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Marnıara Mıntal{asında Zelzeleler Var 
ltalya'oın Akdeniz, Arnavutluk v•~ Habe .. 
Şİstau hakkındaki düşflnceleri nelermiş! 

Akdeniz'de lngiltere-Fransa, Yugos
lavya, ispanya Arasın-

da Bir Deniz Paktı Temelleri Atıldı. 

Romı, 20 (Rıd· 
yo ) - Iornale 
Dltalya Akdf'nls 
rnlııkıodıo bıb 

" Iıılyı, Ak· 
deniz tazly..tlnl 
hiç bir nçblle 
d('lltılrmlı d" 
Alldlr Ye d,.~lıtlr 
lllek lt't!!bbGıDn· 

de balaomamıt 
lır. Aronutluk 
hakkındaki leff'b· 
btıılerlmlae gelln 
e.-; bu hatoıta 

da Heri ghmlı 
bir bereketimiz 
Joktur. 

~Akdeala'dekl 

9aalyetlmls ber 
elbellf!D •Jaldlr, 
Babeflıtaaın ltel 
Ja'ya llbıln bllbltGa.,:ıyrı Süvevı kanalından bir JAansara .• 
bir mea'eledlr. Habetlııaa Ak· nyt Te Cebelilılarık'ı elde ıut lngiltere bDkdmt:ll; Akdeniz 
denlı dnlf'tl n memlekt.tl de· mıkla Akdenlıln iki kıpmnı de olan blklmlyetladea batkı, 
Alidir. Halbuki lngthere Siı hAklmdlr. hiçbir ıebep olmadığı halde bD-

---- - - - tan donanmı•aı Akcleala"e 

Paris'te Müzakereler yığmıı ve Fr1nea YonınlıtH, 

TGrklye te YagoalHra'yı da 
ittifakı danı etmltılr. 

T. RoştD 
M. L. 

Aras Ve M. Madaryaga 
Blum'la Konuştular. 

laglltere hDk6meıl; ıon aa 
mında bııaa bankeri "H ılya· 

ıetl ile balya al .. yhlae ·tthdld· 
kbr bir bıl tıkınmıthr . 

. ~~~~--~~~~ 

Paılt, 20 (Rıdyo) - Ula1lır 

IOtıyeıeıl 11ekreterl M. Annol 
dı Parlı'e gelmlttlr. Bu eephat 
'et•t mahiyettedir. M. Annol 
r11aıas rlcallle koaeeyln 16 
Bıılundıkl lçılmıı Dserlne 
ltmularda bolanıcakıar. 

M. Madaryuga 
M. Madaryagı M. Pol Boa 

kQr'ı, 6namaıdekl içtimada dı 
•de111ı maHfalıat buıole gel 
llle111eıl tein ılmdldeo U1l11mak 
~ıo1nana tbt11 eımlıtlr. M. 

ol Bonkur bu •ıdlde mD11 
kerelere gtrltmege bazaı oldu 
lana blldlrmftılr. 

Bundan ıonra M. Mıderyı, 
hpın, ı'nın Parlı ıef lrlle bir 
:lkıe M. Hlom ile de bir ma 
lk11 yıpmıı te ıynl noktıl 
••ıırı blldtrmlttlr. 

Btraa ıonr1, Tarktye dıı ba· 
kıaı doktor Tnf ik Rftettı 
.\rıı M. Blam'lı t.lr Hal kad1r 
IGrlfmOttDr. 

BerD, 20 (Radyo) - Gaaet 
da Losan'ın Pırtı mubıblıl 

M. Mıdarga'nın Pnlı 1eyahı· 

tinden Ye mlsakerelerlnden 
babıederek : 

.. Bu eeyıhıt .., mftlAkatı 

blyDk bir ehemmiyet •ertlmek 
tedlr. Zecri tedbhl,.rln llgaH 
buıuıaodı eHeh ter1kkller bu 
'ole gelmt.,ılr. Londra'da da 
ba boıuıta mGIAylrn Yf! moH 
fık bir Cf"r~yaa bıtlamıtllr ,. 
o .. m .. ııedtr. 

Oeyll Telgr1f •e Tıymlı gibi 
logllla gHtelerl, Hıbeflıtaa'da 

yeni bir orda teıkll eulglmla 
hakkındı netrlyıtta bulun· 
mrktadırlar. 

Bıbetlıtan'Jı uker toplamı 
yoroı; 11kerf Y1bdeı teelı et 
mlyoruı; fakat faılım trıktllh 

kutoyoras; bu ıurelle Hıbet 
halkını dlılplln, medeniyet •e 
blrrlyet babılne çıhtmıktıyıs . 

Kıtllamlar, yağmalar, artık 
- Sonu 6rı sahifede -

Fransız kabinesi dtş bakanı kim 
olacak, Her) o mu, Şotan mı ? 

P. Bookur Dış Bakanı· 
mızı Kabul .Etti 

Parlt, 20 (Rıdyo) - Franııı 

gazeteleri yeni kabinenin lf'frk 
kGIG etnfındı aetrlyıtı detam 
etmektedirler. Kanonu eeul 
mactblace M. Saro kıblnul 

Oezlran'ın birine kad11 mn 
kllnde kılmakla b,.rabu, bıkl 
kattı hGktlmetl idare etmekte 
d .. Alldlr. M. Blom'an kuracığı 

keblne de benla teeulı etme 
mittir. Frenııı ~Hetelerl bu 
mDteneı Halyetln FranH'nın 

umumi menaf ltnl eMıh evetle 
dırbeledl~lol yaımakİıdarlar. 

- Sonn 6cı sahi/ede- M. Pol llonkur 

Zelzele 
Marmara 
Mıntakasında 

Telaş Var! -----
htınbol, 20 (6ıel) - Bu 

11bıb 11aı onu yirmi geç~, 

hıanbnl raMthıneıl 1 O eani 
ye ıDren bir selaele kaydet· 
mittir. Zelaele merkezi, le 
ıanbul'dıo yftı otur. ktloıott 
re uzaktadır. 

Marmır1 ıdılarıodıo gel,.n 
haberlere göre, oradı, geçro 
ıenekl mınıakada ~ene zrl 
zrleler olmut •e abıll lor 
karak eflerindeo bçmıthr. 

Blrçok '-lmtelu çad11larda 
blmıkıaclar. 

Jmao Boyok 
Elçisi Don Geldi 

' 

Refakatıade Ticaret 
Heyeti de bulunuyor 

&r-•1•4••• Tı~\11• lal76k 
.... Vw &eller •e rellb11 

<Ue.ı~ VN Y ... r'ta RI· 
P1Jtll•Md eekla Mtlllk Alwa 
nti.d DelegM1!JOU din akfem 
A•kara ekepre1t He ff'hrlmtse 
gelmltleedlr. 

Blylk E'çl n Deleg11yoo 
l•taayonda Vlllyeı ••mıaı ho· 
kuk itleri mldlrO, Şarbıy 
namına Yer .. rbay Saad, Şehri· 

mlı Alman Jr.neral kooıoloıo 

•e rc-f ikaıı, Konıoloehıne erkAnı, 
it Bın• a11 mDdQrQ Oımıo, 

Tlc1reı oda&1 umumi Utlbl 
M~bmed Ali, Tar kof lı midir 
moHlal Rıliml, TGecarlar te 

ıebrlmlz Alman kolonlıl tara
fındın kartd•amıttar. 

Voa Keller otomobille Ba· 
ca'ya gltmlı H Almın Jeaeral 
konıoloeuaı mllaflr olmuetar. 

Voo Vaeber'ln Rlyaıeltndekl 
Deleg11yon da Ege Patua en 
nmlıtlr. Hariciye Ve•aıeıl me· 
murlırandıa &taun Tnflk 
Delepıyona mlbmaadarlık el 
mektedlr. 

BDylk Elçl n Deleg11yon 
yınn otoklrlı Selçuk 'ı gldnek 
aktım dönrcekler •• öblrgOn de 
Bergamı't• giderek oredıkl 

etki tİerlerl g6reeeklerdlr. 
Cumnıeel glnD bu1aıl 11are1te 

lımlrde geıdatller y•pacaklar H 

PHar gDnl ak_ .. mı, pbrlmla 
Alman konıoloeaaan Baca'dıkl 
Vllluında nrUeeek ılyıfeue 

boluaacaklardar. Ba alyıfete 

Şehrimi• AlCllU koloalıl de 
dnetllcllr. 

~. V ,on &eller •e Delegı · JOD 

Paaarıeel gODD lı&anbul'a gide 
cekler, Sef lr oflda kalacak, 
Delegaıy6D Berlla'e gidecektir. 

Vekiller heyetinde 
Ankan, 19 ( AA ) - len 

•eklllerl beyetl bugGn bıtbıbn 
lımet ln6a6'nln relıll~l ıhıa · 
da toplınera• mobtelU itler 
Oaerlode gGrl ... elerde buluo 
maı H bo itlere ılt kararlar 
Hrmlttlr. 

Kudflste vaziyet çok f enn 

Yeni Hadisede 1 Yahudi 
öldü, 1 Arap Yaralandı 

·-
Zırhlı Otomobiller Dolaşıyor. Yafa

ya Bir lugiliz Gemisi Geldi. 

Kudill'ten bir man~ara 
llacla., 20 (Rıdyo)-Fl\letla'e beri, Arap'lar arHında bGylk 

yeal Yalaadl mabaelrlertn gir bir ... btyet ayındırmıı •e ye· 
..-.. mluue •erlldlil bı • - Sonu 6cı sahi/ede -

Vehip Paşa Dedi Ki: 
2 Sene Sonra Birbuçuk Milyonluk 
Habeş Ordusu Mısır'a Saldıracak! 

Kahire, 20 (Radyo) - Vehip P~a Kahire'den ayrılnırı ve 
Filistin'e gitmek isıemiıse de, Filistin'«> girmesine müsaade 
edilmedigi için lskenderiye'den gene Kahire'ye dijnmüşıür. 

Vehip Paşa beyanatta bulunarak : 
-Bundan iki sene sonra lınlyan 'lar tarafından Habeıisıanda 

birbuçuk milyon Habeı'lerden mürekkep bir ordu vQcuda geıi. 

riltcek ve Mısır'a taarruz edilecf'ktir. Demiştir. 

llabeıisıan'daki lngili: salibiohmer hastanesi dakıorıı Boner 
Malarya'dan lllmü,ıür. 

Kahraman sokağı cinayeti 

Cinayetin Sebebi Anla
şıldı: Sarhoşluk. 

-Bahriye Ve Çakır ikbal Bir Kadın· 
dır, Cinayetin Sebebi Bu Kadın imiş 

r 

Mustafa ve Reıar 

Bıtdoraktı Kahraman ıoka · 

ğında olan cinayet, bmlr'de 
~GnGn dedi koduıu oldu. Rer. 
keılo •pındı; bep bu mee'eleden 
bahıedlllyor. 

Dla 11bıı1 neıeretlnde ayra 
ayn adliyeye ınkedllea maz. 
nunlardın Muıtafa'nın, uıtorı 

ile keıllen enırılnde bez ıerıh 
olduğu g6ae çerpıynrdu. Ceke· 
ılata eue kıamıadı bir de ke. 

ılk nrdı. S.bıbh R.-ııd, uaaa 
boylu, esmerdir. Şık denr~k 

dnecede iyi glylnmlıllr . Yalats 
polil nt saretlnde adliyeye gl. 
tGrGlarken ana ıı clduğu ınla· 

tılıo ihtiyar bir kadının : 
- Ah, ynrnm, nlldım. 
Diye çerpıadığı görGIGyorda. 
T•bklkaıa ~ftre, clnıyeıla 

mGtenlkt Reıad·dır. Rf't1d'ıa 
onı yakın eabıkaıı Ylrdır. Mld· 
delomuml manini Mimi•• 
Yılmn; ba mlhlm •e karıtık 
cinayete ılt ıahklkataaı bitir· 
mit, ••~'anın fılllerl ol•a Ma
tala ile Retıd'ı birinci miat•• · 
tlkllAe Hrmloılr. Oradı lıılcHp 
H mDHcebelerden ıonra bet 
lklıl bıkkındı ıe.kU kar1r1 
nrllmltdr. 

-Sonu 3ncü sahijede-
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Alman i\1illetine 

Fihte'nin Hitabeleri ...................................... !.~ 
31 

Fevkalm•heoıı şeyler nokta 
ıundan yOk'Jelmle yabancı bir 
dil kabol etmek makııadlle ve 
fakat bu yeni dllln fikirler 
Alemine n«ıfoı etmuden önce 

kendini tamamen o dile bp· 
ıırmamak eoretlle kendi öz 
dilini terketmle bir oloııon hail 
bamba~kadır. Batll bu · oloH, 

o zamana hdar olan fikir 
cereyanlarrnı bile bırakhrarak 

yeni cereyanlar ardına d6ş«lr 

tGr. Mahıuı dilde bo, biç bir 

değl~lkllği mucip olmaz. Zlra 
hangi ulusla oluraa olsan, ço 
çok, dilin bu luemını, önceden 

Atalarının geçtiği eaf halardan 
geçerek öğrenir. Mahsus ıeyle· 
rln her loaretl, obje ile doğru · 

dan doğruya temae veya onu 
g~rme ile vuıbla~ır. Dilini 
de~letlren uluıta ilk neıll, 

olgun yaotan çocukluk yııına 

dönmek zorlu~unda kalmıo 

olar. Fakat ııoorald neaUlerde 

her oey eıklıl gibi yeril yerine 
girer. Dil değlttlrme, dllln 

fnkalmabeus kıııım•uında bıt 

hca önemlidir. Bo lu1m1D 1 

dilin Uk Hhlplerl olan ln!lan 
lerda nasıl teşekkol eıtl~lnt 

ıOyledlm : Yeni gelenlrrde, ber 
mahsus hayal, (Mahsus bir oey) 
ile mukayeseyi lhtlH eder ki 
aeUlarrnda, o ( Mabaoı şey ) 
yerine baoka blr tey ikame 
etu1ekılıln onu uıı:on zaman 
danberl bir tarırı bırakmı~ 

ludır. Yahut belki de esaeen 
biç böyle feyleri yokmuotor 'fC 
olmıyacaktar da.. BGtOo lete· 

dikleri, bu mahsus hayılla ve 
hunun fed:almabıo!I mAoasının 

kendilerine anlatılması olur. 
Bu suretle onlar, bu teşekkd 
ltın kuru •e çorak bir tarihine 
malik olacaklardır amma bu 
nun kökilne dalma yabancı 

kalacaklardır. Bu hayaller, 

onlarao gözleri ônftnde, doğru 

dın do~roya, aydın olmayacak 
•e ooların bayatları ilzerlne, 
keııekeıı, bir teıılr yapımıva· 

caktır. Bunlar, onhıra, dilin 
Otekl mabtus kısımları gibi 

indi gôrtıneccktlr. Bu dilde 
maheuı bayallerlu ta menıelol, 

teorlkmın, izah ile iktifa et· 

mek ile onlar, tahayyülOn 
menoel ( Orljloel ) kudretini 
kaybetmle ve onun terakkisini 
durdurmuo oldular. Ştlpbeslz 

ona yaşatmakta devam edebi· 
lirler ; fakat bu yıeaıma, ,öyle 
böyle bir teydlr t'C tık daire· 
ılnlo haricindedir. 

Dlllnln tarihini yapacak yer· 
de, onun tarihini tdkl~ ile 
iktifa etmek ; dllln meo,tlo· 
deki tabii ve canla hızı, fııtal · 

mao, kıracak hlr dınr ynk 
ıeltmek olur ki reel hayata 
ndet lmklnına rogel olur. 

Böyle ö~rentlen bir d1Uo ancak 
aathında biraz bayat 'fe bıte 
ket 'flrdır. Fakat derlollklerl 
ölftdGr. Çftoka 1enl f lldrler 
cereyanına kıtpılmıetır. Ve can 
iılığının ilk kaynağını terket 
mletlr. 

Bir misal, bOıfto bunları 

daha iyi anlatacaktır. Unnu 
cJaba lyl takviye için unutma 

yıhm ki böyle kökten ölmOı 

•e aolaoılamaz bir bale dO.ımOe 
bir dll, kolayca bozulabutr ve 

beteri teleseQbOo bO.tılo ince 
ilkleri o dilde kullınılablllr. 

Misal olarak üç me~bor 

ktllme alıcııtım : lldmenft,., 

Popllarlae, Olbeıalhe. 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

Ro kelimeler, başka htç bir 
dll öğreomemlı olın bir Al 
man'ıo öoftnde telif f6z edllae, 
btc; mıldm olmayın adi ıavtlar 

tesiri yapar n alıokın oldoğo 

f lldrler dılre11toden onu uzak· 
1 ştırmış olur. Eğer bu meçhul 

kelimeler. tantanalı ıavtlarlle 

Alman'ın nazarı dikkatini çe 
kip, madam ki tıotaoalı ınt 

ları •ar ; elbet bir mluaeı da 
•ardır diye dOştıoecek olursa 
ona bo kcUmelerlo tı menee· 
denberl olan mAnılarını anlat 
mık ve onun tarafından da 
bQıftn bunlıra kOrcealne lnın· 

mık lbımgellr. BOylece o ; 
belki biç kıymet ve ehemmiyet 

•ermedlğt bir oeyl, reel •e 

saygıya d"~er bir oey sanarak, 
gözft kapah lnanmağa ıh,ır. 

Bu kelimeler, kendi anı 

dillerinden olan (Ne o - IA· 
tin) uluılırda dı lıln baokm 
tOrlQ geçmekte olduğunu san 

mıyahm. Oolıar da, bu kelime· 
lerlo meneelerlnl, Almın 'lardan 

iyi ınlıyacak değiller ~ meğer 

ki ukl zamanı ve hıklkf dtllnl 
iyi ö~rtten bir kftitftr almıe 

olanlardan olalar ... 
Eğer Alman'a : HOmanlte 

kelimesi yerine Alman'caıı olan 
(Men,llhkett) keltmeıl ıöyltn· 

ıe n eorulmue olaaydı, biç bir 
tarihsel izabe muhtaç olmadan, 
anlardı Ve oöyle cevap verirdi: 
"YAnt lnııo demek. Vıhoi 
hıyno değil demek ... 11 

- Sonu var 

Girid'de 
Bir mera mes'e· 
lesinden iki köy 
balkı birbirine girdi .• 

lııtanbul, 20 (Ôıel) - AtJ . 

na 'dan gelen haberlere göreı, 

Gtrld adasında bir mera mee'e 
leelnden iki koy balkı birbir

lerine glrmlıler, tıbancı, bıçık 
ve sopalarla vuroemutlardır. Ne· 
ticede Gç ktol ölmftş, yedi klol 
yaralanmııtır. 

