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logiltere kabinesinde değişiklik olaca· 
ktır. M. Baldvin son kozunu oyoıyor 

ltalya Lihya'da~i Askerlerini Geri Çe
kecekmiş. lngiliz Sefiri 

~f. Ritler'le Derhal Temasa Gelecek. 
~~~--~-----~~~ 

lngiliz Kabinesi Teslihat için Yeni Tahsisat istiyor. M. 
Eden, Zecri Tedbirlerde Başlı Başına Karar Vere

Müşterek Hareket Lazımdır, Dedi . • 
meyız, 

Londra, 21 
lnglltere baı•e 
kllt M. Baldvlo 
hogece mu ha· 

'• zı lı 4r lar dmo 
bir gruba olta 

b·n notok lrad 
edecektir. 

M. Bald •in 
bu notk onda 
b.ttı huebtlni 
kıt't olarak teıı· 
btt edecek n 
loll kozunu oy· 
••yıcakhr. Ka· 
bine dan dahili 
•lyııııyı ıld me · 
lele lerl Ye bll · 

ı.....mıden lıl· 
•I k o no em aı M. Eden ve Baron Aloi:i 
'e fakat hiçbir karar alım•· 11acla keblae met'eleeladea bot· 
lllıttır. Umumi maıaleeyı DHI nutıoalo\ baı göııermlttlr. De 
l'lll, bu hoıoıtı hakiimetlo hı bili ılyıııeuen memnun olmıyın 
lltladııı projeyi kıt"i olarak muhaf111kirlar, bu aktım Bıld· 
terke imkan yoktur. •ln'J11 harici ıılyıeeıl bıkkın· 

MDhafısakirlır de dahil ol· dıkl nutkunu da ıınlp etmez· 
d•ıu bılde batan partller arı · lene, kabinede bGyGk deAlılklJk 
~ olm111 muhtemeldir. 

tal ya Temi- Londra, 21 (Radyo) - Ia-

llat Verecekmiş. guaere hırtcıye a •• .,. 1.nrd 
Eden, Iaglltere'nla Berlln ııef iri 

Jlabeeistan'ın Ötelerin· ıılr Flpııe, M. Hltler'le masa 
d kenh tecil elmeııl için ııllmıt 

ıı:lrtomedeo enel aerbeııt kal
mak fltemektedlr. 

Loodra, 21 (Radyo) - A•am 
._amaraıunın bu~GnkG toplan· 
tııında Avoıtorya'oın lııiklill 

meı'eleıl görGıatecektlr. Bası 

1aylnlar, FranH, ln81ltere, 
lıılya araııındakl Sltnsa cep· 
heılnln liıım olup olmadığını 
•eye bozulup boıulmadıgını 

hariciye nazıraodıo ıormnılar, 

Lord Eden, hiçbir dnletl• 
Sltreza cephetlnl terk taııano-. 

randa bolunduionn bildirme. 
dl~lol ıôylemlıtlr. 

Londra, 21 (Rıdyo) - AHm 
kımarHındı muhtelif meı'ele· 

ler azerlne M. Eden'e yeniden 
ıoıller ıorulmoıtur. 

M. Eden bu ıuallere cHap 
wererek: 

- l Marttı konııeyde secıf 

tedbirler hılı:kıada werllea kı · 
rarı • biz kendi kendlmtse detlt· 
tlremeylı . BOyle bir kırn için 
Cenevre' de dtAer dnlıtlerle 

maıterek hareket ll11mdır. De· 
mlıtlr. 

Madaf11 pliuı hakkına da 
ıualler ııorolmoııur. Liberaller 
we tıçl partlel Liderleri ılllh· 

lınmı htklı:ıadı tlddetll hacom· 
lar yapmı1hırd11. 

Bllı:tlmet, ıon kabul edlleD 

M. Avenol 
M. Leon Blum'la 

Uzun Moddet 

Konuştu •. 

M. Avenol 
Parlı, ~l (Radyo) - Soıya 

llıtler lideri H mlıtıkbel baı 

yekli Mlıya Leon Blum, bo~la 
oluılar ııoıyeteel genel ıekıete· 

rlnl kabul etmlı Ye usun mld· 
det konaımaıtar. 

Mlıya A Yenol, ulular to1ye 
t'elade konoıolın bitin mi· 
hlm itler hıkk1Dda Milıy6 Leon 
Blom izahat nımlıılr. 

Pırtı 21 (A.A) - M. Blum, •0a bafHkll Alber S.ro He 
alaılar 101J9t'81 ı••el eeb.,ıerl 
M. Aeeaol gGı6tmlflercUr. 

.MClaakerelerln mnıouaa bey· 
aelmllel nılyet ıeıkil etmltıir. 

Gaaeıeler, ba gGılfmeler neti 
ce1lade harici .-niyetin uhlm 
degllae bile pe'; ciddi oldoga. 
nu we CennH ıoplınııııaın 

yalunlıımıı olm111 lagUlı hal· 
yın gerğlnllAI •e A •nııoryı 
Yaılyetl dolıylıtle çok adi 
tedbirler alınm111nıa ururi 
oldaAonaa ulıtıldıAıaı yuıyor. 

e gözfi _ yokmuş. göndermlttlr. Iagtltere, Ltbyı•-
dakl aalı:erlerlnt geri çekeceAlol 
bildiren ltılyı ile mClHkeratı 

teııltmıt kredilerinden baılı:• Alman Ti .. 
-Sonu 4ncü sahifede -

Mareşal Badoglio Roma'ya geliyor 
caret Heyeti 

h T hı . k . Bugtlo Bergama· 
Avrupa Har 1 e 1 esı ya Gideceklerdir •. 

Karşısında M. M ussolini· Şehrimizde balanın Alman· 
ya'nın Ankara blylk elçiııl Fon 

'nin Yanında Bulunacak! 
Keller ile Alman ticaret heyeti 
az111ndan ııeldı sat, din YllA· 

M. Grandi 
l.oadra, 2 l (Radyo) - İtıl · 

Jı'llın, Babeılıtıa'ın Gtelerlade 
IGaı olmadıt-nı dair lnglhere 
bGktimeılae ıemlnıt wermeal 
·~ ... l.oadra'dıkl İtalyan bflylk 
el~ıl Gnadl'nln Romı'dan 
ltlhnat alclıl' haber nrllmek 
ledtr. lıılyın reımi mahflllerl 
l~e, bo haıuıtakl ııyıeları ıek · 
a P etmektedirler. 

Londrı reami lıe, hılyı'oın 
'-lhıynt böyle bir bath hare 
k et tıklb etmek mecburiye 
thade kılacalı:&,rıoı ıGyl~mekte 
•• bıyık ılakı gGıtermekıedlr. ' 

--M. Mussolini bazı oazırhkları bırakacak ve 
fevkalade selahiyetine kanunt ,ekil verecek 

htanbal, 2 l (Öıel) - Ub 
deelnde yedi nas11lılı: bolunan 
lıılyı Baıwelı:lll M. Mo11ollnl, 
bunlardan bazılarını ltılyı'nıa 

maruf pbıılyetlerlnden bazılı· 

rını denedecektlr. Bundan 
bııka, obdeııloe ıhıuı bolun· 
do1to fnkalide eelihlyetl, lcı · 

bında bir maeyylde ile tık•lye 
ttmek Gaere kınuolaıtıracaktır. 

Adlı Ababı, 21 (Radyo) -
Babeılııtın Hldl vl Mareırl Ba · 
dogllo bugao ltılya'yı mlte
vecclhen Adlıı · Abıba'dın hare· 
ket etmlıtlr. Roma'da kral Ye 
Mu110Unl ile gGratecek, lmpı· 

ratorlo~an lılerlnl blrllkte ıeı 

- Sonu 6cı salıif ede -

yete ~elerek nU manini Culd 
Üonrl Ye belediyede belediye 
relıl doktor Behçet Us'o we 

Ticaret odaeını ziyaret etmiı 
lerdlr. BogGn Berpma'yı gide 
rek oradılı:I iuraaıllı:ayı geae· 
celı:lerdlr. 

Necaşi 

Avrupa'ya ne 

Gnn geçecek ? 
Kadll, 21 (Rıdyo) - Roy· 

ter Ajı•ıaıa ~readlğlae göre, 
Necııl GnGmlsdekl hafta ortı· 
11ndan enel Anopa'yı hareket 
etmlyecelı:tlr. 

Loadra, 21 (Radyo) - Ku· 
dlı'de balanın Babeı lmpara 
torunun bu glnlerde Anupı'y• 
laareket edecell hlldirllmektedlr. 

Kudüs muhabereleri de kesildi 

Yeniden Yüzlerce Yahu
di Ve Arap öldü 

Ticari Hayat Durdu. Bombalar Pat
lıyor, Araplar Mukavemettedirler. 

Kod41, 21 (Radyo) - Ko · 
dlı . Yafa ar111ında telefon 
mohaberall keellmlıılr. Bunun 
neılceal olarak Kahire ile de 
gôrDımek: kabll olamamaktadır. 

Arap amel~. don yf'nldea 
Yahudi muh ı clrlerlnlo Flllsı loe 

getlrilmt.ılol prottato etmltl"r 
•e bu ıebtble çıkacak bidhe· 
lerden bfikümeıln mu'ul ola 
ca&ını blldlrml~lrırdlr. 1 n1tillz 
ukerlerl KodGtı, Tel·A '"' Y af• 
•e 8ayfa'dald umumi binaları 

lıgal ahında bolundormakta 
dırlar. OankG çarpıemalar ne . 
ticeelade yar.terce Y .. bodl •e 
Arap ôlmlı, yınlınmıı n 

-Sonn 6cı sahifede-
lngilıere'n in Kudüs fe'+·kalfıde 

komiseri 

Çin'de Müthiş Zelzeleler 
Vukua Geldi. -

Sosean Şehri Harap Olmuş, Yozler
ce insan Enkaz Altında Kalmıştır 
Şanghay, 21 (R•dyo) - Soa ıelaeleler, m6thiı tahribat J•P· 

mıttır. Gelen haberlere g6re, Soeeın ıehrl tamamen harap ol· 
matlar. Yaılerce lnııan enkaz altın~• kılmııı.r . Yanı.tar peık 

çoktur. 

Belçika Krali Ansızın 
Londra'ya Gitti 

Bu ziyaretin, lngiltere · ltalya mOuasebatıuı 
dnzeltmek için ihtiyar edildiği söyleniyor 

lieolocl Jorjun hıııtalığı ınalı · 
rındı yine Londra'yı bir aeyı· 

hat yapan Belçika Kralı Len. 
pold'uo, o Hmıalar yakın ık · 

rab111 olan 1 ralya Krah Vlktor 
Euıınoel tarafından lnglllz-hıl
yan mOnıııebıtınm dGıelmell 

için h!febbaıılerde bulunm•A• 
tavzif edildiği n bu eeferlı:I 

ııeyabatın geçen ııeaeklnln mi· 
temmiml olıcı~ı bildiriliyor. 
~~~~~--ı~~~~~ 

Siyasi }IQşahidler 

Vaziyet hak· 
· kında ne diyorlar 

Belçika kralı Leopold 
Londra, 21 (Radyo) - Bel 

çlka krah · Leopold, dan gece 
an11zın Londra'yı gelmlı n 
Larbıyn tayyare meydanını 

inerek bir otomobile blomlı, 

meçhul bir ıemte gltmlıtlr. 

Belçllı:ı krahnın bOyle bir 
zamandı Londra'yı gelmeel, 
lngtltı . lıılyın mtın11ebatın · 
alı:I gergini ğl IHle için lngl 
llı ricali ile göraımelerde bu· 
lunacaıı ıekllnde haberleri tek 
rar orııyı çıkarmııhr. 

Mlteteffı Jqgllıoro Knb 

Lonctra, 21 (R B.) - Slyıef 
mGıahldler, kabinenin mOhlm 
ıılyısi nelıetler kırııeında el· 
kllt etmekte olduğunu Te ıecrt 
tedbirler meı'eleel için benlı 

bir lı:arar vermediğini ıöyltyor · 
lır. Bu eebepler ıonlardır: 

1-Domlnyonlar henQz ıecrl 

tt>dblrler hakkındaki noktıl nı· 

zarlarını blldlrmlolerdlr. 
2 - Franııa'da Ulum kabloeıl 

beoQz iktidar mevklloe gelme· 
mlıtlr. 

3-Almıayı, h,.nGs lagllte· 
re'7e cnıbını nrm .. mlıtlr. 
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Bono Almın böyle eôyler. 

Amma (Neo - LAtln) böyle 
anlımez, ÇGnk.ft Alman'dı 

(Men~hclt - ln99olık) kelime· 
si, fevk:almahaoe bir şey ifade 

etmeyip ancak maheoe eahıda 

kalmıştlf. ÇDnkd cermen ata 

lu ; lnaanh~ı haynnlıktan ayı 

ran beeed nsıf Jırı, sentetik 

bir mef bom yapmazdın çok 
samın ônce, oıahsos hayaller 

eekll altmdı Uade etmtelı::rdlr. 

Roma'lalar Oyledlr, diye ; cer 

menleri ba geri kahetao ayıp· 

lımak doğru değildir. Roma'h· 
larca Oyle tercih edilmiş diye, 

kökQ Roma'dan olan ho mah 
aoı hayali, Alman'lara zorla 

ıon'i ıurette nrmek letlyen 

bir ecnebi, Alman'Jardakl ah 
ilk mAnasını lndlrmlı olur. 

Zira bu eoretle onlara, ancak 
kendi er.nebi dilindeki ıf\yln 

en iyi •e övme~e değer oldu· 
ğonu ıöylemle olur. Hakikatte 

lıte o ecnebi, f ıtd tabllyyftl 

kapaeltesl dola~ıılle, o kelimede 

öyle bir taD1nılacak ve muha· 

f11a edilecek f iklr görmektedir. 

Daha derin bir mleal belki 

gôllerecektlr kt ecnebi hayalleri 

kabul etmekle diğer Cermen 

11klar11 Roma diltne glrmlo 
oldalar ve onlardaki ahlAki ... 
kıymeti indirdiler. Fakat bo 

incelemenin 11lmdl bir değer n 
ôneml yoktor. 

Llberallte, PopDlatlıe keli 
melerlne gelince, hanları ol· 

doğu gibi kullanacak yerde, 
bir Alman'a harf I harfine ter 

eGme ettim: 

"Baschen nıch Gunst bely 
grauen Baofen .. 

Bftyftk kemlyyetln rGchanı 

1rdından k.oemak 

"Und Entfernong Vona Sk.lı
venslnn .. 

Ve gölgeltkten uzaklıomık 

Bu ifadeler, Alman'a Roma'· 

hlara olduğa glbt, vazıh ve 

canlı bir mah!tH hayal •e:rmer.. 
Bir Roma 'h yftkeek bir mevkle 

harlı bir oan.zedlo, nam tabı · 

k111ını pehpehlcdlğld her gOo 

görGyordn ; gölgellğlo aşarı 

dereceal de gözleri öoftnde idi . 
Bo sebeple bu kelimeler, onun 
için canlı ve yaşamlmıo şeylerdi. 

ff ftkumetlo değişmesi ve hı 

rlıtlyınlığın zuhuru, Roma'lı 

larıo gözleri öo6nden bu tab 
loları kaldırdı . Bo ulua (Bil · 

hıHa ne red, ne kabul edebi 

len ecnebi unsurlardan teşek 

kCU eden hırletlyanlık dolayı 

ılle) kendi ağzında kendi dili · 

nln "Teekll edici uneurlarınıo., 
kaybolduğunu gördcı. 

Kendi öz Htanıoda bile yarı 
ölmOe olaa bir dil, n88ıl olur 

da yabancı Mr ulus nezdinde 

canh •e yatayın bir dil olahl· 

lir ? Ve btlbaeea böyle bir eey, 
Alman'Jarın bışıoa naaıl gele 
bilir ? 

bo iki mahsus 

hayalin, fe•kalmabsuı kıtnmla · 

rıDI nazarı itibara ahreak Po 

pOlarlte kelimesi, mtnıede : 
Fena bir mAuayı müetelzemdh·. 

Milletin ve konethihyonunun 

tefeeeftbe uğraması neticesinde 

f11llet eayılmı~tır. Almao böyle 

bir de~lşlml asla kabul etmez. 

Ltberalhe kellmcaioln teren 

mesloe (Köle ve o~ak ruhuna 

mıllk: olmamak) gelince Alman 

bundan çok bir eey anlımaz. 

Daha •ar : Ahlaki kültürün 

ylkaek bir dereceıloe geluıl~ 

Romı'Marıa iyi •ey• fenı 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

mlnada k:ol\andıkları zaman · 

lardakl bn mıheoı hayaller ; 

(Neo - Lltln) dlller teklmdl 

ettikçe dıhı bıeka mAnılar dı 
almışlardır. Meeell içtimai mfi· 

nıaebetlerde ciddiyet noksanı, 

zillet ve denaet, ıecfyeelzllk 
haf lf ilk mlnaları gibi. Bize 

bunların bo ıon mAnılarını 

anlatmak n bizi körceılne, 

ıtlkut içinde, eski zamanı te· 

m•ıa ve ecnebi milletini takdir 
ettirmek için bu kelimeler, Al· 

m.u 'caya böylece getirildi. 

Amma lolo nereye vardığını 

açıkçı gören hiç ~imse yoktu. 

Varılan ıoooç eo oluyordu : 
Samll, ilk ônce, kendi aydm 

anladığı dilden ıymp karanlığı 
ve ınlıtılamımazhğa sokmak. 

