su T L Merkez idaresi: Paris s o e 1200 metre kanıllzHyon · · 
ile bu kanalfzHyonı bağlaoacalı: lıtlrak için on sekiz liralık C. No. Eıkl Yeni 
K&zım Ôzalp bolnrmda lSO, muvakkat teminat makbuzu 1 Gaziler mab. kemer ıclı:ak 37 4 5 45.-i5 l e• Ye mağaza 

dftlı:Ua 

31 Kioonuenel 934 tarihinde eermaye ve ihtiyat akçe 
lerl 271,107,871,3!i Fransız frangı. TGrklye'de 1895 e~oe · 
alndenberl hail faalfyelle . 

ŞcUı:ra Kaya boharında 225, veya banka temlD1t mektubu 3 Kilçdk !uhaflyecller ÇHf•8ı 46 
Cel4l B_,ar bolnrıada 175, ve ile eaylt'DeD gGa ve saatte en· 4 ,, ,. ,, 45 " 
KtılUlrparlı: içinde 280 metro · cQmene gelini~. 1166 5 ikinci ıftleymaatye m. bak· bllA oo. 

lok fenni l&ğım yapılmHı 7 12 16 20 lı:ı bey ao . 

ZARARLAR Ç4BUK ÖDEN/it 
Yeni sistem hayat ılgortaları akdi için İzmir ve huallal 

umum acenteleri. Kardlçell hanında 24 oamar1da. 
14450 lln bedeli keşif le 1 - İtfaiye ve diğer oto· 6 karııyalı:a alaybey hayal ı. 
2. 6. 936 Sıla gaua eaat 00 mobillerin bir ıeneUb ihtiyacı 7 küçGk tuhaf lyecller çıroııı 

6 taj ev 

bf IA DO. dGkk4n 

12.12,1 mağ11:a 

Ahmed Besim ve Asım lsmail'e mora-
altıda kapata Hrf la lhıle edl· olan bin ıekiz yüz teneke dök· 8 baaıa boca mah. bayatı: 
lecelı:tir. fıtfralı: lçlo blo llelı:aen me benzin baıUtlpUlı:teld ıart· tohaf iy~cller ç 
dört llrahk mavalı:lı:at teminat name veçbile kapalı zarf la 9 ikinci ıftleymaalye robl 

2 6· 936 eah gönG 11aat on baba 11. 'l'aşra Bakkal ve Esnaflarının a:nılı:bozo veya banka teminat 
lbektabu ile 2490 eayıh lı:aoo 
ilan tarifi dairesinde teklif o 
gao saat on beıe kadar eaca 

lben baılı:anhğına verilir. Keelf, 

Proje ve ıartoamelcrl baı mQ· 
headlıllkten 7 2,25 lı:oruı mo· 
kıbllfude temin edlltr. 

2 - Vezir Oıman ağı ıu 
tebelı:eıl için 2200 metro elli 

114 400 mlllmetro kutrunda 
fonı boru, muhtelif ebaddı 29 
•det maneon. 14 adet ambnvaı. 
llıınlı T. 29 adet dirsek 'e 7 
•det bueoa deketremlte alına 
tılı:tır. Hepılnln bedeli keefl 
5837 lira 95 kuruştur. 2 t).936 
$.1a gaoa eaaı oo altıda lı:apah 
1•rfla ihale edllecektlr. lıtlrelı: 
için dört yQı otuz 11eklz liralık 
llıoTalı:lı:aı temluat makbuzu 

•eyı banka teminat mektubu 

ile 2490 eayıh kanunun tarlf 1 
dılrellade teklifler o gGn 11aaı 
OQ beee kadar eocftmen bae· 

kıııt.ğıoa verilir. Keılf ve eırt · 
'•a:nelerf oo beı kuroı maka· 
bUtnde baı mGbeadlıllkten te 
lblıı edilir. 

1269 17 20 23 27 
. b l - Senlik lı:lra11 yClı elli 

it Ura bedeli mobammenll 

t....eıpaea bulTarına açılan yenl 
)olda 22 ıayıh deponun bir 

leQellk lı:lr111 baıkitlplllı:telı:I 
11ttnıme veçblle 2 ·6 · 936 11h 

. gl tlna 11at oaıltıdı açılı: artnma .. 1 
" e lbıle edilecektir. İetlrak lçloj 

0
• iki liralık maHlı:kaı teminat 

"1ıkbuan ile ıG•lenen gGn ve 
1
'-tte encGmeae gelinir. 