MDtaahhitle· 
rin virgileri ... 

Ankara, 20 (Ôzel) - Mdte· 
abbltlerln kazanç •e sair ver· 

gllerl, ıaabbOd bedellerinden 
keellecktlr. 

' ' ihtiyat 
Subavları .. .. 
Ve askeri Memurlar 

Yoklaması . 
lımfr aekerllk oobeslndeo: 

l - 1 ltsılrao 9:l6 gOoün· 
den 30 Haziran 936 gOnftne 

kadar lzmtr aıkerltk ıobeeio· 
de kayıtlı yerli n yabancı 

ihtiyat ıubaylarla biç kayı t 

oluomamıo ihtiyat ıobaylan 

bu mftddet zarfında yeni oft· 
fue c6zdıolarlle birlikte yok· 
lamılarıoı yaptırmak O.zere 

bergfto oubeye bııvormaları. 
~ - Şubemlıde kayıtla 

olup tı vazlfden •eyahut moh 
telif suretlerle baoka mahal· 
terde bulunanlar da bulan· 
doklara mıntaka aekerllk ıobe 
lerl vaııtaelle yoklamalı.rını 

eubeye blldlrmelui 
3 - Bu mftddet zarfında 

yoklam''' mOracaat etmlyen 
lerln haklarında kanuni moa 
mele yepılacığı llAn olunur. 

T ·~ U v.. .a ;ğ, o - ' M: .a b .~- ır O <® ır ö 1 
Y eııi Orman Kanunu, Busenc Her Bayra~.~auunu 

Halde Kamutaydan Çıkacaktır. 
Ağaçlanma 

dan 
işi için Yol Parası 
Senede Birer Lira 

Vereıı Vatandaşlar-

Alınacaktır. 
Ankara, 20 (Özel aytarımızdao telcfooln) - Muhtelit encilmende tetkik edilmekte olan yeni orman ka· 

ounu layiha1111 basene muhakkak kanuniyet keebl!dec('ktir. Yeni Iayibadaki mühim esaslar araeında, hük4me· 
tin her hangi bir dairesi tarafından yeniden orman yeti~tirilmeıine lüıum göııteriliree orası yetittirilecektir. 