Sonra kendi diline böylece 

g,.çmlo olan mel homlıra aydın 
latmak: lçlo ; lete bu böyledir 
inan ! . Diye yalDlz onun lmı· 

nına hitap etmek ; n nihayet 

elupreıyonlau karıetlrmık ıore· 

tile fezllet n rezlletl · bunları 

birbirinden ayırd etmtı gftç bir 

le olacak tarzdı · blrblrlle 

karma karıe etme .. 
Eğer bir Alman'ı, bunlar 

kendi mahıos hayalleri daire· 
sinde kendi dili ile ınlatılmıf 

oleaydı, bo yabancı Clç kelime· 
nin hakiki m4nı9ını : 

(fusanhk sevgisi - Mene 
chenfeoadllchkelt 

Hatıroenıhk -Leotıellykelt 

Seciye asaleti - EdelmothJ 
Tamamen anlardı. Amma o 

zaman bo ekepresyonlın hiç 
bir tefeeeDb etmlo mlna lth1ıl 

edilemezdi. 

8111 Almın'ca hitabelerde, 

ya bllmlyerek •eya bilerek, 

•ftzuheozloklar gôrlllftıyor. Boa· 
dan çekinmek gerektir. Baki ki 

Utç , temls Alman'cıyı kollıa: 

makllr. Fakat (Neo - Utla) 
dillerin, kökllnde e1111eo1 bu 
•ftızobeuıluk vardır. Bunu on· 
lardan lzele etmenin lmkAaı 

yoktur. Çllnkft 6lmao, ekıprea · 

yonlan tetkike tAbl kılacak 
canh bir ot:y yok ; btr anadil 

yok. 

Bu mlıııl (Ki dilin her eke· 
preııyono için alınabilir,) ıfze, 

dllln fevkalmıheoıı kHmı hık· 

kında eôylemte olduğum eeylerl 

bfttGn ıyd1Dlığlle göıterlr. 

Çftnkft borada dllln mıbıuı 

onaorları menobahe değil. Y •· 
eamıkta devam eden bh dilde, 

bu kııım eHıen muhayyile 

mellkealne aittir ; muhıyylle, 

her adımdı, milletin mıhıu11 

•e mloni hayatının sentezini 

yapar. Ve bundan milletin eski 
hayat1ndan dogan bir fikir 
çıkarır. hte bu f lklrde, bu 

gibi ıııeylere alıokm bir göz, 

mllletln bGtftn tarihini oka· 
yablllr. 

ôıa bir dilde, Hktlle canlı 

iken, bu lnkloaf yolu elbet 

Hrdı. Bo gtın lıe onun fe'f· 
kalmabıoeuı kumı, 11dece bel· 

leoilmet!İ lAzım .. elen, bir takım 

indi mef bomlardan •e loaret· 
lerden ibaret kalmıotır. 

VJ. - lote bizim "Alman 

milleti ite kök.il Alman diğer 

mllletler ar11ındakl aynlık .. 

ıneeeleıl bıkk1Ddakl hıl tarzı· 

mıı. Bu ıynhk, mftıterek 

daldın ay11lındığı gfinle beıra· 

ber baolamıetır : Alman'lar ya· 

ıayan bir dil konoım•ğ• de· 
nm r.tmlolerdlr ki menıei •e 

tabiidir. Diğer Cermen kolları 

he dalları hıyatta oldugona 

- Sonu vnr -

Vekiller Heyetinden Çıktı. -Yeni Kararname, Şimdi Cari Hükümlere Göre Mü
him Değişiklikleri ihtiva Etmektedir. 

Ankara, 21 ( Telefon ) -

1 Temmuz 936 tarihinden kA 

nono evvel 936 ıonona kadar 

tatbik edilecek yeni kontenjan 
kararnımeıl bogftn Vektller 

heyetince klbul edllmletlr. Yeni 
kararnamede elmdikl kontenjan 
kııırarnamelerlne gôre mClblm 
de~lştkllkler vardu. Bu değl · 
etkllkler eunlardır: 

Herhangi bir ay içinde gflm· 
rOldere gelen eeyı o ıym hlı · 
ıeıılnl geçtiği tık.tirde far.lıııı, 
m6teaklb aylarda Ye o ayluın 

kontenjan llıtelerlndekl hlHe· 

lere mıhaoben ithal edllecektlr. 

İkhut vekAletl, knk giln 
enel llAn etmek eartlle karar · 
namenin Flat lhteıılnde y111lı 

tarife pozlııyonlınna göre eoyı 

nın ithal mftaaadelerlnl kHmen 

veya tımımen hmzfetme!e ıelA 

hlyeuardu. 

Budutlarc.la mfttemekkln aha· 

linin milbadelel ayniye eektlnde 

•okubolan ticaretleri ıebebtle 

ithal ettikleri mClteferrlk me· ' 

vad \'e eeyayı ticariye, konten 

jen llıt"lerlnie mezkur bolun 
mak ıartlle gftmrakler umum 

mftddrlftğftuftn mGeaadeelle gftm· 
rftk kapılar1nda ıçılıcak pHlf 

yerlerinde liste ve kontenjan 

kaydlle mokıyyld olmakıı1:&1n 

ithal edilecektir. 

Ticaret muahedesi bClkGmle . 

rlne •e ticaret t11mmOllerlne 

göre seyyar ticaret memurları 

veya bunların namlarına hare. 

ket eden klmııelerl tarafındın 

tekrar çıkarılmak nzere mem 

lekele ıok.ıcıkları nllmune ve 

modeller k:ontanjana tabi değil 

dlr. Yolcuların · beraberlerinde 

Tnrklye'y• getirecekleri gtlmrQk 

reami tufarı Tdrk llrannı te· 

ÇHflz etmlyen •e ticarete· ar· 

zedllmlyen eoya 'fe hıyHnlar 

kontenjan barlct olarak ithal 

edileceklerdir. 

Mncut muahedelere mftete · 
nlden getirilip muayy..,n bir 
mDddet sonra thrac edilecek 

bay.anlar kontenjan harici ge· 

tlrlleceklerdlr. Kollpoatallı ge· 

lecek makine abamı tahdld 

harici ithal olonıcak ve eıhae 

nım1na hariçten hediye olarak 

gönderilen, kıymeti on Jlrayı 

geçmiyen eeyanın ithali serbest 

olacaktır. Kıymeti elli llrıy• 

kadar olan eıyaoın ithali, lkti 

11t vekAletlnln ; mCleaadeslyle 
mftmkdndjr. 

lbracıt mıll1rımızın hleme 

•e ımbaltjındı kullanalın •e 

ldhall bo kararda yaaak edil· 

memle olan maddeler, lktıeat 

VekAletlnln taııdlklle ldhal edl 

lecektlr. MCleaseHt •eya tlcı 

retbın.,lerln bflt bedel ıe11hlr 

ve tevzi edecekleri reklAm ma 

hlyetlndekl eoy• ile hariçteki 
mGeHeıelerl alAkıdar eden m~e 

her Ye panayıra ald mıtboalar, 
hayır n ıpor cemiyetlerine ve 

omomf mGe1&eeelere teberrG 

earetlle gelen eey• Vekaletin 
lınlle kontenjan harici olarak 

ldhal edilecektir. 

Merkezleri dıearda olan ve 

Tdrklyedekl moamelelerl onbe· 

lerle ve omomi ~eklllerle idare 
edilen mCleeaeaelerlo knllınmağı 

mecbur oldukları çek ve karne· 

ler gibi ururi eeyler, seyahat 

ıcentalarının blletlera kareılt. 

gıudı dô'flz •erllmemek ıarıile 

veUletln ta•dlktle tahdld harcı 

ithal olonıcaktlf. 

ölmüş Avusturya Asker
leri için Ihtif al Y apıldt. 

