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!!!.!yu'nıo Kudüs ve Mısır'daki propagandası, ln-

l!!_!ere nazarında düşmanca hareket sayılacaktır Numan 
'I Fili~tinde şehirlerin ü tOnde 

,harp tayyareleri uçmaktadır 

lhgiltere, Akdeniz'de Deniz., Kara, Meoemencioğlu Bombalar Patlamaktadıı· 
Hava üstünlüğü istiyor. • Eden'Je Koı1uştu. '24 -..,.--··----

/sıanbul, 22 (llusu:;I) -
Kişi Daha Yaralandı. 

-----------harp Tehlikesi Gittikçe Artmaktadır 
~~~-----~~~~-

Yakın Şark Vaziyetinde Vahamet Varmış. Almanya 
Müthiş Surette Silahlanıyor. IııgiJiz Avam Kama

rasında Çok Hararetli Münakaşalar Oldu. 

Ilariciye V ckfıleti müsteşarı, 
bıhıik elçi Numan Menemen ., 
cioglu Londra'do bulunmak· 
tadır. 

Dün lngiltcre lınriciye 11a 

zırt T~ord lMPTı 'i ziyaret et 
miş ve k·endisile ik·i saat 1.-a-

Yeni Yangınlar B.aşladı, Araplar So
nuna Kadar Çarpışacaklarını Bildir
diler. Bir Trene Oe Bomba Atıldı. 

- dar güriişmii, tiir. lJu göriiş 

melerde bcy11l'lmi/P./ m;;İ yeıi11 

Tam Kuvvet istiyoruz, DivorJaı·! 
el 

gii:dcn geçırildife..i rnrıı/muk 

tadır. 

~----------_) 
Londu, 2~ (Hadyo) - Düo 

•k,,m iizerl Avam kamaraeında 
Gç lllOdıfaa bıkana irtibat ha 
••oı Str Toroaa laktp, boku 
'1ttlo teıllbıt baklı.ındı nok 
1•1rıızarını izah eımlşrlr. 

M Goak.ıışa, ltbcrallf!rden btrt 
lllo takriri Ue baolamıotır. -lr 

~!:!oelmtlel vazı. 

ftıgiltere, Fransa 
Hokômetleı·i 

t\dis-Ababa'daki asker· 
1trini geri çekmiyecek 

Londra, 22 (A.A) ...! 1taJy11'mn 
loıadra boyok elçiıi B. Grandi dün 
İtıgihere dıo bakanlığını ziyaret 
•derek daimt müıtcpr B. Vaneit· 
~11 ile gOrOomüıtür. Bu görüome 

ltkuıda urih bir malOmal olma· 
tıı'llna rağmen Royter'in sandJğıoa 
~6re ltoma'dan gelen yeni talimat 
"lt. ttnc yapıldığı muhtemel olmı· 

Yaıa bu ziyaret eınaaında muhak.lak 
•

11rette Habeoiıtan'daki umumi va· 
ıiyeı llleYr.uu bahaedilmektedir. 
. lloyter'io öğrendiğine göre, İn· 

&
1
1ltere hükumeti Adiı·AbaLa'daki 

e çil· a· •Aini muhafaza etmekte o1ao 
•lldli bölilğGn oimdilik geri ahu· 

~••ıoa muhalif bulunmak.tadır. Bu 
111tıetı J>ariı'te f ugiltere Te 1"ransa •raeaa S. da bar.ı koouımılar olmu~tur. 

d llıldıgına göre J.~rautıız hükilmeti 
: ıso kiıilik kuvvetini aimdilik 

tah.faaaya karar verecektir. 
h. Bununla beraber J.oudra me
İd f iU elçilik muhafaza kuvvetinin 
• •ıııeıi keyf iyetioiu tamamen mu· 

1 •ltkat bir tedbir mahiyetinde bu· 
lll'ldnğu fikrindedir. 

ı:ı 8. Graodi'uin bu konuşma eı· 
••

1nda Hıbeaietan'ıo vüaubauz va.' 
-....___ - Sonu 6cı alıifede -

M. Baldl"in 

yet hakkında teknik bir izah 

yıpmıı n demlttlr ki: 
- Biz beyşeydeo tvvel mft~ 

ve refikası .. 

terrk emniyeti wıldıfH için 

beran haısr buluomılıyıı; hl 
- Sonu 6rı sahifede-

ltalya, ekonomik istiklalioi ve 

zecri tedbirleri tetkik ediyor. 

M. Badoglio, Roma 'ya 
Niçin Davet Edildi? 

\'nnan Kralı 
Korf o'da emsal-
siz şekilde karşılandı .. 

Aılu., 22 (A.A) - Arlnı 

ajansı blldlrlyor: 
Adıluıo yddôaQmll mftnaee 

btttlle ıdılalar tırıfıadıo inalı 

yap.lan hthoftbbol kralların 

BP.yabıh tarihinde görtılmemlo 

dert>cede parlak olmaıtur. Dcla 

Korfo'yı orıblolerc~ k"ylO gel· 
mfotlr. Kllhede yapılan bir 

tylodr.n eonra ~arbaylaktı bir 
ruml kıbol yepılmıt •e bundan 
ıonra da mektepler, eıoaf ce 
mlyeılerl •e garnizon kıtHh 

Haxfa limanından bir görüuiiş .. 
K.odtle, 2.! (Radyo) .....: Tr.l rfo birçok yerlerinde bomba-

ati• llmınıoan tanzimi l~lı-rlne lar patl11maktadır. Yeniden ıev. 
polleln yardlmUe dnım edil klfat yapalmıotır. Arablar, yı· 

mektedlr. FUtatln'de nr.lyet gfta hadi muhaceretlnln dordoroı . 
geçtikçe •ebımet kesbetmek.te mımaaaoı şiddetle protesto 11t· 

dlr. Birçok ıehlrlerln 6ıerlode mektedlrler. Bir Arab heyeti, 
bırb tıyyarelt:rl uçmıktıdar. mOdabılede bulo1:.ım19~nı lıte · 
Oao gene bazı yerlerde bom mek üzere AbdOlvahlm'•n ntz 
balar pıtlatılmııtır. Birçok tarla, dine ghmlotlr. 
çiftlik Te mağaıalarda yangınlar Kudtıı, 22 (A.A) - Joglllz 

çıkn:ışhr khalerı KudQıı · Yafa yolu 
KudOıı, 22 (Raeyo) - Şeh -Sonu 6cı sahifede-

logiliz Kabinesinde iki 
Nazır Değişecektir. 

Yeni Nazırlardan 

Hoar Olacağı 
Birinin Samuel 
Anlaşılıyor. . 

~-~---~-~--Harp"f ehlikesine Karşı Teşkilat Yap· loodrı, ~2 (Radyo) - 250 Ueyll Meyı diyor kı: 
Yunan kralı /ori muhafaıak&rın akdettiği bir iç- "MobafazıkArlano nd iz tır 

mağa Çağrılmamış Amma!.. resmi geçh yapmıtl1rdır. Genç Omada M. Baldtlo ıılyıel be· kinınd•n blrl81oe göre kabine· 
------ luılar peri daoıları Uıe tılebeıl yıoatla bulunmaktan imtina nlo k1&men tadili ancık öoft. 

Rom•, 22 (Rıdyo) - Parla ııoora dı ıecrl tedbirler tatbik de Ptroı daoslarlle nihayet bu· etmlı •e eadece: mOıdekl hafta yıpalacaktır. 

Reıml Jurnale Dltılya yudığı eden devletleri olan tecim mO lan atletlam oyunları yıpmıış "Uloelar ıoııyeteılode dlslp· Bu tadllAı iki bıkanlaktı 

bir makalede:. oasebatına tedklk. in n kral tarafındın çok alluış Hol mnh.raza IAzımdır" olacakhr. Buolardıo birisi Lord 
Zıocrl tedbirler karışt11ndı ÇGald, ztıcrl tedbirleri tatbik lanmıolardır. Akıam tııerl ışehlr Demlotlr. Monsel'dlr ve yerine Slr Samoel 

Iıılyı iki meı't:le ile mtogul edf!n dnldltrle ltalya araeıo · donıomıı n bıH flı .. nklerl M obafaıakbtırın ~oaf iz er · Boar geçecektir. Maamaf lb bu 
olmıktıdır. Evveli ırenlı mlk· B b bO k.ıı. d O ç b ı b 

l"'I dı ak.tedllrulı olan bQtGo mua atılmııtar. fttfto u ltza rar aotn an !leo am er ıyo, oııo 111 resmi bil" hıber yoktur. 
Yıua ekonomik latlklAllol teıktı. L l h lL f d vı ç il L d l bedelr.r arllk gf'lmlış bolun esnaeıoda .. ra ı .. tara ıo an oeıoo urc; • or Ammer , Kabloenlo baştan başa değlış-

l\ars'ta s J A maktadır. Bunların tamamen bınretle alkıışltnmaıtar. Sımuel Boar gibi naf tz erUoı mesl olmdlllk hiçbir nçbile 

e }T a p • •-•-•_:!.":."_.6.::_S.°!.l.i[e.C:.:.-·-·-•:•:~!':_?;~~~:!0~:.:.._. ___ ::!!.e.'!~:~!~!:~.~~:'.~~~~~~ :_, _m_:--.z:::~!~-~:~~~~·.:·-•-•-•• Korkunç 
Oldu, 200 Ev Y ıkddı. 

~ .. elak~tzedeleı- iskan Edildi. Nn
fusça Zayiat \'oktur 

K:•rıı, 22 (A.A) - Şlddeıll 
)ı~ 
)G •ıı yaı~morlardan Kars çayı 
it ltıeırnto n t.trafındıld bir 
~•ım r.tlP-r}n ıh katlarına su 

•raıa111r. Tehlikede 01110 bazı 
:•ler Urıycı boıahılmıohr. Su 

••ita lat nını uğra! ın aileler kıelı 
•o pnyoo lan na ytrleotlrll. 

: 1
1
tllr. Etraf tepelerd~n gelen 

~ •r •t'brln poyrazın• doıen .. ·r••o pır.arı meydanana göl 

l
' hae getİrmlı Ye ıular meydın c, 

111 •rıoda elit kadar d01'kaoın 
kııımlarıaı b11mııtır. 

Kare, 22 (A A) - 39 Don 
denberl yağın yağmurların bil· 
tOo ılddetlle devam etmı-el yü· 
ztlodeo ıebrlmhr.•le ikiyOı ev 
yılulmıştar. Evleri yıkılım bu 
lklyOı aile camilere, kıolıtlar• 

ve olmeodlfu vagonlarına yer· 
leıtirtlmlolf'rdlr. Evalı te ıçıkıa 
kalın felAlietıedelere uraycı ge· 

rek~n yerdımlar yapılmıkta~ır. 
Kızılay'dan bu ılleler için oo 

bin liralık yardım lıteomlıtlr. 

, Ncıfuıca zayl•t yoktur. 

Derslere başlıyan illi gurup 

Tihkkuıu İzmir ,ubtsf, ttdrll!lt ve lıtblkata baolımııtır. Mu· 
•ıçoeıe-;l yapılan •e el rerloll oldukları ınlaoılan gtnçler, arala · 

,rında Oç kaı olda~o bılde, moalıtmlnl tarafındın iki guruba 
tıyrılmaılardtr. Tedrieal kOhGrpark P1ba11ndı yıpılmıktadar. Yeni: ......___ -
•ıtebedto uçoı yapmıı olanlar bile Hrdır. Bunlu ar11ıadı b111 

-

ı:e salıada1ı[bir göriiniı~ .• 

geaçlerlmizlo tok miletelt ve kablllyetll olduklın aolı11ılmıot•r. 

lkt tılebenlo mu•yeot:ıl de deHwdır. Ayol z11mında yf'nl kayıı 
mtıracntları •okubolmıktıdır. 

Sabadı yeni tenlye yıpıhnı~tır. DOıı verilen dtroler, ~ok . .. 
ılAkah geçmlıtlr. 



Aln1an Milletiııe 

F.h ' . ı le nın Hitabeleri 
................................................ 
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Pahalı Mat Satan Fabrikatörlerin Gö- Mısır'a Taarruz ,,. 