Vekiller heyeti ağıçlaııma işile alAkadar olacak ve masraflara karcılık olarak yol mükellefiyetine tabi 
'fatandaşlardın her ecoc birer lira vergi alınacaktır. 

~~~~~~~--..-...... -·-~·H·~-~ ...... _.. __ ~~~~~~~ 

lzmir, Alaşehir ve Soma 
Ic;in Tenzil3tlı Tarife .. 

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

üç istasyon Arasındaki Nakliyatta 
Yozde Altmış Tenzilat \ 1ar .. 

Ankar• 20 (özel ıytarımızdın telefonla) - Devlet demiryol· 
lırı idareal, lzmlr'deo Alaşehir 'fC Soma istasyonları eraemda 
nakledilecek emtealar için yeni •e tenzllith bir tarife hazırlamışlar . 

Bir bazlrandın ltlbarf"o tatbik edilecek olan bu tarife ~öre, 
lııml g~çen lsıuyonlar ar11ında yftı kUometreyn kadar ton başını 
ftç kurut alınmakta olan dcreuen tl'ozll4t yrpılmıştır. Bu ıorf'!tlc 

lelmlerl grçt!n lıtasyonlat aras1Dda nakliyatta yOıde altmış ola· 
betinde teozllAt yapılacaktır. 

••• 

inhisarlar 
Kanun Layihası 

---..... ·---Mecli"io bu 
devresinde çıkacaktır. 

Ankara, 20 (Ö.ıel) - Hü· 
kunıet, yeniden hazırladığı tü 

tiın ve tütiin. inhisarları 1'anun 
layihasrnı kamu taya ı,•ermiştir. 

Bu lii)iha) a göre, yeniden 
kurulacak sigara fabrikalarımn 
yerlerini inhisarlar Vekaleti 
tayin vdecektir. Tütün kıymak 
ıa y<Jsak edilmektedir, Layiha 
kamutayın bu devresinde çı. 

kacaktır. 

ltalva Kra-., Ziraat Bankası Anonim 
• lının Kızı. 

Şirket Halınden Çıkıyor. 
Hazırlanan yeni kanuna göre, baoka, hDkO· 
mele bağlı mOesseseler meyanına giriyor. 

Ankara 20 (özel aytarımızdan telefoolı) - Ziraat bankası 

tetkllitanda uaeh değlalkltklerl mocıpl olacak bir kanun lAyiha· 
sının kımotaya ıunulacağı hah •r ve~mektedlr. 

Bu kanun IAylhaeını göre, zlrast i.aokası aooolm olrket balla· 

den çıkarılacak ve sOmerbınk glbt, bnkumete bağlı mali bir 

mOe11eee haline getirilecektir. 

Ecnebi Artistlerin Yunan Kralı 
Vergileri. 

Epeyce indiriliyor .. 
Ankara, 20 (özel) - Hilku 

met, ecnebi artlıllerlo memle 

ketlmlze gelebUmel4!rlnl temin 
maluadlle, bunların vermekte 
olduğu kazanç nrglalol yOzde 
elliden yftıde beoe indirecektir. 
Bu huıustı hazırlanan kanon 
lAyıbaıı kamutayı verllmlıtlr. 

\'alimiz 
Dahiliye Veki
lile konuşuyor ... 

Ankara, 20 ( özel aytarımız 
dan Telefonla)- Vatlmfz Ftılı 

Goleç bogfto Dahiliye Vekili 
ŞOkrQ Kaya ile gôrtıemQo ve 
Vlllyetln VekAleto ılı ltlerlol 
aolatmıotır. Yarın (bogOn) VI 
lAyetln bCldçul h•klunda fzahat 

Korfo'ya vardı 
Mukabil nümayiş var! 

İstanbul, ıo (özel)- Yunan 
knh lkfoci Yorgl bir Torplto 

ile Korfo adaeına gltml,tlr. 

Adanın Uhaktoı lıdyen hal· 
yan taha11na kartı mukabil 
nQmayl., yepılacıktır. 

Rus - fngiliz 
Deniz mOzakerele· 
rine Başlandı •. 

Loodn, 20 (Radyo) - Jo. 
glllz'lerle Sovyetler ar&1ındıkl 
deniz mQzak~relr.rlne bu gOn 
öğleden sonra Dıt bRkanlığmda 
ba1Jlanmı1Jhr. Deniz mahfili, 
bu mftzakereler eoounda Lood 
ra deniz muahedesine benzer 

Gç taraflı bir Ioglllz · So•yet 
deniz anlıımaaı aktedileceğl 

mftıaleası nıfadır lu. !-
Va~ Föyatnerrö 

Hueuııl 35, Balkon 25, Salon 20 
Senenin en muhteşem iki büyük filmi birden 

1- f(leopatra 
2-l{astaDiva 

MARTBA EGGERTB 
Bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Seanslara dikkat: 4 de Kasta DJH, 5,45 de Kleopatra 

7 .:30 da KHI• Dha, 9.15 de Kleopatra 

Arşidilk Otto ile mi 
nişanlanacak?. 

Roma, 21 (Radyo) - !tal 
ya kraıının kerimesi prenses 
.Mari dö Savva ilP. Arşidük 

Olta llabisburg ile nişanlaııa 
cağı lıakkınduki lıaberler kaı'f 

$Urette tehib edilmektedir. 

imparator 
lstanbul'dan geçecek 

letanbul, 20 (Ôzel) - Ba 
beo lmpıratoru Halle s~ııl~e. 

przar gOnd bir Leh npurlln 
ı:ebrhnlzden geçectk. ve Köı 

tence'ye gidecektir. 

Yeni eksperler 
Kanunu 

idare ve tüccarlar 
Ih ti lafı 
Ortadan kalktı .. 

Ankarı, :.W (Ôzel) - Ytıol 
eksperler kanunu dolayıılle 

lnhltınlar idaresi ile tOtüo 
tüccarları arasında baııl olan 
vaziyet, lhtllAf h maddelerin 
tavzihi ile hallolunmuştur. 

Senatoyu 
Lağvettiler .. 

Dublln, 20 (Radyo ) - Se· 
nıto bugQn eoo toplanhsını 

yaparak dağılmıotır. .Malum 
olduğu veçhlle parlamento se 

nato'oon IAğvı hakkında karar 

almaoıır. 

Amerikan 
Milletler cemiyeti 
projesi hazırlanıyor. 

Vathagton 20 ( Radyo ) -
Kolomblya bfikiimett. bir Ame· 
rlkan mllletler cemiyetinin lb-
daeıoa dair, dıt bakanlığa bir 
proje tevdi etmlıtlr. 

Bn cemiyetin eeaeı Anupı 

dakl mllletler cemiyeti moka 
velulnlo ayol ea11lara tıdoad 
edecektir. 

Seyyar satıcılar 
Ankara, 20 (Ôıel) - Seyyar 

eatıcıların ruhsat ıeakereıl be 
dellerl 25 liradan hlr liraya 

lodirllecelnlr. 

Dün Kam uta f · 
da kabul edildi .. 

Ankara, 20 (Ôzel) - Kamu· 
tay'ıo bugilnkft toplaotısmda 

bayrak kennou mOzs~ere 

edilmiştir Bu kanuna aykın 

hın~ket edenler, Turk ceza kı1· 

nuounun 26 ıncı madddeeloe 
göre cezalandırılacaklardır. 

ANADOLU - 26 ancı mad· 
dtde bir ay haplı ve otıız lira 
parı cuaeıdır. Eğer (afi boodıo 

enel buna mOmaell cftrftm işle· 
memlo lı1e adlf tevblble lktUa 

ohınor. 

Paris Sefiri
mizin Ziyafeti. 
Bazı Fransız ricali de 

hazır bulundu 
Parlı, 20 (Radyo) - Ttırkl· 

ye'oln Parlı ıef lrl Suad, dok· 
ıor Tevfik ROşda Ar11 şeref 1· 
ne bir ılyafet urmlıtir. Bu 
ılyafeue M. Saro, Vondel Baı, 
Mareel Renye, Jorj Maodel, M. 
Lanjero, M. K.olooder Sen Ken· 
ten hazır bolonmoıtur. 

Prens Starhem
berg Döndü. 

Direktitini verecek, 
istirabata çekilecek 

Viyana, 20 (Radyo) - Prenıı 

Starhemberg Venedlk'te yirmi 
dört eaatlık bir ikametten eoora 
bugGn Vtyına'ya hareket et· 

mlştlr. 

Prens Starhemberg Rrjyoaal 
meclisleri tophyacak, soo hare· 
ket plAnlDı n direktif lerl 

verecektir. 
Pr<oı Starhemberg'ln b•eın· 

da bulunduğu Rejyonal teeek· 
kOller, A vuıturya faelıı teeklll · 
tını menıopturlar. Prens bun· 
dan ıonra Vlyana'dın ayrılacak 

ve uzoo mftddet lıılrahate çe· 
kllecektlr. 

ltalya'nın Nüfusu 
Artıyormuş. 

Senede artış 400 
bin imiş .. 

Romı, 20(Radyo)- 1932 den 
1936 eenulne kadar İtalya 
ahalisi lkl milyon artmıetır . Bu 
beeaba göre ıtoede nüloı art. 

ması 400,000 klel~lr. Bu be. 

eaba on iki ada •~ Afrika 
mOstemlekeltrlnde bulunıu hal. 
yanlar dabll deglldlr. 

Roma 'fe MllAno bir milyondan 
fazlı nOfoılu lkl tehir olmottor . 

M. Henes 
Miloviç askeri kam. 
pını ziyaret etti ... 

Prağ, 20 (Radyo)- M. Be · 
nee Cumur rly1ı1etlne g .. çtlğl 
tarihten ıonra ilk defa olarak 

Mllo•lç aekerl kampını ziyaret 

ve 11kerl teftiş etml~tlr. Bu 
mOoaeebetle ıayyar,.ler n hft · 
com taokları bir rreml gtçld 

yapmııl.rdır. 

M. Beoeıı bundan eonra 

Pt'melobrl'ye ghmle ve beledt· 

yeye mis.tir olmuetor. 

l:zmit fabrikas•nda 

gazete kağıdı .. 
htanbnl 20 (özel) - lımlt· 

teki kAğat fabrikamızda, g11eıe 

kAğıdı imaline baılınmııttr, 



Dtıttındtlklerim ••• 
--

Mantık 
Mın1ıkıa kunetll parmakları 

11Jael h&dlıelerla, muahedelerin 

Ye notoklarlD iki ıardından 
Jıkalamıı, onları her gftn hl· 

rtı daha çeklttlrerek, dotumı· 
ı.rındıkl uydarmı polhlb Pa 

Dtllnı, parlak etiketlerle pazar· 
da eatılan bu metaların ne 

llbte, ne Adi ve taklit mal ol 

doklarını blıe glSsterfyor .. 

Yirminci aerın dehlizlerinde, 
laf hakıılarımızın karıııeıoa (ı · 
kın bu zuallıları, ilk önce 
Cloh birer varlık ıanmıııtık. 
kolu kanetll, yflrf'ğl bGtftn 

Ye baıhğı yerde toprağı ezen 
bir YHlık .. 

Halbold manhkımız, b&dl 
lelerin çelik çekicini bıeımıza 
•tırHak bizi oolarJD yanına 
Y•klaııtmnca neler gördGk: 

C.nlı 11ndığımız ıeyler, pa 
Çıtrıdan yapılmıı birer kor· 
kulaktan ibaret! 

O kadar eeklmlı ki savellı · 
lırı dokununca, kftl gömlek 

gibi döktılftyor. Her rtııglr eı· 
llkç.,, kolnodao, bacagınden, 
~GAıGndeo birer uoç ııey ha 

•alanıyor, rGı~Ara karııııyor .. 
l!n temiz ln11nhk duygularının 
J•rattığı bu bedii eabeserler, 
thndt mGzelerde bil., kıvmel 
lfıde edeml1ecek birer aeıne 
hıllndedlr .. 

Znallı muahedeler, ınallı 
Ct111lyetlakvam anlıımıeı ... 

Bunlar, e•el, mantıkın kar· 
'1ıında, bir projektlSrGn önftne 

det1111G1 uıon kulakla ıa •tanlar 

gibi ı•tkıa ve perJoan, öyle bır 
bıte geliyorlar ki. .. 

Şu batde?. 

EYet, ıo halde, yalnız ken· 
dt bUeğlne, kendi kudretine, 
kendi kaf11ına, kendi imanı· 
••, kendi yurıaeverllğlne ve 
llıtldafaa kabiliyetine loınmık!. 

E111nlyetln moknelealol, ev· 

•ela 'talın hudutları dibinde 
1•tthktmla, toplı, Ulfekle, tek· 

•Ilı; techlzatla •e göklerda tay· 

Jır" ile karmık.. Ve aonr1, 
•ırıkparelere, bol bol lmıa!.. 

tie ıararı Hr, ne kaybederiz?. 

ll11dattan Gtetle, hangi macera 
Ptrlılnln gGılerlne meftunuz kt? .. 

Orhan Rahmi Gökçe 
---------~~-·----~~~~~! 

Körfezde 
Balık niçin azalıyor? 

Son samaoch körfezde balak· 
lırın çok 11aldıklarını, balık 
llle•ılml olmaııaı rağmen bahk 
ltatalmadtğını, bonon ıebebl 
kôrteade çoğalan lımlyı namın 
~ki cannar bGyftklGğGndekl 
ut1lıklar oldaAuna y11msıtak. 
Ô~rendf ğlmlse göre körfezdeki 
balıklın moıallıt olan •e on· 

ı.rı lmhı eden diğer bir mıh· 
hık daha urdır ki, bo; deniz 
~plombığı'11dsr. Buaene kör·. 
elde elll klloluktan ynz elll 

klloıuıa kada pek çok Kaplom· 
baga nrdır. Ba mClslr hayvan· 

lar, memleketlmlsde laUhllk 
edlımedlAl için nlınmıdığından 
~Deler geçtikçe artmaktadır. 

eııCa Kaplombaga'ları, balık 

•Alarını da tahrip ederek ba· 
lakÇılan mlhlm ıararlara ıok· 
lllıktıdır. 

Zimmet davaşı 
Sahil Sıhhiye mCldftrlClğCl 

•eaaedarı Fuad Cenab'ın zlm 

illet Ye lhtlllı ıaçlarındaa mu 
bıkemeılne din Ağırcezada de· 

~•m edllmlıtlr. Yıpılaa tetkl· 

katı alt eblhakaf raporu o an· 
claluaıı ıonra mftddelumami 

tarafındın iddianın merdi için 

••hakeme bııkı gClae bın· 
kal•ııt1r. 

--
ŞEHiR HA B ER.LER 1 

Ağırcezada : lzmir Fuvarı 
Dört Davanın Kararı . 

Tefhim Edildi. 
Başlıca Tecimel~ Endflstriel Ve Kol

tOrel Varlığımızı f :anlandıracak! 

Bira Fabrikası Cinayetinin Faili 3 
Sene, 3 Aya Mahkôm Oldu. 

Ballı:apınar'da Aydın bira 

fabrllı:aaı eıkl mftdftrG M. Fay 

feri öıdtırmek lı:aadlle yaralıyan 
ve makıotıt Tlber Zellnka'yı 

öldftren lı:avaa LtUfl'nln ağır 

cezada muhekemeıl dan bltmlı 

ve karar ıef blm edllmlıt . 

Ura 64 koruı aldığl aolıtılmıe · 

tar. Kar111 Dzerlnde bulunan bo 

paradan 1150 ltranın bankaya 

ladealne, mGtebakl 3581 lira 6' kurnıun ıuçlodan tahsllloe 

karar verllmlıtlr. 

• • • 
Kuıedaeı'nın Acarlar kl\yGo 

den 11l11 AU'yl pu110 kurmak 

ımrdlle öldftrmelı:le maznun 

Kubur lbra'llm oğlu Haeao ile 
bt kçl Sftleyman, Kubur o~lu 

S61,.yman, Silleymaıt oğlu lb 
rahim, lb ahim oğlu kör Ali 

ve çolık Muıa'oın A~ırcezeılı 
mubakemf'lrrl nfltlceleomlotlr. 

Fuar komlteıl baıkanlığın 

dan bGtftn vallllk:le:e birer 

mektup gönderllmle ve Baıba · 

kan General lımet fnöncı•nnn 

oaar11I bıekao, Ekonomi ba 
kanı CelAl Bayar'ın onur11l 

a;baıkan bulundığu, bGk4me· 
tlm'.ıln eıaııh bftyftk yardımla· 

rına mazhar olın Aremloaal 

fzmlr Fuar'ına ltılrak etmrlul 

letenmlttlr. Mt>ktupıı bu ıeoe 
fnarın Kfthftrpark içindeki dal 

mi yerine kaldırıldığı da blldl
rtlrr~k 1 EyUUde açılarak 22 
Eylalde kapanacagı bıber •eril 
mrktedlr. Mektupta dentılyor kt: 

Fuvaramızdın bıılıca ~aye 

teriın t! I, endftıtrlel ve kfthürel 

varlığımızın ıoplo olarak cın 

lıodıralmaııı oldoguodan bfttGn 
f'hf"mmiyetl De biliye V f'k&IPtl 1 

oln de 12·3 936 ıırlhll taml· 

mile huaoıl bir ehemmiyet nr· 
dığl bu maksadın baıarılmaaına 
baerettlk. Bu mabtm itin etı88h 
bir ıorette tahakkuku Vll&yet 
yGklek mabmlarının drğrrll 

alihlar1Da haAh bulundu~un 

dan VU,yet, Mubaaebel Buıuılyf' 

Ye beltdiyenlzden nakdi yardım 

aorf'tlle lfttuf k&r mGsaberetlnlzt 
yılvarmm. 

Her vlllyetlmlzln fovarclakl 
vtlAyetler pıvlyonunda tuııceğı 

ve kendi namını taşıyacak pa 
vlyonda ıoprık ve ağeç mab-
110111'11, uaa•I Ye ticarete ald 
eıya nftmon,.lerl, lıtlbııal Jra 
flklui ve lıııtlıtlkl"r, lıarııtlb 

ile buıoıt Vfl tabii ırDıelllk ve 
vaziyetlere ald fotoğraflar, ıe 

rllerlle ıGıllyf'rr.k teııblr tdecek 

ve ıetıı ta yap•blleceklerdlr. 

Muhakeme neticesinde mil 

d6r Fayfer'ln, gec., çeyrek aa 
atte bir kurulan kontrol ıaadnl 

kurmamek yftzftodf'n knae 
Liltfi'yl ondç aeoelllı: em .. ~lnl 

nazandlkkaıe almadan kovduğu 

ve tazminat ta vermediği için 

mftıee11lr olarak cinayete te 

ıebbfts ettiğini ve yaralarfığını, 

fakat kurııunlar1D kalmama11 

JElbl mani ıebepler dolayıılle 

ölGmGn boııule ~~lmedfğl, tam 

teıebbft11 halinde hldığı, maki 

ntet z,.llka'yı da elindeki sllAbı 

ılma\: lıııerken ıll&bın patla 

masa yGzftndeo kazaen vurduğu 

ınlatılmıtllr. 

Kubur Baaao ile bekçi Sa 
leymın'ın, teııblt edllemlyrn 

aebrpt~n 11jtır All'yl ka~den 
faili ktm olduğu belli olmıya 

rak öldftrdftklt!rl aablt olduğun 
dan yedlor.r &f'ne altıear ıy 

mGddt>tle a~ır beplelrrlne, dl 

~ul.,rlnln ıuçlerı ıablt olmadı· 

~ından beraetlerlne karar n 

rllmltllr. 

Kahraman Sokağı Cina· 
yetinin sebebi sarhoşluk 

Madar Fayfer'I ôldftrmf'ğe 

ıeıebbGa suçundan on sene ağır 

hapse mahkum edllmeelne, fa. 
kat bıdlaede ığır tahrik bolun 

doğu nazın dikkate alınarak 

Cf!ZHIDln iki ll'De ahı ay bapııe 

endlrll mc:1loe, Zellnk:a'yı öldftr· 

mck soçondın dı bir sene 

hıpılne va otuz lira ağır parı 

ces11ıo• mabic6m edllmeefn19 ' 
iki cezı blrleımle olduğu için 

cezaaı artmlarak ftç ıene bap · 

ıh~e ve ftç ay mtlddede 'mme 

blımetlerlnden mahrum edil· 

meelne karar verllmlttlr. 
• 

• • 
Tftccaadın Kıdıoğlu Ahmed 

ve Hftseıyln Zlbnl'nln imzalarına 

taklld etmek ıutetll4' Oamanb 

Baakıaından 5000 lira dolan· 
dırmıkla m11noa Koeadaaı eekl 

E•kaf memuru BelHcı o~oll•· 
rından Mehmed Nacl'nla ığır· 

cezada mahrkemeal neticelen· 

mlı, ıaço sabit olduğundan bir 

aeae on gGn mGddetle ığır 

hıpelne .karar verllmletlr. Mu· 
hakeme aetlceılnde Nacl'nla, 

Ka11ba'da Ahmetli kôyGnden 

Molla Moatafa'ya Kıdıoğlo ta· 

rafından yazılan bir mektuba 

ele geçirerek 5000 llrahk emre 

muharrer bir ıened tanzim et 

dğl ve Kad10ğlu Ahmed'ln im· 

aaıını kendlıl, Hftıeyla Zihni· 

alo lm111ıaı da meçbtll bir ar· 
kadaeının tıklld ederek baoh· 

dan lıkonto harici olın 4 7 31 

• • • 
Seferlblaar'ıo Sı~ıcık köyftnde 

Kondur oğullarından Mebmed 
o~lu çoban All'yl Bademli .'te 
Ulamıı köyleri ıraHnda eı~ır 
meı'elealnd.,n tabanca ile öl 

dftrmekle maznun kuıp; BG· 

ıe.yln o~lu Muatda'nrn Ağ~•ce 
•ada muhakemeel netlcelen-..ıe 

ve ıoço 11blt olmıdıgıodan be 

raetlne karar nrllmlı, yalnız 
nzlfe eanaaında bir memura 

kftfrettl~lndeo bir •Y bıpee 
mebkO.m edllmlttlr. 

Kavak dere 
Cinayeti davası .. 

Seferihisar kazaıını11 Knak· 

dere köyCladen Giritli Bftıe· 
ylal Gldftrmekle maznun k"y 

muhtarı lımallln mohakem11ıloe 
dan A~ırcezada deHm edllmle 
tir. M11noa geçen celeede 
Giritli HGaeylnln öldlrGldGğCl 

gCln Sefeılhlaar'a gldlılnln le· 

bebl akrab11ındıa Ayee adında 
bir kadının kasa merbılndekl 
da vaaı oldağono iddia etmlıı 
ve bu kadının phlt 11fatlle 

dlnlenmeılnl lıtemlttl. DlakG 

celsede maznunun .ekili ııhlt 
A 11eyl aradı klan hılde bala· 

mıdıklarını ve ıdreılal tahkik 

etmekte olduklarını ıftyllyerek 
mubıkemenla tehirini lıtemlt 
tir. Anenla adrealnla tahkiki 

için muhakeme bıtkı gine 

bırıkılmıeıır. 

TAYYARE 
SiNEMASI TELEFON 3151 • 

- Başıarofı 1 ci sahi/ ede -
Ctnayetlo adllyr.c.-. teshil edl 

len eaaa ılfsllltı 9odur: 
· Vak'a gGnft Rtt•d vtı Moa 

tafa; Tllkllik'te kaıap BClınG 

nün -takkloıoa giderek ono da 

btraberlerlne alm11lar: 
- Grzmt>ğe gidelim de111I~ · 

ler, Kemer köprftııftne gltmlıı· 

ler ve orada bir eiıe rakı iç · 
mlılndlr. Kemer köprft1161!dtn 
kalkan ba •o kiti. lklçetme· 
llk'te SllAhçı Masıafa'aın kah· 
.esine gltmleler, birer kah•e 

lçmlıler ve ıonra birinci kor· 

dona inmek lolo Kahraman 

ıokaAından geçerken bir ılnalko 
içmek lıtemiıler •e bo sokak· 

takt Tedlgln kahvesine ugra 

mıılardır. Orada iki elıe slnal· 

koyu ftç bardala takılm etmlı· 
ter ve tçmlılerdlr. Bunların ar· 

kıdaılarıadın aeyy1r ıebıecl 
bayram, o ııradı kahtenla 

önlnden ~tçmlt ve it mee'eleıl 
hakkında Reıad'lı görClımGıtGr. 

Kahraman ıokağında Ahmed 
isminde birinin evi vardsr. Ba 

nde ıoplınaa arkadaılarıadaa 
uıun Ali ile Rıaf •e maktul 
Ali geç Hkle kadar içki lçmle 

lerdlr. Donların bepıl KeyHe· 
rllldlr. Bir aralık Rauf ılgara 

almak Clıere dııarı çıkmıe ve 

Reıad'a raatlamııtır. Reıad: 
- Gel bir gazoıomazo iç. 

Demle, Rauf da: 
- ~li gelin, nde ılıe rıkı 

lçlrellm. Cevabını vermletlr. iki 

tarafla birbirine ~aıoa Ye rakı 

Ba hafıadan itibaren yaz tertfeılae bııladı. 8.ır gClo Ye her aeaaııa fiyatlar 

15 · 20 -30 Kuruştur 

BugGa ıaat 15-19 
ıeanılarında 

Fiyaılar: 30 - 40 - 50 kuruştur 

ITTO Eerırlt çGllerde geçen lhtlr11b 
bir ıık macer111 

AYŞE - IBRABIM MOLLA - MEHMET YUSUF - CAMILLA BERT - SIMONE 

BERIAU gibi Fransız te Arap artistlerinin bClyClk fllmlerl 

Saat 13 ve G Q IJ R • •d• Amerika gGzelllk krallçelf'rlnln ve beıylz 
l7 aeanıında .. ze er esmıgeçı 1 glıel oyuncu kızın letlrıklle yapılan fevkı· 

ilde mahteıem ve bir balta bClyClk bir munffakıyet k1111nın tıheaer f llm dnam edecektir. 

Ayrıca: Miki (Karikatftr komik) 

lf'kllf inde uırar etmlıler, nlha· 

yet Rrt•d'ın arkadaıı Musııfı: 

- Sen ere mleln? Diye ha 

cam ederrk: Reorun ark11ından 
koııturmoııur. Reuf, o char 
dakl Nıbadlye hanının içine 
glrmlt ve Mustafa han kapısı· 

nın önftode dormoı ve bıçağı· 

uı çekmletlr. 