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

Şuşning Bir Söylev Vermiş, Avus
turya Ordusunun Tarihte Gös

terdiği Kahramanlıktan Bahsetti 
~~~~---~~~~-

V lyına, 21 (Radyo) - Avusturya hftkumetl, eo eski zaman · 

lardan h•olay.rak genel eavıe• kadar cebhelerde ölen 111ker •e 
zabitan için bir ihtifal tertlb etmlotlr. Bu ihtifal, Avoıtorya'nın 
her ıarafında olduğu gibi Viyana 'da da pek parlık olmootor. 

HGkftmet erkAnı, Areldak Şarl'lo, birinci Nıpolyon'o mağhlb 

ettiği noktayı glımloletdlr. 
Baebakan Şoıtnlng, bir ıôyle• •ererek. A•uıtoryı orduıonon 

tarihte göeterdlğl bllyClk mu•aflakıyetlerdeo bahJetmh •e yeni 
A.ustorya ordoıonon da latlk:balde ecdadı glbl kahramanhkler 

gôıtereceğlnl llhe eylemlotlr. 
-~~-~~~----~~~-~~~-

Yugoslavya'da Sınai 

Toprak Kavgası. Mamulatımızın 
Kadın, erkek ölenler, Satış t iatleri 

yaralananlar var. hakkındaki kanun 
Belgrad, 21 (Radyo)- Danlu Ankar•, 21 (Leldoo) - Sı 

Bra 'dıkl Karadağ k~ylerlnden nai mımol4tln maliyet •e ea 

birinde araıl mes'eleslnden köy tıo f latlerlnln kontrolcı hak. 
hallu lklye ayrılmış ve kanlı kandaki kanon lAylhııı, önft. 

çarpıemalır olmoetor. Üç klul mtızdekl hafta içinde Kamutay• 

ölmGo, 8 kiti aRır yaralanmıe, gelecektir. Adliye encClmenlnde 
iki bombı patlamıehr. Çarpae. tetkik edllmle olan kanon lıl· 

matara kadınlar da letlrak ey· ylh11ında kftçClk bazı değl,lk · 

ledlğlnden, yaralananlar araem ilkler yapılmıellr. Tesblt edl · 

da kadıolır da urdu. lecek aatıe f latlerlnln llAn edil· 

Mübadille-
rin Borçları. 

Ankara, 2 l (TP-lef on) 

86ktimet, mtıbıdlllerln lstlb 

meal hakkında IAylhayı bir 

fıkra da llhe edllmloalr. 

Bez 
Fabrikalarımız .. 

k:aklar1ndın fazla ıldıklar1 mal· lııtanbol, 21 (özel) - Ereğli 

laran borçlındmluak taksit· bez fabrlkaeı ağoetol!ta •e Na· 

lerle ahnmaeı hakkındı hazır zilli bez fabrikası dı 937 ae 

lanmıe olan kanon 1Aylb1&ına nrel otıalınoda açılacaktır. 

kama taydan geri almıştır. B ) k M b 
:- a an at uatı 

Yaz FöyatOe1rö Ve Gazetelerimiz 
İdtanbul, 21 (ôzel) - Balkan 

matbuah kongresinde Ttırklye'yt, 

Cumhuriyet Bıomuharrlrl Yunus 

Nadi, Utoe Uıemubırrlrl Falih 

Rıfkı, Matbuat Umum Mftdüril 

Vedad .Nedim, ŞOkril Esmer, 

ve Matbuat MftdDılfttönden 

Sadri Etem temsil edeceklerdir. 

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

1- l{leopatra 
2-l{astaDiva 

MARTBA EGGERTB 

Bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Seansları dikkat: 4 de Kına DlH, 5,45 de Kleopatrı 

7 ,HO da Kaeta DIH, 9. 15 de K leopatra 

lstanbul'da 
Feci bir oto· 
mobil kazası oldu. 

İstanbul, 21 (Telefon) 

Bogllo letanbol'da bir otomöbll 

k11aeı olmuo 'fe polla memura 

Namık, bir otomobil tarafından 

çlğnenmletlr. Ağır yıralınan 

pollı memuru 61mDotClr. 

Istanhul 
Gazeteleri 

----+-••+•---
Başm akalelerinde 
Ne yazıyorlar .. 

letanbol, 21 (A.A) - Yo· 
noı Nadi, ba glln Comorlyet 

gazetesinde ltalyao Delegaııyo· 

nonan Cenevre'yl terkedlp 

gldlelndeo sonra Franeız ve 

loglllı gazetelerinde ltalya'n1n 

Cemiyetten ayulıp ayrılmıy•· 

cağı ve Almanya ile blrleolp 

blrleemlyeceğl hakkında yapı· 

lan tıhmlo ve göıterllt!D endi· 

oeled kaydederek: deniyor lr.t : 

"Blıce bir ltalyan · Alman 
anlaemaııı eeaaeo gayri kabildir. 
Ve ııyet olablliree kat'lyyeo 
moHkk:attlr. Avropı'dak:I 111ub· 

temel Alman lnkloafının her 

devletten ılyıde ltalyı'yı dd · 

11ftndGrmek lbımgeleo bir key· 

f lyet oldoğondan oGphe yok.tor. ,. 

Aıım Uı Kuron gazeteelnde 

Bsebakan Jemet lnönCl'nGo e... korumanı bin lira te· 

berro etmeal bıhee menu 

ederek Baobakan'ı Hava tehll· 

kesini millete tekrar bat1rlıt1D 

bu teberroondın dolıyı teeek· 
kClr etmekte H tehlikenin çok 

mfthlm bir tehlike oldoğono, 

hona k:aroı koymak için IAzım 
gelen fedıkirhklarlD yapılmaıı 

gerek olduğuna yazıyor. 

Açık Söz gaseteıl de ar111D· 

loaal duruma kaydederek eD 

genlı mlk:yıelle elllhlanmıyı, 

bllhaeaa Bına kunetlmlzl ar· 
tırmağı mecbur oldoğomo-ıo 

ıôylftyor •e hGkumetln, bOdce 

encllmenloln raporonda da kayt 

olunduğu gibi bo hoaoııta tcıb 
eden tedbirleri aldığıDI tftkranla 

gllrdftğftnl •e ıolhon Milletler 

cemiyetinde değil, k:unetll hl· 

lek •e kunetll ıtlthlar da ııakh 

olduğunu llAve ediyor. 

Kadastro 
Memurları .. 

Aokara 21 (Telefon) - Tı · 

po n kadaııtro umum mtıdtlr · 

lftğft merkez heyeti ile fen 

hey~tlerl mGıtahdlmlerlne, de•· 

let memurlar. maaolarının te•· 

bit ve teaddlilne dair olan 

kanon IAylhaaına göre maaı 

nrllmesl bekkındakl kıoun l& 

ylhaaı kamutayın yar1nkl (Bu· 

giınkft) ruznameılne ahnmıotır. 

1'ekand 
Maaşı için müracaat 

edenlerden cedvel 
isteniyor. 

Aakerl!k ofibr.alnden: 

Balkan harbinde, bOyGk 

barpde ve lstlklAI harbinde 

oğullarının, kocalarının •e bı· 

balaraD1n oehlt nya kaybolduk• 

larını iddia ederek mahkemeye 

mGr1caatla llAm almıe ve fakat 

bu llAmlar ftzerlne maaıları 

tahılı edtlmlyerek: M. M. Ve· 
kAletl aleyhine yeniden mıh· 

kemeye mClneaatlı ilim alm•· 
ları kendileri ne bildirilmek 

ftıere oGbeye iade edllmlı olan 
enıklaran mlktarmı bildiren 

bir ced•eltn acele ölarık göo· 
derllmeel tekaftd ıtıbeelndeo 

istenilmektedir. Cedvell yapıl· 

mık Clzere bu glbllerln m•yı · 
sın ylrmlbeolncl gftnftne kadar 
şftbeye mtıracutları illa olunur. 



Ağırcezada 

Maznun idamlık Bir 
Suç Mu işlemiş! 

·-·-· iki Şahit, Arkasından Ateş Eder· 
ken Gördüklerini Söyledil~r 

Çeıme kısa11aın Oucık kô· 
Jtlnde NlgAr lıımlade bir kuı 
kendlıılne vermedikleri ve bıı 
kııını nleanlıdıklıu için pa· 
ıadı bekll1erek Ahmed oğlo 

Mehmed'I tıbıacı korıonu ile 
ôldGrmelde m1&aaa ve mevkuf, 
lbrahlm oAlo Mebmed'ln mo· 
hıkeımeılne dan ığ.P:cezadı bat 
lınmııtar. Okonın lııtlotak kı· 
rarnımeılne göre cinayeti tı 

ımmGden leledlğl teııblt edilen 
maznunun Tark ceza kıoono 
nan ôlGm cez19ını lhthı eden 
(5o inci mıddeıılne göre mo· 
bakemeııl isteniyordu. Mahkeme 
relılnln ıuıll Gzerine nk'ıyı 

ıöylece ınlıtfl: 

- lbnhlm çnuıun kahve· 
ılade oturuyorduk, nklt gece 
idi, bir aralık eo dökmf'ğe dı 
tırı çıkhm, arkamdan maktul 
Mehmed de geldi, dııarıdı yıl 
Dızdık, birden bire Qzerlme yG 
rGdG ve kGfrederek : 

- Sen hAIA bııkasını nleın · 

lının NlgAr için ôtede beride 
IAt ediyor mo11Dn! 

Dedi. Bolanduğam yerin bir 
tarafı uçurumda, kendimi mCl· 
daf11 için ıUthımı ıte" ettim, 
•aralın Mehmed tekrar kah· 
•eye girdi ve öldG. 

DGnkG celıede 15 ııhld din· 
lenmletlr. Banlar dı nk'ıyı 

ıa earetle ınlıtmıılı.dır : 

- İbrahim: çnuıun kahve· 
•inde oturuyorduk, ın11sıa dı · 

tarıdı Gç d ıllAh ıtlldı, ııanlye 

~eçmedea kahvenin bpıaı ıçıl · 

dı, maktGI Mehmed ellle kır 
Dını b11tararık içeri girdi ve: 

- Arkıdıılar yandım! Beni 
berberin Mehmed varda. 

Deyip kıhve lçlndr dönmeğe 
bıılıdı Ye tım bu ıırada kıtll 
Mehmed, elinde tabaocaııı ol· 
daAa halde kahvenin içine 
girip: 

- Borada dıhı iki klel var, 
bırakın onl111 dı öldClreylm! 

Diye bığardı. Fıkat kardeıl 

Arif, bir 11ndılye bparık Gıe · 

rlne b.lcam etti .a Mehmedl 
dııarı çıkardı. Kahvede öldClr· 
aıek lıtedlgl diğer iki . kiti NI· 
gAr'ın nlıınhıı Şerif ile onan 
ıkrabuıddın BGıeyln ıdındı 

biridir. 

Şıhltlerln hemen bepılnln 

birbirine benzlyen bu ifadele· 
rlnden bıeka iki ııhh te, vakı 

geceel mıktal Mehmed'io, Şe· 

rlf 'in lı::ahveıiade bir mllddet 
otarduktın ıonra lbrablm Çı 
•at'on kıhveılne gittiğini, ken· 
dllerl de ba kıhveye giderken 
kıhunln dlreeğlnde kıtll Meh· 
llled'e raıtlıdıklarıaı ıôyllyerek 

demlılerdlr ki: 

- Mıktal Mehmed, kıhve · 
Din kıp11101 kıdar gitti, elini 
kıpının mındıhaı götGrdl. 
Tım o. 11radı dlreekıe bekllyen 
katll Mehmecl, içeri girmek 
bere olın Mehmed'ln ark11ın. 
dan tıbınc11ını tlç el ateı etti 
•e ona yıralıdı, ıonra ark11ın 
dın kıhvey~ girdi. 

Gelmemle olın bir kıc; ıahl · 
din ıorlı getlrilmeıılne kırar 
•erilerek mahıkeme bııkı bir 
«Gne barıkıldı. 

Davutlar 
k~) f1 cinayeti .• 

kôyGnde Glrit'll Mehmed All'ntn 
bedeli Konyı'h Memlt ve be· 
Uralı df~er bir ııhsı kız mes'e · 
lesinden öldGrmelde maznun 
Mebmed Ali He kılnblraderl 

Ahmed n Ahmed'ln bedeli la 
mall'jn mohıkemelerloe don 
Ağırcuıda dnım edllmlttlr. 
Bo hAdlııe hıkkmda mılumatı 

olduğa ihbar edllmlı olan . bazı 
eahhlerln adreslerinin tahkiki 
için geçen celıede karır •eril 
ml~tl. Bo eahltlerln adreıl.erl, 

tesbh e<illdlğloden mahkemece 
celplerine karar verilerek mu 
hakemenln devamı önGmftıcleld 
haftayı bırakılmıehr. 

90,000 Liraya 
Yükle~yi liman 
amelesi aldı .. 

Ltmın leleri umum m6dClr· 
IGğQoGo 19:J6 ıenul için lzmlr 
llmınıodı vaporlıra yDk ılıp 

•erme lel için ıçılın mftaıkı 

11yı lzmtr eııaaf ve leçl blrllk· 
leri bftroıaoı dıyınan Uman 
ımeleıl birliği 90,000 llra 
Gzerlnden ıaabbClt etmletlr. Ll
mın ımeleel bo mlblm lıl, 

eıınaf ve leçl birlikleri bfiroııa · 
nun yardımlle g~recektlr. 

Melahat Çağlar 
İııtaobul Ereoköy lisesinden 

mezuniyet ile Almaoya'ya gôoderi· 
len mühendiıı Burıit Çağlar'ın 
hemıireıi (Mellbat ÇaAlar) Alman• 
yanın Benn ve Berlin tıoiveraite• 

lerini çok iyi derece ile ikmal 
ederek tabiiyat doktoru unvanile 
memleketimize dönmliotür. Tahsili 
eenaııında daima Türk zeki ve ka· 
biliyetini bilfiil muhitine gösteren 
kıymetli hemoehrimiz doktorasını 

yaptıktan sonra gerek Berlin tini• 
vereitesi rektörlüğü ve gerek Al· 
man kflltflr bakanlığı ecnebi tale• 
heler umum müdilrlüğil tarafından 
Almanya Türk talebe müfettiıi 

nezdinde takdir edilmiıtir. 
Çahıkan hemoehrimizi ve aile· 

ıini tebrik •e kültilr P,.kanbğımı· 
sın göıtereceği vazifede kendisinin 
muvrf fak ve memleketimize nafi 
olma11nı temenni ederiı. 

Ad en 
Serbest bir 
ticaret limanı imiş. 

Tlrkoflı'tn Ankara merke· 
zinden ıehrlmlz Ticaret odı · 
ıını gelen bir mektupta Aden'ln 
ticari vaziyeti bıkkındı ıcıccar · 

larımızı ılAkadar eden b111 mı· 

ltımıt verilmektedir. Do mı · 

ltımetı göre~ Aden ıerbeet bir 
mıntıka ve tranıh merkul 
11yıldı~ı için borayı lthıl edl 
len mallardın gGmrllk reeml 
ıhnmımıktıdar. Adea'e lthıl 
edllecek kara meyvalar ve ez. 
etimle kara Gıllm, incir, cevts, 
bıdem, kara kıyıı ve :ıındık 
gibi mıllar Aden·den Bıbeılı 
tan'•, Ktn•e, Ogındı, K11eka· 
nlk'a, Mo11mblk ve Zenglbar 
ıdılarıoı kadar göoderlleblllr. 
Adeo'de 5-6 ılıara fıbrlk111 

vardır. Bonon lc;ln borayı 

tftlln de gönderlleblltr. Boa· 
dın bıtkı hıh dı göndermek 
mGmklndClr. 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bo ıkıım Kemeraltı'ndı lt

dhad, Gbelyab'dı Gcızelyah, 

lrgııp11arı'nda Aert, İklçeome 
llk'te lkic;eımellk, Aluncak'ıı 

Joaef J617ea ecuaeleıl açakıır. 

ŞEHİR HAS.ERLERİ 
Perihan 
Tehdid Edildi. 

Karantioa'da kaza 

Kovalayanlar polise 
hakaret ettiler. 

Akşam Bir Otomobil 
Kazası Oldu. 

İımetpııı bulvarında Malat
yalı HGııeyln oğla Norl lalın · 
bolla Salih ve EIAzlz'll Barılı, 

amomhıne sermayelerinden 
Jc:mlne Perlbın'ı om~mbıoedea 
ılar1k Bllııeyln oAlu Norl'nln 
od111ına götGrGp oradı bir mGd 
det rakı lçttkten ıonra bir 
arabaya binf p balcılardan pee
temılcılara do~ra gôtftrme~e 

bıelımıelardır O ıııradı ıubadı 
tehdide u~rıyın Perihan noltı 
pollı memurun• lltlcı etmle •e 
Nuri ile 1rhdaeları Sıllh ve 
Zlyı Borıld arkasından yeti· 
ıerek: 

Gedikli Abdullah Çavuş, Ağır 

Surette Yuralandı. 
Dftn ıkıım üzeri Kıranlt 

nı'dı 11kert b11tıneel yaklnlnde 
bir otomobil ka1111 olmuı, ge· 
dikli çnaı Abdullah bu k111 
netlc,,ılnde eğır ıuretle yara 
lınmıetar. Kazanın ıebebl, oto 
mobilin ııftr'aıle ıevkedllmeıldlr. 

Tıhlr.lkat1mı1a göre kasa ılly'e 

olmoetur: 

Ylrmlbee yaılarındı bulunan 
Abdullah, haetıne yaklnlnılekl 

bakkal dftkkAnından çıki.rık 

yolun k1reı tarafına lf«"Çmek 
letemltılr. Tam o sırada Konak 
tın Karantlna'ya do~ru ııOr'atle 

~"m"kte olıo ve ıofôr All oğlu 
Mebmed'ln ldarulndelr.I 206 
nomarıh otomobil, kendisine 
tlddeıle çarparak yere ıtmıeıır. 

Ho ılddetll 111demeden Ab 
dollıb •Clcodunun muhtelif ye · 
rinden •e bıtmdın ığır ıurette 
yaralınoııetar. Yıralı, bıygın n 
ifade nremlyecek bir hılde yı· 
kmdıkl 11knt b111taueııloe kıl· 
dırılarak tede•I ahına ıhomıe· 

tır. Doktorlar, lhtlllı olmadığı 

takdirde yaralının kurtulabtle 
Cl'~lnl ıı~yltmlılerdlr. Fakat 
bati• boluoao yarı ağırdır u 

doktorlar, lfıdeıılolo ahom111101 
mftsude etmf'!mlılrrdlr. Şoför 

Mebmed yakalanmıetır. Beledi 
ye ıeyrft ıefer mrmurlın der 
bal bA ilıe yerine '-'ldertk ttd 
kikte bolonmu,ıar ve kızanın, 

otomobilin çok hızlı ıevkedll 

meılnden 11 ... r1 gelmle olduguou 
tublt etmlelerdlr. 

- Slı polls oldunazıı Al 
lıb mı olduouı, ılzto Allahı 

nızdan bile korkmam. Kıymeti 
nf'? Alt tarafı bir polleeln dl 
yerek ıôğmGeler ve hıbrette 

bulunmuelardır. Ba tecnftzD 
merkeze hıber vermek lııtey~n 
polise Salih ve Ziya Boreld 
mani olmuelar, ba ıaretle ıyrı 
bir ıuç daha lelemlelerdlr. 
Üçft de yıkalınmıt Te h•klı. 
r nda tıklbıtı bıelınmıetar. 

Muallim tayinleri 
Erkek llııeııl İngilizce yırdım 

cı maılllmllğlne Reııd Yılancı, 

kız llıesl Tftrkçe etıjyerllğlne 

Efııer Manıoroğla n erkek 
muallim unltebl tabliye ıt•j 

yullğlne .ıflfe Tazan tıyln 

edllmlılerdlr. 

Karısı Saadet 'i 
öldürmek istemiş. 

Maznun, Ustura ile Kaynanasının 
Hocum Ettiğini iddia Ediyor 

----ispanya kontenjan 
lisansları 

Madrld TGrkof f ı ıabeıladen 
İzmir TClrkof lıılne gelen bir 
telgrlfta ikinci Clç ıylık ya· 
martı ll11nılarının dıiıhlmıı 

olda~o hlldlrllmletlr. 

Pamuklarımız 
İııpıayı hGk6metl; memleke· 

tlmlsden mOhlm mlkıardı pa· 
mak 11tın ılıcagı memnanl· 
yetle haber ahnmııtar. Dona 
dılr Mıdrlt T6rkoflı ıabeıln· 
den, eehrimla TGrkof iılne ma· 
hlmıt gelmletlr. 

Oyun aletleri 
BllArdo, Tnlı, Damı ve 

Şıtranc; oynayınların Mıllre 
V ırldıt ve ııhıkkak idarelerine 
beyınnıme verme mGddetlnln 
bu ıyın ıonnndı bltecegl hıber 
ahnmıetır. _, 

GGzelyıh'd• Lallmı~ı tarlı 

aındı Sıllh kısı S11detl ôldftr· 
mek k11tlle aıtora ile yırala· 

mıkla m11nan Ômer otlu Oı· 
mıo, Tftrk cezı kınanaoan 

448 inci mıddeılne göre mu· 
hıkeme edilmek Gıere A~ırcezı 

• 
mıh kemeılne ın kedllmletlr. 
Dna nrakını göre Oımın, 

Konık - Gazelyalı otobftılerln · 

de biletçilik edlyormoı. Ôldlr· 
mek k11tlle yır1lıdı~ı 111detle 
tanıtm•t n nlklhlınmııtır. Fa· 
kıt dıgcına olmamıehr. Anaıı 

ve ıbl111, Sa1detl o~mındın 

ayarmık için bir bOIJınmı da 
vaııı ıc;mıılardır. Mahıkemenln 

ilk celtı'ılode11 çıkbktıa ıonra 

Oımın, GGıelyah'ya gltmlt ft 
köprCl Gınlnde beklemeıe bıı 

lımııt1r. 

Bir mftddet ıonra tramvaylı 
orayı ~elen S11de&'le ınaaıaın 
berine aıtara ile bGcam ede· 
rek Saadeti b11ı yerlerinden 
yıralımııtar. Anuıaın feryadı 
Clıerlne yetlıenler, Oıımın'ı yı 

Tayyare Sineması 
Saygılı bmlr halkından g3rdıga baycık r1Abete kaçak bir makı· 
bele olmık Gıere f lyıtlerlal ylıde elli nlıbetlnde tensil etmlıtlr. 

Her gan, herse· 15 20 30 K t ansıa.fiyatler: • • uruş ur 
Da acaı f lyıtltıre ra~men bu hafta iki eahe1er ftlm 

Ben Seninim 
Brigitıe Helm'in fok derin bir 41k hilcayeşi 

Sözde l{arım 
Anna BP.lla ve Jan Murat ta11Jından çevrilen nefis bir komedi 
Ayrıcı: Ankara'dı Tdtkkoıanan faaliyetleri ve umumi epor 

kongresi tntlbıları - Mlklmavı cınla karlkıtlrler 

Seans saatleri· BergGn lllt 16 - ~9,,0 Sözde karım 
• 17,30 - 21,h> Ben 1enlnlm 

Camarteıi •e pHH tıClnlerl 14 te Ben ıenlnlm ile baılar 

kalıyarık pollıe ıedlm etmle 
lerdlı. Fıht Oımın nk'ayı, 
kendi ı1tlyealuden ıöyle ınlı · 

tıyor: 

OıobGılerde blletçlllk vaıl · 

lemi ılmık lc;ln GGıelyıh'dı 

köprlye gltmletlm. Oılmı va· 
zile baradıa ıhnırdı. O ııradı 
Saadet'le ına11 Baf lıe, tram· 
vaydın indiler. Kıynınım Hı 
Ilı~, beni görGuce yınını ça· 

ğırdı ve: 
- Bıydl ne gidelim, dedi. 