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33 Çeviren: M. Rahmi Balaban 

recekleri Ceza Hakkındaki Kanun. ---·----
benzeyen, fakat kökft ölmfto 
bir dll konuştular. Cermen 

kollannın bybtılllğl canlalağı 

biz muhafua ettik : Onlarla 

bizim aramızdaki ayrıl.it bun· 
dan çıkmektadır. 

Hunu böyle aOyledlkteo sonra, 
•rtık Alman dJlloio dablJi 

neıf lırını glrmlyeccğlm. Ôlft 
ile diri mukayese edilmez. 

Alman dllt ile Ne - Litfo 

dfller araeında her tilrlO mo· 
kayeae boıunadar. Almancı ile, 

0111 0111 bonon kadllf eski bJr 
dil, mcıel4 eald Yuoıo'ca 

mokay ee edilebilir. Fakat böyle 
bir mukayese, timdi, blılm ne 
lılmlze yarar ? 

Dil, bl r mlllctf o lokloafı 
ftzerlne eş!llz bir teelr yapar ! 
}'erdin eo derin noktalarında 

olan en gizli arza •e dftetıace 

lerloe kadar raafuz eder. 
Onları ya Hpteder ya oablao 

dırır. Kendini koouoan milleti, 

kendi kaaunlarıoa loldyad eden 

bir (Birbirine bağla kitle) ya· 

par. Clelmler Alemi ile ruhlar 

Alemi anaıoda hakiki tek bir 

bağdır. Ve bo iki Alemi bir 

birine o kadar mezceder ki 

onun bunlardan hangisine ald 
olduğunu ayırd etmek gilçUlr. 

Ameli hayatta : ÔIGme aoılmıı 
millet ile hayata eğllmle mlllet 

arasında ne btıyGk fark nrdır! 
Alman, kendi caolı dHlbl 

muhayyile kabiliyeti nokta! 

nazarından pek farklı ve Olmnı 

bir dil olan · LAtloce 11., mo 

kayesc edebilir : Bu eoretle 
kaynaklara daha derin inerek, 

bono. dalma ayni dilde kalan 

Neo · LAtfnden daha derin 
aalıyablllr. 

Anadil olan LAtlo'ceyl ôğ 

reomekle Alman, ondan mOı· 

tak olan dilleri de öğreniyor 
demektir. Ve Utln'ceyl ecoe· 
bl'deo daha iyi anlamakla 

hundan mftıtık olan dUlerl de 
daha iyi molar. 

Alman, bir yabancı dilin 
eaıuı haaeılau, o dlll kooooau 

yıbaocıdıo daha iyi ıolar. 

Alman, bir ecnebi dilden bir 

eser terr.Omc edecek oluna bu 

tercOme tılnl, Almau'cadao 
kendi dlltne tncüme edecek 
bir ec11eblden çok daha iyi 
yıpar. 

Bir Alm•n, ecnebi diller 

mütıleaeıodao : Ancak kapris 

ve yor~uoluk neticesi olan bir 
kaç yeol (Cfimle komu) odan 

ba~ka bir ııey elde edecek 

değlldlr. Onların okullarına 

gidecek yerde ecoebllf're : Men 

tef dllla kanunlarına göre o 
dilf oaaıl konoııcaklarmı ve 

onların bu yeni çeold cümle 
rumlarıoıo faydasız ve eelı.1 

~öreneklere aylurı olduğaou 

göstermek gerektir. 

Böyle bir buloeye ruıllld 

yellen doğıçak genel •e özel 

netlcelerln dPğ"I aılkArdır. 
Blı bftıan bunlardan bir 

huzme yapıp dcrlnllklere kadar 
inmek httyoroz Bununla bera · 
her Alman mllletl llt! kökü 

Alman diğer milletler araıno 

dald farkı, teferruata kadar 

tasvir edecek değiliz . 

Ancak bunun tevlit eniği 

neticeleri tôyle kısaca tesbh 
edeceğim: 

1 - Dlll yıoımakta olan 
mili ette, f lklr kftltOrG, hayatın 

en eamlmf nokıalanoa kadar 

nftfuz eder. Akefode he ruh 

ahara ile, hıyotı hıınmı 

flrtları ayrı ıyra lltlk.ml'tlerde 
gider. 

2 - Ayol preoefp neılceel : 
Dlll ya~ayao mUlttte f lklr 

kOhftrft ciddi bir tarıdadır. 

le ter ki bu f tklr kftltGrG, ha 

yatına nüfuz etefn. Ôtekt mil 
Jette ise kftltftr, ude bir sekA 

oyunu gibi relUkl edtllr ; 

irade bunun anane bir oey 

llhe etmek llate..aez. Blrlocl· 
sinde hem ıek• hem seciye 
vardır. lkloctalade sadece ıekt 
Hrdır. 

3 - Bu ikiden eu çıkar: 

Birinci mtllet ereğine varo::ıa 

için her tftrlft · meoıkkatlara 

katlıoır n sebat ve ıerarla 

çalaoır. fklnclıl, kendi talihi 

ola akıotaeını bırakıverir. 

4 - Bunların he pal o den de 

eu çıkar: Birinci millette hal· 
kın keelf tabakası ktllıftre kı 

blllyetlldlr •e pedagoldır, ke 
olClerlol onlardı'. tatbik ile mU· 
letlo me•cudlyeıi tartları ilze 

rJne teelr icra etmeğl t'Szlerler. 

ikinci mlllette aydın sınıf· 
lar, milletin cabU kalmıt kıs · 

m1Ddan ayrıhr; •e bunları ken· 

dl projelerini tıtblk ettlrmeğe 

yarar kôr bir yı~ıo ve alet te· 
ltkkl eder. 

Gelecek hitabede bunlar daha 
genle izah edilecektir. 

Hitabe: 5 
Ayırıcı vasıflar devam 

(Bir milletin terakkisi üze· 
rine dinin tesiri ·terbiyede şi· 
irin rolri terakki) 

Alman mllledofo eıhelyetJ 
hıkluodakt lnhı kolaylıotır· 

mık için ; onu, dlıer kôkft 

Alman mllleılerden ayıran va· 
eıf lİrı saydım : Alman milleti ; 

reel hayatao tabli temayftllerlne 

göre lokloıt etmlı c.,rmen 

dlltol •O}'lt"mekte devam eni. 

Ötekiler, bir ecnebi dlll kabul 
ettiler, ki ayol zacmıoda bu 

dll, onları ıeafrl altında ölmtlı 

dll hallol aldı. Baodan önceki 

hitabenin aonooda, bu preo· 

ılptl'n ne gibi oetlcelt'r çıka· 

cağını ıöyledlm. Şimdi bu 
neticeleri biraz dıha açalım. 

Bir oeylo mahiyetine nilfuı 

etmek letenllfoce onun mana. 

ka~a edlleblleNk ufak tefek 

noktalan bCr tarafa bırakıla · 

bilir : Bu hitabede de, evvel · 
kllerde olduğa gibi, böyle 
yıpacağım. 

Adım ıdım, bu ayırıcı vaeıf· 

Jarıo neılcelerlol, latldlAl tarl· 

ktle meydana çıkaracağız. Ve 
bunda bltıabl doğru leıldliHer 

yapoıağa çalıoacağız. Ve bu 

lııtldlAllerlmlzlo hayat tarafıo· 

dın ıudlk edlllp edilmediğine 

de bakıcağız . Dtlba11a Alman 

mllletfnlo naeıl icap edfyona 

öyle hareket etmlı oldoğono 

göatrreceğlz . Eğer kökG Alman 

baoka btr mllleı, bizim lttlham· 

larımızın hakıız olduğunu lebat 

etmek 1 tuee, C~Hp •erecek 

dt'ğlllm. Bizim bu baptaki 
eözlerlmlz ; ne kimseyi incit 

mek lçlodtr, ne de kin içindir. 

(Kin bo, zaferf kolaylaıtmr 

amma oeref Jendlrmeı). Biz an · 
cak, lnkAr edllemlyecek neıl 

celerl lııtldlAI tarikUe çıkara· 

cağız. Bununla berabn haki· 

kaıln htt'df Ai lhılyalı da gôz 
öoünden bırakmıyaca~u1. 

- Sonu uar 

-Ucuz Malı Pahalıya Satmak~ Beş Sene Hapis Cezasını . 
ve Beş Bin Lira Nakdi Cezayı Müstelzemdir 

Ankarı, 22 (Buanei) - Sınai fabrlkalına 

gftokft toplaotı11oda [konooulmo~ ve Ekonomi 
ltızumuno izah elmletlr. 

kooırolü hakkındaki kanun liyabası kamutayao bu 

bakanı CelAI Bayar böyle bir kanunun çıkarılması 

Bu kanun ltyih11ına göre, maliyet f lyıtlerl ucuz oldoğa halde pahalı mal Htın 

beo een~ye kadar haplı ve bee blo liraya kadar para cezasına çarptırılacaklardır. 
fabrikatörler 

----=----.................. . 
Yeni Maliye Teşkilatında 

lzmir Vaziyeti .. 
1Tahsil Şubeleri Dörde indirildi, 

Maaşlar Teshil Olundu . 
Ankara 22 (801081 mubablrlmlıden telefonla) - Yeni maliye 

teoklllt k:ıooaaaa göre, lzmlr'dekl maliye tahıll ıubelerl, köy · 
lere alt ıubeler hariç olmak Gzere, dôrd" lndlrllmlotlr. 

Varidat mfldftrl0ğ4 maaoı 70 liraya iblağ edtlmlo, 45 liralık 

bir nrldat mftdtır muavinliği ihdas oluomuo. oobe baımemurla· 

rıoın maaıları da 35 iO Ura olarak teıblt edilmletlr. 

Bundan baıka 25 ve otuı Ura maaoh seyyar tahak~ok me· 

morlukları, 25 30 llra maaeh manlollkler n gene ~5 30 Ura 
mHolı urldat memurlukları ihdas olonmoıtor. MohafHa me· 
morlara ile tebliğ memorlarıoıo, kolcuların ve daktiloların ftcret· 
le lıtlhdamları eeae kabul edllmletlr. 

losafsız Koca Karısını 
Hisardan Aşağıya Attı .. 
Mustata adında birisi sevdiği kadınla evlen· 
mek için kendı karısını ortadan kaldırdı .. 

htaobul 2~ (Boeod) - Rarnelt Blearında çok feci bir cloa 

yet olmuıtar. Maolfaturacllık yapan Moılafa karm Zernlnl'yl 

Rumeli Hisarını gôtftrmGo ve kaleleri gezdlrece~tnl eOylf yerek 

Hisara çıkarmıt ve 25 meıre yaluekllAI ode geıerlerken herek 
kayahklara yu .. rlamııtır. Zavallı kadın parçılaomıo ve derhal 

Olmdotftr. Katil Moatafa yakalaoa111hr. Moatıfa0oan bu cloayetl, 

ee•dlğl kadınla nleoebllmek için foledlğl aolaoalmıttır. 

Güzel olmak 
Meğer bftyilk 
Bir kabahstmıe! 

htaobol 2~ (Radyo)- Kıııl 

cahamam'da Ahmed leminde bir 

ıdam kar11101 öldftrmflı, zıhı· 

tayı verdiği ifade de, karısını 

çok gftzel olduğu için öldftr· 
dilgftotı ıöylemlotlr. 

Fransız 

Donanması 
Cezayir kıyılarında 
Manevralar yapıyor. 

Roma, 22 (Radyo) - Fransız 

dooınm11ındao 6 ııef tne tay 