2 - Senelik ldraeı Jktyaı 
tlll b 
~ eı lira bedeli muhımmenll 

4 
1baa:nra elnemHı arlı:ıeındakl 

~ 2 Bayıla garajın bir ıenellk 
• ltııı bıılı:Atlpllkıekl ıartnıme 
tı;bue 2 ·6· 936 ıalı gaaa 

"•t Ilı. on ıltıdı açılı: arı1rmı ile 

1 
le edilecektir. letlralı: için 

~IQl llrahlı: muvakkat teminat 
kbosa ile ıöylenen gao ve 

"-tt e encQmene gelinir. 

1257 16 20 28 27 
•I l - BeledlJenlo eokak ten· 

ta ta 
ıı~ tamirata için baı lı:Atlp 
~lllelı:ı keoif ve tJartoım" veç 
ht e bıkır tel, lzölltör köşe 
it Qdden here, plp, Hfalya, lıO 

tGr d 1 ile em rl ve sair alınacaktır. 
~1._P•lnln bedeli mohamoıenl 
lttı •eklı lira elli koroetor. 
~ .. '•lı: için yetmle ahı liralık 
•e ••klı:ıı teminat makbuzu 
lleh hınlı:a temlDlt mektubu 
tll 1~Jlenen gCln •e aaıtte en 

gll::lle gelivlr. 22 5 936 cuma 
•llt •ıaı on ıhıda açılı: ek 

2'-ıe ile ihale edilecektir. 

te11 - Yeni yıpılıcalı: elek trllı: 
••ta ı '-tt çln bae kitlpllktekl 

de._~:llıe •eçhtıe demir potrel, 
teı here, bakır tel, lzôlAtör, •e l ııı._ h 8• re alınacak.tar. Hepsi 
)(l, tdeU rnubammeal eekl~ 
~,ttJ 0t11ı iki lira eelı:aen dnkoz 
'-•t ttor. 22 5 936 cuma gGod 
ı~,1 o., •hıda açılı: elı:elltme ile 

'ltlbtıı edllecektlr. lıtirak için 
'-at._ iç liralık muvakkat te· 
t tt L 
tlQI 111•11.buzu •eya banka '-•• h._ lbektubu ile ıôyleneo 
ııı,, 'e 18•1te eacOmene gell· 

3 
d.ııı - ltı:ı JChı kark lira be· 
h . ..... b 
~·~t •IDmente bıı ıekret~r· 

keılf 'fe tarıoıme ~eç 

altıda ihale edllecelı:tlr. Beher 10 hal!ln hacı bayilk toblf I· 82 t•j 19 mığaza 250 

Nazarı Dikk.atine tenelı:eal dört liradan hepılnln yecller ç. 

bedeli muhımmenl vedl bin 11 kaçak tuhaf lyecller çar11111 
" iki yaz liradır. lodralı: için beı 1~ lı:arııyaka alaybey ban, gfl· 21 

6 
19 

ıoo 

250 
İzmir ıelı:ercller çarı111ı:ıda 20 numaradaki lmıl4tbaacml iz 

mir Eald Bitpazarı Suluban civarında l numaraya nakletti· 
glmdea eayın mGıterllerimln slpırlolerfnl yeni adresime ver· 

melerlaf ıaygılaramla bildiririm. 

yaz kırk llral•k movalı:lı:aı te· naydın ı. 

mlD1t makbuzu veya banka 16 memduhlye mıh. ldreçllkoyo ı. 6 
8 

ev 

ev 
200 
200 
200 
100 

teminat mektuba ile 2490 118 · 

yıla kanonun tarifi dılre11lnde 

teklif lflr azami o gftn eaaı on 

beıe kadar encGmen baıkanla 

~ını verlllr. 

2 - Baıktılplllı:tekl nGmooe 
ve ıartoame •eçblle ve beher 
metrosu 140 koroıtan beı yaz 

metre hortum ahnıcaktar. Btp · 

ılnlo b11dell mohımmenl yedi 

yaz liradır. 2 . 6 . 936 ıah 

ğGnO. eaat oo alhdı açılı: ekailt · 

me ile lbıle edilecektir. lotirak 
için elli Oç llr•lılı: movalı:lı:at 

teminat mekbuzo veya bankı 
teminat mektubu ile ıöyleneı> 

gcın ve aaatte encQmene gelinir. 

3 - Bava gazı fıbrllı:aeının 

satacağı kok lı:ömftrOaGa 937 
mayı11 ayı nlha1eılae kadar 
doldurma, nakletme n booaıt 

ma lıl baolı:atlpllktelı:I ıartn•me 

•eçhlle 2 · 6 · 936 aah gOoQ 
ıaat on altıda açık ekılhme tle 

ihale edilecektir. lıln bedeli 

mobammenl iki bin beı yfiz 
llradtr• lıtlrak için yas ıeklen 
ıdklz llrahlı: muvakkat teminat 

makbuza veya banka teminat 

mektubu ile 116ylenen gtın ve 

nallı encftmene gelinir. 