Bılbakl blraı enel ıyrılmık 
için mahıkememlz bıılımıttı. 

Bu df'~ltlkllğe hıyret <ttlm. 
Fılı::at tım yanlarını yıklıttığım 

ıırıdı birdenbire nılyetl değlt· 

tlrerek: 
- Yınımııdı ne arıyorean! 

Diye bığırmlğı bıtlıdı ve Clıe· 

rinde bulanan bir aıtarayı çe· 
kerek bını hGcum etti, eap 
kamı çıt.rap aıtareyı yakılı · 

dım, hıttA parmağımın biri 
keelldl, kırım Saadeı te ıaı· 

aının bir nk'ıyı ıebeblyet ver· 
memeel için aıtorayı 11raldı, 

flçGmdı birden yere yandın· 
dık, Saadet yarılıumıı ben yı 
ralamıdım: kendlılle nlkAhlı 

olduğum bir kııı neden yıra · 

byıyım. 

Oıman'ın mabakemeılne yl· 
kında ağırceııda bıtlınıcaktır. 

Yeni neşri yat : 

Havacılık ve Spor 
Bı .. cıbk ve Spor'o• cŞehlt 

ler,, 11yı11 berkeıln alAkuaaı 

ayandıracık bir gbelllk ve 

dolganlakıı çıkmııtır. içinde 
Falih Rıfkı, Behçet Kemal, 
NGıbet Hıılm ve Server Ztya 
nın yasaları vardır. Da ıayıdı 
baılıyın (Yıldııdan Annıtıaı) 
ıdınchkl baycık hlkAyeyl leaset 
duyarak tıklb edecekılnlz. 

Tark hın karamanan dG· 
eGncelerlnl yayan ba ıevlmli 

mecmaayı bir kere görmealal 

laTdJe edem. 

Yeni Maliye 
Te~kilatında. 

• • 1 

Kadro ve maatlar,. 
Yeni maliye teeldltta kınq, 

nanı göre, lımlr ve 4nkar• 

defterdarları, İıtınbul mabıke· 
mıı dlrekt6rl 90, birinci ıınaf 

mGfettieler umum direktör mo., 
vlnlerl, milli emlAk tıbıllAt, Al 

itleri, lenıım dlrekt6rlerl 80 
lir• 1111 m111 alıcıklardar. 

lıtınbol, Ankara n İzmir 
defterdarları hariç olmık Gıer• 

defterdarlar 4 ıınıfa ıyrılmıı H 

maaılıra RO, 70, 55, 45 olarak 

naoavlnlerln maaelın dı 80 H 

70 olarak te~blt olonmuıtor. 

Malm6dOrlerl beş ıınıfı ''"I· 
mıı •e 11111eları 45, 40, 35, 30 
Te 25 olarak te1blt oloamuıtar. 

V arldat direk törleri 1 ıınıfa 

•ynlmıı ve m11elar1 80, 70, 
55, 45, 40, ~J:'>, ao. nrldıt dl 
rektör muulolerlalo m11tl111 
55, 45, ".arldıı kooırol memur 
hrınıo 55, 45, 40, 35, nrldıt 
memorlınoın 40, :J5, 30, 25, 
20, mu1tlnlerlnla 35, 30, 25, 
20, 16, tıbıkkak eube ıefl•rl· 
Pin 55, 45, 40, 35, 30, tabak· 
kok ıobe memorlıranın 40, Sö, 
30, 25, ıt>yyar yoklama ve ta· 
hak kok f memurlarının 35, 30, 
25, tıhılllt mGdftrlt rlnln 80, 
70, 55, tıbıı11At eef ferinin 40, 
35, 30, 20, tıhıllAt kontrol 
memarleranın 45, 40, 35, 30, 
tahıll eube ıef terinin 45, 40, 
:35, 30, 25, tere memurlarının 
35, 30, 25, 20, tıhıllAt kAllp 
lerlnln 16, 10, mah11ebe direk· 
törlerloln 80, 70, 55, 45, 40, 
35, 30, mab11ebe memarlınnın 
35, 25, 20, mah11ebe kAtlple· 
rlnln 20, 16, 10, veaaedarlann 
35, 30, 2ö, 20, 16, 10, mllll 
emlAk mldft terinin 55, :iO lı· 
tıabal pal ve icra tıhell me· 
morları 25, 20, lııtınbul H 

vetgllerl mab11lplerl 40, 25, 
20, lira olarak te1blı edil· 
mittir. 

Vırtdat, tıhıllAt ve muhale· 
be 1enlılerl ile Iatıabal def· 

terdarlıgı ılcll kalemi tetklll · 
tını ald olmık bere teıbll 

olanan kadro dı ıadar : 

25 J..lralak 27 birinci mi· 
meyylı, 30 liralık 20 lklDel 
mClmeyylı, 25 llr1bk 30 kldp, 
20 llrahk 40 kAtlp, 16 llralak 
80 kAtlp, 10 liralık 120 lı:Atlp. 

lzmir Mt1hteliti
nin Antrenmanı. ....... 
Manisa ve Balı· 
keAİr muhteliti 
ile karşılaşacaktır. 

DGa toplanın futbol beyed 

aııiııdakl kırarlar• ılmııtır: 
1 - Muhtelit takımın lıtan· 

bul 1eyıhıtı mClnuıbetlle ilk 
maçları lııtanbal dönGtDne kı· 
dar tehir edllmlttlr. 

2 - İımlr mahtelltl, j' 

mıyıı paaar g6nG Mıai• mab· 
telltl ile. 31 mıyıı paur gl· 
nG de Bıhkeelr muhtelit' ile 
iki mıç yapacaktır. Banan lçia 
ılAk•dH mautakalıra mQracul 

edtlmlıtlr. 

3 - Muhtelit takımın ••· 

trenmın glnlerl: 
25 mayıı paıH 
26 ., ulı 

28 ,, pereembe 

81 ,. puar 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera romanı 

32 .. 

Lodovlk Şarbayıo omuzlar:nı köyün mOlki ve ruhani mddQ 

ektty•nk: raoım elze takdime mO,aade11IPI 

- Kararlarınız aktl4ue ve Termenlıl rica ederim. Yftluek 

yerindedir; fi akat sizin fazla saygılarını ve köy halkıma ta· 

maeraf ve kiUfete girmenizi zlmallnı arı ile teref bolorlar! 
lalç 181emem! Dedi. Diye kendilerini Bortaoı'a ıak· 

- Fakat.. dlm etti. 

- Öğleylıl siz lkfol~ ve Be Sonra Kora'ya dOoerek: 

ledlye meclis balın boraya - Modam la Konıee Mar· 
gelirsiniz, bundan ııonra, AH. kovlç... Grao DGees hHretle · 

letlu DODea hazretlerlnlo refa· rlnlo Hğdıcı... M. Lo Kont 

katile baloya baılanz! Germen, M. lô Kont dö la Tor!. 

Şarbay He papııaıo yüzlnl Diye dlğerlerlof de koy papıslle 
gOldft Şarbayına takelm etti. 

Dük eözfioe devam elit: Bcırtans'ao fevkalade güzel-

8a ınalh memlP.kette halk ll~t papae ile Şarbayı adam 
için eğlence ve eeolf k fırsatları akıllı ~ukına döndürmılotQ. 
pek azdır. Yarınki gOoQa fev· Şarbay: 

ka14de olmaemı ve biz göçfip - Madam... Dedi. Fakat 

ginlkteo ıonra, çocuklarımızın bondso sonra ıöylly~cek bir 
bonon hahrHından bahsetme· kelime bile bulamadı! 

lerınl leterfm! Dedi Papae da ayol tekilde: 

Zlyareacller, arhk eöylentcek - Madam .. . Dıye bHdf. 

ltalya, Lihya'daki 
Askerleri Geri 
Çekecekmiş .. ...... 

- Başıaraf• ı ci sahifede -
yeni ıahılaal istemektedir. Mo 

hıllf ler ba haıusta mOıktılit 

gOstermcktcdirler. 
Lorılar kamuaımda Maha'nm 

yeni rejimi hakkındaki kanun 
kabul edllmletlr. 

Loodn, 21 (Radyo) - Bo 
sabah Baldvlo'io rfyaaetlnd~ 
Nô•ll Çemberl4yo, Lord Mon· 

Monsel, Düf · Kover ve hava 

bakanı Slr Tomae leklp bir iç· 
tlma yapmıo ve bo içtimada 
6ç mildafaa bakanı irtibat ba 

kanı Slr Tomaa İa1dp'tn nam 

kamarasında yapac.ğ• beyanat 

tetkik ve taavlp olonmuıtor. 

Londra 29 (Radyo) - Ma· 

hafazakAr partisi M. Baldvtn ' 

kablueefoln dahtli ve harici si 

yaıetl aley!ılnde rey vermtğe 

hazardır. Mobafaz•kıirlar bey· 
nclmtlcl siyaset eahaaında lngl· 
ltz oftfazunuo earaılmaaı baıe· 

bile ademi memnuniyetlerini 
~izlemem ektedtrler. 

bir ıey kalmadı~ıoa hükmede· Borlaoe, mevkfe gOrf! birkaç 

rek gitmek için kllktılar, fakat söz &Oylemek lbım oldoğuno ita) ya' da 
Delk : anladı . Ve çok fyf ıakUt edil· B 

- Hazır boraya gelmle iken mit bir Slh theılle: İr tayyare f ilOSU· 

ıfle Cran Doııea bazreılerlnl - G1lzel memleketlo'zJ zl· DUO yaptığı tecrübe .. 
takdim etmek lııterlm. Dedi. yaret dollyııile çok bahtlyaram, Roma, 21 (Radyo) -· Bir 

Bu Ani teklif Qzorlne papas ııfzfn ve halkın bana gl>ıterdlğl ItaJyan bombudıman tayyare 

ile Şarbayın gözleri fal l•O• gibi teveccOh ve mubabbeıe de le. f lloıu Romı'dın Lombardlyı'ya 
açıldı ve elleri tltremeğe h•eladı. tıekkür ederim. SevjlU halka gltmleılr. Bu f llo burada eld-

{)Qk'Cln btr ıo için ealondan blldırlnlz ki yarın aralırmda detll bir bombardımam ıecrft· 
' ayrılmaeanı fırsat bllrn Şaybay, bulunmak benim için hayatı· besi yapmıı ve gene yerine dön· 

heman krnatını dOzelttl! Pa mın en mes'ut dakikalarını mdotDr. 

pas efendi de, hl ve renkli teekll edecektir. Ve, hılk ara· Filoyu ıeokll eden ba ıay· 
mendlllle bomunu • Oldukça ıında muhtaç olaolara bol mlk· yereler, fena bir havaya rağmen 
gtırClhtllQ ,eklldo • ılldi! na. tarda para ve yiyecek tenli· 5000 metreye kadar ytıkıelmlı · 
ıea'fo er:f lye kollındığını fark ol de arza edeılm!. lerdlr, Yaptakları aeyahıt Halta 

etmeelnl arzo elmlyordo! Ve.. Dedi ve Dok Lodo•lk'e dö· 250 kilometre olmak ftzere 2500 
Cebinden çıkardığı g11Dlları eline nerek 4mlrane bir tavırla: kilometredir. 

ıeçlrlrken: f ' l' R - Azizim Dftk, sis bu cihete ogı iZ. 08 
- Azizim Şarbay nkla bo 

neaaret buyuroreznoı, değil mi? 
bir btdatdır; fakat baıka çare Diye sordu. Deniz milzakereleri 
yoktur. Do gtınahımı baı pı· Bortaoı; Londra, 21 (Radyo)-lnglllz· 

PH
9

a itiraf edeceğim. Fakat - Yarın meraelm 01111 ol•· Roı deni• mflukerelerlne in· 
hayatımda hakiki bir Gran DO· 

cık?. Diye ıordu. glltere namını Oray Ser, Sov· 
ıea'e takdim edilmek teref n _ '-'on" ~, .. Var - yet Roıya namına da Çlkanıkl 
181~::~1 

ilk defa gornyorum! ı-------------·ı• aıaeında devam edilmektedir. 

Elbiııelerlnlo lntl11mıoı boz. Borsada Delega1yonlar genlı miktarda 
, ________ ___ __. noktal nazar teatlılnde bolon· 

mak korkoıılle her lklıl de - • 
moılardır. 

oturmadılar ve Gran DDıeı'ln 

glrmeafni ayıktı beklediler! 

Nihayet kıpı açıldı. Hortanı 

Kora, Kont Germen, Kont do 

La Tur ve Dok Lodovlk tara· 

fından takf p edildiği halde f çeri 

girdi. Gran DDşes, Enfes bir 

kır tqvaleti . yapmış ve 11manın 

en tık bir elblaeıfnl glymlotl! 

Hortanı, Gr1n DOoes rOIOnQ 

lam bir muvaffakıyetle oynı· 

yardu. Papas ile Şarbay, ae14m· 
ltrken o kadar eğildiler ki, 
Bortans bunların dü§eceklerlnl 
ıandı. 

Dak L<>dovllı:: 

- Madam, r;atıdellıınelerlne 

...................... 
ANADOLU 

-------
Göıılfik Siyasal Guete 

Sahip ve B•ıyuganı 
Haydar Rf11df1 ÔKTEM 

Umumi nqriyat ve yazı iıleri 
mtldürü: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 
İuniı' İkinci Beyler sok.ağı 

C. Halk Partisi binail içinde 
Telgraf: İzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutwıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllıtı 1200, Alu aylığı 700, Oç 

ayJW 500 kuroıtur. 
Yabancı meml~etler için senelik 

•bone ücreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuroıtur. -dntl goçmiı nllabalar 25 kuru~or. 

Üzüm satışları: 

Ç. Alıcı ~. S. 
170 Ş. Remsi 9 75 
39 j. Taranıo 7 
21 S. Emin 9 25 
15 M. j. Tarao. 13 50 

191 Bogftnkft lllıf 

511752 Dankft ıatıı 

Sll943 Umum yekdn 
Zahire satışları: 

Ç. Cinai K. S. 
50 Ton Buğday 6 75 

525 Buğday 6 25 
75 B. pamuk 41 oO 

BURNAVA 

K. S. 
13 

8 25 
11 
13 50 

K. S. 
6 50 
6 50 

41 50 

H. P. Menfeatine 
Vilayet idare heyeti 
reisi hay Avni Do· 
an'ıo himayelerinde 
27 Mayıs çarfamba ıktamı 

Tayyare Sinema· 
sında Gozel Bir 
Revü Verilecek 

lıımtr n. BurnavaDJD kibar 

atlelerloln idareli altında ve· 
rllecek olan bo revQyo İz. 

mlr'Jllerln hGyOk bir alaka 
gOetermelerlnl tavsiye ederiz. 

Biletler Tayyare ılnem111 
glıeelnde ve Şifa ec11neala
de şimdiden 11t'hla çıkarıl· 
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Italya'da ianeler 
Roma, 21 (Radyo) - Ayan. 

dan ve ıanayl erbab1ndaa Aml· 
yell MoıaoUnl tarafındın kabul 

edllmletlr. Amlyell yeni lmpa· 

ratorlok ihtiyaçlarına ıarfedll· 

mek ftzere Gç milyon, diğer 

iki Ayan azaeı da iki milyon 

llreı iane nrmlelerdlr. 

Y tııbaıı Darıago da bugtla 
bir milyon ftçytız bin liret 

nrmletlr. 

ltalya · Avu8turya 
Viyana, 21 (Radyo) - M. 

Valdenek Berger'ln Roma ıe· 

f lrllğlne tayini boıaaondakl 

letlmıaca Roma hOkdmetl mu· 
vıfık cenp vermlıtlr. 

Sabık Roma ıef iri Fon 

Alohı Grober ~arla 11efaretlne 

aakledUmlıtlr. 

Tasdik edecekmiş 
Rlo do janero, 21 (Radyo) -

Emperalyal gazetesinin verdiği 

bir hıbcre göre Brezilya hft 

kumetl Baheıtıtan'ın ltalya'y• 

ilhakını taadtk edecektir. 

Dehre Markos 
Kasabasını da aldılar .• 

Adlı Ababa 21 (A.A) - İtal · 
yanlar Debre Markos'a ~irmlı 

lcrdlr. BOylece Habeofıtan'ın 

Ghum ayaletlnl tamamen 

kontrolleri ahında bohnıdura• 

blleoeklıntr. 

SC>~ 1-1~ .EıE~ 
·TEl.EFON . · TEtGRAI' ve TELSiZl.E 

General Graçyaai AdiswAbaha'ya 
Vardı. Badoglio'ya Vekillet Edecek. ______________________ .. ____ ..,_ ______________ ...,. 

Italyan'lar Yeni Bir Şehir Zaptettiler. Ras Imru Da 
Bir Müfreze ile Teslim Olacakmış. 

Roma, 21 (Radyo) - Trl 
bftna gazetesinin Adlı · Ababa 
muhabiri bildiriyor: 

DDn Mareşal Graçyanl Adlı · 

Ababa'ya vbıl ve fevka14ıle 

meraalmle kareılanmıııır. Tay· 
yare ku vvetlet'I eef ı general 

Rınço da Maree11lla birlikte 
gelmlotlr. 

Habeı letill orduıa erkAnı 

Mneeal Badoglfo'oun rlyase · 

tinde m6blm bir konferanl!I ya· 

pılmı~ttr. Mareı•l Badogllo za 
fer oamına teteklcQr etmlttlr. 

Aımara, 21 (Radyo) - Ma· 
reıal Badogllo tayyare ile ba 

raya vAıul olmuıtar. Badogllo 

buradan da mahalli ihtiyaçlar 

Ozerlnde mdzakeratta bulun. 

mak Ozere Roma'ya hareket 
edecekılr. 

Adlı Abıba 21 (Radyo ) -

ltılyanhr D.-gamarkoea glrmle 
lerdlr. Ba suretle Goıijam Eya 

leli tamamen İtalyan kontrolo 

altında bulooabUrcekl8r. 

Adle·Ababa, 21 (Radyo) -
General Staraçe, erkAmharblye· 
11lle bfrltkte Gocım merkezi 

olan lJebremarkoee meeldlne 

gfrmlıttr. 80 nıftnaeebetle 11 

keri geçici resmi yapılmııtır. 

Halk İl•ıyan'ları lyl karşıla· 
mııtır. 

Karııhyanlar araaındı R11 

Ballo'nun oğlu da Tardır. Bun· 

dın baıka birçok Bıbeı ko· 

mandanlırı da dehalet eımlı· 

lerdlr. 

Debra Markoıe, hcnOz legal 

edllmemlı yerlerden gelen: kir· 
unlar ve yolcular hiçbir la· 

rafta Oabeı askeri görmedik. 

lerlnl aôylemltlerdlr Yalnız bir· 

kaç yolco R11 lmro'nun kGçftk 
bir kıt'a ile teıllme bızır ol· 

daı•na blldlrmlıılr. 

Godjım'dan Adlı Abıba'yı 

kadar olan yollar aaker mohı· 

fazaeı ahındadır • 

Her tarafta imar "° moh· . 
taçlara yardım faallyeıl tardır. 

Bir de çocuk dispanseri •çıl. 

mııtır. 

Harar 21 (Radyo) - Harar· 
da tabii nzlyet l•mamen tesis 

etmlıttr. Harp dolaylslle kaçmıı 
olanların hepıl de yerlerine 

dönmftılerdlr. 

Bogftn 30 mftıellah Hıbeoll 

sllihlarını h6k6.mcıe teıılim et· 

mltlt>rdlr. KarHda rtıbban halk 

namını lıalyınlara arzı tebal· 

yet etmlıtlr. Clclkadı 317 mO· 

aellAb Baheıll teııllm olmattor. 

Rom.ı, 21 (Radyo) - Cenup 

cephesi kumandanı Mareııl 

Grıçyanl boıftn tayyare ile 

Adla Abıba'ya gelmlıtlr. Mere 

ıal Badoğllo'non gaybobetlnde 

vekil olarak. bulunacaktır. 

Italyan bankası erkanı da 

Adls · Ababı'ya gelmtılerdlr. Ha· 
beıletan'da yeni para esasını 

kurmağa çaiıımıkıadırlar Bir 

çok yerlerde eüel momorlarıu 

nzlfzlerlne nihayet verllmlo 
ve boralara mOlki mcmorlar 

tayin olanmuşıur. loglllz Bay· 

tar heyeti ile Kızılhaç heyeti 

bogftn Clbotl'ye hareket etmlı· 

lerdlr. Ahali ynae ynaı iti 

g6c6 ile meıgul olmağ• baı· 

ı ... fbı. 

----........ ~-...... ~~~~-
Adlı Ababa1 ~ l (Radyo) -

Debra Marlı:oe'ıa mlıyonerlerlo 

eıbbat ve hayatlar1Da hiçbir ıey 

olm•mııtır. 

Debredna•dakl 150 Fransız 

renkli Hkerl bugtın hareket 

etmiştir. Adlı Ababa Fraoaız ile• 

faretbaoeıl muhafaza11na me· 

mor askerler de bugDnl r rde 

gideceklerdir. 

Vehip paşa diyor ki: 

Habeş Kabileleri Italyan· . 
lara Tesr m Olmıyor! 

Habeşistan'ın Zaptı, Britanya için 
Bovük Bir 'Tehlikedir. 

"' -
Kahire 21 (Radyo) - Raa Naalbo'noo ma,avlrl Vehlp paea, 

imparatora mdllkl olmak Ozere Mııır'ı terk ve Fillatln'e hare· 

bt eımlıtlr. Vehlp paıa Mısır'dın ayrılmazdan önce Royter 
ıjaneıoa beyanatta bolunmuD, birçok Habeş kabllelerinln elan 

İtalyanlıra ıeılfm olmadıklarını, fstllı:IAIJerl için ıonoaa kadar 
çupıomağa karar vermte bulunduklarını beyan etmfe ve: 

- Babeelıtao'ın zaptı ve ltalya'ya ilhakı, Brhanya lmpara· 
torluğu için muazzam bir ıehllkedlr. ÇilnkQ ltalyan'!ar, Habe· 

ıletandan bir buçuk milyonluk bir ordu temin edebllirler. iyi 
bir şekilde talim görecek olan bir buçuk milyonluk ceıar 8abeı 

ordasa ile Sodan ve Mıeır'ı, İtalyanlar fazla mtıoklllta marus 
kalmakeı11n ı:aptedebUlrJer. Demiştir. 

• •• 
lngiJizFaşisderi Sulh Ta· 
rafta rlarile Mücadelede .. 
Bu Meyanda Yahudilere Karşı Bnynk 

Bir Doşmanlık Gösteriyorlar. 
Londra 21 (Radyo) - İoglllz faoletlerl, snlh ve Yahodl ta· 

raftarlarını ılddetle muhalefet etmektededltler. Fııiıtlu, gamalı 

baç kollanmakta Te herhangi bir hareketin kendileri tarafından 
yapıldığını anlıtıbllmek için imza yerine de gamalı baç işareti 

yapmaktadırlar. 

Faelıtler bir yahodlye ah yftzme havuzuna petrol dökmftıler, 

"° ıulh taraftarlarının toplandığı bir binayı baımıılardır. Bora· 
dın birçok kitap aşmlmıt. mobilyalar harap olmoıtor. Çalınan 

kitap "° veıtkaların ço~o, snlh severler cemiyetinin açtığı harp 
eleyhtarhğı eer.lılnln malzemelerini teıkll etmekte idi. Do ıergl 

Maaçlıterde korulmuı, elmdl de Amıter'de açılacaktır. 
~~~~~~--...... ~~~~~~--