yarelerle birlikte Cezayir sahil 

lerlode man•hrelara ba~lamışıır. 

Kamutay 
Gelecek haftadan itiba· 
ren her gnn toplanacak 

Ankara, 22 (Hususi cuuha 

birimizden telefonla) - Kama 

tay pazartf'af deo itibaren her 

gfio toplanacak •e bGdceyt mfl 
zekere edecektir. 

Akdeniz 
Misakı için biz 

teşebbüs etmişiz. 
lıtaobul, 2~ (Ôzel) - Bul 

gar gazeteleri, Akdeniz misakı 

için yapılan teıehbftalerla, hı 

rtclye Veklllmlz doktor Tevfik 

RılotG Arae tarafından hazır 

landı~ını yazıyorlar. :-
Yaz Föyatoeırü 

Buıollf 35, Balkon 25, Salon 20 
Scrıenin en muhteşem iki büyük filmi birden 

1 ~ f(leopatra 
2-l{astaDiva 

MARTBA EGGERTB 

Bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Seaoalara dlkbı: 4 de Kuta DIH, 5,45 de Kleopıtra 

7 .~O da Keata Olvı, O. 15 de K leopatra -

Başbakanımız 

BugOn tayyare ile 
lstanhul'a gidiyorlar. 

Ankara 22 (Buıoef mobabl· 

rlmlzdeo telefonla) - Baıba · 

kan İıımet İnôn4 •e Bıy•odır· 
tık Bakanı Ali Çetlokaya yarın 

( Bugfto) tayyare ile boradan 
lıtanbul'ı gidecektir. 

Dahiliye Vekaleti 
Merkez tcşkilitı 
hakkındaki kanun 

Ankara, 22 ( Bnıuei) - Da 

biliye Vekiletl merkez teıkllt 

tını değlotlreo boan IAylhHl 

Kamutayı nrllmlotlr. Bugtıo 

lerde mftnkere edilecektir. 

Edirne' de 
Seyyah celbi için bir 

teşebbüs var. 
Edirne 22 (A.A) - Edirne 

Torlog kulaba bugtın Balk 

e•lnde umumi mftfettlo KAıım 
Dlrlk 'in batkanlığı altında bfl 
yak btr toplantı yaperak Edlr 

ne'ye eeyyıb getirme buaoeun 

da gt'rekeo tedbirll'rlo alınmasını 

kararlattırmııtır .. 

Kurulun daha faal bir uzl 

yete glrmeel tçln yeni bir yö 

netim karola seçerek dağıl 

mııtır. 

Belçika Kralı 
. 

Hususi surette gitmiş 
Loudra, 29 ( Radyo ) -

Londra'da Belçika eefarethıoeal, 

kral Leopold'on Loodra'da hu 

ıoai surette bulunduğunu ve 

perı~mbe gtınO Brftbel'e dön~· 

ceğlnl blldlrmlotlr. 

Defterdar muavinimiz 
Aokara, 22 ( Huıuei mohı· 

birimizden Telefonla) - lımlr 

Defterdar moulollğlne, Aydın 

OeCıerdarı Nafız ıa1tn edllmlo•lr. 

lıalya 
Resmi bir teşebbOste 

bulunmamış 
Parla, 22 (Radyo)- Dıo bı 

kanlığı namına ıöz e07lemeğe 

ıelAbtyetll bir zaı, ltalya hükıi 

metinin Dlredna'da bulunmak 

ta olan Fransa mftetemleke as 

kerlerl hakkında reemf hiçbir 

teeehbOate hulooulmamıı oldu 
guou eöyltımloıtr. 

M Pol Bookur da bogftn 

lt•lyan elçlıl ile bu mee'eleyl 

koouomuı ve mftteaklbea Ro 
ma 'da ki ~·raoeız ıef lrlae ltalya 

bflkumetladeo tzabaı lltemealol 

blldlrmloHr. 

Neeaşi F ransa'ya 
(;idiyor .. 

Kehlrr, 22 (Radyo) - Ras 

N11lbo, Rae Makonen, Ras Deıı· 

ta ve Rae Vıoto Fıaoaa'ya git 
mek Ozere P"•porı ılmıılardır. 

Nr.cııl d" Franea'ya gitmek 
için hazırlanmaktadır. 

lngiltere'ye taarruz 
etmekle birdir. 

le~anbol, 22 (özel)- A vadi 

kamarHıoda bir eaylav, Mıeırı 

bir tecnaı takdfrlode f ogtl· 

tere'ı.lo ne Hzlyet alacağın• 

eormoo ve Lord Eden de ce 

np vererek: 

- Mısır'• taarroı, Jogllte· 
re'ye taarruz demektir. 

Demlotlr. 

iş Kanunu 
Say lavlara 
Tevzi Edildi .. 

Ankara 22 ( Hu8uel ) - h 
kanonunun m0'8kereafne y•· 
kında baolınıcaktır. Kınan it· 

ylhaaı tetkik edilmek ftıere 

eaylulara ıuıl edllmleılr. 

Leon Blum 
Sulh içiu uysal 
Ve azimkirdır:. 

Parlı, 22 (Radyo) - M. 
Pol Bookur, ba gQn M. Leoo 

Blum tarafından kabul edllmlo, 

ve ltalya · Habeı meeeleel et· 
rafıodı uzun mGddet kooae· 

muıtar. 8000 mftteaklp, Ro· 
manya dıı leler bakanı Maayö 

Ti UUeeko da M. Leon Blom'o 

ziyaret etmto ve bir mGddet 
görftım Got ar. 

M. TIUUeeko, gazetecilere 

.. kt bryaaatında, bu ~örGeme· 
lerdeo memnun kaldığını ve 

zira, cihan aalho için M. uoo 
Blum'o çok oy11I ve azhnUr 

buldoğunu eôylemlttlr. 

Parlı, 22 (Radyo) - M. 

Leon Blum bn gtln Radi.kel 

ıoıyaltet pırtlaf relel M. Dala· 

diye ile iki ıaat kadar gllrftt· 
mOtUlr. 

Blum mOtealdben eoeyallat 

eayln Söly11la da konnomoı. 

sonra bueuai doktoru ile lette•· 
relerde bolunmootur. Rlum'oo 

ııbbıtl ')erinde ol11aakla bera · 

her tbtlmama ihtiyacı vırdır. 

Pula, 22 (Radyo) - M. 
Blum bu 11bah TIUUeeko'yo 

kabul etmlollr. Mill4kattan son· 
ra Blom, gôrOome mnzuuauD 
beynelmllel meselelerden ibaret 

olduğunu aöylemlotlr. 

Sir Tomas 
istirahate 
Çekilı!cekmiş .. 

L~ndra, 22 ( Radyo ) -
Dey'I Meyi gazeıeeloe ıöre Str 
Tomas bu gGolerde lıılfa ede· 

cek ve letlrabıte çekilecektir. 
Bundan hHka kabinede bir 

iki bakan da değleecekllr. 

Bunlar meyanında bahriye na · 
zmoıo bulunduğa haber veril· 
mektedlr. 

Avusturalya'da 
lngiltere lehine bir 

gDmrilk tedbiri 
Kambere, (Annturalya) 2:! 

(Radyo) - Avuaıuralya baktl 

meli gftmrak tarifelerinin bit 
kıımını yeniden arlırmıttır. Su 
aradı tfttfto ve euo'i ipek tarl· 

felerl azami hadde çıkarıl· 

m•otır. 

Bu tedbir Amerika •e J•· 
ponya ıleyhlnedlr. Bu te~blrle 

lnglllı ticareti bir milyon eter· 
Uollk bir kolaylık '"ldf' etml~ 

olmıktadır. 
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Doşnndftklerim .•• 

Yeni Nesil 
SZ!E!i!! 

Hareket gOoC) yapılan jlm· 
llaetlk h1reketleıl, blıe yeni 

mevzular verdi. Bonon en mü· 

hlml, gençlerlmlıln 'ftcad in · 
kltaf larıdır. 

ŞQ mobıkkaktar ki, dGoe 
nlsbeıle, gençlerde f fzlk ve e&• 

tetik bılummd11n bir drğlşlkllk, 

bir fokloef nrdır. Fakat bo, 
o kedar az ve o kader göze 

ÇtrpmH bir weklJdedlr kJ!. 

Bizde, çocoğoo doğomoodan 

bıet.yard:: f htlyarlık çağını ka· 

du, mOdhlt bir beden terbi· 
}'esi ihmali vardır. Bono, bH 
h111a Anadolo'dı, kaeabalerda 

•e köylerde boıoo çıplıkhğı 

ile görmek milmkOndOr. 

VOcudon Ost kısmı, adeıA 
bel kemiğinde en kJçOk bir 

inhina kıblliyetl yokmoe gibi 

lert ve hareketsiz.. Bacıklar 

he, ya diz kapaklarda biri bl · 
rlnden on eaotlm ıçık ve yİI 

hod ayıklerıo istikameti iyice 

bozuk .. Ayni. zamanda eleetlkl 
Yetini de kaybeımlı. . Bonlarm 
bir kısmına barok deniyor. Ho 

•Gcud bozukluğu, bu ahenksiz 

ilk neetlden neslle, hl çblr ter· 

biye görmediği için, ıyoen ge· 
çlp gidiyor. ÇOnkG Anadolu 

k6ylG11fl n hılkımn sporu, yıl· 
Dız kendi işinde kul hizmetin· 

den lbaretllr. Vftcod, ham bir 

kGlçe gibi, ığır ığır tııınıyor. 
K.eıa, lhtiyerlırımızdı, vakitsiz 
bir yı.lulmı ve devrilme vardır. 
lırladın, mığ1Zadın kahvehı 
ı.ey111 dönftnce, hOrrlyetfnl der· 

hıl bir yere dayamak ve derin 

bir (Ooob) çekerek dinlenmek 
ihtiyacını doyuyor. Balbukl, 
garptı yetmlı yıııoda ihtiyar· 
lırı tenla kortlarıodı atlayıp 
•ıçrarken gôrOyoruz. VOcod 

dinç ve ıbenkll vaziyetini dil 

IDa mohaf1Za ediyor.. Bir ço 

ğomuzu, elbisenin son' i kabın· 
dın çıkenrak orraya çıkarsak, 
ılımın yığlınmıı göbeklerimiz, 
Çırpık bıcıldarımız, hareketsiz 

bel kemlğlmlzle, hakikaten çok 

•cıylp bir ıekll arıederlz. Bono 
ortadan kaldıracak Te yeni nes 

Un bellnl, bacağını, kolonu, 

omomf vncod ahenk ve hare· 
kelini dOzeltecek tek naıtı, 
llıektep, epor teıekkallerl ve 

•iledir. Cemiyet içinde mevcod 

•ile mfteHeıelerl, bono temin· 
d,n uzaktırlar. Çocuklarımız 
bua edkl ıırtlar içinde kon· 
dıldenıp bftyOtOJOyor. Çdukft 

•nı ve bıbıdı çocuk bakımı 

bıkkındı mftsbet ve ilmi bir 

kıvrayıı yoktur. Bu böyle olun· 

cı mektep ve epor teeekkalle· 
rlmlzln nılfe ve ehemmiyeti 

de o nleba,Ue 1rtıyor. BllhBBea 

llıektep, çocuğun en mOeald çı· 

~ındı lıe baelıyur. Fakat itiraf 
etaıek lAzımdır ki, elmdlye ka· 

dır alanın neticeler zaylftlr, 

•ıdır, Çocuğu, gtızcl bir beden 

Y•pm içinde clva gibi mflte· 

h1rrtk, - cambaz demek leteml· 

Yorom tabii · yeıfetlrmek, ouı 
1•ı:n bir f lzlk ıbengl vermek 
ltıundır. Bunu, bir mes'ele, bir 

a.,. bıllode ele almalıyız . 

Orhan Rahmi Gökçe 
.....__---~~~---~~~~~-

ömer'in parmakları 
Turan yığ fabrlkaeanda ame· 

lelik eden Ômer adında Mr 

genç, teneke lmılAthıneelnde 

1:1hıırken elini teneke keameğe 
tll1b909 mıklneye kephrmıı ve 