Tım bu earadı arlı:ıdııların· 

dan ayrılıp içki içtiği evd"n 
çıkan &.ıyeerl'lt Alt, .rkıd•t• 

Rauf 'oa leh ilkede bulando~oao 
görftace han kap111 ağsında do· 
raa Maıtafı'a · n Gıerlne atılarak 

uaıora ile ensesinden ve bazı 
yerlerinden yar1lamı1tır. Muı· 

tala da elinde tattu~a bıçaAını 

tlddetle AU'aln kalbi Gıerlae 

ıaplamıı Ye o ıır1da Reead 

tlıerek tab1ncaııaı çgkmlı: 

- Ali! dnraamı. 

ye· 

Demlıtlr, 

oldo~undan: 

Ali Hlen yarıla 

- Ben Hlen yanmıeım, at 

l'hını atmazsan oroepaaan. 

Diye bığarmıı ve Reıad'ın 

Gaerlne doğru gelmlıılr. Boan 

gGren Retad, tabanc11ını All'nln 

ıyıklarına doğra bir el aıar1k 

kaçmıeur. 

Gene tahkikata göre bir ıdı 
Bahriye, Gtekl adı Çakır ikbal 
olan 'te amaml nlerdea iki 
ay enl çıkan bir kadın, cloa 

yetin ıallı:t olmuetur. Tahkikat 

ııraaında maznunlara buna dair 

ıualler ıoralmaıaa dı lnklr et· 

mlelerdlr. Fakat ba kadın nk· 
tile Umamhaoede iken Reıat'la 
Moıtafa'nın arkadıılarıadın 

HClınl'nla doııo imle. Umum· 

haneden oıktıktan aonrı Kıh· 

raman ıoklAında 51 numaralı 
nde otaraa .. e Hk'ı gClal nkı 
içilen yerde &ayeerlll Abmed'la 
yaaıada bnloamakta idi. Bir· 
ilkte ya .. yaa Ahmed ve Çakır 
ikbal yakındı evleneceklerdi. 

Çakır lkbtl, bir mığaaadı 
çalathğı için ıkıam Clserl leden 

dönldce cinayeti haber almıtlı> 

daha enel biç bir malumatı 

balaamadıAı ınla1ılm11tır. Otop· 

ılye göre All'nlD Gserlnde ta· 

hıncı kartona yarası yoktur, 

yalnat kalbi Gıerlnde 2,5 ıaa· 

t!m derinlikte bir bıçak yaraıı 
Yardır ki, bo bıçık da Moıtı· 

fı'yı aittir. Tahkikata mlıtıa· 

tlkllkve dnam edilecektir. 

Fikrimce 
1 3 

Niçin 
Okumıyoruz? 

Yordumuıda kati derf>.f•dtt 
eser neıredllmlyor. Çıkan eeer. 
lrr pek pahalıya eatılıyor. lçta. 

de luymr.tltlerl de 11. Fıılı 

olarak bu eıerler anlııılmıaı 

pek gflç bir üııl6ptı yHıhyor, 

Diye ıtklyetlt>r •ar. 
l'ser yazanlar •e baaanlar 

dı htç okunmadığından, bele 

ciddi e~erlere hiç illi fat edil · 

mf'ldf~loden ve bu suretle kCll· 
ıtır hayatının ıöomek ftzere 

olduğundan ıllı:Ayet ediyorlar. 

fıte iki e11dı tlkAyet ki, 
teıktke ve aebepterl aranmığa 
değer. 

Ben kendi bf'aabıma btrlacl 
tlkAyetçllert bfraz baklt bula· 

yorum. Memlekflllmlzde eıef le 
itiraf edelim ki; çok 11 "ıer 

oeeredlllyor •e bu eerrler çok 
pabelıya 111ıhyor. Bualerdan 

"•••ınnaaar, ınlaıılmuı pek ,ı;Dç 
bır ftılôp kullanıyor. Bugftoftn 
baıı klleplıırı ile, R11tld tarihinin 

tecGuenrlbln anlama nokt11ın · 

dın hemen hiçbir farkı yok 

gibidir. 
• • • 

Birkaç sene enet leıanbul'dı 

(A. H.) khapbaneıl tarafındaa 

neııredtlmlı Ye N. B. S. tara 

fından yazılmıı bir kitap ~ftr · 

dam ve 125 kurue vererek 

aldım. 

ilk eeblfeılnl açınca (Raıla· 
madan öncl') Rlbl ıam l'Grkçe 

•e ıçık ltsanla bir baelık g~ 
rftnce, bo kttıhın ıçılı: ve ude 

bir Oıhip 11,, yszılmıe oldu&o 
kanaatine kapılarak hayli ıe• 
vlodlm. Fakat bo ıevlnclm çok 

sftrmerll. İklnl!I erıtblfede (Bıt· 
langıç) ba~lı~ı altındaki •aıarla · 

ra göz Rudlrlr gezdlrmez al · 
dandıgımı anladım. 

DIAer Hhlfelerl ıçıım, hep 
ayni Gıhlp! 

Bu kitabı okuyabilmek ve 
itin içinden. çıkabilmek için 

mutlaka Franıızca llaaıııoa ku•· 
•elli bir Yok.of IA11m . 

• • • 
Bu kitabın bazı aatsrlarını 

ııığıya naklediyorum. Ba aa 
t1rlardaa Frenıısca bllmlyenler 
blrıey ı~larlarea, o vakit beni 

cıhllllk ve nınkGrlftk ile lıham 
etalnlf'r. 

Karllertml yormamak için, 
kitabın her uhlfeılnden cim· 

leler almıyorum. Y alnı• iki 
ıahlfeelode göıGme lllıeolerl 

almakla iktifa ediyorum. 
"Bir akelyon ve bir fi. 

kirdir, bir akelyon ki oacla 
bir doktrin eablt haldedir.,. 

.. On ıt1klzlncl Hır tlplncle 
mateıyaUaı kaidelere daya

endlvldftallıt batan aıGcerrel· 
lere muhaliftir, onun için Ya· 

kobln icatlarına, hıyallarına 
muhalif tir ..• Ve onun için le· 

olojlk aolıyııı r1ıddeder,. 

"Dnlet için ıntlndl•Clallsttlr, 

ferdde tarihi nrhgınd• ln•nıa 

Gnherael ıuaru ve lradeıl olaa 
dnletle lltlıak ettikçe, leni 
içindir. ebı1olltlalne karıı .. ,. 

"Eier bClrrlyet reel laaau 
lsafe edllmlı bir kalitedir de 

eadhldClallıt llberallımla dl· 
tClnd6gl kakla deAllae ... " 

• • • 
Llç tGpbe yok ki, ba tekil· 

de JHılaa ve y11ılacak e1erler 
okaomamaga mıhktlmdar. Bel· 

ki 111 Frınıaııca bllenlea okar, 
fakat bunların da mahdut bir 
ılmre oldoğaaa anatmımak 

lcabeder. 
Böyle olunca da, memlekette 

kltıp oknyın1arın adedi gClD· 
den gClae a11hyor diye tlklyet, 

blylk bir bakııslak olar. 
Nuri S. Erboy 
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s·yaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 
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Hortane ile Lodovlk blriocı 

arabaya hlodltrr; Kora , Tor dö 

Pen ve Germen'de ikinci are 

bade yer aldılar. 

Şehir ile Ş11ıo orasında ıhı 

kilometrelik bir yol vardı. Bu 

yol çok çabuk katedlldf, Şato'ye 

varıldığı zeman, mlsaf lrler man 

Eara ve mevkldP-n çok memnun 

kaldılar. 

Borıane bayretlP.: 

- Ne bedi marızars, NP. 

gOzel bava... Doğrusu borada 
yışımık benim için ne kadar 

gOzt"l o'acaktır! Dedi. 

Lodovlk FtılP.sofane bir tuorla: 

- Bu his lnfz ancak birkaç 

gOn efirecekılr, bundan e ... nra, 

uhoe hayatı sizi tekrar Parls'e 

çekecP-ktfr! Diye cenp verdi. 

ılınmıv oldukları ulonda huldo. 

- Çanın vaftiz merıılmlnln 

saat ondu olmasını kararlııvta · 

rıldı. Bundan birkaç doklka 

evvel aaalf'thi Gran Diışee haz 

retlerlle sizi, kllfe,.nln medba 

llnde bekllyeceğlz! Dedi . 

Şarbay da: 

- Ôglrd,.n eonra da köyde, 

balolu bir e~leoce tertip ettik, 

Ruhan! meraalmd,.n sonra bir 

az da dOne vf e~lence lizımdır. 

Köy balkı rğlrnceye mubtaçhr 

aaat altı ile sekiz araeJDda her 

kes aerbeet olacak, ak1Jam ye 

mekten sonra f hekler atuacak, 

meş'alel"r yakılacak ve genç 

kız ve delikanlılar da uzo eder 

lerse, gftndftz olduğa glbl danı 

edebileceklerdir ! Dedi. 

Dak: 

Numunelik 
Bir Kaynana! 

Arli.aclaelırdan çok sevdiğim 

bir Nihad vardır . Otozono av 

mıe ve pekçok iyi tekliflere 

maruz kelmılJ olduğu halde hlr 

UlrlD evlnemek ce=ıretloi gôı

terememtıtl. Bence malftm ol· 

mıyan bir etbeb ahında evlen 

m«'ğe karar verdiğini söylediği 

zaman, k«"ndlelnf! hayretle şo 

aoıll sormaktan kendimi alama 
dam: 

- Şimdiye kadar neden ev· 

lenmedln, birçok giizel fırrat 

ve teklif lerl reddettin? 

- Neıien mi?. Han~I arka· 

d111ımız nlendl de mee'od ola 

bildi? Arkarfaelırın yozde dok 

~am kaynını yOzQnden bed· 
bahttır. 

- Şa halde ... Anaııııız bir kız 

boldun, demek oluyor! 

Parkta, neta bir babçevanıo 

yeıletf rdiğl gftzel gflller bllhaeea 

Kora'nın çok hoşuna ghıi! Ve: 

- Oh.. Dedi. Borada iman 

gtU havası tendfü! edlyro! 

- Çok ıl4! dedi Fakat ye 
mek yo~ mu?. Benim borada 

her 1Jeyden evvel halka yiyecek , 
f krem eımeJldlr. 

- Hayır.. Fakat çok gOzrl 

bir kızla nteanlandıru; ıoneeiot 

etmdlllk glSrecek göziim yok. 

Sonra ... Kaynanam çok iyi bir 

kadınmıe. Berkeı bunu taedlk 

ediyor .. 

- İyi kaynana mı?. Sakın 
inanma. Blçblr zaman kanma!.. 

Dedim ve kendisinden ayrıldım. 

Gayri lhtlyan olarak, bandın 

Gç ıene evvel Lort MalfkAoe· 

elnt, ve orada mateveffı Vl 

kont Vodrey'I tanıdığı gOnlerl 

hat1rladı. O mdlkAoe de yı~a· 
mık ta onun için ne kadar 
hoş olmuştu! 

Lodoylk: 

- Haydi, dedi. Size yaeı· 

dı!am yeri ve el~e tahılı edl· 
Jeo odıJırı göstereyim! Odalar· 

da ııahhi nzlyf!tl ve ... Ayni za· 

manda ekandallara meydan 

vermlyccek hoeoıfyelt vardır. 

Bir ıkandal benim buradaki 

nufoz ve otoritemi mahvede· 

bilir! 

Misafirler, kendflerlne tıhsfı 

edilen odalarına kapandılar ve 

on iki aaıtlık Wr yolculuğun 

mecburi kıldığı tovaletlerlle 

meegol oldolu. 

Biraz eonra, Şatonun çanı 

çalındı. Btıtftn mleaf lrler baynk 

ealona toplandılar, ve burada 

akoam yemeğinin hazar olduğu 

haberi verilinceye kadar şandan 

bundan, Parle dedi ve kodola 

rındın gôrtıeUUer. 

Yemekten sonra, gilzel earıp · 

larla eğlendiler, eaat ona dogro 

iki genç kadın yorgan olduk· 

!arını sôyllyerek odalarını çe· 

klldller. 

Erteel gftn çok ~ilıel bir 

gandll. ÔAleye doğru Roke· 

mor a kadar bir gezinti yapmak 
kararı verdiler, 

Lodovlk arabaların hazırlan 

maeını emrederken, oda biz· 

meıçf-1 köyfto pıpasının ve 

Şarbayınm kendisini görmek 
lıtedlklerlnl bildirdi. 

Dak, ziyaretçileri, hizmetçi 
..................... ,.1 

Şar b11y yut konarak: 

- Vaka böyle.. Fakat çok 

gOç, böyle bir IJey yıpmağı 

dOeOnmedlk değll, yaloı:ı 80· 
rada ktif l derece de veeahe 

mıllk degtuz. Bonon için H · 

dece belediye Azalarlle zevcele · 

rlne bir kah•e ıhı vermeğl 

kabul ettik. Dedi. 

- Sonu var -

Muhtelit Ta
kım Antremanı .• --....... ._. ___ _ 

BugOn yapılacak 
Haziranın ilk hıftaıında lı · 

tenbolda Aokara, lıtanbul muh· 

tellt takımları •e bir de ecnebi 
takım ile ftç maç yapacak ıe· 

bir mohtelltlmlzlo ıeçlml l~lo 
yapılacak aatremınlar devam 

etmektedir. 

Antremıoa gelecek futbol · 
colar: Altay'd•n; Cemil, Alt, 

Enver, Vahıb, BHd, Hakkı 

Altınordadan: Zlyı, Cemil, 
Sıld, Namık, Adil 

K.. S. K. dan: Cıhld, Melih, 
Ibrablm, Mehmed, Hilmi 

lzmlrapordan: lbrahlm, Fethi, 
ı;thnl, Nurullah, Adnan, Iemall, 
Reoad, Btııeyln 

Göztepe'den: Mahmud, Bık· 

lu, Faad, Muzaffer 

Bocadan: Iımall 

Demlrepordan: Rıza 

Antreman tam ıaat 16,30 dı 
baelıyıcaktlr, Bu eaıtta çağrı· 

lan futbolcular pantılon, çorap 

ve ayak.kapları ile Aleancak 

ıtadyomonda bulunacaklardır. 

BURNAVA (:. 
H. P. Menfeatine 

ANADOLU 
-------

Gfl.nlOk Siyasal Gazete 

Sahip Ye Baıyazganı 
Baydu Ril~dfl ÔKTEM 

Umumt neıriyat ve yazı itleri 
mfidGrü: Hamdi Nfizhet 

Vilayet idare heyeti 
reisi hay Avni Do· 

lllğan'ıu himayelerinde 

f darebaneai: • 

İzmir İkinci Beyler aoka~ 
C. Balk Partiai binaaı içinde 
Telgrıf: İsmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuııı 405 

ABONE ŞERAiT!: 
Yıllığı 1200, Altı ayh~ 700, Oç 

aylıgı 500 kuruotur. 
Yabancı memleketler için senelik 

ıbone Ocreü 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotur. -GGnG geçmiı nilshalar 25 kuruıtor 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASl.LM.l~TIR 

27 Mıy1& çarşamba akşamı 

Tayyare Sinema-
sında Güzel Bir 
Revü Verilecek 

İzmir ve Burnavanın kibar 

ailelerinin ldareei altındı ve· 
rllecek olan bu revftye İz 

mlr'ıllerln h6ydk bir allka 
gödtermelerlol ta ulye ederiz. 

Biletler Tayyare ılnemHa 
gleeılnde ve Şifa ecaaneılo
de elmdlden eat'hğa çıkarıl· 
rDıetır. · 1 -5 

• • • 
Andın b,.e on gftn g4'çtlkten 

ıonra Nibad'a gene raetgeldlm. 

Evlenm«'kten memnun 

moıoo?. Kaynınau ne Alemde?. 
Diye ıordom. 

Nthad bıoını eallıdı ve: 

- Dor, dedi. Anlatayım ıen 
de bdkmftnG...,erJ 

"Evet, evlendim, refikam 

hariçten glSrftndOğOndeo daha 

çok gftzel ve ee,lmll! Kayna· 

nama gelince: Bir ılyaeet ve 

hl r nezaket olmak Gzere elini 

kemılt bdrmetle öpUlğClm za

man bana çok mtUtef it göran· 

da. Bo iltifatı ben bir hayır 
fala 1andım! Ztfaf geceelnln sa· 

bahı nyaodığımız zaman kapı · 

mıza haf lfçe vuruldu ve içeri 

kaynanam girdi: elinde parlak 

madenden gtızel ve temiz bir 

tepıl, tepılnln içinde nd le bir 

kakao kokaıa dığ•tan iki f in· 

can ııatla kakao vardı. Birini 

bana diğerini de refika mı ver· 

dl. Kaynanam bizi rahatsız et

mlyecek bir iki kaçak le ve 

temlzllk yaptıktan eonrı eaçla· 

rını topladı, bereelnl giydi ve 

hemen sokağa fırladı .. 

- Bukadar eartllk mil senin 
kaynanan?. 

- Yok canım; pek4z ıonrı 
taze f lrancola, nef 111 kaymak 

ve tereyağlle dôndft. Ayni za
manda o gGn için 14zım olan 

et, aebıe veealreyl alıb getir· 

mlotl. 

Ben ve refikam benihı giyin· 

memfetlk; nef le bir elpahl ocağı 

algara1ını ığııma veren kayna· 

nam: "- Ben yalnız lemet içe· 
rlml dedi.. 

Doğruıa bo hal ve vaziyet 

kareıeında, kaynanalarından el· 
kAyet ederek beni otoz yıeıma 
kadar böyle rıhıt ve saadetten 

mahrum bırakan arkadaşlarımı 

14oet okoyorom. Nlhıyet eevglll 

kaynanam e~lmlo her tarafını 
temizledi, maattıeeellf evde he· 

naz ıa olmadığından lbım olan 

eoyo da komşodao aldı ve kendi 

tuvaletini de yaparak bae ıedlre 

kuruldu. 

Arkadıeamın haline hayretten 

ve... hatlo bir kayoanıoın kıh· 

rı alımda eıllmekte oldığum 

lçlo biraz da Juekanmallıan 

kendimi alamadım ve: • 

- Deaenr; sen hıklkatf'D ınee 

ud bir yuva kormuo•un! diye 

haykırdım. 

Vaziyetini biç bozmıyao Nihad: 

- Hele dur acele etme, ili· 

• .. :.'.: . - . .r. 
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ltalyan'lar Adis-Abab:ı'da Katliam 
YapmadJklarını iddia Ediyorlilr 

----------------------~ ... ------------------------Gar h i Haheşistanda Sükônet Varmış. Adis-Ahaba'da 
Pazar, Hastane, Spor Ku~ühU Açtılar. 

Adis-Ababa'da pazar: 
Adts Ababa, 20 (Radyo) 

llavae ıjonı-ı bıber vt>rlyor: 

ÔnilmOzdekl comarreel gftnO, 

fıgaldrn eonrakl ilk Adlı Ababa 
pazarı açılacaktır. 

Adle Ababa'da sıcak iklimler 

baatalıldarına mah3a8 

tane de açılmıotır. 

Ilı an et 111 i: 

bir haı 

Homı, iO (Radyo)- Harar'da 
oturan papa!i'rn Galyalllar nrz 

dinde ki mftmeeqlff, halya aley· 
hinde harrkat yaptığından Ba· 

beeletsn,dan çı~arılacaktır. Bu 
buaoıııa fazla malumat verilme. 
ınekte ve hadlıelerlo mıblyell 

blldlrJlmemekırdlr. 

Roma 20 (AA) - R,.ımen 
blJdlrlldfğloe göre, Adla Ababı· 

da Babee katliamı yapılmamıe 

tar. Yalnız haydutluk tuçu Ue 
Haheelerden birkaç kişi idam 

edllmletlr. 

U~aldar faaliyette; 
Trabloegarp, 20 (Radyo) 

Trabloegarp Berberi genelerin 

den mGrekkep bir heyet bogOn 

lt•lya'ya hareket etmleılr. Bo 
heyet 24 mayıeta yapılacak 

g,.nçllk bayramını iştirak ede· 
cektlr. Bn heyet mareşal Balbo 

terafından teıyl edilmiştir. Bu 
heyet ile blrllkte Trablnı eıra· 

fmdan birçoğu da vardır. Bnn· 

la araıında Trabloıgarp'• (rıl· 

yıiolara 11tmıe olan adamın 

oğla da mevcuttur ve elmdlkl 
adı Prene Karamaola'dır. 

Adlı Ababa, 20 (Radyo) -

HenOı ltalyan'lar tarafından 
logal edllmemte Habeş yerle· 

rlndeo Adlı Ahıba'ya birçok 

kenanlar gelmletlr. 

Bunlarla gelenler garbi Ba· 

beelıtan'da aaktlnan hükam 

etlrdOğtlnft ve ltalyın'ların bek· 

lendl~lnt eôylemlılerdlr. 

Aıkerler kervan yollarmda 
a11yle ve emniyeti temin için 

devriye halinde gezmektedirler. 

Aelı Ababa, 20 (Rıdyo)-Ma 
reeal Badoğllo, dan, mezonen 

ltalyı'ya gidecek olan Adla· 

Ab,ba mOlki vallel M. Bota'yı 
kabul •tmlıtlr. 

Adle Abıba, 20 (Radyo) -

Dlln ltılyao tayyare filoları 
henQz legal edilmemle olau 

cenap, garp n merkezi arazisi 
azerlnde bir cevel4n yapmıo 
tardır. 

Tayyareler, henaz legal edil· 

k&yeml ıonona kadar dinle dedi. 

- Bunun eono ne olablllr 

eanki? Böyle bir kaynana ... 

- Cihanda bnluom11 diye· 

ceklfn, değil mi? Jt:vet, cf!ıanda 

bir eel daha bulunmayan kay· 

nanım eedlre kuraldaktan son· 

ra, aııl hıklld elmaelle bana: 

" - lete oğlum! her gao ya· 

pacağın leleri eanı göıterdlm. 

Aktım yemeğini een baırlıya 

cak, 11hab temlzllğlnl de göı · 

terdiğlm gibi yapacıkeın. Yalnız 

ben kalın ei,-ar içmem, bana 

eahahları •A••ma bir w İımet 
sl)!araıı koyacaksın! ., deylace 

bende de eafık attı!. 

Evet... Bende de 1Jafak alla. 

Zavallı Nlhıd... Seneler eenesl 

korkup ta kaçınmak letedlgl 

belAya öyle bir çatmıı ki.. Sor· 

ma gltıln!. 

Vedi Fikret 

mfyen bu s11halerda sakO.n ve 

oeayleln bük.Om sftrdOğiinft gar 

miişlerdlr. Halk, tayyarelere 

beyız bayraklarla teslim lıaretl 

vermlelerdlr. 

Cima ve Kamı, Sldamon'dan 

Adls.Ababa'ya reımi mutavaat 

heyeılnl ~eJmlştlr. Bunlar Itıl 

, yanların hemf'n legallnl htemllJ 

ferdir. Şimali Habeel tan'da 

bfttQn merkezler tr.lgraf hatla 

rlle birbirine bağlaomıelerdır. 

Dün, tik def11 ( larak DeHle 

1Jehrl elekllrlkle tenvir edlln.le · 
ıtr. IJlspanıerlere blol,.rcf! Ba 

be1Jll mOracaat etmektedir, Deb 

redavada Franeız kuvvetleri ye· 
rlne ltalyın ıabıtaaı iksınıı 

edllmhtlr. 

Barar'da ıerbeııt hıra~ ılıtll 

mıbpoıılar arHında Habee rfte· 

saeından da birçok kimıelet 

vardır. Bunlar ar1&ında 1abık 

H:ıırar pollı mftdora de vardır. 

Adlı Ababa'da Façlıt teıkll&U 

mfthteç halka y"mek ve elblıe 

da~ıtmektadır. Bir de ıpor ko· 
16bd açılmıetır. 

HtUnirnet bayat pahalılığlle 

mtıcadele etmektedir. 

Komünistler Kabinede 
Yer Alamıyacaklar .. 

Fakat Kabineye Bazı Şartlarla 
Müzaharet Edecekler .. 

Parlı 20 (Radyo) - Komftnlet partlıl sekreteri komllnletlet 

mftetıkll Blum kablneılndtı mevki ılamıyacıklardır, demiştir. 
Ayni zarın beyanatına göre: 

l - Faelıt mıhly~tlnl haiz cemiyetlerin lağvı, 

2 - KftçOk cezalar mahkumlarının umumi eekllde allı 
a - K:ark eaatllk ı, haftasının kabala, 

4 - Mali teşkllAtta ve umum huınıi işler ldarelt..Alnde eeaıh 
temizlik yapılmHı, 

5 - Bank döfranı ve· harice "sermaye ihracı azerlne kontrol 
vaziyeti, · · 

6 - Zenginler hakkında yeni tedbirler lttlhuı eartlarlle .ko· 

m6nlıt pırtlıf yeni bir kabinede mevki alamıyacıktır. 
Parl~, 20 (Radyo) - M. Herlyo lle M. Blum arHındakl mft· 

14kat, M. Horlyo'nun noktal nazarını değiştirmiştir. M. Heri yoı 
hariciye bakanhğını kat't eurette reddetmlotlr. 

M. Berlyo; cuma gGnft radikal partili icra komlteıfnde va· 

zlyetl izah eyllyecektlr. Partiler arasında mazakere ve tem11llt 
devam etmektedir. 

••• 
Lehistan' da Askeri Parti 

Zaferi Kazandı .. 
~~~~~~--~~~~~~-