Avusturya 
Milis kuvvet· 
leri yardım~ı 
vazifesini görecek .• 

Viyana, 21 (Radyo) - Milis 
ko nellerinln Avuıturya ordq. 

sanı ve zabıtaya yardımcı bir 
bir kunet olarak bolondorol· 

maaı hakkındaki kanon kabul 
edllml~tlr. 

Arjantin tayvareleri 
ltalya'da yapılacak .• 

Roma, 21 (Radyo) - Boy· 
noı Ayreıı'tea bildiriliyor : Ar· 

jantla hOktlmetlnln ıayyarele· 

rint lemin için yapılan miını· 
kaıada iştirak eden Italyan, 

Alman, Iaglllz, Amerikan ve 
Lehletan f•brlkalarından ltal· 

yan fabrikaları kaHnmıılardır. 

8q sebeple 50 milyon pezo· 

lok bir elparlt Italyan fabrika· 
lırına verllmlotlr. 

ltalya • Macaristan 
Peıte, 21 (Radıo) - ltalya, 

Macar ticaret komitesi Maca· 

rlatan Ticaret lbakınıoın riya· 

selinde toplanmıo ve iki mem· 

leket ticari mGnaıebealerloln 

inkişafı ftzertne tetktklua bu· 

laamatıaı. 

Habeş 
Niyabet hüktlmeti 
için yardım isteniliyor 

Londra, 21 (A.A) - Taymls 

gazetesi, Londrı'dıkf Hıbeı 

Elçlıl doktor Marıln'ln bir mek· 

tabunu neşreımlıtlr. Elçi bo 

mektnbondı henOz ltalyan it· 

gali ahına geçmemlı olan Garbi 

Habeşlet1D'dı kurulan Niyabet 

hakdmetlne yardım edilmesini 

istemektedir . 

Japonya'da yedi 
anarşist tevkif edildi. 

Tokyo, 21 (Radyo) - Batı 

japonya'da Jaoug11 vllAyetinde 

yedi ınarelst teıvklf edllmlıtlr. 

Bunlınn 6zerlnde gizil bazı 

plAnlar da çıkmııtır. Yeniden 

tevklfat yapılacağı anlaşılmak· 

tadır. 

Bir anket 
Londrı 21 (Radyo) - Mor· 

niog Post gazetesi karileri ara· 

ıında bir anket yapmıf "° kı· 
rllerln yazde doksanı "U luılar 

eeayeteılnln Almanya blrleelk 

Amerika ve J.ponya'nın da 

girmesi earılle ıılAbı taraftar· 
b&ı,, gtetermlfdı. 

J 



Alaraş'ıa pis dere 

~ 'tır•ı, (Boıoef muhabirimiz 
lldlrlyor) - iç ve etrafı yem 

~'tll bahçelerle 1611la bulunan 
~brı1111n Mıraş't• bftyük bir 
ledıye çılıım111 verdır. Ha 

'•• 
1 

1 gClzel, •uyu bol ve IAtlf 
0 111 

tehir Eu~~ll'nln eavaeında 
P•~ b 
~ •rap dOemftşlfl. lihılerce 
f ô1 Y•kılmıe ve dOşmao tara 
lbd 

IQ •talın 11yııız lop mu 
lllllerı 
... en ~nı~l blnılınnı yık ... ,,., B 
b · eledlye, bu uıkez ve 
''•bl . lal Jt:t ıçrrlslnden yeni ve 

g Odern bir ıehf r yarılm•k lçlo ,,,,. 
b '@Onda&IQ çalışmış ve 

ll11d 1 lllovaf fak ta olmuştur. 
._

1
8tledtye çılıem•larıne; iz 

hıı:'lı doktor Salı:ıııl T11ket'fn 
'o 6oıetçe fll bay alanmaeından 
.. ~'•. '•stlıyoruz. BOyOk enerji 
ı. bı olan doktor Maraş'a ayık ...... ~ 
~. ~1 Hmao kareıaıoda ha· 
~~·•, plı ve barıp bir tehir 
''ttu. Fakat, onan yakeek 
~. Ye Hml, ha harablyet 

'"" d ' 11 ı zerre kadmr ııraıl 
)ıL ' lleYmldlye ıapmadı, billkla 

lltlıp L bit Jıa.ılmış bir tehrl, güzel 
e~raQrd parçaııoı ihya etmek 

l nyındı. 

'• tardna doktoran bu temlı 
"" ltkdJre eıyın arıoıondın 
e.,'•dır ki, kıhHmın Marıeın 

ti 
detı çebreılnde medeni bir 

"" ime g~rGlda. FUbıklka, 
llttı leoeler lçlode •tlcuda ge· 

eıa le lıe. ar, 920 de kahraman · 
" eo ı At,1 ep ı •e Gııaa ôrne· 

lltdı 'tere" bu ıehrl gtlzellee· 
bt,1 · Bu çahom•l1rı tıkdlrde 
l eı11a 1 "''•I. em z için y•pılınl1rdıa 
)•ta~ ' 111

• 11ymık kAf ldlr. Sı· 
~ 1•rırnııın her birisi bıoh 
~,._' bir kıymet, bayok bir 

ettir () . ''la. birkaç ıene ent-llılae 
ille : detıam eden mGhlm derd, 
"-~..:re •oları idi. Bu ıalar 
1-~~l ıktağı için birçok hH· 

•tı ıebep olar Ye ba ıo 

suları kaputılıyor .. 

retie umumi eıbbat daimi ofa 
rak ıebllkede bulunordo. Bu 
köHllOğft bi&Selmekl~ geclkml· 
yen bell'dlye derhııl faaliyete 
geçmiş ve ilk iş olan bu pis 

Muraş beledi)e reisi dol..ıor 
Hasaıı Sükuti Tükel 

dere ıalarınıo Oıerlerlnl kıpıt· 

mıotır. Muvaffakıyetin bayak
lGğG, elmdl yol ve bahçe hı · 

Une gelmiş bulunan bu derele 
rln eekl nzlyetlnl bilmekle 
kabildir. Bu ıureıle oehrln 
umumi kanıllıaayonn da temin 
edllmlotlr. 

!lektlrlk teal11tı 220 Yola 
kudretinde olup 35400 lirayı 
çıkmı,ıır. Belediyece oehlr leD· 
vlr edildiği gibi h•lk tı e•le· 
rlne IAmbı ılmıoludrr. Elektlrlk 
ıoayal dorum iiıerlnde de iyi 
te&f rler b4eıl ttmı, ve bir za. 
mınlar akıımdan nlerlne kı 
pınHln ıokeğa çıkmıe ve te 
birde gece hayata uyınmıttar. 
TeılHt yeni olm111na rağU\en 
elektlrlk'ln kilovatı yirmi ku 
roeı verilmektedir. 

Gazel bir çocuk bahçesi ve 
bunun öntlnde bir ıile parlu 
vGcode getlrllmlttlr. Çocukla· 
rını bahçenin oyuncak kıamına 
getirenler kendileri de parktı 

ho11 nkıt ~eçlrmektedlrler. 

~RUPA'LI KADLN 
VE MAHRACA 

Kozmopolit asri Roman 
'22 -

J. L. Morıendea 
' lie oluna olıan. Benaı kendilerine doğra geliyordu! 

~~e IGaeldir. Ancak 35 Yanlarından geçerken general: 
t_ g4lrQellyor! Dedi. - Slr Gotıl Afıernon! Dedi. 

pı, ... 
...._ • Kaptan da prenıl 11kerce 

d l'ltylr. 32 yıoındıdır. ıellmlıdı. 
ltjfefı olarak 19 yatında e•· Erbert, hıflfce yerinden 

t. "~· Fakat, tıte.. Şeytan· kalktı. 
'>t •• ' •edildi, oeytın da ge· 1ekender Mehmed Selim h• · 
b f lf bir tebeaeGm ile kendlılnl 11er lı: 

l>r e llerlden gelmekte ıelAmhyaoları teı:ıekkar eni, 
ltılı "Gel gclıterdl. Ondrev biç dikkat etmeden 
"''~tktt! K.rtıdan prenı geçti; gitti. 
tok e idi. Ptrenıln ıarığın· 11~ oArınılan Jıkeleye geç 

kı1metll elma ve mi· t1.klt Hrilmıtta. Vapur tekrar 

ltr. perwklana.. 71· geceyanıı yola çakacakb. Ba· 

&.:. - ltla QM~1 

Denizli ve Nazilli takımları bir arada. 
Nazlllf, (özel) - 17 Mayıe p11ar gftotl Denizli ıahaeındı De· 

ulzlf ve Nazilli'nin beı:ı eyhil takımlara k1rşalıı:ıhlar. Hıkem mft· 
lıizlm Şevket'd. Nazllli'Jerln ilk akını Horla neticelendi. Biraz 
aonra Denlzll'Jller cıalındılar ve oyunu, N11ıllll nıııf 11h11ıaa 

gC"çlrdller. Bo 1radı Denizli'nin en iyi mobaclmi Hami, oyunun 
Y"ıAoe ııayımu çıkardı. Nazilll'likr de mukabil hftcumı gp,çtller. 
Fakat dewe O . 1 bini. İkinci devrede Nazlllt, biç olmazsa bera· 
bertiği temin itin çok çalıştı. Fa.ht Denizli mOdıfaHı gft7.eldl. 
Ayni zamında Nazllll mobıcimlnl eınuııdı. Oyun O · l Dt"nlz. 

ll'nlo galibiyeti ile bini. l),.nfzll'dt>D Hıml, FOruzao, Salih, Na 
zllll'deo kslecl, Nuri, Ali, Oamao ~üzel oynadılar. Denlzll ~por 
cnları ve halkı, ml8af irini tam bir hrdre 11r.velııll~ kar~ılıılılar 

Çocuk babçf'&lnto koreıeındıt 

her ıOrlQ koofQrQ h11tz bir 
Ott>lle aeri bir ~azlno ln11a edil 
oıekt,.dfr. Buna mu11aaıl arH 
elnf'ma blnuı yapacak mılte 

~ebblse parasız verll,.crkılr . 

Asri bir paz11r yC"rl knrnl 
mu~tnr. P.zat yerinin zemini 
parke döşeli ve dfrekleorl b,.ton 
olduğa lçtn yı~mur ve çamur. 
dan masundur. 

:u bin nOfueltl Marae'ıo fü . 
tlyacına yeter bOyftklOkte bir 
C"k Wf'k fabrlkoeı yıpılmış ve 
hu suretle halkın b,.m ucuz 

ve hem temiz ekmek ylmı>el 

temin olunmoştur. 
!~5 bin metre murabbalık 

Hbada aarl bir mezarhk yıpıl· 
mıoıır. ôııı def nine başlanan 
meıarhğın ortasına Mıraoın 

uyandırnı•k kaetlle örnek evl~r 
yapılmışhr. 

Brledlytnln g,.ç,.o yıl 61 bin 
ltrı olan hüdç,.ıl bu yıl 21 tı!n 

lira fıızlaell~ 85 bin liraya ulaş 
uııoıır. Bu kaılar mubdot btr 
bödt;" tle şu l~lrrio haearılmaeı 
hrrtarlft hıkdirln fevklnıie ıllr. 

Ayol zamallda kıymetli hlr mu 
hırrlr olan ( Siyah örıü eoserl 
pek mu uf ıur) Dokwr Sakuıt 
Tükı:l'f ,u rnuva( fakıy•·tlt"rln 

d"n öıfh ft ttbrlk ,.ylem,.ğl ilk 
borç eayaram. 

Ali Enver 1'oksny 

A,-dın'da müsam<·re 
Ayd.n, (özel) - Gaı.·lblaar 

Uk okulu ögrenlcllerJ endkl 
gGn bılkevi 11loaanda bir mG 
Hmere nrdller. MilHmere her 
bakımdan bu yıl nrllen mQ 
eamerelertn en lylıl oldu. 