4"rt parmığı da kopmoıtor. 
Çok kın kıybeden bu leçl, Al· ' 

"ncak'takl haetanelerden birin· 

de tedHI alta.. abnmııtır. 

- -- HA e ·E R LE R İ _ŞE H 1 R 
Kuru üzüm ihracatı 

Ediyor. 
Fuvarda iki Havuz 

Yaptırılacak. 

ihtiyar doeıumdan f>iı melttup 
aldım. Geçen fıafta Tijrkçıl Necip 
üstadla )'Bplığıaı müllikıtt, opq oL 
duk<;a ıioirleodiımiv olıu:ak k) bı.ı 

kınız bana neler y,aımıJk kfilfeJ.ioıJe 
bulunuyor; 

Devam 
---------------

Nisan Sonuna Kadar 672504 Ton 
nznin ihraç Edilmiştir. 

Havuzların Elektirik Tesisatı 4500 
Liraya Temin Ediliyor. 

c ••• Seninle ııra·ıJra konıntukı 

larımmn guetede neşredilece~ 
olanları da var; oeşrı:dilmiyece~ 

olanları da. Bu hakikati kaç def4 
size tekrarlamıvtım. Fakat aeo beni 
bir türlü dinlemedin. Mal bolmuo 
mağribi gibi hemen idarehaoep 

İhracat mahsullerimizin nıl· 
yeti bıkkındı Tfc1ret odaeınca 

bir rapor hazırlınmıotır. Çeldr· 

deksf z koro OzOmGn 30 Nisan 

936 ak,ımını kadar lzmlr B ı.. rsa. 

e1ndakl satıı miktarı 73006 tooo 

(512420 çu•al ve 4330 torba) 
bulmuetur, Gfçen yıl ayna ta 

rihdekl eatıı miktarı 4.3920 
ton ( 808 24 çuval ve 117 8 
torba ) idi. 

Nisan ıyı içinde 

dıo dıı plyaealara 
kura üzfim ihraç 

limanımız 

1534 ton 
edilmiştir. 

Geçen senenin nfean ayındaki 

ihracat 2839 ton idi . ÜzOmle 
rlmtzl en çok hhıl eden mem· 

leketler sıra ile Almanya, Jo· 

gtltert-, Hollanda ve Belçlka'dır. 

Yalnıı Almıoyı'ya olıan 80 

ounı kıdar :38116.6 too nzcım 
ihrıç edllmlıtlr. Nisan sonuna 

kadar Umaolmızdan ihraç edilen 

dz6m mlktırı 67250,4 tonu 
bolmuttur. Geçen sene ayni 

tarihteki ihracat mlktarı4088'1.l 
ton idi. 

Plvaea dorumu : Nlııan ayın · 

da Borsada 111tıı J?Öreo çeklr 
d ekelz koru Oıümlerln flatle 

rinde Mart ıyı f latlerlne ~öre 

muhtelif nomaraludı 70-87,5 
santim kadar dOoOklftk görOI 
müıse de Nluo ayındaki 11tıf 

mlkdarı, Mart ıyı satışını 

göre 111 ton (782 çuval) fazlı 

olmottor. 

KOhftrpark içinde Fuvar saba 
sındı yaphrılacak iki hnuzon 

loe11ına baılanmııtır. Bunlardan 
blrlel, otuz metre oıunlok ve 

19 metre genlell~lode beyzi bir 
ıekllde olacaktır. Ba havuzun 
suları, ortadan ve yanlardan ilç 

ferden havaya fışkıracak ve en 
yftksek fııkıran ıolar 2•• met 
reye kadar yflkeelecrktlr, Moh 
telif renkler verilecek ol•o hı 
voz suları için Almınya'ya yal 

oız elekt1alk te1leetı olıuık 4500 
Ura ıyrılmıetır. 

Bo8fne vllAyetler araeındı 

pavlyonlua lıtlrıık için ılAka 

baılamıetıt. Evvelki sene vllA 
yet pavlyooları ar1&1nda en iyi 

mevkii Deni zll puf yoou almııtı. 

Bo dı eski V ıll Foıd Tok11hn 

fuvara gösterdiği ılAkı ve ehem 

mlyettendl. Geçen ıene lıe Ay 
dıo vJJlyetl pnfyooo birincili· 

~I ılmıftı . Bo da Vail Salim 

Ôıdemlr'ln, bo itin ehemmi· 
yetini knrayar1k fıe gt'Saterdl!l 
alAkıdendı. 

Fuarın eğlence ynlerl de 
ha ıeoe çok zeo~lo olacaktır. 

Bodapeeıe'deo dOoyıcı tının · 
mıt bir Sırk kompaoyı•ıoın 

lzmlr'e gelmesi tem!o edilmiı 
tir. Bundan bııka Fuar açıldığı 

ean"da fuar 1abl!!ında mOblm 
gOref mtlaıbıkıl1rı da yapıla· 

. cıktır. Bo güreoler için yerli 
ve ecofbİ birçok gftreıcller İz 
mlr'e getfrllrcektfr. 

boyladın. 

1ıte timdi o sıçma hareketinin 
cezasını çekiyorum. Yaloı:ı; Nt:cip 
Bey de4il, Necip Bey gibi d11ha 
birçokları baoa çatıyorlar, 

- Amma ıulu adam ha. Te• 
fek.kürde de) sululuk biç çekilmi• 
yor; diyorlar. 

Haklan da var elbet. Benim, 
sana takılarak aöylcdiğim feyleri, 
ıeo ciddi bir zaviyeden görüyor• 
ıuo. A yavrum; benim içtimaiyat 
bilmediğime, gözü ya~lı bir bunak 
olduğuma, mm adamı değil fakat 
çenesi düşük bir ıarlatao geçiodi· 
ğime dair verilen hükümlerde hep 
senin bamakııtioin parmağı var. 
Gö~deo düıüyorum. Bırak fU mer• 
diveo u~uliinil. Yani üzorime bau• 
rak keodini vOkeellmek ve herkese 

, J 

tamlmak hevesini .. Bir daha nerde 

l\f erinos Yetiştirilecek Cezali ihracatçılar 
ıeoi göreew, ullobi yanaodan kur• 
tulup kaçacağım. 

Geçenlerde yazdığın fıkrada 
benim cFırıldak., sibi he.r eaen 
havuya gör~ döndüğümü, fikir de· 
ğiştirdiğiıni ısöyliyoreuo,. Yedi gün 
içinde renklen renge gireo kana· 
atledme balmumu yapıetırarak 
benimle alay ediyorsun. Eh, bu 
uıtalaklsnna diyecek yok. Benim 
fikirlerimi bütün olarak: ele ılmı• 
yanlar belki de ıeoin dediklerine 
inanırlar. Ukin eimdi bunun akeini 
düoünclim. \ ' e ben daima elbise 
deAiotireu bir adam olayım. Ayıp 
mı bu rica ederim? Hangimiz. heo 

Merinos Mıntakasında Haytarlar 
Faali yete Geçiyorlar. 

Eskisi Gil1i Çalışabilecek Ve Ruh
satname Alnhileceklerdir 

Borsa havallelnde yetl~eo 

kıvırcık koyanlara Almıoyı'dao 
getlrllmle olan M erlnoe koçla 

randan son'i tohumlama tatbl· 
katma l Hazirandan itibaren 

baelanacaktır. Şimdiye kadar 

Karacabey harasında y9pılau 

tecrfibeler, bftyOk movaflakı 

yetler vermlttlr. Yerh lı:ıvırclk· 

)ardan yetletlrllen on binlerce 

Merlno8 koyunundan elde edl· 

len kıvırcık yOnlerln B kalite 

sinde olduğa anlışılmııtır. Bu, 
memleketimiz heeıb•na bayak 

bir monffakıyet eıyJlmıktadır. 

Balkın; batan kıvırcık ko 

yonlırıoın Merlnoea tohumlan 

maeı eureılle bir sene içinde 
merinos mmtakaeı 114n edilen 

Bursa, Bıhkealr, • Biga n C•·. 
nıkkale hınllelnde ehemmi

yetli miktarda merinos yettetlr· 
mek mOmkGo olıcık ve za · 

mania bu hayvanlar cenobı 
doğru yayıluak çoğılacaklar· 

dır. Evvelce Ziraat vekAletloln 
Mıcaristın'dın getirtmiş oldnğa 

merinos koç ve koyunlarından 

elde edilen kuzuların. et ve 

efttlert tıısız bir eektlde görftl 

mOetG, yılnız yftnlerl gOzeldl, 

fakıt bOyftk fedıkArlıkl1rlı Al· 

manya'dan getirtilen merlno8 

koçlımndao elde edilen koza 

ve koyunların hem et ve sftt 

Haklı bir şikayet 
temel pıoı mahıllestode çotv 

dar sokağındı 7 nomarıda otu 

ran Mehmed Nuri nımmdıkl 

vatındıı, diln ldarehınemfze 

geldi ve dedi ki: 

- Bizim eobktı lıtğım yok· 

tor. Mevcut 16 20 evin vazl 
yeti öyledir ki, içeride kuyu 

ıçmık ıı lmkAoeızdır. Ve bit· 

tabi solar sokağa dökGlmekte · 

dlr. Ben ııheın bir iki defa 

tecziye edildim. Henden yfnl· 

den ceza istiyorlar. Bo. nereyfl 

v1rır? LAğım yok, koya açmık 

tmkloeız, biz ne yıpacağız? 

ANADOLU Fllbıklb, 

böyle tartlar ahında nıandaı 

ne yapabilir? LığımB111.~ın mea· 
ullyetlni ona mı tnclh ede· 

ce~lz? Belediyenin naıarıdfk· 

katini celbederlz, bu lele alt 

~ıdar ol8on. 

lerl, h em de yilnlerl fevkalAde 

güzel boluomoıtur. 

Halkın yerli kıvırcı kl1rma 

suo 'i olarak Merinos tohumla· 

ma amtllyeel yapacak baytarlar, 

Burııa'ya çağmlmıılardır. Ev· 

velce Bor@ı'nın Kaııcabey hı· 

raınada ıçılao Merinos son'i 
tohumlamı kursuna lzmlr'den 

letlrak edtın mQcıdele baytarı 

Cem\I Altan da çağmlmıı ve 

dQn Borsı'ya hareket etmiştir. 

Yerli Merlnoslum yftnlerl fev 

kıl4de giızel olduğundıan yeni 

yaptırılmakta olıo mensucat 

fabrikalarımızın ihtiyaçlarını 

karşılayıcık ve bunlardan gayet 

gDzel elblaeler ve ealre yapıla 

bitecektir. 

Hayvan panayırları 
Trakye mıntakHı umu11Jt mO 

fettlellğlnden vllAyete gelen bir 
mektupta mmtıkada açılacak 

hayvan panayırları hakkındı 

malumat verllmlıtlr. 26 Mıyıa· 
la Kırklareli 'fllAyelluln Kara 

omur ve 4 hazlrından 8 bazl 

raoa kadar K1rablga'nın Cin· 

pazar köyftnde, 8 • 11 haslran· 
da Blgı merkezinde hayvan pı 

nıynları kurolıcaktır. - ; 

Tftrk parasını korama kanu 

nonon tatbikinden eoora, bazı 

tacirler, yaolıı hareketleri yft· 

zftnden bo kanun ıhkAmlle 

ce7.ı görmOelerdlr. İhracatın 
kontrol edilmesi hakkında yeni 

çıkacak olen klnuo, bu gibi 

ceza gOrmftı tacirlere ihracat 
ruhHtı verilmemesini emret· 

mektedlr. 
Bu madde ile althdar olın 

bazı İzmir tacirleri, lktıeat Ve· 

kiletlne ve bua meb'o8lara tel· 

graf la baı vormuılar, hakları· 

naeıl111 bir yar.t.ohklı f şleoeo 
hn hangi bir hıtanm kendi· 