15 20 23 27 1247 

Kulak, boğaz, burun 
hastahkları 

Birinci $ınıf maıehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler eolak No. 36 

Telefon 2310, evi 3668 

lzmlr lablııarlac baomodcır. 

lftğOaden: 

936 Senesi tfttftn, möelı:lrat, 

barut rohflltnamelerl 25 ma· 

y19 936 pazartesi gönOnden hl· 
haren değiştirilmeye baelına . 

C1ğı ilin olunur. 20 22(1291) 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
Mftcellithanesine 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

Taze Temiz · Ucllz iliç 
ller türlü ıuıaleı çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESJ 

17 " ft " 
18 .. . ... 
20 basan boca m. lı:GçClk taba . 

f f yecller ç. 

10 
20 

24ı lklocl ıOleymaolye m. lı:At0ll 138 148 
paıa •. 

25 ikinci ıoltauf ye m. 3 ftacG taj 4 2 
nezaket ı. 

25·1 ,, ,, ., taj 2 
~5·2 ,, ,, ,. taj l ·2 

36 bftyalı: tobaf iyecller çarııeı 43.43,l 

ev 

dGklı:ia 

I 

ev 

ev 
eY 
dftlı:Uo 

40 Qç6oc6 lı:araıaı halll rlfaı pııa ı. 233·235 
41 ikinci 11ıu~ymaalye M. hOseylo ef ı l~ 

e• 
ev 

100 

250 

200 
500 
200 

47 balık pazarı mahmudiye caddeal 105 iki kath mağaza 7 50 
48 mahmudiye m. balık pazarı 67 
49 .. eekl balak pasarı 68 
50 hamfdlye m. tire .bptıı eokak 40·42 
5'1 mahmudiye mahallesi 61 
63 ahmeta~a mab. yemle çar. 23,24 

1111 ıağır ı. 

dalı: kin 300 
d6lı:kAD 

ev 
dGlı:kAn 

mağasa 

300 
300 
100 
500 

7 :ı keıtelll mah. baıdoralı: ıokak 97 ,1 taj 101 ev 400 
400 
600 
ıoo 

400 

73 lı:arııyaka alaybey m. hın ıokılı: 
77 kareıyalı:a 011manZ1de reıadlye 25 
79 mahmudiye mıballeal 

23.23,l 
21 
51 

82 ... caddeal eılı:I balık p11111 BllA No. 

Güzel lzmir bisküviı f abrikusı sahibi lsıanbullu 

Ismail Hakkı 

f 1111 içki Alıp Satanlara 1111
'\ 

- -= Nnllll Mıdrao rakı fabrllı:Hı bir eene evvel eon eletem = 
- Ozerlne teslsahnı yenllemlı bu 1Dretle içicilere de 11bbi ra· - -
- kı vermekte bulonmoetor. Vaktlle lmalAtan kAll gelmeme· = 
- ılndt'o mal •erllnılyeo Aydın, Umurlu, Karapınar, Reeadlye, _ 

= Sölı:e, Mtli8, Moğlı, Bodrum gibi yerlere de mal vecllecelı:· = = tir. lekoatolar aoığıdadır. -

= 96, 49 190 knroşlolı: oloelerde yGzde 20 Iskonto nrllfr = 
§§ 29, :n c c c ıs c c -

~ i2, 38, c « c 20 c c = -§§ 22 c c c 14 « c 

5§ 16 c c < 16 c c ;; - -;; Boı tlıeler Nazilli tt~ılf mi 25 eaotllltre 3 koroo• ılanır -= c c ı 5 c 2,5 c c --= c c 10 c 1,75 < c -= Aydın depomos açılmııhr. Aydın bnallıl bu yerden lh· = = tlyacını temin edeblllr. Aydınpılaı kartıeında No. 64 = = l\tadran ma&azam ve rakı imalıithaneai sahibi = == c = 
83 kestelll m. baeduralı: sokak 97.77.77,l taj 99 n 750 i il lll il lll lll l lll lll il lll 1111111111111111111111111111111 L o t f i 111111 111111111111111111 i 

lzmir Vakıflar DirektörJDğündeo: 85 ıkdenlı m. bClytlk tohı· 4.4,1 mağua 800 
f lyecller çar111ı. 

86 abmetaga yemle çaqıeı 

89 lı:adlrlye m. aıorecl lobk 
5 3 

5 
90 hacı mıhmut m. hacı mıh· 42 62 

mut ıokak. 