Mevkii iktidarı Ele Aldı ve Bazı Ye
ni Usuller ihdas Etti .. 

Varoova 20 (Radyo) - Lehlstao'da •ekeri parti zafer bzea· 

mıetar. General Lıpofskl'nln kabine teşklllnln en ırıarih manaıı 

bodur. Yeni ittihaz edilen bir karar Qzerlne, ordu mdfeulel 

umiımlıl harbiye bakanını direktif verecektir. 

Ordu bae mftfettlel General Rlıçlğll'oto riyasetinde bir teftlt 

komlteıl kornlmuetnr. Bu nauld PHeodeekl koymuetor. General 

Rleçlğll şimdiye kadar glbterdlğl ihtiyatı hareketi terketmle ve 

ııarlh harekete baulamıetır. Ba§vekil Varoova'da bir lçtlmıd• 

deml1Jllr ki: 

.. iktidar me•kllne comnr releln ve ordu baş m6fettlel General 

Rleçlgll'nln emrlle geldim.» Demiştir . 

••• 
Italya'da Faşist Partisi 
Yeni Kararlar Verdi. 

Rom, 20 (Radyo) - Fıçlet 

partlıl en kararları kıbol et· 

mletlr. 

1 - 21 yaeındın 55 yaşını 

kadar olan ı'açlltler mlllı aeke· 

rldlrler. MIUt emniyet namına 

banlar araemdın g~nalla olarak 

blzmel etmek latlyealer ellAh 

altına alıo•caklardır. 
1 

2- Zecri tedbirlerle olan 

mtıcadelede lcıbedeo mukabil 

tedbirler alınmışhr. Diğer dev

let •e mllletlHln İktleıdi ta

bıkkGm n eaaretlnde11 kartal· 

mak ıÇın bo tedbirler dıhı 11k• 
ve genlı olarak tatbik edilme· 

ildir. Batta, zecri tedbirler kıl· 

dırıl11 bile bu tedbirlerin de· 

vımı IAıımdır. 

3-İtılyın lmparıtorlo~onoa 
tesisi namına bllyftk ve abidevi 

bir aaray kurulacaktır. Bu eı· 

rayda Façlzm teıkllAtı buluna· 

clril.tır. Ba 11rayın lneaeı lçlo 

hılk ıraıından iane toplan•· 

cıktır. Façiıt dlrekta,arı ilk 
iane olarak beş milyon lire& 

iane vermlttlr. 
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Tüyler 
Silah 

ürpertici Bir 
Yarışı Var! 
-·-

Gonnn Birinde Malta Mı, Sicilya 
Mı Tehlikeye Düşecek? 

lıalya dunanm,,sı .. 
Doyçe Algemeyne Saytong laodlya komvoso Sovyet Rue 

Rlıeıeılnd~, Amiral Gadov im yay• korka korka bakıyor ve 
•••ile çıkan bir yazıda deotU dOnya harbıoda Rusların fts · 
.Yor ki : eftlbueke noktHı vazlfl'elnl 

Der yıl Ukbaherde mftd.tH ğörmftş olen Aland adalarını 
~Cldcelnl cftrlletUmektedir. Bu ele ~l'çlrml'AI arzu ediyor. 

0 P·koro rekemlerın ifade et· ineç Hr kone-tle mOdafaa 
tikleri eeyltır ıtıyler tırpertecek ordusunu yeniden organize et 
lllf!ıttl'bededlr. mekte, yf'nl teyyare filoları 

ln~lltere, bftdceıılnln yftzde kurmakta, harb gf'mllerlnl daha 
l5, 1 ini toıen 12-i milyon il genle ölçtıde hlımete sokmak 
'-•ını ıil4blaameya te h~l11 et- tadar. 
1111ttlr. Deniz itlerine 1932 de Haber aldığımıza ~öre, Nor· 
~Dradan ketılen 50 milyona veç bile mOdafaa kuneılnln 

1 
•ttı bu defa 80 milyon Ingt azlığından elklyet .,tmekte, lo 
la llraıı kaıılmıı olma11 ve gllfz ıayyarelerlnla uçoı eaha· 
oıon 
2 

naadıya tafsil edllmly~n larıma vfts'atlnl gözöaftnde tu-
Oo llA 300 milyon Iogtllz JI . ııuk, tehllkeye i,aret etmektedir. 
~•Da kadar ayraca llheler bu Sovyet Rusya lee, durmadan 
e"Pltr içinde değildir. "Alman tehllkulnla" tehdidin· 

l Birlf'ılk Amerika hilkumet· den bahsediyor. 
erı, btldceılnlo yGzde 10,6 sını ReemlR jıpon lstatl8llklerlne .... 
1 •n 911 milyon dolar sllAb· göre, bogOokQ gGode Sovyet 
1
' 111• faahna koymoıtor. Bu· ordueonun l,600,000 askeri, 

1111111 
daha ziyade çogaltalması 4000 ıanlu, 4000 tayyareıf 

~Ga Gatınde totulmaktadar. Ya· vardır. 

5'• ••ınanlardı deniz leleri için Belçika, Çekoslovakya, Bal· 
'Qlı lllllyon dolar letenmlıtlr. kan memleketleri gibi dl~er 

'-0ların dııanda, iki muharebe Avrupa devletlerinin görtlntlı 
-,tblısı yapılmaktadar. Yardımcı lerl lıe herkeıçe malumdur. 

~:~ller için ayrıcı 151 milyon Gerginlik eahaları hiçbir za. 
•r IHenlyor. man bogDnkd kadar bariz bir 

l Japonyanın mGdafaa bddceal ıekll almamııtı. DGıDucelerl· 
b 0~3 aıllyon yendir ki, tekmll mlze Avrupa meaeleal hiklm 
ldcenln yGzde 46,6 ıını tal · bulunuyor. Avrupa meaelealnln 
~ktadır. Franıaoın 17 milyar ite natıl telikkl edildiği bllln· 

3~ •k, tekmil bGdceıılnln yade mlyeu bir keyf lyet değlldlr. 
ll •4 tlna, Itılyauın 4,5 milyar Dayak bir Amerikan gazete· 

2~eı tekmil büdcealnln yftzde ılnln Anupa'dı tanınmıtt mu· 
la. •2 •ini tulmaktadır. Habeş hablrlerlnden biri gazetesine 
. tbınıa maıraf lırı bunun ıunları yazmaktadır: 
'tlade de~Udlr. Vaziyet, Anupa'dakl Hkeri 
t &q ıaretle, gerginlik ııahala siklet merkezinin durmadan 

•111 
tt ıeıeblllyoraz; hangi mtlte · Franıa'dan Almanya'yı doğra 
bı •lıln hedef 1, cenubf Afrika yilrQmekte olmaıından baeka 

tUAt ol11blllr? Ulrlft l1ah edilemez. Bu teali 
b Japonya binlerce mil, Iıalyan ahında dı tekmil Fransız illi · 
q•b 1 tlra et Hanı lıe 20 arz derece · fakları eallanmaktadn ki, Ver· 
ti den daha ırakta, etrafı çe· say aadlıemaaı ıleyblnde vasiyet 
ı.'era tllkelerln hemen hepsi alanmaeındaa doluyı Frıoı.z· 

Klllılerln elinde bulunuyor. lar'ın kaygolara bftyftdftkçe 
Ştaıdı memleketlerinden Fb bOyftmektedlr. 

~RUPA'LI KADIN 

Kozmopolit 

" 21 ' -~~rı hlbare abnmHN, Avro· 
elb Ara gitmekle idi. Sırtındaki 
bit 1•tlertn Loadra'nın mahir 

" -•kaıtıra elinden çıktığına 
~be Jokta. 

•drev kocaeına: 
hı......, Naııl lneandar ba preaı? 

)e •orda. 

11a,; Etrarengtz bir adam. Be 
'•be her tarkb ~lbl! .. Obfortta 'il etmlı olmaeına rağmtn 
._. bir kıymet Hrdljlnl ean 

)ora111. 

' Fakat, ylıQne bakıhrıa 
~· ırkı çok benılyor. Av· 

la bmaa da ...Uk oı.. 

VE MAHRACA 
asri Roman 

J. L. Mortende11 
gerek! 

Doktor Erbert ehemmiyet 
vermez bir tuırla: 

- Olabillr. Dondan btreey 
çıkmaz ki! Dedi. Da pren11 
haltkındakl mıh\mahm, bıhı · 

ıının Glftmft ftaerlne ve lngll· 
tere'uln movafakatı ile hemen 
memleketlae, hftkômetln bışına 
dGndOğftnden ibarettir. Mern· 
le ketin ticaret faaliyeti btıyftktClr. 

Do 11radı yanlarına yıklaı 

mıı olan vapur ıtlvarlıl de: 
, - Prenıten mi bahsediyor· 
ıunus? Diye torda. Bot geçin· 
mek lbımgelea bir komıadarl 

Türkiye· Almanya Hareket Günü Her\' eı·de 
Ticaret Muahedesi NeGiM Tezahüratla Kutlulandı. 
bi Esasları ihtiva Ediyor? Bu Meyanda Ank;ra'da Boyok Mik· 

Tftrk·Alman ticaret moabe 
deeinin Ankara'da imzalandı 

ğını dGakQ nGshamızda yaz 
mıetık. Ajans bnahnslın dQu 
aşığıdıkl ıaMIAh aldık: 

Ankara, 19 (A.A) - Alman 
ticaret hl'yf'tl murahbaaaslle bir 
mOddetteobf'rl yapılmakta olan 
mQzak:ereler mu ur fıkıyeıle ne 
tlcelenmlş oldoJundın hazırla 

nan veslkal.r bugftn ıut 18 de 
harlclyft V eUl.,tlnde TOrkiye 
namına hariciye Velı Aleti •l'klll 
Şükrtı Saraço~lu ve Almanya 
namıoa büyük elçi S. E. Voo 
Kellf'r ile b~yeıl murahhasa 
reisi Dr. Vocher tarafından 

lmıa edllmlttlr . 
Bu mllnaeebetle hariciye Ve. 

kAletl taraf1Ddan ııığıdakl teb 
llğ Df'l)redtlmlştlr: 

Tftrk:lye ile Almınya areııın 
da ticari mübadele1ertn ve te· 
dfyat muamrlrıılnln tırnzf mi bo ................... 

Hhler parıiyl kazanıyor: Her 
taraftı saldırmazlık 11ndlıemalar1 

yaparak, bunlara eariık kalmak 
8uretlyle, gut kalanı yf'nl Av 
rupınJD cazibe kunetloe ter 
kedt-blllr. Da lelerlo dıe • n Ja 
kalmıe olan bir klm11enln görfteft 
ieıe bodur. Oynanan oyundan 
en çoğanu &f'ylrcl görflr, derler. 
Fakat blı buna bir ıey llbe 
etmek istemiyoruz. 

Almea tellkklalne göre, lılo 

özii kudret ve kuvvet değlJ, 
11ulbtadır. 

Ak.denize gelince, Mo&soltnl 
nln 19:l9 da u20 yıl içinde 
şlmılt Afrika Roma olacaktır" 

dediği helye'nlD ytal progra 
mındakl ilk gft11terller baılactl. 

lmpıraıorluğoooa ıunuların· 

da :100 bin llA 400 bin kletllk 
moıat fer bir ordunun dikildiği, 
İtalyan ~azetelerl dormad•o 
"Akdeniz' de hava QsUlnlilğG,, 

ndea bıhıettlklerl •e Boer 
h.rbı ve dloya harbındın ön 
celd dnlrlerde yazılan, çizilen 

şeylerin he-pslnden aım atıhp 

totuldo~a boglnktl g6nde, 
Brltanya milletinin vaktlle bir 
krl~er telgraf ile gGıterdlAI hlı 
illiği göıtereceAlnt kim ıGyll 

yeblllr. 
Bir lnglllı deniz mecmuaıı 

ıunları yazmaktadır: "İtalyan· 
lıran ba hav• tehdidine gelince, 
herhalde gClnQa birinde Malta 
nın mı yokta Slcllya ıdaıının 

mı tehlikeye girdiğini gGrece 
ğlz. Hele IogtUz imparatorla· 
ğunun uakllye yoluna gGz dik· 
meğe yeltenecek olana, logllto· 
re'oln her samından ziyade 
nılyet., htklm olduğanu ıGy 

leml'kle iktifa edecektir. 

- Kocam, memleketin tlca 
retlnln bftyftkl6ğCladen bıh 

ıedlyor. 

- Memleketindeki kunet 
ve nftfuso çol5 bfly6ktdr. Ken 
dlıl Milıllmındır; Muhamme· 
din ıftlllealndendlr. Tebaaıı ta· 
rafından mokaddeıı addedlllr! 

General de tGze kanıtı: 

- Biraz garip tablıth ve 
ua çok merakbdar. Geçen sene 
birlikte kaplan nıaa çıkmııtık 
Miithlı bir atıcıdır da! 

Ondrev: 
- Sftllleslnln 13 anca 111r· 

da Somatrı'da hlktlm ııGren 
Ye Malezya'yı da lıtlll eden 
Şang Soperpa sftllleıılle karıı· 

tığı doğru mudur? Bono bir 
kltıpt• okumuıtum. 

General eevab Yerdi •e: 
- Evet, dedi. Fakat bu o 

kadar ehemmiyetli blrt•7 ele 

ıosuı da Ankara'da ıon haf talar 
içinde yapılmıe olan mOaake 
rrler 27 M11 yıa 1930 ticaret 
~oabedeslne ve f'IY• mftbadele· 
elle tedlyıt moemeleal hakklD· 
dıkl 15 Nisan 1935 tarihli 
proıokola mfttemmlm mukave 
leler lmı•ılle 15 Mayu 1936 da 
aetlceltndlrllmlstlr. 

Abdi gümrük ıarlfeelnde bazı 
redll4ta Ye mfttf'mmlmıta ihtiva 
eden zeyil muahede 20 Mayl8 
J 9;Jö tarihinden itibaren mer· 
lyele girmektedir. Türklye'de 
koDlf'Djen shıeml •e Almanya 
da dihl~ rejimi husn11nnda mCl· 
t~kabil ltbefAt menfaatlarıuı 

taoılm eden munZ1m protokol 
mukıbllloe ıamll olmak Gıere 
l May11 l 936 tarihinden iti· 
haren 30 Nleaa 1937 tarihine 
kadar mutl'berdlr. y.., gıyrl mu· 
ayyen mtıdd .. tle temdit edllmtk 
lmUnlDı hıladlr. 

Türk-Alman ticaret moahe· 
delf'rl için bogft:: mer'i yette 
buluoau prensipler umumiyetle 
ipka olunmuş •e encalı; geçen 
senenin ekonomik lnkleafına 

uydurolmuetur. Ticari tedlytler 
şimdiye kadar olduğu gibi ya 
pılacaktır. 1 Fu'I maauf lara ge· 
lloce; bu hosuıt• baıı kolay· 
hklar derplt f'dllmletlr. 

Almanya ve Avos

turya'da Askerlik 
Arada asker itibarile 

tark çoktur. 
Londre, 20 (Radyo) - Avam 

kamara1ınde meb'ualardan blrlıl 
berblye bakan11dan Alman H· 

keri nzlyeıinl ıormuıtor. 
Harbiye bıkana: 
- tilllyorum ki bugGn Al · 

manya'da yarım milyon m6ıel· 
lıh •eker vardar. Avoııoryı'da 

ise· ancık 35 bin aıker Hrdır. 
Bundan baıka blrşey bilme· 
yorum cevabını nrmlıtlr . 

Viyana, 4!0 (Radyo) - A•aı · 
turya ordotuaa ıon ılıtem bir 
tayyare flloıu temini lçla vı. 
yana ve bDttla Avaıtarya'dı 

bir iane ıçalmaıur. 

Siirt'te yağmur 
Sllrd, 20 ( Haıosi) - Sllrd 

ve hHallılnde tılddeıH yagmor· 
lar yıgmaktıdar. Yagmurlardın 
birkaç ev yıkdmııtar. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu akşam K.emeraltında Hl 

IAI, GG•elyalıda Gftıelyah, TU 
ldllkte Faik, Eerefpaııda Ee 
refpae eczaneleri açıktır. 

ğlldlr; çlnk6 ılı ıabll Şang 

Soperıa'nın kim olduğunu bil · 
meyor11unuz. Bu adam Make· 
donya htlkftmdarı maruf ba.1ak 
İıkender'ln ta kendlıldlr. Ba. 
nan için, o zamande.nberl, on 
larca aeır geçtiği halde, Udin· 
kor prenılerlnln hemen hepıl de 
İskender lımlnt almaktad11lar. 
BugGnkft Udlnkor ıulaaaının 
adı Iıkender Mehmed ~llm'dlr. 
Ekseriya 11dece Selim adı He 
anılar. 

- Ne dediniz? BClyftk it· 
kender, Mıkedoayı'h lıkea. 
der mi? Acaba bu adı bir e••, 
bir hakikate mtlııenlt mldlrP 
Yoksa bir maıal mıdu? 

- Uzak ıarkta ıarlhi haki· 
kat ile matal hayali birbirinden 
hiçbir saman ıyr1lmas! Dayak 
İskender'la mClbrCl ile kıbcı da 
lJdlDkor auayıan balaDmakt• 

yasta Jimnastik Bayramı Yapıldı. 
Ankare, 19 (A.A) - Aıa 

tOrt'Gn Samsun'• ilk ayık bH· 
tığı gftnfto 17 inci yıldönOmft 

boıftn mtmleketlmlılu her ta 
rafında genlı ölçG~e kutlan 
mleıır. Bu mGnaaebeıle btııan 
yordda ldm.u ıenllklerl te TOrk: 
ıpor kuromuuon ve balkevle 

dıkları AıaUlrk porıreelal fekft , 
ledo btkllyen ıençllk mQmeı 

elllerfne teıllm etmeltrl Al• 
tftrk'tın Anadolu'yı ilk çıkıı· 

farını canlındırmıo v" Sımau'd• 
bulunan Olgeoeral Ktıım, Kor 
geueral Galib de beraber ola· 
ralı: vali, komaodınlar, parıl 

rlnlo hazırladığı uırenlar y•pıl. ve bfttln kurumlar batken '98 

mııtar. 

Kız ve erkek okulların lıtl · 

raktl Ankara'da yerıı ıl101Dda 
y•pılın n kamutay baık~nı 

Abdftlballk Renda Ue Bııbakao 
lemf't lnönft, bakanlar, 11yln
lar, kor diplomatik te buır 

bulunduklara ldmao ttn~tklerl 

çolı: gftzel ft't'Çmlı ve feollllere 
lttlrak eımlı olan ~enç mek 
tf'plllf'rlo ldmao harekAh sık 

111k sürekll alkıelar ve takdir· 
lerle k11eıl•nm•ttır. 

ş .. nıtkl"re iıllrak etmle olan 
okullar bundan ıonra bııta 

muztka ve öolerlade bayraklar 
oldo~u halde zafer eoıtrna gl 
d,.rtk teaab6ntr• bulunmoeler, 
anıta çelenkler koyınotlardır. 

Ôğlr.dea tonn da Ankare 
11por bftlgesl kolftplerl mensup 
ları loplo bir belde ve Gnlerfn
de muılkalarla aaff'r ınıhna 

giderek ıyol IOreıle tesabGralla 
bolunmoelar ve aoıte çelenkler 
koymnşlardır. 

Mensup bulunduklar. spor 
~obelerlae ald ftalformalan ta• 
~ıy•n eporcolarımız bu ttıahil

ratna souonda ,.,brlmlzla baş 

lıca caddelerinden geçmlrler ve 
yollarda .biriken halk tarafın 

dan alkıılanmıılardır. 
idman eenllklf!rl dolayıslle 

spor kalilplerl namına ayralmıı 
olHn bir heyet kamutay baıka 
nıaa, baeb.kan lımet lnGn6'ue 
Cuaıurlyet Halk Partslae genç 
liğln eayıı Ye tazimlerini arzet· 
mletlr. 