Piyeı temsil edildi, numı· 
ralar g3ıterlldl Ye birçok olo. 
ıal danalar yapıldı, kacakler 
çok muvaffak oldu. 

~~~....--------~~~ Oiin Aydın iki bayramı hOkumet ılıoınde ıoplaodılar. 

, bir aradı kutloladı: Atıtftrk Baıtı ilbay ve komuıın ol · 
günil ve h1reket bayramı. mak Ozere şarbay, parti ve 

19 Mayıs Aydro'ıo AtıUlrk Halkevl başk.oları, bftıüo ce· 
ğOoDdftr. BugOn ilimizin her mlyet ve milr.HeaC"ler erklnı, 

bucağıodı yilkaek heyecan ve zabhl• r, memurlar •e köylıl, 

tezahüratla kutlulıoır. Bu yıl şehirli tok kalıbılık bir halk 
iki bayramın bir araya gelmeal kitlesi de ılınd• yer almıılardır. 

gQnftn daha pırlak ~eçmealol Borada t3rene lıılkltl mır· 
temin etti. şile baelandı. Hılkevf namını 

Daha sabahtan bQttln Aydın mualllm Buhi~I ve talebe adı· 

Tl1rk, parti bayrıklarlle gelin na da orta mekıepteo bir kıı 
J!lbl aOıılenmletlr. t1ôylevler ven.'ller. 

Yukarıda Aydın'da hükumet önünde:ıezahılraı, ortada ve 
aşagıda talebe beden talimlerinde .. 

Öğleden ıonra San'ıı, Orta Sonra hftkdmet içindeki Ata· 
mektep tılebeelle ilk mektepler tGrk bftıtGne ıldlldl, 20 den 
ıporr.o ve lıcllerl, ıpor ve H· f11lı çelenk konuldu, burada da 
cılH koUlbü önlerinde ıtlel veJ mualllm Nnsıd bir '3JIH 
Balknl mGzlbları oldu•u halde Yerdi. 

kahraman oebltlerf için bir BD.t 
dlkllmiotfr. Ayraca bieye •e 
bayık caddeye 11fer Abideleri 
konolmuetor. 22 bliı ltra ile 
büyfik ve mantınm bir bele 
diye kurağı yıpılmıotır. Bele· 
diye bto111 3a0nde bir çeşme 

inoı edildiği gibi bando teokll 
olanmoo, yHgıo ıeoldlAh tık 

vly · edilmiş n temizlik lşlul 

ne 1razozl1r lla uı olunmuştur. 

Muğla'da ihtifal ve Bayram 
Alay borıdın ıehltler abide· 

ılne geldi, borada dı halk 
klnQ~Clnden ınylnler nrll~rek 

Abideye çelenkler konuldu, bun· 

Ff'nni mezbeba yanında atni 
bir et ve ıebze hali lntHına 

hHlraadı batlıaıcaktır. Eıkl 

mezarhkıı hayak bir yüzme 
ıölil vııc11da getirilmek için 
proje yıphrılmıvtır. Sa, fenni 
vaııtıl1rla membıdın getlrlle 
cek ve klrlenlace gene bornlH 
vaealHlle meıruıta nrllecektlr. 
Dona k1roı olan geoit ıahı 

eporcalara tıhılı olanmaştor. 
Btıtftn caddeler parke d3oen· 

mlo ve ge~e parke binlerce 
metre murabbaa kaldırım ya 
p.lmıetar. Modern yapı heveılol 

Muğla'da son ihıifalden bir görürıı"iş. 

Mağlı, (Ôsel) - Şehrimizde hareket gGnQ ve tayyare oebllerl 
ihtifali çok parlak olmao, binlerce halk, geneler, mektepliler ve 
mGfrezeler te11bGrata lıtlrak etml~lerdir. MerıBlm CGmharlyet 
meydanında olmuttor. 

dıo eoara da ıpor al.uını gl· 
dildi. 

Eneli ıpor oyanları yıpıldı. 
Saat 16 da orıa okul ve 11n'ıt 
okulu t11lebeıl, 3ğretmr.a Ne· 
ılm'Jo ld1realnde bir 111t ıll· 

ren jlmn11tlk ıenllğl yaptalar. 
Çocuklarımıı hıklbten çok 
mo•affık oldular ve maıemadl 
alk~t toplıdelar. Daba ıonra at· 
letlım mGeabakaları yapıldı. Ak· 
t•m bfttüa Aydın ıoıklındaraldı, 
mtıydınl1rdı met'ıle yıkılarak 

hıl~ e~lencelerl •e fener alay· 
ları yıpıldı. Bılknl ealonunda 
bir mleamere verilerek; Şef lk, 
Niyazi ve Ba1eyln Baykara ta· 
rafından muzlk konıerl nrildl .. ............................. ._ 

bir yola geçti; bir a6rQ dilenci boraya •ncık ylı ıd.ım uıakta 
dır! Dedi. 

ve g3ılerlt kolu ikizler plyeılnl 
temeli etti. 

etrafını 11rdılar; genç kıdln 

hanlara birkaç para nrerek 
bazı antika oeyle11ı almak Oıtıre 

bir mağı11yı girdi, fakat hiç· 
blreey eatın almadın çıktı. Ve 
vapura dönda. 

Bundan dört gGn ıonra Aden'de 
idiler. Fakat Oadrn bo def• 
lıkeleye çıkmık ceearetlnl ken· 
dlıdnde bulamadı. Halbuki yol· 
da aAradıklıra Arab oehrlne 
nlıbetle Aden mlkemmel bir 
tehir demekti! General, Oa· 
drev'ln kulağını: 

- Aden tehrlnf ılze ben 
göstereceğim, dedi. 

Hep birden Aden'e çıkmı~a 
karar nrdller; niyetleri ıke•m 
yemeğini lıkelede ylmek idi. 

General: 

- Tıse babk 7i7ellm! Be· 

Onclrev hayretle tehre bakı 
yordu: Rıhl•m mGkemmel ıo
relle elektrlklenmtt idi. Rıh 
ıım Gzerlnde a11ar1 dikkati 
celbedecek kadar bir faaliyet 
H hı71t nrdı. Gazetecilik he· 
veıl kabardı; blr·lkl reatm çek· 
mek latedl. Jete bir dete geçi· 
yordu. Arkuındaa da 14 15 
yıelınndı on kıdar çoeok ko· 
pyorda. Çocuklar yarı çıplak 
idiler! 

Ba, parça, parça olmuı, eald 
elbleeler içinde bulanan çocuk· 
lar hıklkıtn bahtiyar gôrl· 
nlyorlardı. Çok iyi geylnml., 
yabancılınn nya Alr yerlllerf n 
hıU, ba aıeı'ud fıkıt eefll kı 
yıfetll çocaklann naurı dlkka· 
tlal bile aelbetmeyonla. 

manZ1n elde etmek için ko· 
dığını hı•arlıdı. 

Erbert: 
- Adam ıende, dedi. Bun· 

Jarda ne fHblAdellk Hr 110.klP. 
yemeltml.e. gidelim! 

Bir kı11m yerliler de rehber· 
ilk tekUf etmelıe Ye doktor 
bunları ko•mıktı ldl. Fakat 
bonlaraa içinden gôılerfnden 
ıeki akın, aıan boylu blrlıl, 

rehberlik için dıbı f11la 11rar 
ediyordu. 

Sinirlenen doktor Eıber: 
- Of.. DedJ. Cehennem ol 

ıaradınl 

Genç darda, Ondrn'fn ko· 
caıının g3ılerlnla içine bıkarak 
•e lnanılmıı derecede monta· 
sam ye mlkemmel bir Iagl· 
ll•'ce ile: 

- Gidemem Slrl ÇlnkQ ba· 
r111 bealm 7eılmdlrl Dedi. 

Manisa'da 
HareketgOntl hlytlk 

tezahtlrat yapıldı. 
Mınl1a'dan yıaahyor: 

Mınln'dı hareket gllnG bil· 
yak tezıhlratla kutlulınm,ttar. 
Balk Hl, o glln mllteına bl r 
gan ya11mı1tır. Dalknl hıı· 

kını, O. Üt.ki, bir 16ylnle 
töreni ıçmıo ye 16ylnbade 19 
mayısın baya~ııpnı tebarb 
ettlrmlı n Atıtlrk'ln, lnlullbı 
Tark gencllilne yerdiğini ha· 
tırlatmıttır. 

Şehitlikte de teuhClrıt yapıl· 
mıo Y• genelik namına muıl· 

llm Hikmet Boskart bir 167· 
IH Termlfllı. Akfl•• Balk· 
eYlade lalı ka•ır 
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Son Dakülka: Mareşal Badoğliol, ________ ~ 

Iugiltere, Adis-Ababa'da- ıraıra'da genelik ve askerlik 

ki Kıtaatını Geri Çek- icabında Kavga, Haheşis-
mek Istemiyecek. tandaoAvrupayage«;ecek 

ltalya, Fransız Ve lngiliz Kuvvetle

rinin Geri Çekilmesi için Şifahi 
Müracaatta Bulunmuştur. 

Londrm, 21 (A .A) - Royter 
ıjınııom haber ıldığına göre 
Parlı ve Londradakl ltalyan 
aef lrlerl, Adla Ababa'dakl ecnet.l 
tebaasına himaye eden Fransız 

ve lnglllz kuvvetlrrlnlo geri 
c;ekllmeelnl iltlmB!I etmişlerdir. 

ltalya'01n bo huıoetı resmi ve 
kat'i mftrıc&11tt1 bolunmamau 
nın aebebl zıten vahim olan 
beynelmilel vaziyeti bihhfttftn 
uhlmleştlrmem~k bmıueudor. ----------lJükreş Maçı ---........ ··----Bulgar'Jar Yunanlı· 

ları yendiler .. 
Bftkreış, 21 (Rıdyo) - Bol 

ıar aporculınlle Yanın ıporco· 

lara ıraaandıld mıç, Bolgar'Ja 
rın gallblyetlle ııetlcelenmlştlr. 

ÔnOmfizdekl pazar gGnft Bol· 
gar'larlı Romen'Jer çarpıtacak· 
lerdır. 

Ermeni'ler 
Mezhep ihtilafına 

düştüler .. 
Ietenbol, 21 (Telefon) 

Galıta'dakl Ermeni klltıeslade 

bogGn bir toplantı yıpılm,tllr. 

Ermenl'ler arafllndıkl mezhep 
lhtlJAfı ytlzftnden kfllıede nft· 
mıylışler yıpılmıf, pıpatler grev 
Uta etmlılerdlr. N6mıylş, geç 
nkfte kıdar sftrmftıtftr. 

M. Heryo 
Dışbakanlığını 

kabul etmiyor .• 

Londrs, 21 (Radyo) - Adla 
Ababa'dakl ecnebileri himaye 
içi O tehtrde boJooan fogfllz Vf! 

Franeız aııkeri kuvveılerlolo 

geri çek.Hm esi için ltalya 'nın 
Franııa ve Ioglltere nezdlndekl 
sefirlnlntn yaptıkları teşebbüa 
ı .. , etfabi mublyette olmuştur. 

ltalya'oıu, bu teeebbüeQ, resmi 
tekilde yapmamHımn sebebi, 
vahim olan vaziyeti bOebtUtlo 
nhlmleetlrmemek içindir. 

luglltere hfikiimetlnln, bu 
kcnetlerln elmdlllk çekilme· 

sine ltııom g~rmedlğf nde ısrar 

edeceği ıahmlo edtllyor. ltıl · 

yao'lar, Habetlstan'da ae&ylış ve 
lotlzımıo; ltılyan aeiltri kn'f· 

vetlerl tarafında temin edilmesi 
lcıp edeceği mQtal&aıaodıdırl11t. 

Londra alyaııi mahfellerlnde 
ltılyan'laran gayri resmi eekllde 

ve tlfahen yaptıkları bu mfira· 
caet, ıdi bir teklif mahiyetinde 

karıılanmakta, resmi hiçbir luy· 
metl olmıdığa ileri ıGrtUmek · 

tedlr. 

İtalyao'lar, bunun için şlm· 
-llye kadar muhtelif tarihlerde 

Qç defa teklifte holonmoıılır· 

dır. Birinci teklif Maretal Da· 

doglfo loglltere'nln Adlı·Ababa 
aef irine, lklnclılnl de ~ondra· 

nan ltalya dııı bakanhğına yap· 
mııtır. Üçflnca teklif de Roma· 
dıkl Ioglllz aef irine yapılmıştır 

Höhumet, ho kuvvetlerin 
bir mftddet daha Adlı·Abıbada 

kalmaaını latlyecektlr. Dııı ha· 
kın M. Eden, bu mesele hık· 

kandı AYam kamaraeında bugGn 
Perls, 2 L ( Radyo ) - M. beyanına bulanacaktır. 

Leoo Blum, bogftn öğleden ,------------
ıonre M. Dalıdlyer ile uzun 
mftddet konutmoıtur. M. Dalı. 
dlyer, konoışmadın ıonra geze· 
tecllere dlyevde bulunmaktan 
çeklnmlıtlr. 

· M. Blum, M. Heryo ile de 
kanaımnt ve fıkat kendlslue 
dıı bıkanhfını kabul ettireme· 
mlıtlr. 

Bazı rivayetlere gare dışba · 

kanlığı için Pol Bookor'dan bııı· 
ka Şotam'ın ismi de geçmek· 
tedir. 

Varolsunlar 
KOşk, (özel) - Kımonu· 

muz parti batkanı ve hava 
kurnmo üyelerlle kOylerl do· 
lıtaral\: ftrftnlerlmlzden teber· 
tQ yazmaktadırlar. Şimdiye 

kadar kımuna bağh 25 kOyfto 
7 köytınden 344.4.8 kilo te
berru temin edllmlştlr. Diğer 

köyler de ııraslle dolıııla 

caktar. 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-70 -

Son suikasd 
Bu arılık, halktan birisi daha, 

yaralıları yardım için gelenler 
ılhl koşarak geldi ve havaya 
hlrıeyler fırlattı; evvelkinden 
çok milthiş ikinci bir lnf fllik 
yer n gôklerl ıltrettl. Bo defa, 
lmpıretoron bir heykeli ındıran 
boyunun devrildiği görOldD. 

lmpuıtor yerde, karlar üze. 
rinde, yftıa kınl1r içinde idi. 
Dlrıeklerlne 

... J 

glbl açılmıış olan gözleri hiçbir 
şey göremiyor; dudakları ara· 
sından da anlıoılmız sesler çı 

kıyordo. 

İnf llıik.tan eağ kortulmnt olan 
birkaç zabit ve polle, lmparıto 
ron kanlar içinde bulanın iri 
vQcoduno gftçlükle bir kırağı 
yerleştlrehlldller. Alekaandr mft 
temıdlyen ken kaybediyordu. 

• • • 
- İmdad!. imparator h11ret· 

lerl aralandı! 

Bunu Bir Italyan Gazetesi Yazıyor. 
Zecri Tedbircilere Tariz Ediyor 

M. Mussalini faşist genclcre si/61ı dap,ıtırk~n •. 

Romı, 21 (Radyo)-Jurnale ve bava ıııkerUğlne ne suretle 
Dltılya Façlet dlrektuvaranıo hazırlanarak ellab •lhnı davet 
verdiği ıon karardan bahse· edllecrğln tedklk olunıcaktar. 
derek: Romı, 21 (Radyo) - ltıl· 

Bu karar mllletlo dilek ve yın kabinesi cam• gilntı (Bu· 
arzularının aynıdır. Ve karar gnn) Vlnlmale aarayınd• içti· 
mucibince Mtllslerln dnetl eaa· mae davet edllmlştlr. 
sen imparatorluğun emniyeti 
namına IAzımdı . 

ltalya, f mparatorloğo lef'Hds 
ettikten sonra, yeni imparator· 
loAon müdafaa ve muhafaza· 
11nı da dftşftnmek mecburiye· 
tlndedlr. 

İcap ederse mdcıdeleyl Ha· 
bee aah111ından Avrupa fllh11ına 
da nakil IAzımdır. Çftnkft, müf· 
rlt zecri tedbirler taraftarları· 

nın faaliyeti nihayet bolma· 
mıııtır. Bunların yeni propıgan· 

daları, İtalya aleyhine bir nevi 
harp tatbik edildiğini gôater· 
mektedlr. İtalya, bunları gôr· 
mekte ve bilmektedir. Fakat 
bu hoauıta icap eden her Ulrla 
mftdafaa tertibatını da almış 

bulunmaltadır. 

İnglltere'nln harp kuvvetle· 
rint arhrmaıına bftUln Façlıt· 

lerl allAh altına almakla ceHp 
'ereceğiz. Bir defa daha bllfnme 
lldlr ki bfttftu ltalyı, zaferinin 
neticelerini elde tutmak için 
herııeye hHırdır. icabında el· 
lı\ha da 11rılıcaktır. Demek· 
tedlr. 

Roma, 21 (Radyo) - Genç· 
llğl aekerllğe hazırlayan yarı 

aıkeri teıkllat mildGranı tara· 
fındau bir konferans aktkdlle· 
cek gençlerin deniz ve kera, 

mık için hazırlanmıo olduğu 

halde, mabeyn odasının camlı 

kapısı arkasında ve ıyakıa im· 
paratoru beklemekte olan Kı· 
terin hemen koıto, bu yabancı 
klmaeler tarafındın getirilmekte 
olan imparatora, sevgili Alek· 
aandr'ıuı gnrdtı. 

Salonlatdan birinde acele ha· 
zırlanmıı bir karyolaya lmpa
ratorn yatırdılar. 

Alnındın kan aızıyordo. El 
lerl yara içinde idi. Bacakları 

kırılmıştı! 

imparator benOz teneff fla al· 
maktadır. Faakat kendllfnl bil· 
miyor, hiçbir şey eöylemlyordo. 

Kıtya, mecrohun karyolası 
oın önftnde dlı. çökmü11, ölOm 
hallode bulunan mecruhun na 
hızlarını tutmakta, f-tkat yfl· 
ztınde hiçbir hareket gösterme· 

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

Bir sosyalist meh'usu 
silah atmış 

Mıdrld. 21 (Radyo) - Sos 
yallıt meb'uı Ovardo Alooco, 
birçok el tabanca attığı için 

zabıta tarafındın tevkif olun· 
muştur. 

Lugo'da umumi grev aol 
olarık ll&n edllmlttlr. 

Real'de birçok badleeler ol· 
moetar. 

Mıdrld, 24 (Radyo) - Ma· 
laga'da cereyın eden hldlae· 
lerde polis ıllAh latimıl etmek 
mecburiyetinde kılmıştır. Bu 
eenada bir klıi yaralanmııtır. 

V ılana'dakl amele, yevmiyeleri 
fazlalaııtırılmadığındın grev ll&n 