9 l ıkdenlı m. bDyGk tuhaf I· 90 
yeclldr çareaeı. 

91,1 ~ A> 91 
92 dôrdftocQ ıultınlye m. bıcı 14. 

mevlfit çılı:mııı 11. 
81 

.. 

mağaza 

500 Lira 
75 60 

soo 1os 
181 
130 

250 100 
150 

250 60 
125 

250 

50 
60 
36 

Vakfı Mnkll 
Alg11I Gftzt!I yort 

H6ıeyla ha B. K. Şeyhi Boranı 
" " .. .. " 

•• " .. il .. .. il " 
" 

,, .. " .. 
Hfteeyln lııa B. camii .. 

.. .. .. " 
il .. .. •• 
" .. " .. .. 

No. 
71 
35 
18 
20 
22 
24 
44 
21 
17 

Nn'J 
Dalı: kan 

il .. 
" 
" .. .. 
.. .. 
" 93 ak.deniz m. hayalı: tuhaf iye· 

eller ç1r. 24 M11bot Jbıaalye camii lbeanlye 
6 
8 ev 

lı:ab•e 
dtıkkAn 

araba tamir· 
haoeel 

95 haHa hoca m. bGyQk taliye· 111 ... 
eller çar. 

96 reıadlye tramvay caddeıl 985 
102 akdealz m. baycık tuba- 2:ı!.22, 1 

flyecller çar. 
103 .. .. » .. 106 106,l c 

105 lı:arııyılı:a turan ıolı:ak 6 bahçeli ev 
15 106 fevzlpaea m. hacı mabmut ı. 

107 natır zade m. mGftft birinci 5 11 
çıkmaza. 

108 fenlpaşı m. hastane aokak 

112 fatih m. değlrmeodaAı ıokak 

114. lı:arııyaka alaybey naldöken 

tramvay c. 

14. 7 koşad111 alaca me9çlt m. lı:a · 

158 ıaj 17~ ev 

tıj 19 dftlı:kAn 

55 ev H d6klı:An 

32 ban 

500 72 
36 

900 100 

150 86 

120 
250 
500 
750 
150 

120 
50 
60 
96 

144 
750 250 
80 100 

4.00 132 
48 

500 120 
ısı narya ıokak. 

14.8 Koeıdası Alacameeclt kanara ı. 30 
149 " " .-ğrlkftlab •. 2 
152 Kırııyaka alaybey M. Mlrat ıo. 4.8 23 

lı:ahnbıne 200 ~~~ 
EY 200 :.>.OO 

" 500 200 

.. il .. 
" " " .. " .. 
11 S . Saleymın Şıdınaoaltı .. .. 
il •• .. 

" .. .. Bacı Bd11eyla Baıdorak .. .. • • 
.. " " " ,, hlı.r r.amll tilkilik 

" ,, ., lklçeşmelllı: 

,, toraman meacldl kirpi ı. 
,, bıyıklı H. Moıtafa lı:eetelli 

mftlbık tahtalı mescit Hrmuuk ı. 

,, eerefpata eorefpıtı 11. 

626 
436 
442 

l ·l 
10 
12 

218 
6 

1012 
14·20 

16 
95 
16 
84 
85 
6~3 

Dftlı:lı:ao 

.. 
" .. .. 
" 

dOlı:kAn 

e• 
dOkkAo 

ev 
dOkk&n 

,, ,, ,, ., 609 lı:abve 
mazbut hacı oıman pıçı ll:araotlaa 8 ev 

,,toraman kefeli 11 3 ,, 
mtUhalı: beszaz bacı lbrahlm medlne yokuşu 5 ., 

157 Akdeniz M. bGyftlı: tuhaf iye· 5,8 Mağua 

flyecller çar. 
400 Yukarıda mevki n numaraları yazıh •karatın 31 mayıs 937 

eeaesl ıoouna kadar olan lc.rları on gOn mGddetle açık artır· 

Şeyh meh. osmıoaade eokak 7 ,2 7 ,4 Depo 

Boca yalhane 11olı:alı: 4 2 44 E• 
Karııyalı:a •laybey ıel&met ıo. 16 tıj 22 .. 
Boca hıl~ 11okalı: 98,21 " 

500 
300 
126 
500 

Mevkii •e numaraları yukarıda yazılı eml4kln blz•larında lıa· 

ret edildiği nçhlle bedetlerl peeln ödenmek Gzere 5 ·6· 936 
cuma gGnG eaaı onda ihale edilmek lı:aydlle açık artırmaya ko· 

nolmoıtor. 