Gece Halkevlnde yapılan top· 
laatada btlylk glnGn manaaını 
anlatan nuıaklar ıyalenmlı, iki 
plyeı temıll edllmlıtlr. 

Samına, 20 (A.A) - Bıyık 
kurtarıcımız AtattlrlL'Gn Sam 
ıan'a ayık b1111kları 19 Meyıı 
919 glnftala yıl dGaQmft 
mGnaıebeıile ıehrlmlzde bnyak 
tezablrıt yıpılmııtar. Sabah 
ıaat 1 O da karada toplar ala· 
hrkea denizden donaumıı mo· 
töılerle Gazi lekeleahıe çıkan 

bir ıtfthay kumandasındaki aı· 

ker mftfrezealnln Tftrkftn 18 
yıl Gncekl kara talllnl gösteren 
kara perdeyi ıGagtl ile parça 

layarık baeları ftetftaden tıeı 

imle. Mamafih nemeltzım. 

Ben kendi hesabıma Sellm'I 

hey"tlerl ile aUtıt tufana ara 
sıoda Aıatürk anıtını gldllmlt 
lıılk141 mareı ile muhtelif ku · 
romlar namına auıte 40 kadar 
çelebk konmuı, hhıbeltr töy· 
lenmietlr. 

Aekerlerln, mekı,.plllerln, 

ıporcularlD, een.t kurumlarının 
ve atla yaya binlerce köyla •e 
ıeblr b.llunan katalınHlyle bir 
geçit reıml yapıldı. Aley ıthrl 

dolatarak Parti, Uray, Ralke'I 
ôolrrlnde ~östullerde bulundu, 

Saat 14,30 da ıtadyumda 

mekteplilerin, 11por~uluın idman 
lf'Dllkleri ve 19 Mayi• kopa 
maçı yapıldı. 

Atelftrk'ftn yarathğı ve Y•tat· 
l•Aı bayok Tilrk devrimi Clze. 
rinde bılkevlnde verilen kon · 
feranılan mtydanlarda ıoplaaan 
halk hoparlGrlerdea dinliyor· 
lardı. ş .. hır battan bata donan. 
m•ş, ırklar yıpılmıeı11. Halk, 
m,.ydınlarda mlllf çalgı ve oyun• 
tarlı f'ğlealyor. Gece fener 
alayı yapıldı. 

Balk.evi göst,.rlt kolu ıloe· 

madı Ôzyurd piyesini oynadı. 
Belediye bir tlllnao baloıa 

verdi. Bay ak bir beyram yaea· 
yan halk l.Jhı öndere olan bai· 
hhklaranı ıebarladı. 

Y Pni neşriyat : 

Knltllr 
K.Ghlr mecmuaııaın 54ı GocG 

ıa~ı11 zengin mGaderacatla çık· 
mııtır. Do ıayıda Dr. Necati 

Kemal, A. Rtsa Clrel, Sıtkı 

ŞDkrft, Leman Dara'nın birer 
yazısı ile Et ltton, Edmon Şel 
ıenyer ve Pulofıan lerclme· 
ler, maalllmlere alt tetkikler, 
ve. bir tefrika vardır Okurla· 
rımııa tuslye ederiz. 

Bir cinayet Qzeriode 
çıkan tahrif mes'elesi. 

Çeıme'ola Alaçata nahlyealn· 
de Hakkı Demlr'e katti kat· 
dlle ılllh alan Apo Mebmed 
ile Foça nftfua kayıdlarındaa 

bazılarını tahrif etmekle mas· 
nun Foça k11Hı eıkl nGfuı 

memuru Arif ve katibi Zihni 
haklarındaki dua evrakı. mu· 
hakemelerf yıpılmak ftlf're teh· 
rlmls ığarceu mebkemeılae 

ıelmlıtlr. 

çok ınerlm. Fakat buna zev· 1 
1 

ceme hiç ıGylemem! Borsada 
Ondrn hayretle: 

- NedenP Diye aordu 
1

------------' 

- Çtlakö karım nazarında o~am satışları: 
Selim ıeytaaın ta kendhldlr! Ç. Alaca K. S. 
Sellm'ln, adedini ben de bil· 55 S. Slleyma. 14 25 
mem, birçok kar111 vardar. 50 M. 8. koo. 9 50 
Adenkor H Mıkoo'd• clhanıa 88 M. j. Tar1nto 10 50 
hiçbir yerinde bulaamıyacak 17 S. Emin 8 25 
kadar çok ııerbeat etler vardar 17 Alyotl bira. 9 75 
Borada çalgı, kadın oynaımak 5 H. Alyotl 9 50 
ıerbeıtlr. 

9 Vltel 9 75 
Kaptan ıöıe katıldı: 
- C.aım .. Dedi. Her da· 191 Bagtlnkl Hlıf 

yolana ~. hakikat g11G ile 511752 Dlnka tatıı 
bakmık do~ra deAildlr! Prenı 5U94S Umum yekdn 
çok çocuk dGekGntl olduıana Zahire satışları: 
ıGylerler. Ç. Claıl K. S. 

- Olablllr. 102 8. pamuk 41 
Oadret: 33 B. yapeA• 60 

- Şonu wır - 13 c 60 

K. S. 
ıs 

10 
10 50 
9 25 
9 75 
9 50 
9 75 

K. S. 
41 
65 50 
6S 60 



lngi ter e Kabine V azi
yeti üaün l\'.les'elesidir! 

7 

ahine Erkanı Arasında ihtilaf Var. 
Gazeteler Neşri yat Yapıyorlar. 

~~~--.... -----~~~ 
Loodr11, 20 ( Radyo) - 1n 

t;lllz fırkaları arasındaki lbttlAf 
yf'nl bir saf boya girmiş ve ye· 
olden ar4yl umomlyeyeu mra· 
caat lOzomo ileri aOrOlmeğe 

başlanmıştır. 

Kabinenin mevkii sarsılmış 
addedilm" kıedfr. Zecri tedbirler 
mes'eleel, loglllz ef kdrı umu 
mlyeeiol ikiye ayırmıştır. 

M. Baldvin 

lnglllı gazeteleri kabine er 
k4oı araıında da bu iktllğln 

bulunduğunu yazmaktadırlar. 

Bu haltı .Major Etlee'nln leçl· 
ler fırkaeı konferaueıoda eöy· 
ledlğl nutuk bir delil addedll · 
mektedlr. 

Niyöz Kronlkcl'e göre M. 
Etle demleılr ki: 

Yeni intihabat arefesinde 
olup olmadığımızı bilmiyorum. 
Çı'lnkQ kabine milıercddft bir 

siyaset taklb etmekte ve her 

geçen hafta hilkumetln bir de· 
rece daha zayıf d6ot0ğftnü göı · 

termektedlr. 

Bftkumetln ıftrıa hakkındaki 
yeni bnunu, mecliste menf f 
teılrler boıole getlrmletlr. 

Llberal'lerdeo blrlslnlo ma· 
deolerln vulyetl etrafındaki 

beyanatı da dahlll •azlyetln 
vehametlol göıtermlııtlr. 

BftUln bunlar, kabinenin 
çddlmeılnl lcıp ettirecek hAdl· 
ıelerdlr. 

Deyli Meyl ~unları )'azıyor: 
l9ı5 te MohafazakArlar tara· 

fından •ilcoda geılrllen komi 
tenlo yeniden lbdaeı lazımdır. 

M. Baldtln mftphem vaziyeti 
kaldırmak için azami bir gay· 
ret sarfına mecburdur. 

Mandalar mes'elesl de endfee 
nreo bir mes'ele olmuetur. 
BOkftmetlo beyanatı ktlf l gô· 
rftlmemektedlr. 80kômet daha 

earlh beyanatta bulunmalıdır. 

Taymis ~u fikirleri yürütüyor: 
M. Rober dö Lumer'ln riya· 

setinde Liberaller ve işçi parti 
sinden olanlarla bfrleşenk mo· 
bafazakArlara karşı M. Edeo'ln 
lehinde bir mil vozene teşkllfne 
karar •ermfelerdlr.,, Demektedir. 

Parfs, 20 (Radyo) - Lon· 
dra'dao bitdlrlllyor loglllz ka· 
bine 1 bugün de toplanmıetır. 

Bu içtima, mutad ve haftalık 

iı,;llmııdn •~tklk edtlen leler ara 
sınde dahili vaziyette vardır, 

Lonrlro, 20 (Hadyo) - lo 
glliz hükumeti mudenler hak· 
kındald kanun 14ylbesıoı geri 
11loııetır. l:fouun lcio bir beyaz 
khob neeredllecektlr. Bu hare 
ket m"cllslo f"keerlyetlo bu IA· 
yiba aleyhine rey vermesi lh 
tlmallodrn dogmyetur. 

Kablnenio takviyesi ihtimal. 
lerl çoğalmıştır. 

Kııclüs'te Va
ziyet Çok Fena! 

- Baştarafı lci sahifede -
nlden kanh hadisler oluıoştur. 
Kodfüı'te bir Yahu dl öldiirftl· 

mfiıı, bir Arap ta yaralınmıotır. 
Fllletln llmaolarıodıkl grev 

haeeblle vapurlu Tel4vlv llma· 
oına yanııımıe •e burada da 
grevcilerle grevi k.bol elml· 
yenler ara1ında mOeademeler 
olmuetur. 

Yafa'da Yabudl'lerle Araplar 

arasında yeol mfbademeler 
olmoııtor. l:Udlseler çoğalmak· 
tadır. Kodfta'teld kanlı hadlıe· 

ler azerlne aıkerf tedbirler eld· 
detlendfrf lmloılr. 

Araplar, eömend6fer hattını 

ı .. brlp teeebbOsftode boluomue· 
Jar ve hat Ozerloe bombalar 
koymoelardı. 

Kudftı ve el varında henftz 
kat'i bir ldarel örf iye ilAn 
edllmemletlr. Fakat hoınsi oto· 
moblllerl bile zırhlı otomobil· 
ler himaye mecburiyetinde kal· 
maktadır. 

Bftdlaelerln devam edece~l 

anlışılmaktadır. 

Arap komitesi uzlaşmak te· 
oebbaslerlne hf ç bir veçhtle 
kulak asmamaktadır. Grevin 
devamını kat'I ıurette karer 
vertJmlşlfr. 

Araplar KodGs ile Aramıla 
arasında radyo Tranımlayon 

hatlarını kesmlolerdlr. Bir Iogl· 
llz muhribi Y afı'ya gelmlotir. 

Hayfa, 20 (Radyo) - Bu~fto 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-69-
Vakıa vazlfemto güç olda· 

ğuou billyorum, ailemizin bir· 
çok efradına söz anlatmak dı 
gftç olacaklar. Korkarım ki sa· 
rayda bir grlb hastalığı bıe 

gösterecektir. Dedi. 
- Daha fena ya . Doktoru 

mı emir vereceğim, baetalera 
Molyer usulu bir teda~f tatbik 
ettlrecr~tm. 

imparator, kahkaha ile j?Ole· 
rek, merdf v,.nlnl dörder, dOr · 

der indi. Balası arkıeıodao 

- Nihayet, zavallı adam hah· . 
ıf yar olmak fıraatım elde etti! 
Diye mıraldandı. 

• • • 
İmparatorun arebaıu, Eojenlôr 

sokağından Katf"rlo kanalını 

indi. Kendisini sevdiği Kate· 
rln'e götGren bu yolda, lmp•· 
rator eski ~ünlerini daınnü

yordu: 
OoOç yııııoda kız çocuğu kol 

tuğooun ahına bıoıoı sokmoe, 
kır atımın bOtGo ıftr'atlle adeta 

açmaıın• mukabil, "Dıb11 bıılı, 

Bir Saylav Grubu, Mandaların Atisi 
Hakkında izahat istedi. 

Başbakan Baldvio, Avam Kamarasında Verdiği iza
hattan Fazla Birşey Söylemiyeceğini bildirmiştir. 

Loodra, 20 (Radyo) - M. Baldvln bPgiln imparatorluk lel"'rl komhulnrı meceub muhafazakAr 
eaylovlardan müteşekkil bir komisyonu kabul etmletlr. Komleyoo, lnglllz mandaeı altındaki top· 
rakların atisi hakkındı izahat isteyen bir kararnameyi B11ldvln'e te•dl etmiştir. M. Bıldvln, ya· 
nında Sir Novll Çemberlayo olduğu halde; Avam k.amarııeında verdiği izahattan faıla blrşey ıöyle 

yemlyect ğiul kat'i olarak blldirmlettr. · 
~~~~~--~--..... ~._.. ... ----~~~~ 

Kenya Alman'lara iade Edilirse Bu 
l\'lüstemleke Mahvolacakm1ş .. 

Lord Kop, Bu l\1es'ele l:lakkın(1a Lazım Gelenlerle 
Tema~ta Bulunmak üzere Londra'ya Geldi. 

Londro, 20 (R11dyo) - Taoganlk11 müst,.mlekePinfn Almanya'ya iadesi bıllode bu müııtemle· 
kedekl loı=lllz'lerln sllAhla mQdafoada bulooncaklorı haber verllm,.ktedfr. Bo mee'deyl mOzıkere 
l'tmek ve hOldimetten izahat istemek Qz,.re Kenya\ian Lord Kop buraya gelmiştir. Mamallf'yh, 
gazP.tecllere hf'yanatta hulonmoş ve K~oya'mn .. mnlyetl için tf'dablr alınma11 )Azım ~pldlğlol, Kf'n 
ya•oın Almaoya'yı ladeat ıaktlrlnde bu mnstemleolo mahvolncağıoı ve hundan dolayı böyle bir 
harf'kf't(n kabul edlleuıt yeceğlol ıöylemtetlr. 

Lord Kop, Londra'da bir ay kalacak •e Afrlh'dakl loglllı mftstemlekelerlnln madafaası 
mes'eleslle alAkadarlurla ttmıuılarda bulunscoktır 

~---------------------.. ~~------------------
p. Bonkur Dış Bakanımızı Kabul Etti Italya'nın 

- Baştara(ı 1 ci sahifede -
Franea'yı idare eden bir hft 

k6met olmarnHına ra~meo bidl· 
ıeler nbametlnl muhafaza et· 
mektedlrler. Bonon için vaziyeti 
taeflye lazım görGlmektedlr. 

Jurnal Dedtba: 
Zecri tedbir artık lüzumsuz, 

korkulu ve uğursuz bir te ol ..................... 
Umana Oç gemi Yahudi moba 

cici gP.lmloıir. 81r lngtllz kru· 
vazörOnGn hlmayealnde muha· 
clrler karaya çıkarılmıotır. Tel · 
AYh'dekl Yıbudi'ler bu mana· 
ıebetle oGmayle yıpmıılardır. 

Beyfa'dakl Arab amele ae11blyet 
göıtermletlr. 

Demlryolları loglllz aekerlerl 
tarafından muhafaza edllmek· 

tedlr. Hokumet dan gece bn 

yollara yaklıeaoın hayatının teh· 
ilkeye gireceğini radyo ile UAo 
etmletlr. 

Kudüı 20 (Radyo) - Şlm· 

diye kadar tevkif edilen Arap 
miktarı 840, Yahudi miktarı da 
53 Ulr. 

BugOo yeniden Gızze ve Ne· 
zarel'te karışıklıklar çıkarılmış· 
sa da aaker hemen vaziyete 

hAklm olmoetur. 
Flllstl'nlo ceoôp, olmal ve 

eark kısımlarında bayok askeri 
faaliyet vardır. Bir Arap bey· 
eti, fevkalAde komiseri ziyaret 

ederek grevin devam edeceğini 
blldf rmlııtlr. 

daha hızlı! " Dediğini tahattOr 
etti. 

Evet, bu dııeandOğti, Katya · 
nıo heoOz Smolnl'de talebe 
olduğa zamıoı ıld bir batıra 

idi. O gfto de, bogfto olduğu 

gibi kar hertuafı kaplamıe bu· 
lnnoyordu. Mloel sarayının bd· 
yak, genlı bahçelerinin boyunca 
llerlemlıılerdl. Şu anda bile, 
lmperatornn kalbi beyecıo'la 

çarpıyordu. Ve... Genç kızın 

kürkünftn bir parçasını kesti 

ğlnl hiç farketmemlşti Y arabbl .. 
Ne heyecan ve ... Ne dellllktl bu! 

Katya mütemadiyen: "Dıba 

hızlı . Daha hızlı!... Diyordu. 
Bava güzeldi, Karlar üze 

rinde çok güzel bir güneş doğ 
muetu. Hnıoraf eenkl parlıyor, 
gOIOyordul 

Jmpı.rator, etıkl gönleri o ha· 
lıraıını dıba 1 l hiHetmek lçlu 

muştur. o ı..dar muzırdır kı, Akdeniz Hak
suıhn bile tebdld etmektedir. 
Y apılao hatalarda lsrsı edilirse, 
netice her halde iyi olmıya 

caktır. foglhere'den direktif 
beklememrk )Azamdır. İn~lltue 
esasen bu lete mftetakil bir 
vaziyete dQ~mOştftr. Demektedir. 

M. Deberjerl sefirler tiyıt · 
rosuoda bir konferans vermiş 

e Babee felnde Fra sa'oın 
· mrhukll kıbuhl )Azım oldu· 
ğona söylemiştir. 

Parla 20 ( Radyo ) - M. 
Leoo Blum, M. Berlyo ile yap· 
tığı mOIAkatta, hariciye nazır· 
lığını deruhte eylemesini teklif 
etwletlr. M. Herlyo; mlllliyet· 
çller cepheıloe mOzaharet ede 
ceRlne dair Leon Blum'• temi 
uıt •ermle ve fakat nazırlığı 

kabol etmemiştir. 
Jurnal; Berlyo'nun mecllıl 

meb'oean relıllğlne nımzetllğlof 
koyacağ1D1, çOnkü elmdlkl reis 
M. Bolaon 'un bir haziranda 
vazlfealoln hitam bolacıgını 
yazmakta ve M. Beriye ile 
Leon Blom'oo bir kere daha 
buluşacaklarım, Herlyo kat'i 
cevabını verir ve kabul etmezse, 
Şotam'ID bu mevkle getlrlleceğl · 
haber vermektedir. 