etmltlerdlr. 

Hindenburg balonu 
ikinci s~terine çıklı .. 

Nevyörk 21 (Radyo) - İkin · 
el ıeferlnl movaf fıkıyetle ha· 
ıarın Blndenborg balonu Al· 
manyaya hareket etmlıştlr. 

Do balonda buloaan mGııa· 
bit M. Ovll: 

- Hlndeoborg balonu re· 
sathanelerle daimi temas halin · 
de bolonorea, ıeyabat mftdde· 
tini daha kıHhablllr. Demlıtlr. 

lerl çekllmle, yftzQnCl mGthtı 

bir sarılık kzplamııtı. 
Katya derin bir 18tırap için· 

deydi.. Kıbıhıtı bndielode ho· 
luyordo. 

- Neden taç giyme meraıl · 

mini bogftne talik ettim, neden?. 
Diyordu. 

Kıtya birden ığlımağı baış

ladı. Batını, ölmtıkte olan mec· 
robun göğsftne dayadı, kalbinin 
darahıuını hissetmek istedi. Ve 
hasta bir çocukla konoeor gibi: 

- Aleksıındr, benim kOçQ. 
~Om, ben geldim; y;nında hen 
varım ben.. Katyı.. . Beni loltl · 
yor muson?. Bak. Yanındayım .. 
Seni biran için terketmlyorom. 
Bflfrsln ya .. Senin Katya'o, ee· 
nln küc;ilk kızcığızın.. Senin 
Mui Şeyıan'ın .• 

Diyordu. 

Roma'yaDöoilyor Bir çocuk boğuldll 
Menemen kaalfltDlt\ Gaaetll 

köyllnde H«ıseyln oğlu All'P1' 
dört yaolarında oğlu EkrelPı ı' 
koyusuna dtışerek boğolıoof 
tor. Çocuğun ölftmGne ebefe1 
olnlo) ihmali sebep olup 01111

1 

dığı tahkik: edilmektedir. 
Esrar bulundurmak: 

--······- . - Baştarajı 1 ci sahifede -
kik edeceklerdir. Mareııl Da· 
dogllo A vropa'da bOyflk mera· 
elmle karıılınacaktır. 
Romı 21 (Radyo) - Roy· 

ter ıjaosından: Mareşal Badog· 
Uo, zecri tedbirlerin ıebep ve · 
reblleceğl bir Avrupa herbı 

tehllkeıl ortadan kalkıncaya 

kader f talya'da kalacaltır, İtıl· 
ya hııveklll M. Moseollnl, lca· 
hında lstlıarelerde bulunmak 
için Mareııhn yanında kalma· 
sıuı istemektedir. 

Roma, 21 ( Radyo ) - Ma· 
reoal Badoglto, mezuniyetini ıh· 

cah hlr eehlrde gec;lrecelulr. 
· Badogllo; ayol zamanda hal 
ya'oan genel savat• girdiği ~d 

nOo yıldönOmünde de boluna 
caktır. Bad~gllo için istikbal 
töreni hazırlanmaktadır, rf'fa 
kmtlode bazı zıbtıan da vardır! 

Adle Ababa, 21 ( A.A ) -
Mareeal Bado~llo, bogilo tıy· 

yare ile İtalya'ya dönmektedir. 
Mereıa\ G111çyaol keodi9lne ,e. 
N ilet edecektir. _, _____ _ 
Kudüs Muhabere· 
leri De Kesildi. ...... 
- Baştarafı 1 ci sahifede -

tevkif edtlmlotlr. 
lskenderlye, 21 (Radyo) -

Kodfle'ten vaziyet hakkında 

gelen hıberlet iyi değildir· 

Arab komitesi diln fevkıl&de 

komisere yahodl mohıclretloe 

karııı Arıb mukavemetinin de· 
vam edeceğini blldlrmlttlr. 

lngUtere fevkalAde komiseri 
Arab komitesine muvafık ve 

mftlAylm bh cevıb vermemletlr. 
Bfgot muhribi Yafa llmeoına 

glrmlıtlr. 

isyan hareketi şiddetlenmekte 
ve genfelemektedir. KodOs'te 
ticari hıyat tamamen dormoıı · 

tor. Birçok bombalar atılmııı 

ve tanklar çıkmıııhr. Şlmendi· 

fer bıttı bftyftk konetlerle 
muhafaza edilmektedir. 

Batan yollar aıkeri kanet· 
ler tarafından kesilmlıtlr, her 
tarafta dehtet bOkftm eOrmek· 
tedlr. Aıllerln benftz mukave· 
metten vazgeçmedlklerl ve geç· 
mly~ceklerl göriilmektedlr. 

Kudas, 21 (Radyo) - Akr, 
Ennlk ve sair ytırlerde sll4blar 
ve Gazze karakoloua bir bom· 
ha ahlmııtır. 

Kodfte 21 (A. A) - Kudtıa 

ile Yafa arasındaki telefon mo· 
hıbereıl keeilmlrıtlr. Bonon ne· 
tlceel olarak Kahire ile de mu· 
haberesl kesllmlıtlr. 

Yafa 21 (Radyo) - Liman 
ımeleal, gelen Hporların getir· 
dikleri euıyı tahliye etmemekte 

muclblnce, ruh teallml aırefllnda 
yaktıkları mumun ııığı, lhtlzar 
halinde bulanın Çer'ın yftzQod 
aydınlattı. Ve... imparatorun 
yfhıiiode garlb bir bal oldu, 
eankl, ölmek Qzeıe olan bu 
adım ôlmek latemlyardo! 

• • • 
K.aterlo'ln omuzuna birisi 

dokundu. Katerln bir eaıttaa· 

beri diz çôkmOt, gözlerini çarın 
yflzüne dlkmle, ığzından bir 
kelime çıkmHını bekliyordu. 

Baıpapaz, ağar bir aeale: 
- Prenıes, kıllunız.. Gôz· 

terini sizin kendi ellerinizle 
kapatmanız ltizımdır! Dedi. 

• • • 
Bundan birkaç ıy evvel, im 

paraıoriçenln tıbotooon gôzden 
kaybolduğu kıohk earayın;o kö 
ıesloden ikinci bir tabut, lmpa· 

ikinci AlektaDclr'ın da 

lklçtımelikte Sılepol oıklll' 
zında oturan Borsalı Oılll" 

:!:~ . ~:.~:::ğak~~:o ~::~ 
takibata baıılanmıetır. 

Sandalya ile yaralarnı~: 
Çokorc;eışme mevkllnde r.ııl 

yıka'b Abmed'ln kabvtfıııd 
ğll 

oturan Izmlr'll Bftseylo 0 t 
22 yışında Silleymın ile G 
rld'll Cafer ar111ıoda oyoo ol 
selesinden kugı çıkmıt, 1 C
sandalya ile vormak sort~ 
Stıleym •D• baoıodın yıralıdl1f1 

Hırsızlık : 
/ı lsımcık Stadyomo öo4~ 

Kıuaferya'lı Btııeylo oğlO 

llh'ln cehlndeu gilmGt bir 
çalınmıştır. 

Silah taşımak: 
İklçeıımeltkte Konyalı ~ 

mın, Hasan, .Niyazi ve Abı0 

de birer bıçak, Malatyalı 

ramdı bir tabınca ve Mo• 
da bir kunduracı bıçağı b• 
narak zabıtaca alanmııtır. 
Çirkin bir lıarekeı: 

Bayraklı'dı GOi eoklğ' 
oturan ateıçl Rlfıt•an 336 
ğomlo kızı Melek'e, lşelz 

mındau Ali oğlu Muzaffer: 
- Senin yolsuz hareketi 

gardilm, MOdftre söyllyt!ct 
Diyerek tehditte buluodO' 
dıo ve aarkıntahk ettiği 
tutulmuştur. 

Edebsizce hareket: 
Bıbrlbaba parkı lc;tod8 

mlr'll Mustafa oğlu Mobl 
Burhan kızı 10 yatıodı j 

Abdollıh kızı 13 yıtınd• 
vet ve ~aklr kızı 9 y• 
Necmlye'ye edeb yerini 
termek aoretlle edebalzce 
kette bulunduğundan zıb' 
tutulmuıı n tahkikatı b 
mııtır. 

Rusya'da kilise ça 
gene çalınacakı:O 

Roma, 21 (Rıdyo) -
koYa'dau atanan hıberlere 
Sovyet bflkumetl kilise 
rının eskisi gibi çalan 
mQ111de vermlıştlr. Bu f1J 

denin vlcdın aerbestlalolo 
surette tatbiki mokadd 
oldo~u söylenmektedir. .............. ~ 
ıerar ediyorlar. Yafa ile ~ 
arasındaki telefon bati•" 
silmiştir. Yalnız Kabir" 
Kudüs hıtlırı lellyor. 

Bazı resmi develrde 'f~1 
ve nakledtlmlştlr. 

tıbuto, GrandGklerln 
imparator dçilncil Alekıı• 

omozlaranda oldoğo bıld' 
den kayboldu. 

Tabnt, Ortodoa ı\ylol 
hince açık oldoğoodıo b 
cenazeyi görebllf yordo. 

- Şonu ı:or 

Kitaplarınıza , 
ve Ucuz Bir O 

Yaptırmaı. 
isterseniz 

Ali Rızıı 
MOcellithaoesifJe 

Uğrayınız. 

Yeni Kavatlar 
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Al11ncık'ıa Taıan Frbrlk11ı 

~•rıııında lımlr Bıbçelerl ıo · 
kı~a Gaerlndekl dairemize alt 
•t11 azerlnde mevcut ev bıraka 
•bar dlvar ve ağıçların bedlm 
•e nakli ve zeminin ttnfyeıl 
ı,ı.,,ı açık artırmaya konul· 
llloıtor. 

Muhammen bedeli lSO mu· 
••kkıt temioıh 11.25 liradır. 
l.teklilerln ıertnameyl görmek 
lçto ihale gtıntındeo evvel ve 

•rtırmaya girmek için 4 6 936 
Perıembe gGnft Hll 15 le Baı 
.. GdQrlClğllmClzdekl komfıyooa 
gel1nelerl. 22 26 1323 

tarihli mabıdele ve tefflz lıle · 

rlnln kıt'i t11flyeal ve intacı 
hakkındaki kaaoaoaun 4 Onca 
maddeılnln tefıirl . 

Belediyedeki llAo 
aııldı bUlueln. 

ıabt11ına 

1324 

• Çocuk hastalıkları 

mOtehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
~ .. .,... ____________ __ Hasıalnrını her gün 11,30 

dan ıaaı onüçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telt>jon 3990 

~nlnnltede Dôçent, 
(Manin l'rofeeôr) • Dr. A. Safittin 

Ağız ve Diş Hekimi 
lzmtr lobl11rlar bıımGdOr· 

Baaı.lara hergO..D 6Aleda 
eoura bakar. 

lltikW caddee No. 99 
Ankua apartmanı Z i.nei kat 

Telgraf· ı STAN BUL 
Telefon : 4Q250 

kulak, boğaz, burun 
hastalıkları . 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Blrtncl beyler ıobk No. 36 

.,, Telefou 2310, evi 3668 

lağaaden: 

936 Senesi Uıtan, mGıldrat, 

barut rub11tuamelerl 25 ma· 
y11 936 pızarteıl gantındeu hl· 
haren değlıtlrllmeye baılını · 
cığı llAo olunur. 20·22(1291) 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
Bııdurak Baycık Salepçi 

oJlu hanı kar1J1&1nda 

111111 l l l l il il il l l l lllll l l lll l l l l l l l l l l il il il l l l il l l il l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l il il l l l l l l l l lll il l il il ll\IJ 1 Türk Hava Kurumu ~ 

1 Büyük Piyangosu ~ 
~ =-s 2ı el terllp blletlerl 111tlayor 
~ = ~ 2oci keşide 11 Haziran 936 dadır. EE 
~ 86ylk lkrmmlye 25,000 lira Ye makAfat 20,000 lltadır. = 
~ 41rıca 15.000, 12.000 ve 10,000 llrahk bGyük ikramiye· :: 
~ ler de vardır. Do tertibin bllttlerlnl tıklp etmek l~ln hl· §§ 
stl -~ bel keılde blletlol ılmdldeo alanız. = 
s -
~ Biletler hOkOmet önOodeki direktörlnk ~ 
- gişesinde ve biltlmum bayilerde satılır- ~ 
11111

01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı• 

lzmir Yün Mensııcatı 
T'ÜRK A. ŞIRK.ETININ 

Halkapınar Kumaş ~,ahrikası 
Tarafından menim dolayıılle yeni çıkardı~ı kumıılar: 

~ağ Dam 
Zaröf 

Ve Uceuz<dlYlır 
Satış yerleri 

81rlocı kordonda 186 nomırada ŞARK HALI T. A. Ş. 
6tt111ır Ktımıl~ddln cıddet!lnde FAORI KANDEMiR OCLU 

l\~'aşra Bakkal ve Esnaflarımn 

L~azarı Dikkatine 
.._,!•~ır ıekercller çereıııodı 20 oomaredakl lmalAthaueml iz 
tl1:ı1d Eıkı Blıpaaarı Soloban clvarındı 1 numarayı nıklettl · 
lb 

1 
eo 11yın maeıerllerimln elperlelerlnl yeni adrulme ver. 

e er1111 ıaygılarımlı bildiririm. 

Gü.:el lzmir bisküt'iı fabrikası sahibi lsta11bullu 

Ismuil Hakkı 

9 ~l Akhisar urbaylığmdan: 
e 816 hı •• , elektlrlk fıhrlbaı ihtiyacı için 65000 litre molodn, 

O l44 litre vak.om 1088 litre Dlzely•ğı, 822 iane 220 - 25 ve 
bı._ce'•ne 100 vatlık elekdrlt Jlmbaeı 2490 ıayılı kanon mocl· 
'tt, •e 25 ·5· 936 pazarteel gana ıaat ıs te lhıle edilmek 
1 e • , 
'te•ıu yrı •yra ve .kapah 11rf oeullle ekelhmeye çıkaralmııhr. 

tt Akbleor beledlyeelne müracııaat etmeleri ilin olunur. 

1196 18 22 

Eeaa No. Yeri No. ıı 

Deposltoeo 
Nn'I T.L. 

Eekl Yeni 
205 KOprü trarpny caddeal 602 taj 

983 
100 

207 kokaryalı " " .. so 
mağaza ıs 222 baeau hoca m. oımaolye ı. 26,6 

kara oımaooğlu hınanda. 
285 hae1n hoca m. yol bedeateal 41 ıaj 23 

41,43 .. 
55,4 

20 
36 
40 

286 .. .. .. .. 19 .. 
304.32ı .. .. .. .. .. 
305 

309 

331 
sss 

411 
597 

.. .. " .. eel· 
vlll hanında 

.. " oımanlye ı . kara 
oımıo oğlu hanında . 

55,17 

26,12 

burana bayrakla balbal ıokak U 
kar~ıyaka alay bey m. ben· 36 11 
gam ıokak. 

karatıı orbanlye ıokık 15 
toraman mah. bodol' ali ıokak 

19 
10 taj 12 

Oda 

.. 

.. 

6 

5 

36 
24 

603 bornava kart Omer ı. blue 3,4 
62ı bayrakla topraktepe ıokak 

39,41 dakkia 
45 ev 

9 
36 

6 
25 
5 633 ikinci a1lalye kmm ıokak. 47 .. 

642 dOrdancO ıultanlye eırefpaıa ı. 42 ıaj 48 3,8 hleee n 6 
644 ikinci ıuhanlye komleer mıh· " 21 2,8 .. .. 6 

mut ıokak. 

64 7 dolıphkuya m. dolıphkuyu c. ö4 
67 5 kadiri ye m. meeclt ıokak 

.. 62 
36 .. 30 

15,16 .. 
8,4 .. 

.. 6 

.. 6 
676 .. m. kireçli ıokak 3 3,4 .. 

64,256 
.. 6 

.. 12 677 orhaolye m. yokoıbıeı ı. 13 taj ı9 
5 706 ıleancık meeodlye aambak ı. 18 

708 h11•D boca m. oımanlye ı. 26,29 
ev 
oda 

25 
7 

kara oımanoğla hanında. 
712 keıtelll m. kahraman ıoklk 24 ı,;ı hl1te oda 8 
728 meaudlye birinci 'H ikinci 484,501 332,273 1,3 " n 20 

kordon. 
731 birinci klratae manıar ıade 43 7 taj 1 15 

yokoıu. 2, 1 hlııaeıl. 

773 gClzelyurt m. pn eokak • 25.25,1 dlkkAa H 10 
depo. 

774 
777 

779 

789 

bl11e 960,196 
gGzelyurt m. ı•n çıkması ı. 

" lklcetmeUk. blııe 16.2 

ikinci ıtUeymıolye yllabıtı ha 
110 ıga ve deetlban Ye bıfaa 

ıokak. hlııe 46080,37 lti40 
birinci kırataı teı•lklye eobk. 

29 
4.6.8 

n bl11e 14,2 10 
kahn n yaha· 14 

dlbane Ye fırın. 
55,57 n, bıbçe, ana 20 

5.5,ı taj 9 n, 
bleee 64,35 

16 

80' gClaelyart mah. gebeı aokak. 201 ada 6 panel n ula 6 

807 h1110 hoeı mab. oımınfy., eokık 
hleee 8,2 

taj 2' maA•aa 12 
bleee 24,ı4 

808 haıan hoca m. oımaolye ıokak 26,2 ııj dakkAn ıo 

kara oıman oğla hanında. bine 24,14 
809 c " " .. 26,35 No. oda blHe ~H,ı4 10 
8U .. .. .. .. 26,1 .. ma~HI .. 24,14 10 
819 gOztepe nımny caddeıl ti44,1 ev c 2,1 40 
821 gazelyuıt m. gebfıı ıokak 14 taj 16 ev "' 48,7 8 
837 " hacı ı6leymın ıobk 2~ oda .. 5,3 8 
839 gftuee mıh. gelincik .. 11,23 taj 4 n " 48,28 10 
840 " .. berber zade .. 5ı ev 7776,4203 10 
842 abmetığı m. allpaıa c. 16 taj 16 dClkktn " 3,1 8 
843 " ııdınaa altı taj 13 .. " 3, 1 2 
844 .. .. c .. 11 .. " 3, l 8 
846 blrlnlcl karatae poetacı ali 35 .. 39 ev .. 80,35 6 

848 
852 
853 

858 

867 
871 
881 

934 

rlzı ı. 

kara••• eeteret ıokak 10.10,l ev 14 
gaoee m. ikinci bıcı eClleymao ı. 2.4 ev, avlu hlMe 2, 1 10 

" " " " yabudlbınede bllt No. oda 4 
hluell lı,4 

Bornova eıkl havra yeni yıkık 26 n, bahçe bleee 6 
minare ıokak 160 40 
GGzelyurt Bacı ıtıleymıo ıokak 16 oda bl11e 24 8 
Birinci azialye debağ abmet eobk 51 ey ,, 8 ·3 
İkinci ıClleymanlye M. yGzbaıı 41 taj 4.1 n u 8 3 
haean aga ı. 

" " il •• " " ,. 
934 1 Gazelyurd M. azizler aokfk· yeni 65,67 ,69 taj 81,83,85 