lst~kll olanların hizalarında yazılı depoıltoyu veznemize ya 

tıraralı: artarmaya gCrmelerl •e yanlarında 6çer foto~raf getirme· 
lerl ilin olunur. 1298 20 27 

lzmir Muhasebei Hususiye Modor
loğnnden: 

bmlr vUAyeılne alt olup Aydının boz kGy6ade kala uzgur 

ılıcaları 16936 tarihinden 31 6 937 tarihine kadar 1 eeae m6d 
detle kiraya verilecektir. lıteklllerln aoa ihale glaG olan 21 5 
936 pereembe gGaG .. at 16 dan nel Tire mabeaebel huıaılye 

memurla aaı m 

maya çılı:arılmııtır. lbaleıl 29 mayıe 936 cuma gftoG Hat 15 
tedlr. lıtekll olanlar ıeraltl anlamalı: ftzere her gGa nrfdat me · 
morloğunı ve ibalee llçln o gOn •e ıaatte evkaf mOdtırlüğOnde 
toplanacak lı:omleyoaooa mftreceatlerl llAo oluoor. 20 24 29 

lstanbul Vakıflar Haşmüdürlilğüu
den: 

1 - Babçt'lı:ıpıda dördftocil Hkıf hanın ikinci katı teslimi 
tarihinden 937 11ene11f mayıs nthayetlne t.dar kiraya 

3 

.erlleceğlodeo kepalı zarf osullle arttırmaya çıkerıl· 
mıetar. 

Mezkt\r katın ıenellk tahmin olooıo errl mlelt onblr 
bin dörtyftı liradır. 

Ihıle 9:36 ıeaeıl haziranın onblrln.cl perşembe giloil ııaat 
16 da Istınbuldı Çemb.,rlltaıta Vakıflar baomild6rlü· 
ğGnde ihale lı:omtıyooooda yapılacaktır. l!5teklller 855 
lira mlktarınd•kl muvakkat teminat makboslarını veye 

banka melı:toplarlle tekllfoamelerlal oıolG dalretlndo 

meaktir g6o ve .. ııe kadar lı:omlıyoa rtyaeeılne tevdi 



111111111111 Sayla 8 , 1 l • A 8 e ı. W 1 M•yıı 20 fi 
....................... .a ••••• ı ..... , .. ı. .•• ı. ı ı ı. ı .. , ı: .......... ı ı ı ı ı. ı: ı ı ı ı ı ı n ı 11 ı ı ı ı ı ı ı ı 11 ı ı. ı ı ı u. ı ı.:.: ı :. n ı ı: ı ı ~i• ı ı:: ..... ı ı: ı. 11 n ..... .ı........... .. ...... ın ... n::.:.::: 11111ı1111111"'"1111111111nı ••• 11: n .::::..:. ........... ı :. ••• ı .. uı ......... ı .. n: 11111111111111ıı1111 • .: ı .. nı. ı "" ı::;: 

r" r ate] ) i S p e ı c 0 -l il il il lllll il lllll il lll lll l il lll l lll il il lll lll il lll lll l lll l l lll lll l il llH Hl llll llllll l ll lll lll il lll lll llllll lll il il lllllllll lll il lllll llllllllll lll 111~ 

~~l!~rN!~~!!~ı~1 ~ Al~sehir Banliası 
KUMPANYASJ = ' 

ERIVICE l\tARITIM ROUMAIN = -------·••~•~-~------
1 Z M 1 R Ş TJ H E S 1 .. ORES1'ES,. vaporo 13 ma 

yıeıa J?eltp BURGAS, VARNA -
ve KÔSTENBE llmanana hare = lktoct Kordon Borsa Clırarmdakl K~ndl HinHınd11 

- TELEFON: 2363 -- ---···--- -k et edecektir. 
"ULYSSES., vapuru 18 ma · 

vısta J?P.llp 23 mayı11ta ANVERS 
ROTTEROAM, AMSTERDAM 

--- llertürlü (Bank:. ve Komisyon) Muanıelelcri l' ıtpal ır . ---- -"' Vade6izlerc a~ 4 

Mev<Jual Saı·tları: A!t• ay \Dddi)~ % 5 
--

ve BAM8URG limanlara için 
yük alacaktu. 

'= 
-

" Uır sene \adcla1 t• °ftı () fuiı q ·rilir. ;;; 

"0RESTES., vapuru 31 ma - Zablre, Qzftna , incir, pnmuk., yap11k, dyoo ve~alre koıul::ıyııııculu~u y11pılır . M11llıır ~eldl _ 

yı6ta gelip 6 haziranda AN 

VEHS, ROTTEKDAM. AMS 
TERDAM n OAMBURG il 

mantara için yük alacaktır. 