Parlı, . 20 (Radyo) - Soeyıliat 
partisi Ltderl mGıtakbel Fransız 
başvekili M. Leoo Blom dOo 
İspanya milletler cemiyeti mu· 
rahbaeı M. Madaryaga ile Tftr· 

kiye Dıolelerl bakanı Doktor 
Tevf ık Raedfl Ar11'1 kabul 
etmlotlr. 

arabaeıo1D camlarını indirdi ve: 
- Hızlı, daha hızlı hareket 

tdlnlz!.. Dedi 
Bu Ruretle se•glll Kıtyı'ıana 

biran evvel kavuşmuıı olacaktı! 
Tek, tOk zabit ve taharri me· 
morları cadde ftzerlnde gOse 
çarpmakta idi. Bana makabil 
gellb geı;eoler de peklzdı. KO· 
çok bir mujik bir kar ıepetlle 
koşarak geçti Kasketini bııııoa 
adam akılla geçlrmle bir mekteb 
talebesi de, elinde kltab paketi 
göze çarpıyordu. 

imparatorun geçeceği sırada, . 
bu mekteb talebesi garlb bir 
hareket yaptı, paketi hnadıı 

bir, iki defıt a11lladıktan sonra 
bötftn hızllrı imparatorun ara 
baFJDıD atlerınao ayak.lan altını 
fırlauı. Moıbl~ bir lnf llAk sesi 
duyuldu; bem br:yu bir kar 

bulutu, kıp kara bir damın 

kında Düşüncesi .. 
- Baştarajı lci sahifede -

Babe,ıetao'da olr daha duyul · 
mıyacak ve görftlmlyer.ektlr. 

Çocuklarla lıııtlgal faılr:mlo 

esaa telerlndeo birisidir. Bu 
hareketimiz ltılya•da da ayni 
dlr. u Demektedir. 

T...ondra, 20 (A.A) Dfto 
akeam avam kamarHı 112 reye 
kareı 259 uyle sivil tayyare 
clllğe aennl blrbuçuk milyon 
İngiliz liralık bir yardım yapıl· 
m11rnı karar altına almıştır. 

Londrı, 20 (Radyo) - Aml· 
ralhk dılreal, dokuz Torplto 
muhribinin tezgAha kooulmaıu 
için lbım helen tedbirleri al· 
mıştır. Bu muhripler 936 inşaat 
proğramına dahildir. 

Loodra, 19 (A.A) - Boyok 
Brhanya'nın deniz kuvvetleri 
hıkkıodekl muhtıraeındı t11rlh 
edildiğine göre, torpido ve 
denizaltı gemileri ara11ndakl 
münzeoeslzltğl bir anlaoma ile 
dftzeltmek bososnoda beslenen 
son ftmltlerln de boşa çıkt1'11 

tasrih edilerek deniz mukave· 
leıılnln Oçüocil maddesine lotl 
rak etmlyen devletler tarafın · 

dan 1930 danberl iki yüzden 
fazla denlzıltı gemisinin tez 
gaha konulduğu kaydedilmekle 
ve binaenaleyh loglltere'nln 

bulutu yftlueldl, birbirine ka· 

rııtı. 

Bir anda müthlı bir manzara 

hAdls oldu: Atlar yarı parçalın· 
mış h11lde yerlere eerllmle, be· 
yaz karlar kanlara bulanmıştı. 

Altı mohalıı kazaktan llLlıl aı. 

mftt yerlerde yatıyordu. Kltab 
paketini ·Yani bombayı· atan 
çocuk da yerde ağır yarılı ya· 
tıyor, acı, acı bı~ırıyor •e in· 
llyordu.. Zavallı mujik de aırt 
Qata yero yatmıı, gözlerini gök· 
lere dikmiş hıllyordo. 

lmperatora blreey olmamışll, 
hemen yaralılara doğru koştu. 

İlk defa olarak kaçtık mujiğin 
yanına gitti; çocoğo kaldırdı. 

Hertaraftao koeuetular. Polis 
)erde ıulkaıııd failini alıb götOr 

diller. Muhafaza heyeti rtlsl, 
imparatoru ayakta ve kucıığında 

muılk çocukla görilnce: 

Aydın'da 
Camiler ve istasyona 

elektirik lazım 
Aydıo, (Ô:ıeJ) - Şehrlmfft 

belediyenin hlmmetlle feoDf 
elektlrlğe kavoetu. Şimdi cıd· 
deleri bol ziyalı elektlrlk JaOI' 
baları ıeıklındırmıktadır. Re•· 
mf, husuef bfttQo mfteseeıeJer 
elektlrlk te@leatı yaptsrmıotaf· 

EvJerlo çoğunda gaz lambalır• 
kalktı, elektlrlk yakılıyor. F•· 
kat Aydın letaııyoou ile ceo>I· 
lerl b41tı peırol lambaaınlD ılS 
nak ı~ıgı içindedirler. Ale111ı· 

cak, Kemer, Ôdemfe, Naır.1111 
hıttA Dinar letasyonlırınd• 
elekllrlk teıleah olduğa } liıde 
gece gündftı dormadHn ı re• 
tşlly,.n Aydın lstaayononun k•· 
ranlıkta kalmaaı hiç de doğrO 
olmasa gerek. Devlet demlryol· 
ları sekizinci leletmealnln bO 
yazımızı dikkate alarak, ht•• 
yonu elektlrlkle norlaudırac•· 

~ıoı, bllhHsa kış mevelmfode 
halkm gece karaol;gıoda treO 
lere binip lomelerloln Oniioe 
geçec,.ğlnl nmarıı. 

Camilere gelince; elek.tiri._ 
trelaatı olan hiçbir yerde evk•f 
dalreelolo camilerde ıı,az yık• 
tığı lşldllmemlştlr. BattA bll' 

rada bile dOokü gayri feoııl 
elektlrllr.:.le camiler ve minare· 

ler ten •lr edlllrten bo~fto tekj 
rar gaz lambalarına döotlhJJel 
yaolıo bir harekettir. 

Evkaf genel dlrektörQndeO 
bir an önce Aydın cımllertol 
eöoQk gaz lambalarından kot· 
tarm11ını dilevoruz. Bonon tçlf 
bildce ve tabalHt mevzoobıb' 
olım11. Çonkd hol elektlrl~ 
ıeı~ına verlleo para evvelce ~ 
nnmıua lambaya harcadığımı•'' 
yar181nı bile tutmuyor. 

Bir ~inayet davası 
Germenclk'ln Hızırbeyll k6 

yftndeo taecı M ebmed oğlO 
Abmedl, bir gece bahçe daDJ•'' 
dı kız kardeııt Borlye'yl klç't 
mık için tabanca ile öldftre' 
ayni köyden Moea oğlo .A~ 
med'le Nuri hakkında Ayd1

' 

ığırceza mabkemealnden ve~ 
len 24. ve 6 yıl haplı cezıll 
rıoı temyiz mahkemeal bO' 
moeto 

1 Temyiz, Nurl'nlo fı-r'ın ' 
medbal oldoğnno kabol et071 

mle, eerlkl cürdm sıfıtlle et'~ 
laodmlma1ınt lıtemlotl. v• 
ba dua yeniden goraldü. ~ 
med gene 24. yıl, Nuri de 1 
yıl Hğır hıpae mahktim 
dolar. 

......................... ~ 
de kendi torpidolar mevcodO 
arhrmıya mecbur kaldığı bil 

rllmektedlr. 
lıtaobol, 20 (özel) - Io 

Hı gazeteleri, Sinyor Muasoll 
oto Akdeolz'dekl ıelk4r e 
lerloe kare• loglltere, Fr• 
İıpanya, Tftrklye, Y ogoıf•f 
•e Y onanletan araamda A1' 
nlz\'e karşılıklı yardım pek 
nın temelleri atıldığını yazlO 

tadarlar. 

- Allah saklasın.. Hae 
m11b yaralı değlllerdlr, dt 
mi? Diye ıordo. 

İmparator da: 

- Allaha bin oCkür, bl 

oeylm yok. 

Cevabını nrdl. Ba 
yarıla ınlkaetçı çocuk 

lmpıratora dOodGrdG: I 
- Kendini ıakın Alek.,o ı 

Allaha şftkretmek için çok • 

edlyoreuo!. 

Diye bağırdı. l 

--~~~~--...:~' 
Kiralık hane 

GOztepede lametpaea ıok•~ 
da 14 oomırah hıne ktrıhk 
Talip olanların Gasete 
idare memura BdeıDJeııt' 
mQrıcaatları illa olunur. o: 



Amerikanın En Mes'ut Çil ti 
Bne,tk Ame· " 

tlka'oın en me ~ 
;ot çifti bogiln I~ cJ 

8
° git re re'de dlr. 
tı tlf t MthyQ 

'" Pdadam Mor· · 
toıı Oo,oey'dlr. 

.\ 'tr. Dov ney 
lllerllı:a'nın en ... , 

11 
1 para kaza 

•o radyo yıldı 
tı dı 
() '· Madam 

0
' 0 eyln do&um 

•d " 1 Barbara Be· 
tlet'Ur. Si ne mı 
J•ld C ııı loan n 
b 011 it ınce' oto 
«enıetreeldlr. Bu 

ft bogan Io 
git le re'd Lo d e D· 

'•'dı bee ya Müsyü ı·e Madam Dovney çocuklarile bir arada 
fıtıda olıo oğlu Mlchıel ve üç Madam Do,ney gazeteciye de 
J•tıııdı Sean ile beraber Vest mlştlr ki : 
'tılnt11er'e yıkın bir evde otu - Biz cidden kendimizi 
'''0 rlar. blrletlk Amerlka'nın en mes'ut 

e Londra gazetecllerlndea biri çifti te14kkl ediyoruz. Sekiz 
OQ)ırt 1 ~: konutmuttur. ee,,edenbt>rt evliyiz. Kocamla 

~ J.~ .
1 

en ufak bir kavgamız, bir ın. 
•' ... gı tere'de lıtmımazlığımız olmımıetır . 

(\j} • } d Koc111ı da barlı bir gülftm 
ISe VC Z İ vaç. eeme ile ıanları ıOy~tmlştlr : 

llllse loglltere'de yeni bir Barbara evlenir evlenmez 
telfıbbaste bulunmuotur. derhal elnema artlıtllğlol terk 

1 
Gençler orada kendi kendi· etti ve zannedersem sırf eUld 

ertn lll e 'e klllsenlo takdisi ol· yolırdın ayrılmak vesilesini 
d •dın evlenmlye bışlımıelar· bulmak için benimle evlendi. 

1 ır, Ba hal klllaenlo menfeat Kıoaatlmce iki Htlıt mes'ut 
erı11 b gG e iç uymamaktadır. Bunu bir evlenme yapamazlar. Ben 
ı ''0 Anglikan klllseelnln Brad· evde duran bir refika lstlyQr· 
Ord 

l peakaposo telAtı dGımOt dom ve evlenmemden çok 
~e klllıeye merbut bir gençlik meıı'ot oldum. 
,:1tlbande ozon bir konferans ------------
•ı::•tllr. Do konf~rıos netice· İzmir lnblearlar baomOdtlr· 

11 e kendi kendilerine oloan· lftğDnden: 
l~lllı' olan birçok gençler ki · Çımaltı tuılaeındaa mali 936 
ladf ' 10 takdlelne koımuıtar -.re senesi içinde merkez eatıf de 
" '•çlırını kllleenln ruhani poaunı getirilecek a!garl 4 000 
ı•tdı l '1b 111 le bhlrmlılerdlr. Bu tec azımı 7000 ton çovalh •eya 
l e kiliseye baycık bir ceearet dökme tozun eattın depoya 
b '
1 
' 1111tttr. Şimdi her klll!enla nakil ve latif hımmally,..al açık 
t ''E eketltmeye konulmuştur. ltı vlendlrme acentesi., ıç 

dı"•nı kırar verllmlıtlr. Evlen· 
'ille bltt ıcent11ıaıu vaeıtaıılle blı 

lad ot bulan gençler, tabii kl 
tıt 1'•ç11rını da killaenln ruha· 

~ 811 7•rdımı ile yapacaklard1r. 
, tekilde klllıe bftyftk bir 
•tld 

!ili •t kaynağını muhaf11a et 
~tllunıcaktır. 

Dökme tozan beher tonu 
için muhammen bedel 32 çu· 
val101.ı ~8 koıootor. Monk· 
kat teminat 168 llrad1r. istek· 
Ulerln 29.5.9~6 camı gtınO 

saat 15 de Bışmftdftrl6ğlmftz 

de toplanacak komlıyona gel 
21 26 1~71 

') 'aşra Bakkal ve EsoafJarının 

Nazarı Dikkatine 
lr.mlr tekercller çerıısında 20 numaradaki lmalAıbancml b 

mir fükl Bitpazarı Soluhan civarında 1 numaraya naklelll· 
ğlmden sayın mfteterllr.rimlo elparfelerlnl yeni adreılme ver· 
melerlot 11ygılar1mlı blldlrlrf m . 

Güzel lzmir bisküvit fabrikası sahibi lstanbullu 

Ismail Hakkı -lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Seneliği Vakfı 

60 lu lcı mesçldl 
J 20 muarl•kh"tı 

84 esnaf ıeyhl 
« 

Mevkii 
damlıcılı:: 

meıarlıkbaıı 
arap fırını 

60 
77 " " mckke yokoeu 
60 

60 
60 

170 
240 
30 

120 
70 

160 
180 

72 
96 

187 
36 

120 
72 
60 

150 
100 

60 
60 
60 

193 
2i 
60 

harcmeyo mubte• kantarcılar 
remeyo. 
natırzade 

emfr sultan 
hisar camit 

pazar yeri 
h . oemın pıtı 
manleadı veli oğlu 

baruh ıevctıl sultıoa 
harrıt 1ade 
Gmmtı gGleüm .. .. 
lemall 11rım 
pazaryul 
boetanl zade 
ılnıo zade 

eaçmıcı 11de 
romkuı 
ıeyhallsllm 

« .. 
eırefpıp 

yıpıcıoğhı 

çnmn sokağı 
karı kapı 
hlıar meydanı 

ikinci belediye 
hın bey 
karantina 
mlrkelAm 
paebıot çırııtı 

ali paoı 

halim •A• ç. .. 
yıkık minare 
caml ılh 
çaogırı çar1111ı 

k~mer cıddeel .. 
dellA\ batı 
ıllklllk 

c 

bahriye caddesi 
eski balak pa11rı 

« 

eşrefpaoa 

earaç alt 

No. 
3 
JSL 
62 
62,l 
19,l 
35,37 

8 
25,35 

. 66 
2 
4 
10 
3 
24 
72 
56 
54,2 
bllA 
6 
ıs 

213,l 
213 
28 
123 
3~ 
28 
26 
615 
2 
4 

Nev'i 
ev 
dlkkta 

dakUa 
ev 
dlkkAo 

ev 
tekke 
kahve 
dGkkAo 

il 

e' 
mı~ıH 

dftkkAn 

y111bın 

dük.Un 
Hlll 

dGkkAn 

« 

oda 
ev ar111sı 
dGkkAn 
mı gaza 
dakUn .. 
ev 
dakkAn 
ev 

Yukarıda mevki ve numaraları y111h akaratın 31,may11, 1937 
senesi sonuna kadar olan icarları on glo mOddetle ıçık ııtır · 

mağı çıkarılmıttır. lhılesl 30.5.936 cumartesi gftnQ 111bableyln 
saat onblrdedir. istekli olınlar ıeuhl anlımık Gzere hergftn 
varldır memurluğuna ve lhaleaf için o gGn n ıaalle E,kaf mG· 
dlrllğGade toplınıcık komlıyona mGracHtları illa olunur. 

21 25 30 1305 

Emlak ve Eytam bankasından: 

Esas No. Yeri No. ıı 
c, 23 Aydın hisar mahallesi taj 2 
c. 97 11 merkez kurtoluı 22 acl ı. 236 
c. 98 al b111n el. mıh. hısın 89 

el. ı. gazi bulvarı 14 .No. ao. 
c. 99 Aydın merkeı ramı11n pıt• 71 

m. mtmar alnın sokak. 
c.100 merkez meeadlye m. gasl 6 

bulnrı 22 inci sokak. 
c.113 merkez cama mıh. ortı 20 

mektep s. 
c.116 merke• kurtoluo m. gazi 6 

buharı 19 No. bulvar. 
c,l 17 merkes ramazan pııı m. 8 

GçDncft s. 

Nev'i 
ev 
e• 
ev 

dlkklo 

ev 

ev 

e' 

dik.kin 

Depoıltoıu 

- T.L. 
300 
125 
160 

175 

160 

180 

300 

100 

c.118 veyıl pıtı m. 2 inci sokak l kah ve ve Noter 500 
dalreıl. 

c.120 ram11an pıoa m. mlmtr ıl· 19 m•i•H 400 
naD ıokak. 

c.163 köprftlG mah. çankaya sokak 43 n 200 
Mevki ve numarılırı yukarıda yazılı emlAkln bedelleri dörtte 

biri peoln ve geri kılanı yft&de dokuı buçuk fılıle n taksitle 
ödenmek ftıere 111tı'ı 6.6.936 cumartesi gftofl 1111t ondı ihale 
edilmek Ozere açık artarmıyı konulmootur. ihale lsmlrde Em 
14k ve Eytam bınklıında yapılacaktır. Fasla malumat almak 
letlyeoler Aydın nukatamıı bay SGleymıa Eraydına baı,orabl· 
lirler. htek.11 olanların hizalarında yazıla dekozltoya veznemlıe 
yatırarak artırmıgı girmeleri ve yıolarmdı Oçer fotoğraf getir· 
melerl ll4n olunur. 21 1 1304. 

hmlr Milli EmlAk Mfldilrlaganden: 1274. 

Satı o 
Sıra No. Ltra 
267 Ahmet ığı mıhallesloln t&bmls ı 6 ve 6,l ve 400 

olmdl 16 ve 16.A t•j No. la dGkUo. 
268 Retıdlye Oçkoyular mevkllnde 74 tıj No. h bod· 30 

ram lzerlH bir oda n avluyu mtlttdmll ev. 
262 Bayraklı hafız ıhmet sokek No. h 18 eski 62,07 100 

metre murabbaı mesahıh iki oda ıofa mutbıhı 
mnıtemll ev. 