dClkkto hlee 19~ 7S806 
26127360 

16 

18 

934 2 
938 

941 

959 

981 
1004 

ıo26 

1030 

1032 

1096 
c. 

" " " 
., 

" 
Gazelyurd M. Tark p1&ar• ıl 32 taj 40 

dClkto 
Birinci kerıtaı lcadlye E. 16 16 ev. 
ıokak 

596208 
808704 

blue 11·5 

18 
8 

16 

ikinci karataf tramvay 
caddeıl 

274: 304 " .. 
GGzelyurt M. Aılaler ıokak 23 11 .. " 
Blrlocl Karaıaı poıtıcı 25 tıj 29 .. 

Ali Rtzı S. 
Aynokla birinci Aılzler 14.16 tıj ıo.ı2 " 

Rana ı. 

30 

36·1ö 8 
1344· 4 

392 
32.6 6 

103.103.ı. dtlklı:tn 48·21 10 
103·.2 
BU& No. 

41 taj .. 
2 

10 

4 .. 45 " 
6 Kareıyakı Alıybey M. Ha· 

yal eokak 
16 Memduhlye M. Keçeciler ıokık 6 .. 
23 Aydın blear mıballeal taj 2 " 
24 ikinci SDleymınlye Mıh. Klmtl 148 " 

pıea S. 
26 Aydın terziler maballeıl .. ' it 

16 
25 

16 
16 

8 

10 
36 bClyOk tuhaf lyecller 
46 manlıa yar haıınlar m. 

kara mızrak mevkii 

43.43, 1 
153 

dlkktn 10 
ev •e dGkkln 18 

48 
4.9 

sı.3 

mahmudiye m. bıhk pazın 67 dakUn 16 

52·2 

,, eekl bıhk patarı 
ikinci ıultaulye m. lklçte· 
melik eırefpııa 
ikinci ıoltanlye neHket ı. 

eırefpııa 

68 
tıj 729 

tıj 4 

il 

" 

e• 

16 
3 

8 

53 
60·1 

63 

mebmodlye mahılleel 61 dakktn 4 
maniıı 11ray maballeel llee ı. bil& No. n 80 
Ahmet mıh. yemlı çırtlll 28·2' · mıAaaa 2S 

11~ır ı . 
91 ·1 Akdeniz m. bayık tahdl· 9ı 

yecller çarıııı 
93 Akdenls m. baycık tabafl · 8 l 

eycller çarı111 
97 Aydın merkea kartolaı 22 

el eokak gaal balvan 
taj 236 

15 

il 75 

ev ıs 

99 Ayd1D ramuın paea m. " 7ı dakktn ıo 

102·1 

103 

105 
106 
ıo1 

mimar ılnın ı. 

Akdenlı m. bayak tuba. 
flyecller çarem 
Akdenlı m bClyClk tuba. 

flyecller çarı111 

karııyaka turan ıokak 6 
Fevalpaea m. hacı mabmat eo. 
nat•r 11de mClftCl birinci 5 
çıkması ı. 

22.22. ı 

106·106 l " 
bahçeli ev 

ıs 

11 

6 

15 

30 
50 
ıs 

108 Fevalpaıa m. h11tıne ıokak 
114 karııyaka alaybey naldöken 

tramvay caddeel 

158 taj 17 4. ev 30 
55 ev •e dCllı:kln 30 

lı7 Aydın ramazan pa1& m. 
3 anca ıokak 

tıj 8 dClkkta 

12!l Maulıa dllelktr m. kaıaba c. bllt no. 
126 Mınlea alay hey mab. btlerev 2 

•8• •. 
128 Manl11 g6ktaelı m. iplik pa. 22 

Afi batı 

131 Maalea lbrablm ~lehi mahaUeıl 03 
131·1 .. .. " 53·1 
132 Mani• b61ecek cedit mab. 123 

nlloAlu c. 
138 M.alea b6lecek cedit mıh. 87 

lımlr caddeıl 

139 Maolea btlerev aga m. yağ· 14 
bıne ıokak. 

140 Manlea danlıment; balll m. 9 
karımıab ı. 

143 Manfaa bektaı kebir m. bacı U 
haeao ı. 

e• 
e• 

dlkkAn 
ev 

e• 

ev 

8 

12 
ı6 

50 

2f 
8 

20 

34 

20 

26 

20 

144 Mani• gaal paea m. ma· 
ammer ıokak. 

iki yaıabaneyl mGete· 1 O 
mil maıua 

147 K.opd111 alaca meeclt m. 

kamara ı. 

32 ban 10 

148 Koeadaeı alaca meeclt m. 
kamara ı. 

149 Kuıadaıı alaca meeclt eğri 

kCllab ı. 

30 

2 

kahve 6 

7 

152 .Kareıyaka ala1bey m. mlrat 23 ev 36 
ıokak 

159 eeyb maballeıl oeman zade 7 ·2, 7 ·4 depo 50 
ıokak 

160 Aydın orta mıbılleal taj 116·118 ev 15 
163 Aydın köprGICl mıh. çan. ,, 43 n 20 

kaya eokalı: 

170 reşıdlye nurl bey ikinci 20·16 tıj 9 n 40 
ıeref ı. 

J 77 Manlea Turgutlu, Taran 56 ada 5795 ·1 pareelde ba. 60 
m. ıubıeı ı. yak otel 

178 Baca yaghane eokak 42·44 ev 20 
185 Aydın hıean ef. m. bCl· 87 adı 9 panelde dGkktn 20 

kdmet bal•erı 

154 hacı mabmnt m. kıyma· 
kam ulhat bey ı . 

taj 27 dakkAn Ye depo 300 

189 Akdeola 111. Gaal balHra 28 30 mağaular •e 26 250 

S6 2 mimar kemalettln c. 

56·3 " " 
55·3 eamao iekeleel ikinci 

kordon 
55 · 2 birinci kork on 
202 mimar kemaleıtln 2 no. 

ıokekta 

taj 1 
ıaj 3 
tıj 55 

taj 64 
taj 19 

.. ,, ,. ,. taj ıs 

" R 11 H taj 1 7 

no. tlç kat han 
dClkktn 

" .. 

depo 

dGkk&a .. 

120 
50 
40 

75 
36 

36 
36 

Mnkll ıe numaraları yakarıda yazıh gayri menlollerla bir 
eenellk klralaraoın lbıleel 25·5 -936 paaırteıl g6nCl eaat ondı 
yapılmal llaere artırmaya konulmaıtor . 

l.e&eLll ol•nlar btuı.rıod. J•Slll pey •kcelerlal TQMmlM 1•· 
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Vapur Acentası - zse ır an z-ası = 
ROYAL NEERLANDAIS - ~ .ı_ -

KUMPANYASI = ' = 
ERIVICE MARITIM ROUMAIN - --• -

"ULYSSES,, vapuru 18 ma · : J Z M 1 R Ş U 8 E S J = 
yısta j?l'llp 23 mayısta ANVERS ;;; ikinci Kordon Borea Charıodald Kendi Binasında 
ROTTERDAM, AMSTERDAM = 
ve BAMBURG Umanları için = TE_L_E_F__.q_N_:_!2_3_6S 

Hertürlü (Banku \ ' C Komisyon) ~fuauıeleleri \' upıl.r . 
Vadesizlere % ı.l 

Mev(luat Şartları: A!ta ay vadtliy~ % 5 
Dır sene vodeh ıe % 6 faiz verilir. _ 

yftk alacıktır. 
110RESTES., vapuru 31 ma 

---

--------
- Zahire, azam, fnclı, pamuk, yapak, afyon ve8111re komisyonculuğu yapılır. Mallar ~eldi · -

yısta gclf p 6 bızlraodı AN 
VERS, ROTTERDAM, AMS 
TERDAM n BAMBURG ll 
manian için yok alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEIN = ~inde sıblplHlne en mdsald oeraltle nana urlllr. _ -------------------------

.. VIKINGLAND" motöro 28 
mayısta beklenmekte olup ROT· 
Tt.RDAM, BAMBURG, 8RE· 
MEN (Ooğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 
ve ISKANDIN AV YA il mani ıra 
için yDk ılacıktar· 

•1111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• f ıııı 1 ç k i A lı p sa ta 0 1 a r a 1111, 

- ~ = N11zllll Madran rakı fabrikası bir ıene enel ıon ılıtem ~ 

hlndakl hareket tarlhlerlle 
nnluolardakl değlşlkUklerdea 

ıcentı mea'ollyet kabul dmes. 
Fazla tafsilat için ikinci 

Koıdon'da Tahmil ve Tahliye 
bloHı ark.ısında FratelH Sperco 
npor acentahğını mDracaat 
edllmeıl rica olunur. 

T,.ı,.. 2004 • 2005 21Hl3 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
UEUTSCBE LEVANTE LINİE 

G. m. b. B. 
"BERAKLEA., nporu 25 

mıyııta bekleniyor. 30 mayıH 
kadar Annre, Rotterdım, Bam· 
burg ve Bremen Dlrekl için ~ J.. ~\ 
yak ılıcaktır. _ "'11' • ~ 

11SAMOS11 •aparu 8 haal · , 

randa bekleniyor 13 ha18ıran• ~- .,,. ~ / Q JI IU jJ•" 
kadar Aovere, Rouerdım, ım · ...... ~ tK 1111 119 0 ft 
burg ve Bremen, Direkt Uman· / UJJ U UJ 
ları için yak alacaktır. ~~ / t 
TBE ExPORT STEAMSBIP w . .j/ f - ' 

CORPORATION NEVYORK .Z.l'rcıetl _D.o.N l><.o..~ı 
"ExPRESS" •ıpuru 24 mı · ! ...................................................................... .. 

yısa doğıo bekleniyor, Nn· 
yorlı: için yak alıcaktar. 

S.A. ROYALE BONGROlSE DE 
NAVlGATlON DANUBIENNE 

& MARITlME · BUDAPEST 
"SZEGED., motörft 27 mı 

yıea doğra bekleniyor. Belgrad 
Nn'8act, Budıpeat, Bratlılna, 
Viyana •e Linz için yak ılı· 

caktar. 
SERViCE MARtTlME ROUMAlN 

BUCA REST 
"DUROSTOR11 nporu 10 

haziranda bekleniyor. Kôstence, 
Sullna, Galıtz ve Gılatz ık· 
tarmaııı 9,.ıgred 1 Bodıpeşt, Ora · 
thlnı, Vlyaoa için yOL kabul 

edecektir. 
DEN NORSKE MlDDELHAS· 
LlNJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJEN) OSLO 
"BAYARO" motôril 19 ha

ziranda bekledlyor. lekeoderlye, 
Hayfı, Dleppe •e Noneç il · 
maolerı için yak kabul ede 

cektlr. 
Vapurların ielmlerl gelme 

tarihleri •-' nnluo tarifeleri 
hakkında bir ta1bbDde glrltl· 
lemez. telefon No. 2007 ~008 

........................... 
Olivier vE~Drekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

Istanbul Liseler Satın Alma Komisyonundan: 
füzakın 

Cioıl 

Dağlıç eti 
Karaman " 
Kaıu " 
Sığır H 

Ekmek 
Sadeyağı 

Toı ıeker 

Keıme teker 

Miktarı 

101000 
28000 
19100 
21300 

470000 
48500 
9,000 
19000 

Muhammen 
bedeli 
(6460 
12040 
8786 
8520 

75806 
51700 
41225 
24910 
5605 

30515 

Tcıımlnat 

5685 (5 
3872 50 
3091 88 
2288 60 

Ekılltme 

oekll 

Kapıla zarf 

Kıpıb sarf 
Kapıla zarf 
Kıpıla ıırl 

" " 

Ekelltme gCln 
,., ... ı 

5,6,936 s. 15 

5,6,936 !'. 15,30 
5,6,936 s. 15,45 
5,61936 s 16 .. < 

Şartnaeıe 

bedeli 

379 

259 
206 
153 

1 - KomlıyonamuH bağl. yatalı Ltıe •e MaalllDl mekteplerioln yokarıdı mıktan muhammen 
bedellerlle ilk teminatları ve eksiltme gClo n 111tları ıarınımelerlolo tedarik bedelleri 
hf11larında yazıla erzaklar kıpah zarf usalile ekılltmeye konmaetor. 

2 - Eksiltme htınbul Lfıeler muhaeebeclllğlode toplınıo komlıyonda yapılacak.tar. leteklllerln 
oartnameler de yazılı kanonf nılk•l1rdan hıoka ticaret odaıınıo yeni yıl veılkıeı ve temi· 
n•t m•kbualarlle beraber teklif mektuplannı lhıle için tayin edilen eaıtlerden bir Hat 
enel makbaı mukabilinde komlıyon riyasetine vermeleri. Ilk lemlaatlarını belli gCln •e 
Hattın enel komlıyon rlyaeetloden alacakları lreellye ile Liseler muhaeebeclllğl vezne· 
ılne yatumıları. 

Şartnameler komlıyonda bedelleri moka bilinde alanablllr. 19 22 25 28 2687 ·1277 

ÖKSÜRENLER 
Mutlaka (OK.AMENTOL) ökeürU: 

oekerlerini tecnUM'I •ı\iııiz .. 

Oenizyolları işletmesi Izmir Acen-
teliğinden: . 
Sayın Müşterilerimize 
Denlıyolları lıletmeıl vapurlırlle her hafta p11arteıl gO.oltrl 

yapılmakta olan lzmlr . htınbul ıftr'at poetılarını halkın gôı· 

termekte olduğa rağbet dolayıslle her hlftı perıembe gGnlerl de 
Hat 16 da Izmlr llmanıod.a hareket etmek Clzere ber tDrlQ 
konfnra haiz ikinci bir ıftr'at postalı daha llhe edllmlı olduğu 
llAo olunur. 20 22 24 

~ dzerlne tesisatını yenilemiş bu suretle içicilere de eıhht ra· ~ - ~ := kı -vermekte bulunmoıtur. Vak.tile lmılAtan Uf l gelmeme· ~ = eloden mal verllmlyeo Aydın, Umurlu, Karapınar, Reeıdlye, ~ - ~ := Söke, MUAe, Muğlı, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek· ~ 
tir. Iskontolu ııağıdadır. ~ = 961 49 190 kuruıluk tlıelerde ydıde 20 lıkooto verilir ~ 

29, 21 c c c ıs c c ~ = 7 2. 38 c c c 20 c c ~ = 22 c c c 14 c c ~ 
= 16 c c c 16 c c ~ = ~ := Bo~ eloeler Nazilli teeliml 25 eaotilhre 3 kuruşa ıhoır ~ 
= c c 15 c 2,5 c « ~ = 1 ~ - c c o < 1,75 < c ~ = ~ 
_ Aydın depomuz açılmıotır. Aydın havallal bu yerden lh ~ = tlyac1Dı temin edebilir. AydınpalH kartHında No. 64 ~ 
a§ Madran mağazaaı ve rakı imallitbaoesi eahibi ~ 

in ili ilim ili mm 111111111111111111111111111111111111 Ln ır i mm 1111111111111111111 
lzmir harici askeri kıtaatı ilanları 

Bornuı Tftmen satan alma kombyooundın: 
Ctosl Mahalli ve miktarı Mahılll n miktarı ihale tarihi 

Gıdemlr Kilo Burana Kilo tarih gGn eaıt 

Kabak .. 6450 " 1800 8.6.936 p11arteal ıo 
Guiemlr 

Patlıcan " 5200 .. 4150 8.6.936 .. 11 

Taze faıulye " 
c bamya .. 

Tomateı .. 
T. bGber c 

7950 
3500 
5000 
1900 

.. 5350 
" 2100 
.. ~750 

.. 2000 

Burna•• 

MuHkkat teminat Umum Tıb· 
la tarı 

Lira Lira 
Gaziemir 120 1590 
Boruna 78 1030 

1 - Tameo merkea kılılırının yokarada clnı •e mlktarlıt1 

y11ıh alh kalem ıebıe lbllyacı ıçık eksiltme ıoredl• 

mnı;ıakaeıya konolmuıtor. . 
2 - lbılelerl 8 h111lran 936 pazarteel gClDO hl11larında yaıılJ 

ıaatlerde yapılacaktır. 

3 Umum tahmin tatarlarlle monkkat temlnaı mlktarllf1 
yukarıda yazıladır. 

• Şarlnamelf'lrl hergan komiıyoocla gôrClleblllr. 
5 lıtek:Ulerl 2490 aayılı keounau 2 ve 3 6nca maddele• 

rinde y11ılt veılkalarlı maHkkat lemlnatlarlle blrltkC' 
muayyen •aktlndtn enel Burnandıkl aekerl 11tan al'°' 
komiıyonuna ~etmeleri. 22 2R 30 3 1307 _, 

THE ELLERMAN LINES LTD 
0 0POTO., vapoıo 20 mayıı 

Londra, Bul, ve Anvereten ge· 

1111111111m111111111111111._ Dok tor .am11111111111111111111111~ r 
i A. Kemal Tonay 1-~--------~ llp yak çıkancıktır. 

°FLAMINIAN" nporu 22 
mıyıa Lherpol ve s,anseedao 
gelip yok çıkaracıktac. 

NOT : VOrot tarihleri, va · 
purlarıo letmlerl ve nnlun Clc· 
retlerlolo değlelkliklerlnden meı 
ullyeı kabol edllmeı. 

= Bateriyolog ve bufo~ık, sulgm ha&ıalıklar müıahassm = Hayıudır Belediy~sinden: .. 
ve PW:jen ~•bab'ıo en ılıtüo - B .. mahane iıtaeyoou kara111ndaki dibek aokak baoında 30 UJl• := ,,. 
bir müıhil oekeri olduğunu = h e• •e muayenehaneıinde Hbab ıaat 8 dan akıam ıaat 6 a kadar ~ Bayındır kaııab .. ının hallh11ır harita n mOetakbel plAnlırıO o' 

• unutmayınız. Kuvvetli mili· =: baetalannı kabul eder. = ahnmaeı ve tereiml iti 20.5.936 tarihinden 20.6.936 ıartb1,, 
~ bil iıtiyenler (Şabab Sıhhat = Mdracaat eden haatalara yapılması lizımgelen .. ir tablilit •e ~ kadar bir ıy içinde pazarlıkla ve mevcut ıartnameler dıbUfO 

1 

1 
~ Sürglin Bapları)nı maruf ec· :: mikrotkopik muayeneleri ile veremli baıtalara yapılmuma cenı g6- § h 1 1 L T il l 1 8 d b 1 cll I ... 1t>' 
cı:5 := rdlen Pnomotorab muayenehanelinde muntazaman yapıhr. = 1 • e o onıca.tar. ı P o ın arın ayın ır e e yea De m ... 

._OOiilliiiı•zao•ele•rd•en•ar•uuı•la•r. _ _. mllll 1111111111111111111111111111Ullllllllllllllllllllllllll1111 Telef on: 4115 lllllllllllm etme lerl. 2 2 30 8 12 1316 
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