= ~tnd" sahiplerin~ ,.n nıOsalıt eeraitle &\'aos ~nlllr . = -------------------------
• 1111111111111111111111111111 111 1111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 il ii j 1 z mi r h a r i c i a s k c r i k ı ta a t ı i 1 a n 1 a rı 

SVENSKA ORIENT LIElN 
11GOTLAND1 , moUJrfi 12 

mayısla beklenmekte olup yü 
kona tıhlly@den eonre ROT· 
TERDAM, HAMBURG, BRE· 
men (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, &01'ENBURG, OS 
LO ve ISKANDINAVYA lf 
mınları için yak alacaktır. 

"'VIKINGLAND" motöro 28 
mayısta beklenmekte olup ROT 
Tf!RDAM, BAMBURG, BRE· 
MEN (Doğru) COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 
ve ISKANDİNAVYA llmınluı 
için yok ılıcaktır· 

SERViCE MARITIMEROUMAIN 
11PELEŞ,, nporu 14 mıyı11 · 

ıa gelip ayol gftn MALTA, 
MARSILYA ve BARSELONE 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolca ve yOk kabul eder. 
llAndakl hareket tarlhlerlle 

nnlunlardakl değlolklf klerden 
ıcenta me11'0Hyet kabul etmez. 

Fule tafellAt için ikinci 
Kordon'da Tahmil n Tahliye 
binası arka11ında Fratelll Sperco , 
••pur acentahğına mancaat 
edllmeal rica olunur. 

T,.ı,.. 200~ 2005 • 2RH3 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINJE 

G. m. b. 8. 
.. BERAKLEA., vapuru 25 

mıyuıa bekleniyor. 30 mayaea 

kadar An•ere, Rotterdam, Bam· 
burg •e Bremen Direkt için 
yok alacaktır. 

11SAMOS11 vapura 8 had · 
randa bekleniyor 13 hazirana 
kadar Anvcra, Rotterdam, Hım 
burg -.e Bremen, Direkt liman· 

tarı için yak alacaktır. 

THE ExPORT STEAMSHlP 

CORPORATlON ~EVYORK 
"ExPRESS" Y1poru 24 ma· 

yısa doğru bekleniyor, Nn· 
york için yftk alacaktır. 

S.A. ROYALE BONGROlSE DE 
NAVIGATION DANUBIENNE 

& MARlTIME · BUDAPEST 
"SZEGED., motörO 27 ma 

yısa doğru bekleniyor. Belgrad 

No•lea'1. 8odape11t, Bratlelna, 
Viyana ve Llnı f çln yak ala· 

caktır. 

SERViCE MARITlME ROUMAIN 
BUCA REST 

"DUROSTOR., npuru 10 

Olivier vEŞürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han. Blrlocl Kordon 

Tel. 24!:J 
THE ELLERMAN LlNES LTD 

"0POTO., Y1poıu 20 may11 

LondH. Hol. n An•enten gf!· 
llp yak çıkarıcaktar. 

.. FLAMINIAN" Y1puru 22 
mayıı Lt•erpol 'fe SHneeadan 
gelip yok çıklracaktal'. 

DEUTSCBE LEVANTE LINIE 
"BERAKLEA,, vapuru 8 

mıyı11 Bamhorg ve Bremen'den 

gelip yak çıkaracakt1r. 
NOT : V Qrut tarihleri, •• 

purların isimleri •e navlun Clc· 
retlerlnln değişikliklerinden me11 
ullyet kabul edilmez. 

Çocuk hastalıkları 
mnıehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
haziranda bekleniyor. Köstence. Hasıalnnnı her gün 11,30 
SollDa, Galaız Ye Galaız ak· dan saat onüçe kadar Beyler 

sokf!gındaki kıliniğinde kabul 
tınmaeı Belgred. Bodapeet, Bra eder. Telf'jon 3990 
ılilavı, Viyana için yGL kabul • 

edecektir. • 
DEN NORSKE MlDDELBAS ••---------! 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJEN) OSLO 
.. BAYARD .. motôril 19 ha

ılraoda bekledlyor. lekenderlye, 
Hayfı, Dleppe ve Noneç il 

manları için yok kabnl ede 
cektlr. 