Yakarıda yazılı emvalin mGlklyetlerl peşin para veya ikinci 
tertip ıadlye veılk1111le ödenmek lzere onbeı gao maddede art 
tırmaya konulmoıtor. Ibıleel 4.6.9:~6 pertembe glnd eaat 17 te· 
dtr. Alıcıluın Milli Em14k mGdGrlyetlne nıGracaıtlırı . 21 28 

Salihli Belediye Riyasetinden: 
Urayımıza alt elektlrlk tenvirat fabrikasının lıletme lıl bir 

mGteabhlde ,.erlleetktlr. TaUp olanlınn ıartlarını ôArenmek Gıe· 
re S.llbll unyıaı .. manca•tları Ula olunur. 21 2S 26·28 lSlS 

Izmir harici askeri kıtaatt ilanları 
Met. Mv. Sat. ·Al. Komleyonondıo: 

Mlkdırı 
Kilosu Ctael 
5805 Kıbık 

20070 Patlıcan 

24790 Tase faııulya 

7380 Bamya 
10176 Domates 

102J TaEe biber 
1- Met. Mv. kıtaetınıo yakarıda cine ve mlkdarları yazılı 

ahı kalem ıebze lhtlY.•C• açık eblltme ıoretlyle mOnıkuaya 
konmuotor. 

2 - ihalesi 25 mayıs 936 pazartesi gftnG eaat on11ltıda lz· 
mirde kıtlada Met. M,. eatın alma komleyonondı yıpılıcıkhr. 

3- Hepsinin tıbmln edilen mecmu tutarı 3597 lira 47 
korootur. 

4 Teminat monkkate akçeel 270 liradır. 
5 - ')artnımeel her gGn komisyonda gôrilleblllr. 
6 - lıtek.lller ticaret odıeandı kayıtlı olduklarını dair veıl· 

ka gôetermek mecburlyetlodedlrler. 
7 - Eksiltmeye lıtlrak edecekler 2490 111yıh kaaonuu iki 

ve ftçlloctı maddelerinde ve tartoameelnde yazıla vesikaları ve 

etmloat muvakkatelerlle birlikte ihale ıaatlnden enel komh· 
yoadı hazır bulanmaları . 7 11 16 21 (1156) 

Mat. Mv. Sat. Al. Komleyonoodın: 

Mtkdarı 

Kilosu 
2520 
8400 

10920 
3360 
2640 

324 

Cinsi 
Kab ık 
Patlıcan 

Taze f11olyı 
Bamya 
Domates 
Taze bftber 

1 - Met. M '· Seferihisar mıotakaıı kıtaatının ynkar1da cloı 
ve mlkdarları yazıla altı kalem sebıe ihtiyacı ıçık ekelhme su· 
retlle mftnakaeaya koomootor. 

2 - Ihaleel 25 Mayıs 986 pazarteel gGol eHt onbeete la· 
mirde kıolıda Met. M•. 11tıo alma komisyonunda yıpılıcaktır. 

8 Hepeloln tahmin edilen mecmu tutarı 1638 liradır. 
4 Teminat mu•ıkkate ıkçeıl 122 lira 85 k.uruttur. 
5 Şartnamesi her glo komhyoodı gOrftlcblUr. 
6 leteklllerlo ticaret odaeıoda kayıtlı olduklarına dair 'e· 

ılka g~etermek mecborlyetlndedlrler. 
7 - EkeUtmeye lıtlrak edecekler 2490 uyıh kıououn iki 

ve ftçftncft maddeltrlode ve oartnımeelode yazıh vesikaları ve 
teminat mnHkkatelerlle birlikte ihale ıaatloden enel komlı· 

yonda hazır butonmılara . 7 11 16 2 l ( 115~) 

Mı. Mv. Sı. Al. Komleyoouodao : 
Mlkdara 
Klloıo C.lnıl 

2220 Kabak 
7 400 Patllcan 
9620 Taze f11ulyı 
2960 Bamya 
2400 Domıteı 

324 Taze biber 
l - Foçı m1ntıkası kıt'atınıo yukarıda cloı ve mlkdarlar1 

yazıh altı kalem eebıe ihtiyacı açık ekıUtme sorettle 
m6nak11ayı konwuotur. 

2 - ihalesi 25 Mayıı 936 pazartesi g6n6 nal onbeı boçokt• 
lımlr'de kıolada mtlııtabkem mevki eahn almı komleyo· 
nanda yıpılıcakllr. 

3 Hepsinin tahmin edilen mecmu tutarı (1447) lira (60) 
kuroıtur. 

4 Teminatı muvakkıte akçesi (108) lira (60) kuruttor. 
5 Şırtaameıl hergftn k.omlıyondı gOrGleblltr. 
ff letekUler ticaret od11ındı kayıth olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Ekelltmtye lıtlrak edenler 2490 ııayıh kanunun iki ve 

ftçGncft maddelerinde ve ıırtnameelnde yazıla nılkalıu 
n teminatı munkkatelerlle birlikte ihale 111tlnden nel 
komlıyonda hasır bulunmalar•. 7 11 16 21 (115 7) 

Izmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilaoları 
Borana askeri 111. al. komisyonundan: 1189 

Cinsi Mıh alil Miktarı Muvakkat Umum tah Mftna Tarih gGn 

teminat mln tutarı kası oekll Hal 
Kilo Lira Llrı 

Odan Burnın 108,000 102 1350 Açık 25,5,936 
pızarıeıl ıo .. Ôdemlt 60,000 59 750 .. al c. 11 

Llnlt, maden 
kômftrG Bornava 185,000 139 1~50 

.. .. " 15 .. .. Ödemle 97,000 73 970 " .. al 16 
1 - Tamen birliklerinin ihtiyacı olup miktarları yokarıdı 

y11ıh odan •e linyit maden kOmftrftnftn açık eksiltme· 
lerl hlzalar1ndı göeterllen tırlblerde yapılacıkt•r. 

2 Umum tahmin tatarları ile muvakkat teminatları hl11· 
tarandı yazılıdır. 

3 Şutaımelerl her gan komlıyondı görftleblllr. 
4 lıteklllerln 2490 11yılı kanunun 2, 3 neft maddelerinde 

yazıh veelkalarlı tem!oatı movakkate makbuz veya ban · 
ka mektoblarlle muayyen vaktinden enet Bornnadıkl 
aıkerl 1atıo alma koml11yonana gelmeleri. 9 13 17 21 

Burnava Belediyesinden: 
llornıva'ya getlrlltcek sa proje ve keoif lerlnlo 11.6.936 per· 

tem be gGn4 ıaat 16 da Burnav• belediye dalreılode kapalı Hrf 
osollle ekelltmeıl yıpılacıktır. Mobammen bedd 600 liradır. İı · 
teklilerln 45 lira monkkat teminatla beraber 
nkllırl illa ohaaar. 21 i7 2 7 
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KUMPANYASI - ' 

ERIVICE MARITIM ROUMAIN ----------~-----..__-
J Z M J R ŞlJB ESI 11ULYSSES,, çapuru 18 ına · 

vıeta ı,!~llp 23 mıyıeta ANVERS = 
HOITERJ)AM, AMSTERDAM _ 

"e B Al\t BURG llmaol11n lçlo = 
yak ılıcaktır. 

"0RESTES11 vapuru 31 ma 

-
ikinci Kordon Borsa Clvorındekl Kendi Blnası ndıı 

TELEFON: !2363 •• 
llertilrlü (Banka ve Koınisyon) 1\'luanu!lclt~ri \' apılı r. 

-,,, Vadcsizlere % •l 

Mevduat Saı·tları: A!h ny vatldi}'~ % 5 
., Dır sene ~·odch1 e % 6 fni:ı \ rrilir. 

= Zahire, i!ızdm, loclr, pamuk, yapak, afyon veeolre komisyonculuğu yapılır . Mallar geldi· 

yıua gelip 6 hazirandı AN 

VEHS, ROTTEHDAM, AMS 

TEROAM ve BAMBURG ll 
maoları için yok alacaktır. 

SVE ~sKA ORIENT LlEl ~inde ııabfplerlne en mileald şerahle avans •erlllr. ---------------------~ 
-ııııııı ııı 111111111111111ııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı ııı•) ~ıııı 1 ç k i A ı 

1 
P Sa t a n ı a r a ıııı "GOI'LAND,, motôrll 12 

mayısta beklenmekte olu J> yü 
kOoQ tahliyeden eonra ROT 
TERDAM, HAMBUR~ BRE 
men (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG,&OTENBURG,OS 
LO ve ISKANDINAVYA lt 
mantarı için yok alacaktır. 

.. VIKINGLAND,, motôru 28 

mayıstı beklenmekte olup ROT· 

Tt.RDAM, RAMBURG, liRE· 

MEN (Doğru) COPENBAGE, 

DANTZIG, GDY~IA, OSLO 

ve ISKANDlNAVYA llmanlırr 
lçlo yok alacaktır· 

hlndakt hareket tarihler l-1 
oavllinlardakl değlıılldlklerd• n 

acenta mee'ullyet kabul etm• • 
Fazla tafellll lçlo ikinci 

K.ördon'da Tahmil n Tahliye 
blnaeı arkaıuoda Fratelll Sperco 

vapur ıcentahğıoa mOracaat 
e ıHlmeel rica olunur. 

Telf·. 2004 • 200!; tfW3 

W.F.H. VAN 'DER 
ZEE & CO. 

V. N. 
OEUTSCBE LEV ANTE LlNJE 

G. m. b. H. 
11 HERAKLEA11 npuro 25 

mayısta bekleniyor. 30 mayıea 

kadar Anvere, Rotterdım, Bam· 
borg ve Bremen Dlrrkt için 
yok alıcaktar. 

11SAMOS,, vapuru bezi 

randa beklenlyor 13 hazirana 

kadar Anvere, Rotterdam, Bam· 
burg ve Bremen, Direkt Jtmın 

ları için yak alacaktır. 

TBE ExPORT STEAMSBIP 

CORPORATION NEVYORK 

"ExPRESS,, vapuru 24 mı · 

yısa doğru bekleniyor, Nev· 
vork ldn yOk alacaktır. 

S.A. ROYALE BONGROlSE DE 

NAVlGATION DANUBlENNE 

& MARITIME · BlıDı\PEST 
"SZEGED., motora _27 mı 

yua doğrıı beklenlyor. Belgrad 

Novlsatl, Bodapest, Brıtlelava, 
Vt yana n Lloz için yftk ala· 

cıktır. 

SERViCE MARIThlE ROUMAIN 
HUCA REST 

"DUROSTOR., •epuru 10 
br.zlronda hrklenlyor. Kös!r ncı-, 

Sutlua, Galotz ve Galetz nk · 

tıırmas ı Hrlgred, Bodııpr~ı. Ura 
ıı ,ıova, Vlyooa için yül. kobol 

edecektir. 

DEN NORSKE MIDUELHAS 

I..INJE (O S. AS. SPANSKE 

I..INJEN) OSLO 
"BAYAROIT motöril 19 ha· 

ıdrandı bekledlyor. lskenderlye, 

Hayfa, Dlf'ppe ve Noneç JI . 
mınlırı için ydk kabul ede· 

cek:llr. 

Vapurların telmlerl ~elme 

ıarlhlerl "" navlun tarifeleri 
hakkında bir ıaahhllde glrhl 
lemez. telefon No. 2007 2008 

Kulak, boğaz, buruıı 
hastalıklari 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler eolak No. 36 

Tdefoo 231 O, nl :i668 

Jlır 

.~· 1 
1 

IA'Ntl 
( 

-o 11 ıu ıı·· 
~ 

İH.S~N 
KLİŞExEMÜH0R 

ATOLYESI 
BELED\YE CİVARİ -LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 ~~-:--

Olivier vEŞürekaeı il 
Limited iz mi r Yün Mensııcatı 

Vapur Acentası 
Ceodell Han, Birinci Kordon 

Tel. 24·13 

fBE ELLERMAN LlNES LTD 

••OPOTO,. vapoıu 20 mıyıe 
Londra, Bul, ve Anverııteo gf\ 

llp yok çıkarıcakhr. 
11 FLAMINIAN11 npuru 22 

mıyıa Uverpol ve Svaoeead•o 

geltp yok çıkaracaktır. 

DEUTSCUE LEVANTE LINll~ 
••UERAKLEA,. 

may11 Hımburg ve Bremrn'dt.o 

gelip yok çı" eracaktır. 

NOT : Vürut tartblert, v11 

purların lslmltrl ve navlun ile 

retlerloln df'ğl~tkllklufudtn mea 

ollyet kabul edilmez. 

1ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıelle yeni çıkardığı kumaşlar: 

Sağ Dam 
Zaırö'f 

V~ Ucu~<dlYltr 
Satış yeri eri 

Birinci kordonda J 86 numarada ŞARK BALI T. A. Ş. 

Mimar Krmaleddln cııddt'slnde FA OIU KANDEMiR OC.LU 

_ Nıızllll Madran rakı fabrikası bir eeoe evvel eon ılsttOI 
Qzerlne teeleatını yenilemiş bu ıuretle içicilere de eıhbt r•· : = kı •ermekle boluomuıtur. Vaktlle lmalAtın Ufl ~elmeaıe· 

- sinden mal vertlnılyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Rrııdfytı 
' - Sök:!!, MilAs, Mu~le, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek· = lir. Iekontolar aoığıdadır • 
= 96, 49 190 koruı,luk şlı,elerde ytızde 20 Iskonto verlllr 
_ 29, 21 c c , ıs c c = ;2, 38 c c c 20 c c 

- 22 c c c 14 c c 

= 16 c « c 16 c c 

ı= Boş ı.ıl,eler Nazilli teslimi 25 eaotllltre :1 koruıı alınır 

- c c 15 c 2,5 c c - c c 10 c 1 ,75 c c 
ı= Aydıo dt>pomuz ıçılmııtır. Aydın bnallel bu yerden lb· 
_ tlyacıoı temin edebilir. Aydınpalaa karşuundı No. 64 = . Madran mağazHı •e rak1 imaJatbaoeei eabibİ 

i 11111 ili lll ili ili lll lll l il lll lll lll il il ll il lll lll l lll lll L o t f i 11111 ili 11111111111111 

'ıııııırıımııııırııııııııı~ Doktor _.1111111111ııır1111111lll 

A. Kemal Tonay ------
_ Batcriyolog ı·e bulaşık, salgm hastalıklar mütahassısı 
§ Basmahane istasyonu lr.arıısındaki dibek ıok.ak baıındı 30 .. 1'' = lı n ve muayenehanesinde eabab Hat 8 dan ıkııw Hat 6 a kacP' = hastalarını kabul eder. 
- 1\10.racaat eden hastalara yapılmuı lbımgelen sair tahlilil ve 
- milr.roelr.oılik muayeneleri ile •eremli hastalara yapılmasını ceva1 gfr = rillen Pnomotorake moayeoehaneıinde muntazaman yıpıhr. 

i 11111111111111111111111111111 l lll il il lll lll lll lll 1111 111 11111111 Tele fon : 41 l fi 111111 il il 
İzmir Milli Ewlik MOdürlöğüoden: 

Satı o 
Sıra No. ea Lir• ~ 

24 7 Batuolye m. kadı hamam ı. 13 eakf 1 S ııj No. it 50 
bodrum ftzerlne Oç oJa bir mutbık ve koridor 
fnkaol bir oda ve taraçayı mftşt,mll evin 32 
blı~ede 9 blseeıl. 

248 Ietlklll m. dlkllltıo e. 20 eekl 34 taj No. h 590 ; 
mığaza ve 20,2 eski 36 taj No. it dOkkAa ve 
20, 1 eekl 38 tıj No. lı e•ln 60 bleeede 20 hleeeel. 

253 lametpaşa mahılleelnln makara eokağında 8 eekl 30 
ve tıj No. it 42 metre murabbaı arH. 

255 Tepeclk htlil şlmeodlfer çıkmazı 22 taj No. lı ll5 
2S5,89 metre murabbaı arH. 1-

260 Reoadlye gazelyılı m. Bt!llmel s. 911 adanın 29 110 
paret:ltode mukayyet 170 metre morabbaı arH. 

261 Kantat arsa e. 44 tıj No. h 134,50 metre mu· 33 6l 
rabbaı area. 

256 Tepecik hllAI olmeodlfer çıkmazı 20 tıj No. lı 97 
216 metre murabbaı area . ~ 

Yukarıda yazılı emulln mülkiyetleri peoln para ile lldeolll 

Oıere oobeş gftn maddetle arhrmaya konulmuştur. ihalesi 1,6,9~, 
pazartesi gftoü ıaat 17 dedir. Alıcıların Milli EmlAk mOdi1r11 

tln11 mOracuttarı. 15 21 26 1~16 

Milli Emlik l\lüdürlQğftoden: 
S;ra numarası 

:~4 
f Moralut çar1ıeıoda kızlara~ası hanı •e mo,temlJ4tı 31 od• 

meğeza ile kehvt'b&omto iottraı bakır ve çuha bedeeteoltrl ~'~ 
lareğoı;ı hanı 7 kapısından glre.n ve çıkan ve berayı moh•" 

b ı rakılım emvoll rüccarlye için 1Vlosuodan hazine mOtıtf'!cbl r•~ 
fıodso lelımfilen alıoıctk bedr-11 icar mukabili ve duhuliye lf 
ardiye şeraiti haaueiyeelle bir eeoellk icar bedeli mobaOJll' 

J 050 llrı ile on beş güo mftddetle arhrmığa konulmuştur. lif 
IHl 28,5,936 peroembe gOnü eaat 17 dedir. Taliplerin Mllll ,1 
14k mftdürlyr-tlne mOdörfyetln11 milrecaatları . 13 21 118j 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden: 12s9 

4.00,50 lira krşlt bedelli Aydın Ubıylık konağı elektfrlk ıe~ 
Hh 8,6,936 pazartrel gQoft ihale edllaıek Qzere bir ay madde&~ 
açık eksiltmeye koomoı,tur. isteklilerin % 7,5 nlsbetlnde 30 il 
lt>mlnat alcçeıılle dılmi t'DCftmt>ne mllraceaıları. 1 '/ 21 '.!4 28 

lzmir Defterdarlığından: 
MOkellef in Ticarethanenin Kuınç 

ismi Sıo'atı Mevkii ı ..,.o. L. 

Rıtlce Ebe Şehltlf'r ileri ıokak 16 36 00 7 
Jojd Dlregonetl Çelikel eokak 71 18 33 

Pirina dı·poeu ' 
Yukarıda lelmlerl yazılı iki mdkellef namına 932 mıU 11 

o' lçlo Alsancık ıubeelnce tırholonan klzaoç vrrgfeloe ıh lhb•t d 

meler keodllerlolo nerede bulunduğu blllnememeel haeeblle ~ ~ 
ko'ku ueol muhakemeleri kaoonuoan 141 ve 142 lacı mıdd11' 
moclbtoce Uloeo tebllg olunur. ısıl 