lerlol bo vazlyde dOoOrmeme 

etol leıemlelerdh·. 

Haber ıldığımız• göre; ken . 

dlıerlue fzmfr meb'oao Hamdi 

Akaoy'dao bir cevap gelmiştir. 

1 K4nunueaol 936 dau evel 
lhncıt tlcaretlle aıeıgol olan 
ııclrlere, mabkt1m olı•uı ol88-

lar bile, ihracat rohHtoıme8l 

nrllecektlr. 

Mübadilleri Sevin 
•n•ı•n-ar·•·n·m···s·.n.ı •"•e•e•v···e•ıc·e-he•r• d i rece k Bir karar 
Liselerde ve ortamek· K · • 

. . amutaydan çıkan 
teplerde ımtıhanlar t • k ld" 
Şehrimizdeki liselerin son 81 

nıf )ıranda derelere son nrll 

mittir. Diğer unıf larda bu ayın 
26 eındı dereler kesilecek ve 

28 mayısta llao son eanıf lar tı 

lebelerlnln eöılO lmtlhınlırı 

bıılayacıktır. Liselerdeki diğer 

sınıflar talebelerinden aözlft 

imtihanı kalmıı olıoların f m 

tlhıolaruıı 5 ha1lrenda baolı· 

nacaktır. 20 hazirandı itseler· 
de olgunluk imtihanlarına baı 
lınacık ve 4 temmozdı lmtl · 

hanlar bhmlo olacaktır. 

te sır ararı ge ı. 

BOyDk Millet Meclisi tarı· 
fındın 1771 numaralı taef iye 

kanuounon 4 ftncll maddesinin 
tefılrl hakkında Yerilen kırar 

dQn Dıhtllye VekAletiadea vt. 
IAyete gelmloılr. Tefsire göre 

1771 nomırah kanunun 4 
aucfl mıddeelndekl (Gösterilen 

mftddet zarfında mOracaat et· 
mlyen mdbıdlller) hıkkındıkl 

hokam; hiç mal tefevvoz et· 
miyen veya tektoı Adi derece· 
sinden 11 mal tefenuz eden 
muhtaç mabıdlllere dn e•mll · 
dlr. Bo tefıılr karan, birçok 

mQbıdllledo lebfnedlr. 

istatistik yıllığı 

yıl öoce ıiyab dediği reyı'l bugiln bey•• 
demiyor? Hangimiz, mukuddee bir 
umde gibi üzcrioe titrediğimiz 

fikirleri bugüo afağı yukarı değ it· 
tirmit değildir· Diu kitaplanoıo 

bile tefsirine, eeıbioc, izahaoa sebep 
neydi? ellen yalnız ou nazariyeye 
tapanm. 8undao ba~kuı bence 
hiçtir. Yarasın benim değiomiyen 
nazariyem, ey kırk yıl önceki de· 
gişmiyen kaoaatım! Beo senio lı:u• 
lunum.• Diyenlerin akhndaa şüphe 
ederim. Fikir adamı, gömlek değiı· 
tirmeeini bilen adamdır. Cemadat 
bile maddi ve belk.i de manevi bir 
değiome geçiriyor. 

Cahillere ıöyliyecek sözüm 
yok. Oola.r nasıl düoünürleree dfi· 
oünısüoler. Senio bana cFmldak> 
demen kendi bayat hüviyetini 
ortaya ... 

Üıtad Necib'e benden selim· 
Jar. Onun o meşhur cAu. Comteuou. 
B. Spencer'ioi, Durkbeimt ini ben 
de biraz okudum. Fak.at onları 
hiçbir zaman kendime mabut yap• 
madım. 1neanı ve insan cemiyetle· 
rini yaloız içtimaiyatla değil, bü· 
tOn bir felsefi görüşle izaha çalı• 

ımm. Bazan göoül yolıyle mes
elelerin halline doğru giderim. Çok 
zaman aklımı gönlüme bağlarım. 
Bnnun için bazı acılar krroıeında 

kendimi tutamam. ağlanın. Eğer 
ağlamak.la kabahat iee oe yapayım? 

VUAyetlo 935 8eneslne ıh Buuu meonedacck elde bir vaHtı 
Saygıh hmfr halkındın gOrdGğtı bnyak regbete kOçOk bir moka· 1 1 k 1 1 L 

Tayyare Sineması 
stıt eti yı lığ,, atıtlatl~ umum yok. Size biraz ineaf •e izan 

bele olmak ftzere f lyatlerlnl yftzde elli nlabeıfnde tenzil etmfetlr. mftdftrUlğüoce tetkik n taedlk tavai'e e:ler, mektubuma nihayet 

Iler garı •. her se· 15 . 20 - 30 Kuruştur edllmlı, Vilayete gelmlıtlr. Yıl· verirken ... > 
ansıa f ıyaıler: .lık yakında b11ımlıcıktır. Yıl · Yamınlardağt'nıu asabiyet de• 

Bo u"coz tlyıılt~re rağmen hu haltı iki ııheıer f llm lık da çok ıeugla mıltlmıt receıini ümit ederim ki ıu ıatır· 

S 
d larla bir azcık anlatabildim. Artık 

Be.O eni• lll• fil ı··r ·Br. orsada 1 ;:0~:~~:::::0:;ı~:tru:~~~rz~~: 
• adımı açın hazımsızbk ne feoa .. 

-------------
Brigittc Helm'in çok derin bir aşk hikayesi _Ü_.ı_a·m-sa·t-ış_la_r_ı_: -----••Manisa Muhlelitİ 

Soee zde l(arım· is M~~ıc~aran. ~~~O ~ff S. 
6 Ş. Rlza hı. 10 10 

· 4 S. Emin 11 50 11 50 

Anna Hr.lla ve Jan Murat ıar1jından çevrilen nPf is bir komedi 
Ayrıcı: Ankara'da Tfttitkoeonon faaliyetleri ve omomt ıpor 

kongresi lntlbıları - Mlldmavı canlı karlkatGrler 

38 Bugüokft eatıı 

512188 Vftokfl eahı 

512226 Umum yekun 
Zahire satışları: 

Seans Saatleri• Hergün eaat 16- ~9,40 Sözde karım Ç. Ctoal K.. S. 
' 17,30 - 21, 11> Ben seninim 45 Ton Buğday 6 50 

Cumartesi ve pazar t?ftolerl 14 te Ben seninim ile baılar 800 Buğday 6 60 
- 76 B. pımuk 41 

K. S. 
6 75 
6 75 

41 

Pazar günü gelecek 
İ8taobol'a gidecek olan İzmir 

muhtelit takımı ile bir ekler· 

siz mıçı yapması için hmlr'e 

davet edilen Manlıııa mubtell· 

tinden mQsbet cevab gelmle&lr. 

Mınlea mohtelitl p11ar gGnQ 

sabahı ıehrlmlae gelecek ve 

öğleden sonra Aleancak ıtadya· 

mundı lzmlr mQbtelltl ile kır· 
tı lıııcaktr ı, 



Siyaset Ve Aşk 
Edır.hi, tarihi macera romanı 

Şarbay ile pepaeıtJ dilttilklerl 

mOşkOI niyete acıyan Ofik Lo· 
dovlk'fn aralarında verilen ka · 
rarı POıes'e anlattı Gran Düıee: 

- Çok Ale, ha plAoı ben de 

kabul edlyornm fakat bana &ylc 

geliyor iri bu mmteka earablle 

mteburdor. Bo m'1aslmde bol 

earep ikram edllmlyecek mt.?. 

diye eordu. 
Papaı; IJe Şarbay blrblrlr.rlne 

hayrt.t ve dthşd ile baktılar; 

imdatlarına yine Dök Lodovlk ı 

yet itti. 
- Bir gemi vafılz edildiği 

zaman, kızak 6zerlode şarap 

dola bf r şive kırarlar. Biz de 

çanı nfllz ederken bt Şotöoöf 
da Pop şampanyası efeeel kıra· 
mn mıyız? 

Papu, ce&aret ve kuvvet bul· 
mak fçln ökeürdft ve: 

- Fakat, bo an'anaya mu· 
nfık olmaz! Dedi. 

Gran dilşes: 
'edrn?. Diye ıorda. Bir 

papae, bir gemi vaftizinde hona 

mihaade ediyor. Neden olmasın? 

Gran DOoes hazretlerinin nG.· 

fozo ıhında kalın Şubıy, te 
reddat etmeden: 

- Bence de bu fikir millA· 

ylm g6r0n6yor. Mösy6 PapH'ıo 

gelmesinden enel, memleketin 
oöhrdf demek olan şaraptan 

bir mlkdar çan tızerlne dökd· 
lebHlr. BUlhare mösyQ papae 
ruhani Ayini yapar!.. Bo da 
medeni bir nlkAh yanında, dloi 

nlk4h bibi bir tey olur! Dedi. 

Dak Lodovlk: 

- Evet. milkemmel bir mO· 

talea. Pıpae hazretleri buna ne 
buyururlar!.. diye ıordu, 

Papıs, yalnız kaldığını anladı. 

Ve Gran Dooes de: 

- Şo halde, fUdr kabul 

edllmlt demektir. Dedi. Yalanı 

bir mes'el kalıyor: Şloeyl lur

mık mı yoksa.. Mantarını açı 

rak çın Qzerlne bir damlacık 

akıtmak mı llzım geltıcek, tayin 
etmek IAzımdır!. 

Kora, tık ve kaçak mendi· 
llnl yftzftne kapadı; içinden 

gelen kıvrak bir kahkahayı 

ancak bu sayede dordorablldl. 

Kont Germen gftlmemek için 

dudaklarını kanatacak gibi ııır· 

dı. En feci vaziyet Lodo•lk'fn 

nzlyetl idi. CGlmemek için 

ne yıpacığını şaşırmıştı! Parla 

iller içinde sadece Bortanı 

Gıan DOşes rolOntl yapın bu 

gazel kıııdm glilmlyor ciddiye· 

tini muhafaza edebiliyordu. 

Papaz, vaziyetin alayından 

fuketmlyerek, kemali cfddlyetle: 

- Bence, Madam hazretleri ...................... 
ANADOLU 

-------
Gönlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 

Haydar Rüıdü ÔKTEM 
Umumi neeriyat ve yazı iıleri 

mfidilrll: Hamdi Nüzhet 
idarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler eokağı 
C. Halk Partiei Linoııı içinde 
Telgraf: t~mir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuıo 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketler için aenelik 

abone ücreti 27 liradır. 

Beryerde 5 Kuruotor. -dnO geçmio nftsbalar 25 kuruıtur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
BASlLMIŞTlll 

3:\-

dedi. lklncl tık. daha ınftrıc 
cahhtır. Şnbay size bir yar· 

dımcı nrlq bo yardımcı, eam 
panya el~eelnlo kapağını uıolca 
açar. Siz Oç defa, can ftzerloe 

şampanya serpe11lnlz? 
- Al4 .. Srz leleri genlv ve 

isabetli bir görOele halledecek 

derecede zeki bf r ruhanlslolz! 

Yarın Hat tam onda Dnk ve 
malyetlm erk4olle berahu ki· 

llsenlo önftnde h11ır bulana · 

cağım. 

İmparator Qçlincn Nopolyo 

nuo Godorus kasabaaı mOmrs 
slll ile Allah'ın aef iri, mQzeke 

renin artık bhmle oldo~una 

hükmettiler; yeniden yerlere 

kadar e~llerek geri geri çe 

k.lldller. I 
Bortını, bo defa teşek'kftr . 

lerlnl en gQı,.ı bir tebeseftoiO 