Vapurların lelmlerl gelme 
tarihleri •e nnlun tarifeleri 
hakkt0d11 bir taahhade girişi · 

lcılJleZ telefon No. 2007 2008 

lJnlnnltede Dôçenı, 
(Maarin l'rofeeör) 

Or. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hastalar• hergdn 6A}edeo 
10Dr• baku. 

latiklll caddflli No. 99 
Ankara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 4!l250 

lzmir Vakıflar Oirek törl Dğilnden: 
SenllRI 

180 
72 
ıoo 

144 
375 
600 
120 
145 
160 

96 
60 

130 
84 
48 
48 
76 
69 
42 

144 
48 
36 

150 
60 

150 
72 

180 

Vakfı 

terzi oğlu 

Hmıh meeçh 
hf•ar .. 
" 

aılepcl 

yeni maabnt 
pısaryerl 

boııanl zade .. u .. u 

genç oıman 
rumkuş 

1arı haf,z 

arnnut oğla 
plyıle oğlu 

,, .. 

Met idi 

all paıı 
ıemalı meaçh 

No. 

68 
199 

çangm ç. 25 
blear meydanı 32 
l inci belediye 11 
aımıla meeçlt 160 
menzil ıoka~ı 13 
ıaelı çeıme 58 
k~mer cadda11I 14 

" " 30 
revnak e. 60 
tllklllk 162 
uıooyol çıkmazı 86 
medlnc yokuıu 4 
haııtane daddl'11I 7 8 
cedit 182 
morahane 

kırım meeçldl tabak ahmet 
67 
3 

batçı meaçid lklçeşmellk 

nlkbolo emir ahmet 

" nlsmlye 

318 
21 

9 
merdhenll medreee ucılar kalaba 44 

raf.ı dergAhı camgöz 22 
hlaar h•flanl 2 

" 
bitpazarı 

birinci belediye 
30 
14:. 12 

Cfoel 
dakkAn 

" 
ti 

" 
" 

fırın 

dakUn .. 
ey 

dftkklu 

oda 
kulDp 
oda 

dakUn 

" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Uuruan Tümı"n e1111.J uloı11 lrnmltyoou rd11llglndt'u: 

Cloi!l Msbııfll Miktım M•.avakkıat Umum Münaka. Tarllı ~QP 

Uo 

Un 
Un 
Un 

Un 
Un 

1 

2 

lcwloat tahmin Ea ~ekli •e H•fl 
Kilo tutara 

Burna va 48000 450 6000 Kapalı 21,5,36 per· ıo 
ıembe 

Gaziemir 120000 11~5 15000 Kıpalı c .. ~ ıı 
Ôdemlo 24000 225 3000 ·Açık .. .. .. ıs 

Söke :l6000 3:38 4500 Açık 2:t,5,36 CD · }0 
ma. 

Tire 100000 938 12500 Kapıla " " .. JI 
Aydan 120000 1125 15000 Kapalı .. " " t5 

TGmen birllklerlnln dörder ayhk OD lhılyaçları hlsalı · 

rındı gôıterileo eekillerde münakaıaları yapılacaktır· 
Umum tahmin totarlarlle muHkkat teminat mlktarl•r• 
blzalarınd• yazılıdır. 

Şartnameleri hergtlo komlıyoDda görOleblllr. 
lııteklUerlo 2490 eayılı kanunun 2 •e :3 cG maddelertodt 
yaıılı •eetkalarla teminatı mu•akkate mıkboz •cya baP' 

ka mektuplHlle muıyyeD vaktinde •e kapılı ıuf la yı· 
pılacaklar lçtD tayin olunan vaktinden bir 1aat nvtl 
teklif mekıupler,nı Bornandakl Aekerl HhD alma ko· 
ml11yonona vermeleri. 7 12 16 20 1160 _,,, 

Burna•a Tam. aat. al. komisyon relellğloden: 
1 - Ôdemlı'ıekl kıa'anın 16,800 kilo ıığır eti açık ekıllıme1" 

konulmuştur. 

2 - Manık.11111 2:ı ·5· 936 cumart«-ıl gana eaat 11 de yı· 
pılacıktar. 

3 - Umum tahmin tutarı 2620 lir• olup mot1kkat temlaıll 
198 liradır, 

4 - Şartnameel bergQa komlıyonda gôraleblllr. 
5 feteklllerlo 2490 eayıh kanunun 2, 3 Gnca m•ddelertod• 

yaaıh nılkalarla teminatı moYBkkate makbuz vef• 
banka mektoplartle muayyen Yakllade Burnua'dı9'1 
11keri eatlD ılmı komlsyonooı .gelmeleri. 