Ue bildirdi, ve ~ftze\ dişleri ile 

gozel ığzı pıpaz ile earbıyın 

zihin ve midelerini yeni bıı· 

tın karıetırdı. 

Dük Lodollk papaz lle ıır· 

baya kadar refakat etti ve -kendilerine: 

- Sizden son derece mem· 
nonom. Bo akşam üzeri ıfze 

bin frank göndereceğim . Bono, 
siz icabı veçhlle aarfederelnlz! 

Dedi. 

- .MOıyü Lodo•lk ne kadar 

ıllcenıtpsnHzl 

- Teşekk6r0n hına değil; 

ualetlCiya yıpılması lazımdır. 

Yarın öğle yemeğinde kendile· 

rlne teşekktır edeniniz. 

Her ikisinin de ellerini 11ktı, 

ozak.lıomc1tya kadar arkaların· 

dın haktı; bunlu gittikten son· 

ra, 11lona, misafirlerinin yanı· 

na döndit. 

- Sonu Var -

Yaralı öldn 
Cinayetin sebebi 
kadın mes'elesidir. 

Bandın beo gön en-,l Do 

lıphkoyu mahallesinde Metrll· 
tlyet sokağındı 12 numaralı 

nde bir vak'a olmoıttor. Ha· 
san oğlu lımall; ötede beride 

yengesi ılcyhlnde bazı ııözler 

söylemlı le bundan muğber 

enltteal Cafer oğlu Halil ile 

kavgaya tototmuotu. Bu ku
gıya Halll'f u damadı İbrahim 
oğla Nazlf te karıomıt le Ha· 

111 tokatla Ismall'I döğmftı, be 

llnde bulunan blçığına sarılın 

lamıll sıA kolundan ve karnın 
dan Balll'i yaralamıotı. Kav
gaya kırıtın Nazif, kolonu 
bOkmek suretlle İsmall'ln elin· 

den bıçağı almıı n lsmıll'I 
karnından ağır ıorelle yarılı· 
mııtı. Memleket haetanestnde 

tednl altına alınmıı olan İe· 
mail, dlln ölmOıtOr. Adliyece 

bAdlıc tıhklk.atına devam edl · 

llyor. 

1\.ordonda 
Elektrikli Tram
vay mı işliyecek ... 

Elktrlk n tramvay Şirketi 

mftdGrO M. Gormezano, DOo 

Belediye Reisi Doktor Behçet 

Uz'u ziyaret etmiştir. Söylendi 

ğloe göre le ordonda elektrik.il 

tram•ay hlelllmeıl için elrketln 

Helçlka'dakl umumi merkezin· 

den ıılfmat gelmletlr. Mftzake· 

raıa akıada rt Uec:ektiı. 

1 Çimdikler ı 
..,_.....__._.... 
Gtioün 
Hadiselerinden 

1~ıanbul meslekdıelarımıı 
arasında blr · bokkebaz mü na 

kı111ı aldı ytlrOdO. letaobul'a 

profe1ôr (!) bir bokk.abaı gel 

mit, bablre mOtterl loplıyor, 

mOtemıdiyen para k.ırıyormuf .. 
Adı Qetüode profeeôr olduğuna 
göre, meelf'ğlnde muvaffak ol· 

maeı, çok tahtldlr ve hloaroı. 

leyb, ondan profesöflöğiloft 

eadece, buna göre m6talea et· 

mek lbımdır. 

Bokkıhızın el bOoert, kıv · 

raklığı, zekAaı, dtıi ve karıısın· 

dııldoe nofuz kabiliyeti, ne ka 
dar fazla ise, muvaffakıyetl de 

o nlsbette fazla oluyor.. K.aıJlı 

gôz arHında adama hap yut 

turmak, dört cici yalınla, bir 
kıç kıcdllU reveranııJa bir lo 

SllDI faka bastırmak da hayatta 
bugQn tesadüf ettiğimiz bir 

hokkabazlık değil de nedir? 
• • • 

Bizim arkadatlardın biri 

var. Evlenmeğe kareı müthlo 

bir k~rko taıımaktadır. Ayni 

kork.oyu kıdına karşı da tı· 

tıyor. Ber.ı aile Hk'alarını do· 

yonca, kaolermı kaldırır, göz· 
terini açar, eaeırır; 

- Allah Allah, Allah Allah 

·diye ıôylenlr · iyi etmişim de 

nlenmemlelm? 

Dfto kendlli ile konuşuyor· 

dok. Tekrar ayol mevzoa dön· 

müetOk. Bize oonları eöyledl: 

- Sokrat demiş ki; bir be· 

kAr lnean gibi yaşar, köpek 

gtbl ôlflr. Bir evli de köpek 

glbl yatar, fakat ln1anca 010.r. 
Ben blrlnclalrıl tercih ettim, 

ne yapıyım? 

Sonra Araplar otoz yatına 

kadar evlenirlerse etlenlrler, 

bono geçlrfrlerse artık evlene. 
mezler. Sebebi ondur: 

Evlilik bir nevi delilik imlt 

30 yııına kadar herkes bu de· 

l!llğl yaparmıı. Fakat olozu 

geçince lnaaoın aklı batını ge· 
lir ve binaenaleyh böyle bir 

deliliğe cesareti kalmaz. Ben 

de kırkına merdiven dayamıo 

bir insanım. Benden böyle bir 

de illi ğln a.dır olmaunı bekle· 

mek için enelA sizin deli ol· 
mıklığınız lhımdır. 

• • • 
Aktım Bıbet hakümdarını 

rftyadı gördftm. YGzftme melul 
meldi baktı: 

- Ne dersin Çimdik · diye 

sordu · Cenene'y" gideceğim, 
hakkımı ırayıcığam!. Senin f lk· 

rlu nedir? 

Acıdım ınalhyı: 

- Ya Necati · dedim · Ha· 
beolıtanda harpte halkın yarı· 

ıını tftkettlo.. Cenevre'de de 

korkarım nefesini uıketecekefo .. 

Eğer akıllı bir ktıl fıen Leman 
gölilnfln bir k.:enarıoda gQıel 

bir k4~ane tut, • ıltıncıklarını, 
çıkar, ömrQn olduğu kadar ya· 
eıf. ÇGnkG ıenln ıözftnle, bu 

devranan mnlfetlerlol değlotl · 

receklerlnl hiç zannetmem. Doa 

et, senin baıına gelen feJAket· 

ten bir baek11101 da bayak bir 

hlBae çı kıuu. Ancık o takdir· 

dedir ki; eenlu nefes tüket · 

mekllğloe mahal kalmaz .. Maa· 
maf lh, gene ıen blllreln. Eger 
beni mftinlr olarak alaaydın, 

aaoa bunu tavsiye ederdim. 

Çimdik 

1 Nöbetçi Eczaneler ~ 
Bu akeam Haııdorak.'ıa Sıh· 

hıt, Karaollna'da E,ref, Ke· 

mer'de Kamer, Eşrefpaıa'da 

Fıtref ap ecsıaelerl açıktır. 

Yeni Fransız kabinesinde radi· 
kaller de mevki alacaklardır. 

Titulesko Ve P. Bonku r- Sosyetenin 
Takviyesinde Mutabık Kaldılar 

----------------------.. -----------------------
8 u Mes'ele Muhtelif Hariciye Nezaretleri Arasında 
Kouuşuluyor. Titulesko, Leon Blumla Da Konuştu, 

Parls 22 ( Radyo ) - M. 
Pol Bonkur hariciye bakanı 

M. Flendeu namına, Sovyet 

sel lr vr.kUI M. Jrıırlt kabul 

etmiştir. Ayni zamanda M. Ti
toleıko ile de gôrGomü1Jtftr. 

Bu mft14katların mevzuu, 

slyad vezlyetln gözden geçiril· 

Habeşistan' da 3 Ay için
de Siilillu Kıırulacakmış. 
Yollar! Tayyare Meydanları Yapılı .. 

yor. Gümrük Teşkilatı Yapıldı 
Adls-Abaha, 22 (Radyo) -

Dlredava'da ·100 amele bir tay· 

yare meydanı yapmaktadır. 

Bur111 traoıport merkezi ola· 

caktır. Nec•IJ''nln Dlredava'yı 
koymoo oldoğo fazla vergi IAğ 

vedllmlotlr. 

Batan Somall ve Ogaden'de 

ıdılt otomobil yolları yapıl · 

maktadır. 

Koryere Süd gazetesi: 
Sıdedflen meeal nlsbeıtlnde 

nzlyet dOzelmektedlr. 80 se· 

heble abonelerimiz de arrmak· 

tadır. 

Demektedir. 

Ecnebi mohıblrler Adla·Aha· 

ha fıılet teşkllAtı ve mektep· 

lerlol ziyaret etmlılerdlr. Yeni 

haetanede 125 haeta vardır. 

Oıbeşlıtan hudutlarında ltıl· 

yan gftmrdk tetkllAtı lhd11 

edilmiştir. 

lstefınl ajaosı: 

"' Sodan'dan Çanı'ya kak.ar 

her tarafta mutlAk bir a •ıylş 

mevcuttur. ,. Demektedir. 

Adfı Abıha, 22 (Radyo) -

ltılyan dçOncft kolordusu, So· 

kota'dan Makall«''ye diSnmek 

emrini almııtır. 
Bundan sonra, Qç ay içinde 

Habeşlıtan'da kat'i stıkun tesis 

edllmle olacaktır. 

Askerler çeteleri tepelemek· 

tedlrler. 

lngiltere Umumi Efkarı, 
Tam Bir Uzlaşma istiyor 
Habeş meselesi bitmemiştir. Almanya Fransa 
ile uzlaşırsa mes'ele bOsbfttün değişecektir. 

Londra, 22 (Radyo) - Don . mittir. Almanya ile Franıa 

akoım toplanan Lortlar kamı· ır11ındı bir ozlıoma bulonnrea 

raıında elddetll mGnak.aşalar •eziyet btllbOtGn değloecektlr. 

olmootur. Bu p14n kobol edilemez. in· 
Lord Dnll, milletler eemly~ · glltere'de ef kArıomomlye var· 

tinin movaffıkıyettılzllğl karoı· dır. Rlz İngiliz milletini dd· 
aında Fransız sulh plAnının ka· eftnmek mecburiyetindeyiz . ., 

bol edilmesi IAzımgeldlğlnl ve Demlotlr. 

Ioglltere'nln ooa gôre hareket 

etme1t icab ettiğini eôylemlotlr. 
Baldvin 

Lord ArtGr, Davls'e cevıb Takihettiği siyaset 
nrerek, Franııı sulh plAnını 1 • d' 

lngllterede kabul eden tek adamın çın ne ıyor 
Lord Davla oldoğun~ söyledik· Londrı, 22 (Radyo)- Bıkan 
ten sonra lnglllz el kArı omu ' Baldvln dQo akıamkl nutkunda, 

mlyealnln tam bir uzlaşma lıte· taklbettlğl sly11etln intihap mft· 

dlğlnl eöylemfıtlr. caddesi esnaeında istinat olun 

Lord ArtClr mGstakbel Fran· mot olan eııaelır oldoğondı 

eız htUulmetlolo beyanatını bek 

mtk mecburiyetindeyiz, demlı 

ve Fransız ılyaeaıını şiddetle 

tenkld ederek; 

- Ben Franaa'ya daımın 

değlllm. F ıkat memleketimi 

daha fazlı severim. Bunun lçlo 

İngiltere Franea'ya bir taarroı 
vokobolduğu takdirde yardım 

etmelidir. Yoksa Avrupı'da 

Fran11'nın oark hududunu mu· 
hafıza vtı bunda emniyeti te · 

mine memur olmamalıdır. Esa 

ıen Babeo mea'eleıl de bitme 
~~~~~-... ~~~~~-
p aı·is Kardinalı 

Roma'ya gidiyor 
Roma, 22 (Radyo) - Parla 

Kardlnıtlı Roma'ya gelecektir. 

Burada Kardloal ,ıpkısını ala· 

caktır. 

tarar etmiştir. 

Harar"daki 
Fransız despotunu 
kovmıyacaklar •. 

Roma 22 (Rıdyo) - Italya 

dıe l1Jlerl mOsteoarı Sinyor So 
vlç, Franaa'nın Roma elçlıl 

(Kont Dô Şambrun) ı kabul 

etmle ve Uarar'dakl dupotu 

bıkkındı nrllmle olan tehcir 

kararının kıldmldığını •e des · 

potun yerinde kalabileceğini 

blldlrmlttlr. 

Fransa'da kar 
Pıdı, 2t (Radyo) - Fran 

sa'da bazı yerlerde fırtınalar 

olmuş, kar yığmıotır. Bazı 

yerlerde derecel hararet 6 ya 

kadar dGtmOtlClr. 

mest ve Cenevre'dekl eon va· 

zlyettlr. 
161 hazirandaki konsey içti· 

maı tlz,.rloe de görueOlmüotftr. 
Franea'da kabine vaziyeti mil· 

şevvelJ olmakla beraber hırlci 
elyHet işleri muntuzem ıorette 

devam etmektedir. 
Romaoya dıt b11kantle olaı· 

lar soeyeteıl reformaeı müzı· 

kere edllmletlr. Bo me1'ele, 
. gOoftn en mObfm meli'elesldfr. 

Birçok barlclyeler ar11ında da 
bo mt!l'ele hakkında ehemmi· 
yetil f lklr mOdavelelerl yepıl· 
maktadır. M. Bonkor ve M. Ti· 
toleıko oloılar ıoıyeteslofn 
daha fazlı zayıf dOomeıılne 

meydıo vermemek busoeundı 
ittifak etmlrşlerdlr. 

Parh, 22 (Radyo)- M. ·Blum, 
M. Tltoleıko'noo ziyaretini 

kabul etmlotlr. M. Tltoleeko 
ayol zamanda M. Jorj Maodell 

de ziyaret etmletlr. 
Parl ı, 22 (Radyo) - M. 

Blftm, ba sabah M. Pol Boo· 

kur'la hlr mOIAkat yaparak 
mobteJU ılyasi meseleleri tet· 

kik etmltlerdlr. Bu ı ·ıdı yeni 
kabinenin 30 Mayııta teşek· 

kiUft de görftoG.lmaştftr. 

Y6nl BIOm kabinesine kim· 
lerlu girecekleri Ye bakanlık· 

ların ne ıuretle tevzi edllece~I 
henOz mailim değildir. 

Dftn Radikal ve Radikal 
ıosyallıt partileri idare heyeti 

toplanmıo idi. Bo 11bah d• 
iiynl oetllde toplanmıotır. 

Bu içtimalarda Rıdlkal'lerlo 

kabine teeklllne lotlraklerfne 

karar Yerllmlıtlr. 

Bu karar bu akşam kat'i 

aorelle ıaıdlk edilecektir. 

Askeri Harekat 
ikmal edilmiş nazarile 

bakılabilirmiş. 
Roma, 22 ( A.A) - Adfı· 

Ababa'dan Stefanl ajınaına bil· 

dlrlllyor: 
Askeri harekAt ikmal edllmlı 

nazarlle bıkılıblUr. Arazlnlo 

legali hoaoıoodıkl plAo; mucl· 
hince hareket edilmektedir. 

ÜçOncO kolordu kıtaatı Dessle 

mıntık111nda harekAt icra et· 

mektedlr. İkinci kolordu bu· 

lonmaktı olduğa meızllerl mu· 

hafıza etmektedir. Gondar mıo· 

takası ile Teanı göld mıntık• • 
sındı ve Sodan hududunda ıO· 
kun bakam ıtırmek.tedlr. Askeri 

faaliyet işgal ile birlikte sırf· 
edUmekıe olan ılyaet faalfytl6 

mftzaherete vo yaAmacılığı ort•• 
dın kaldırmağa foblaar etmek' 

tedlr. 
Habeo aekeri raes11ıoın ek· 

serili kaçmı!Jtır. R11 lmro kıt· 
lırdı ıeraerlyane dolaomıkta-lıt· 
Tayyareler Aamara ile Adi•· 

Abıba arıaınd• po!lta ıer•1•1 
yıpmıktadır. Adlı Ababa'yı tık· 
rlben gOade otuz tayyare ıel• 
mektedlr. 

t\ıl ussolini'y e mükafıı1 
Roma, 22 (Rıdyo)-Tdyeıte 

•• Sigorta Sendik111, yeni Impıt 
M •. 

torlo~onon tealıl b11ablle o 
ı· ıullnl'ye on milyon Liret '' 

meğe karar vermlttlr. 

' 

( 

1 

' 



' • 
t' 

Son Daköka: 

(Morning Post) Gazetesinin Siyasi Mu- Mü11temle-
keler Nazırı 

habiı·i Mühim If.'1aatta Bulunuyor. s· 
1
-1 __ .... ,,_,__ 

Y ır omas 

halya ·Habeş Mes'elesi Nastlff alicdilecek, Akdeniz Hav ist~~~::\3v<~:~r~ı _ 
tasındaki Devletlerin Emniyeti, Ingiltere'nin Menfeati 

Londra, 22 (R•dyo) - (Mornfn~ Po!t) ,ı::ıcttaloln elyırEi mobablrl, mQblm bir mıble fHI· 

'•lı: bazı u,11ua boloomaktadır. YaııldıAına f;Üre, Balıeı · haly,a mee'eleıl. Uloelar ıoıyeteel bari · 
tinde, lıılyı, lo~lllere "'" Fnn!• rıraeındı lıaelıyacık olan dlplomı!!f mOıakerelerle halledılrcek 
le bu arada lıılya ile İogtltrre rırae1ndakl ihtilaf ta orlıdan kılclırılacaktır. 

Utııılar ıoııyettıl konıf')'l, 16 l11zfr11:dı toplınacakea lla, tekrar ııoobıbar 
•e bu lllftddet ıarfıodı devletin aruında cerryın rdr.cek olan müzakereldrle 
tleler halledilecektir. 

için tıllk olunacak 
bnton pOrilzlQ meı· 

(Mornlng Post) gaıeteılolo elyıei muh':ıbtrlne ~ör,.; dt:vletler arasında vokobulacak tem&1larda 
lJı11el1r ıoevetealnl felce o&raıacak @eb,.blrrln de lzalrel dOeüoülrcek •e bllbıııu kendi ~mnlyl"tlerlnl 
t b . l'ı 
e ilkede gören Akdeniz havaaındakl kllçük devl,.tln fçlo de bir emniyet pıktınıo affı kooneola. 

'-l, ltalya aleylıtn~ nzedllmlı olıo Zf'crS tedbirler hr, mfizakerata bıelanır baılaomaz kaldırıla· 
Clk Ye ayni umıoda loglltere'clo Afrika fit: '""ta ki mf'na( il de tmniyct 1thına alınacaktır, 

_...... .......... ,__~~--------....... +* ........ __ ~~~__, ......... ......-..,._ 

Dumdum 
({urşunu ·Satıldı 
'11 Satılmadı 1\lı? 

Londra, 22 (Redyo) - Bo 
lababki gHeleler, Inglltere'nio 
81betl1tan~a domdom kurtono 
.. ltı~ına dair rohıatlyeyl Ro 
llıt'yı kaçırarak halyan bGku 
lllaet111e Htan albayın Loodra'da 
1~•1bet eUfğlnl haber vermek
tedirler. 

k E1rarenglı albay, dumdum 
llreouu almak lıtedlğlnl bu

:•a.la da enelce Babeolıten'da 
lllnnın kur,uolaran logllfz 

..._la olmadığına lıbat etmll) ol• · 
'-~•nı ıGylemlt •e arlık bo 
'-leı'ele kapandı demlatir. 

4lbey hariciye nrzaretloe 
llderek izahat vermletlr. 

l>eyll Berald, 1872 ıeoe · 
11•de Demelboro'da doğan bo 
~bıyıa hakiki l3mhılo Lnrenı 
eıtayn oldoguuu yaıuyor. 

ihtilaf Yokmuş. 
il Pırtı, 22 (Radyo) - M. Le on 

111111 Populer gaseteeine yaz· 

:A• bir makalede, g"çenlerde 
• Beryo ile yaptığa mtUAkatta 

"-lr IDeı'elelerde aralarındı lh· 
•llar çıktığı haberlerini tekzip 

~lı, Beryo ile mali değil 
rleı meı'elelerl konottuğonu 

te ıralarında hiçbir lbtilAf ol· 
'1adı~ını, bllAklı tam bir mu· 
labıkat haıale geldiğini blldJr 
....... r. 

b ... Leon Blum makaleılnde, 
~11 gasetelerln, ıoıyallstlerle 
llJadlkıl eoıyallıtler 1raıındı lh 
le 1 çıkardığı lıılhdal ettlk-
rtaı yasmakıı H yeni hak.u 

'-let doğarken halkı aleyhine 
'-lırlk etmenin doğra olmaya· 

r:,tı IDCltıleaeını ylrltmek.tedlr. 

ltalya'da Har
hın Yıldönilmil. 

ltalya ___ ... _..... __ _ 
• · • · · Mesai IJürosuna 

Törenle kutlulaoacak. 
Roma, 22 (Rıadyo) - 24 Ma iştirak Ederecek. 

y1&ta Iıalya'oıo amomi harbe 
glrll)lolo yirminci ıenel devrl 
yuf bGyak meraeimle tes'ld 
edilecektir. ltalyan'lar, umumi 
harbe tıtlrak 11yeelode fıtılzn:ılo 
döğdoğooo kabul etmektedirler. 
1200 Berberi bu meraelme iş 

tl:ak için Roma'ya gelmll)lerdlr. 
Donlarla beraber 45 Berberi 
zahit ve 12 Berberi Ayanı nr· 
dn. Booler, bogfto Roma'nıo 
bıılıca ıobklarından geçerek 
kendilerini teşhir etmişlerdir . 

Roma, 22 (Rıdyo) - Gençlik 
teekllAta pazar t flnt'l Moaaollnl 
meydanında bir nlmaylı yapa· 
caldardır. Do nGmaylıe 9000 
genç lotlrak edecek •e kral, 
Moesollnl ve ealr hakumet rl· 
cıll hnır bolunacıkhr. 

Japon gazeteleri 
Ve Rus 
Setirinin teessürleri .• 

Moıkon, 22 (Radyo) -
So•yet dıt itini Komlıer ma 
nlnl Konıf ı, Japonya'oıa 

MoıkoH ıef irini kabul etmlı, 
Jıpon gasetelerlolo ıon htdlıe 

ler hakkındaki menfi neırlyı · 

tından dolayı tee11Clrlerlln bil 
dlrmlttlr. 

Teslim olanlar 
Harar, 22 (Radyo) - Ha 

rar • Çerçe mıatakaınndıkl Ha· 
beı rüe111ıadın bazıları ltıl 

yan'lara dehKlet etmltlerdlr. Ba 
kafile de tanınmıı Bıbeı ka · 
mandanlırı dı balanmıktıdır. 

317 moharlb te teıllm olmoı 

lar, ıllAhlarını •e cephanelerini 
İlalyaa'lara Hrmll)lerdlr. 

Cenevre, 22 (Radyo) 
Ulo11l1r ıo yeteelnlo meıal ba. 
roı1ıı, haziranın 4 Gode topla 
nacaklar. ltelya dıelolerl bakan . 
lı~ı, genel sehetullğe gönder 
rdlğl bir mektvbta, bu top · 
lanhya lıılrak edeceğini bildir 
mtıtlr. 

Uimalaya 
Dağlarında tedkikat 

Londra, 22 (Radyo) - Hl 
mala 'ya dağlalarıoda tetkikat 
yapacak olan heyet, havaların 

fena gltmeılnden gaçlak çek 
mektedlr. 

Enenı, d11~ının tepeılrırı tar· 
manıcık olın heyet, timdi allı 
bin metre yGkeekllktekl birinci 
kampta hulunmık.tıdar. Halbuki 
şimdiye kadar 2 bin 600 metre 
yaksek.llktekl dört numarala 
kampa nrmıo bulonmıları IA 
sım idi. Havalar fena dnam 

ettikçe heyet bir namarıb kım· 

pı terketmfyecektlr. 

ispanya 
Nazırlar meclisi top· 
Jantılarına devamda .. 