11 7 12 16 20 115_!,, 

Burnava TOmen eatın alma komlşyon relellAlnden: 

Cinai Mahalli Miktarı Mov•k· Umum tah M6naka· İhale ı•· 
kat teminat mln totırr ea eekll gana rtbl 

Kilo Ltra Lira ,.,ı 
Sı~ır eti Gaziemir 71000 800 10650 Kapah 27,5,86 

çarpmba JO 
.. " Burnua 25500 287 3825 Açık .. .. ıo 

Sadeya~ı Temen :38900 2520 33065 Kapela 28,5,36 
birlikleri. pertembe ıS 

l - Tamca blrllklerlnln lhtlyıcı olup miktarları yokar•dl 
yazıla ••t•r eti ile aadeyığı hizalarında gôıterflen ~9'11 ' 
lerde mDnakaeay• konolmoıtor. 

3 
4 

Umum tahmin tutarlarlle monkkat teminat mlktarı,ıt 
hlzalartnda yaıılıdır. 
Şartnımelerl hergiin komlıyooda gôrCUeblllr. 
lıtekllledn 2490 eayılı kanunun 2 n 3 ancft maddelt!' 
rinde yasıh nalkalarla teminata maYBkkate makbuı fi( 

ya banka mektoplarlle muayyen 'flktlnde •e kopala "'· 
oıollle yapılıcaldar lçfn de teklif m"ktnplarının .akd' 

den bir eaat enci Burnna'dakl •ekeri eaha alma "' 
ml11yoouna Tr.rmelerl. 12 16 20 24 119:.,; 

Deniz levazım eatıo alma lomleyonundan: 
Miktarı Clnel Tahmin Bd. M. teminat Eksiltme g4' 

L. K. L. K.. ve ıı•1' 
50 Ton Kalan benıln 17760 00 1331 25 5 hazlraD 9$Ô 

cnma t4s' 
75 Ton loce benzin 29260 00 1~193 75 5 h·ızlno 9 

cuma l,,so 
Yoklrıda yazılı iki kalem benzin yazıla gGn fe saıtl.rd• ~ 

pıh zarf euretlle ıhnıcıkhr. Şartnamealnl gôrmek lıtlyenler ~ 
gan n ekelltme için marHt edeceklerin yasıh muHkkat te .lı 

Yoknıd• mevki •e nom1ralır1 yazıla akaratın mayıs ıoouna ,.. 
aıt m•kboz veya mektuplarlle kanuni belgeleri ve teklifi ti 

kadar olar:ı icarları OD gGn maddt:tle açık artırmaJ• çıkarılmıe· tnl mHrof luı belli ıaaltao bir ıHt enet Kaıımpapdakl ~' 
tar. lbaleel 25,5,936 pazarteal gOnG BHt onbeetedlr, htekll olan· mleyon bııkanhgına nrmelerl. 

lar f"rahl ınlamak Oıere hergGo varidat memurluğuna ve lb•· ince benzin eartnıme11I 146 kuroe makıblllnde alanabUlt• 
leel için de o gGn n o 111atta E•kaf mftdOrlG~Gnde toplanacak. 20 25 30 4 2662 l276 
komleyona mftracaatları llAn olunur. 16 20 25 1255 (ı1 

Gümrük Muhafaza Alayı Birinci -. 
:11111111111111111111111111-... Dok tlo ıT· • 11111111111111111111111111 bur Sa tın Alma Komisyon undan: • 
~ A. K e ma onay ~ lsmlr gGmrGk mohafu• ·••r•ao •il .. ıhane, ..... ~····· _J 

S B · l b l k l ı $tal kl -ı h - = kôpra gftmrftk muhafaza barak•lara art1rmı ile 29.5 9.16 ~ = atenyo og ve u a~ı , sa gm ıa ı ar mu a a&nsı =. I•' 
;; Baımahaııe iıtaeyonu kaqıaındaki dibek 10bk baıında 30 .. ı· ~ gOnG eeat 14 de paeaporua utın alma komlıyonond• 11tt ;I = b e• Te muayenehancainde eabah eaat 8 dan akıam Hat 6 a u'l.u 5 tır. Barakalara tahmin edilen bedel 37 llr•dır. Şeraiti ~o 
;;; haetalannı kabul eder. ;: yond• her g6n gôrGleblllr. .M 
S Mdracaat eden hastalara yıpılmaeı ll&ımgelen ..U tahllllt •e 5 1 klll d 7 11b,... 
~ mi.kroekopilı: muayeneleri ile •eremli hastalara yapılmHIDA CCTU g6- ~ ete er yaz e ,5 temlD•h mat1kkatal1rını umlr I 
5 rft.len Pnomotorab moayenehaoeaindc muntaıaman yıpılır. =: gGmraga nzoe1lne tediye edip alacakluı makboıo •rıır•• 

i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4116 llllllllllllİi nQ komlı7on1 nrmlt balunıcakl.rdar. 1295 