Madrld, 22 (Radyo) - Na· 
znl1r mecllıl, hıtbıkan ( Kı 
zaroı Klroga) nıa bııkınlagıada 
toplanmıl) n dıt itler bakanı 

MaıyG Barlla, dıı ılyaeı hık · 

kında uzun mtlddet l•ıhıt nr· 
mittir. • 

Nazırlar mecllıl, yaran da 
( Buıao) pırlAmentodıki nHır 

lar dalreelode tekrar toplana 
caktar! 

l\'RUPA'LI KADIN lak bleeeui •e 
dlılnl daram. 

karyolaya kea• 

.. 
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Ceaeral: 

Ko:6mopoliı 

t .._ Y eriller ıoa Hmınlardı 

4
'bet bir hıl aldılar; Hlılm 
0ktor, blrH dikkatli hareket 

e41 
•lı! Demeğe mecbur kaldı. 

'-ti Oııdrev rehberi çıgırdı. Mak· 

4~ Jemekten ıonra blr11 dı 
ll'I geımek idi. 

M leınektea ıonra, bir Arab 
._'eıaıtnl andıran yerli rehberin 
dt btı, kabul edlb etmlyecetlol 

llaayordo . 

4 takat otomobile binerlerken 
"b rehber, generale: 

DahaUye beı tllladlr. Ba 

du füal laabtlt ~·•1• 

VE MAHRACA 
asri Roman 

1. L. Morteadea 
baAhdır! Dedi. 

Oadrn galmemek için ken· 
dlılnl gaç upıedeblldl. 

Vapura dGodOk.lerl nklt, 
Ondrn bir ıara glıel klleeler 
çekmft balanoyordu. Makale· 
lerl için de kAf 1 d~recede 
menu elde etmll)tl. 

Kendi kendlelne: 
- Boalar hıklunda tlmdlye 

kadar birçok y111 y11ılmıl)tır. 

Bir de ben tecrlbe edeyim, bı
k.alım! Dedi. 
, Kamaradaki haH, boğucu H 

ııcık idi. Bloknotunu alarak 
dı .. n çıkacal• ura .. , bir feaa· 

Vıpuran doktora Erbert'I 
temin etti: 

- Merak edecek blroey de 
ğll. Burada Mılaryıaın Arazı 

böyledir! Dedi. 
- Fakat... Doğasındaki ıı 

tırabın aebebl nedir? 

- Burada her vakit gGrtl· 
len blrıeydlr. Denlı huaıı ken· 
dlelol tedavi edecektir. Kolom· 
boya lnmemeal IAzımdır. 

- Fakat bizi dinlemeye· 
cekdr! 

- Dlolemeğe mecburdur. 
Çcıoka Malarya anbetlerl kolay 
nGbetlerden deilldlr. 

BlrH ıonra, Ondru'fa ha· 
raretl da,ta; fakat, nöbet genç 
kadını kanetten dlılrmaıtCl. 

Erbert, kar11ıaın h111alalı 

ile çok allka .. r gGrblJorda. 

lt:mlekeler nazıra Sir Tomu, 
dQn Baldvln'I ıiyaret etmle ve 
istlubıte mohtac oldoğundıo 

dolayı lıtlf19ıaı vermll)tlr. 

B•ldvln, df'ğerll bir nkada, 
kaybettiğinden dolayı teetııilr· 

lerlnl beyan etml,tlr. 

Slr Tomaa'ın yerine Slr Bl· 
goı'un gelrcf'"l elSylf'olyor. 

M. Mussolini 
Kaydı hayat şartile 
başvekil kalat::akmış. 

Roma, t2 (Radyo) - lral 
yan kannnn eıHlelnl tadil eden 

yeni lAyiba haaırlanmıour. Bo 
ltylba mucibince M. Moııeollnl 

kaydı bayat fartile ba,•ekAlet 
yapacaktır. · 

Deyli Meyil 
Zecr! tedbirler 
iflas etti, diyor. 

Londra 2~ (Radyo) Siya· 
yad mebdll, lıalys'nıo Loo· 
dra ı,flrlnla Slr Dôper Van· 
ıltara dGn yaptı~ı ıly.rete ba 
yak nrmektedlr. 

Deyi Meyi: 

Cenevre lf ltı etmlttlr. Donu 
artık ıaedlk etmek IAıımdar. 

Zecrt tedbirler de akim kal
mıl)tar. lnglltere .., Fraoaa bo 
hoıaııı mftl)terek btr karar 
vermeli n 16 haziranda Ce· 
nnre'de hasır bulaomalac.lırlar. 

Demektedir. 

Roma, 22 (Radyo) - M. 
Gayda Jurnale D'ltalya'da zecri 
tedbirler Clzerloe bir makale 
neıretml, .e bu tedbirlerin lf. 
ltıını ilin eylemlıtlr. 

Muharrir: "Bu tedbtrl:r hal · 
ya'yı bandın ıonra, hariçten mal 
•e eı,ya almaktan kortarmıttır ... 
Demlotlr. 

Olabilir 
Stil dG Saatlyago 22 (Radyo) 

- Mecllılo kltadıada camar 
relti M. Alek11ndr kaııt aut · 
kano Irat etmlt n: 

- Harici ılya1etlmlze ~elin 
ce: Uloılar ıoıyeteıl çok Hylf 
dilımlftlr. Zecri tedbirlere it 
tlrak etmlı olan dnletler ara· 
ıında blı de .arıs. 8u ılyaıe · 
tlmlıe olgun değildir. Banan 
için en kı11 bir Hmındı zecri 
tedbirlerin kaldmlmaeını çalı· 

ııcağıs. Menaf ilmi• ancık bu· 
na amirdir. · Demlıtlr. 

Sık, ıık kamaraya geliyor Ye 

hııtanın yazfyetlnl tetkik edl· 
yordu. 

Son gelloinde: 
- Na11lııa, Ondrn? Seni 

daha iyi gGrlyoram. BGtla 
vapur halkını endloeye dltlr· 
dan. L ıydl Lanıtoo, ılyaret 

kabul edecek hale gelince, ha· 
tarını ıormak arsaıuaa gösterdi. 
' e dereln? Dedi. 

- Fakat, halılzlm, Miııf lr 
kabul edecek halde değlllm! 

Erber, kar111adan iltifat bek· 
leyorda. Halbuki keodlıl bir 
kadını karo• hol)ı gitmek aıal· 
l~rlnden hlçblrıey bllmeyoıdu! 

Bir kadının gGnlantl kıHnm•k, 
onan hiç bllmedlAI blrıeydl. 

Dok.tor Erbert, kendi ken· 
dlılne: 

- DoRraıa, ben de fnıan· 

lardan bemea blçblrlllae bir 

Nazillı'de ihtifal ve Bayranı: 

Yukurnla Nu:.ılli Ort•t mek·tpp ta/,>/u·si beden ıalım lerindc 

Alıra verilen miisnmercclc SC)'İrcilcr. 

Nazllll'dt!n bildiriliyor: 15 mayıs gunü, tayyar" ş,-hlıll"rlm fz 

binlerce yurttaş tarafından amlmıştar. Grce lhlknlnılA bir top· 
Ja,ı t1 yapılarak şrbhlerlmlz için bir daklkn ım ımlıln. ~ilylevlrr 

verildi, manzumeler okundu. Bnndın mora IJalkul ftÖ&tf'ıl ko· 
mlteııi tarafından bir perdt!llk konuşmalı tablo gö~tl"rlldl. 

Atatürk'üo Samıun'a ayak buhkları 'fe ııpor bayramları olın 

19 mayıs NazllU'de çok parlak ve canla bir t"kilıle kuılulın· 

mıotar. Oalkevlnlo bazırlıdığı pro~ram aynro tatbik edildi . Kon· 
feranılar verildi. Manzumeler okundu, çelenkler takıldı. lJuodan 
ıonra Orta okul ıalebeal l!por alanında beden bereketleri yapll· 
lar, bir maçlı gftndQı töreni ıona erdi. Gece llalknlode bir 
toplınh yapıldı. 

Avam 
Kamarasında 

Loodra, 22 (Radyo) - Avam 
kamarası, milli m<idalaa büd 
ceılol teoılk için nazırlaran 
ayhğandao tenzlllt yapılmaeı 

hakkında liberaller tarafındın 
.erilen takriri 115 reye kari)• 

207 reyle reddetmll)tlr. 

lngiliz Ordusu güo· 
den gOne arlıyor .. 

Londra, 24 (Radyo) - Jo. 
glllere ıa bakanı Rot Koper 

Anm kamara&1nda kendisine ıo· 
rolao bir iDiie cenb •erirken, 
mlıtemlekelerden gelerek aıker 
olmak lıtlyenlerln her gGn ço· 
ğıldığını H birinci kAnondan 
bagaoe kadar on bir bla kiılyl 
bulan bir fazlalık hoıoıule gel· 
dlğlat beyan etmlttlr. 

Belçika Kabinesi 
Brükeel, 22 (Radyo) - Bel· 

çlka ıaylav ıeçlml, Pazar giloft 
(Yarın) ıooa eriyor. BatJbaklo 
V anzeland, netlC'.eler anlal)ıldık 

tan ıonra kablnealoln lıtlfaııoı 

Krala •erecektir, alAkadarlar 
yeni kabinenin, tekrar M. Van· 
zc:land tıufındın tel)k il edile· 

ce~lnl 11~yllyorlat. 

tilrlO beoseyemeyorom! Diyordu. 
Erbert, monden nılyetlerden 

ılyade, bedavad•o buldoAa ye 
meklerl atııtarmağı blllyoıdo. 

SeylAa'a Yardıldarı Hman 
Erbert, karııı Oodre•'e: 

- Leydi Laneton yarın, kı 
raya çıktığım11 zaman Kandl'ye 
bir seyahat Y.pıcak, eenl de 
beraber almak iııteyor. Fakat 
ıenl yılnıı bırakmak lıteme 

yorum! Dedi. 
- Her hılde bu dav.al kı 

bul etmellılo. Ben yalnız kahr· 
eam oe olur? 

- Mıdem ki een gelmiyor· 
ıon. Ben de blmak lıterdlm. 
Fıkaı ne çare? 

• • • 
Oodre•, "Hııta adaeı" deni· 

len ha bayak adıyı hayntle 
eeyredlyordu. 

- Şonu var -

1 Z.ıbıta 1 _____ _.....,. 

Keserle yanılmnış: 

K.t>mer cadde inile Receb 
o~lu; evinde kiracı olarak otu· 
ran Mehmed oğlu Abdullah · 
ıan ey kirası lııtemlo Ye anla· 
rında çıkan kavgada Abdullah 
keıeıle All'yi batından yuala· 
mıl)tar. 

Memura hakaret : 
Kemeralta caddeelnde yaya 

laldmmı azerlode oturan Sa· 
llm oğlu Demir, yaya kaldıra · 

mıoı işgal etmemeelnl ıöyllyen 

Belediye mt morona hakaret 
ettiğinden tahkikata bıl)lan · 

mıthr. 

Hırsızlık 

Karatıl)'ta Sallh'ln banyoean· 
dan Hleamettln •ın aile nine 
geçuek Moet•fa kızı Ayıe'olo 

bpah duran odaeının pençere· 
ılnl ;ııçarak el)yaıını çalan Yodı 
oğlo Dnl .e Salamon tutul· 
mul)lardır. 

Kurdu ı·urmak istemiş: 

Bayr1kh 1da çobıo Ahmed 
oğlu Mahmud, Bavaya iki el 
ııll4b attığından yakalanmıl) Ye 
lettcvabıoda koyunlara gelen bir 
korda attlğıoı sGylemletir. 

N ara atmak: 
K.emer'de umumhıoelu ara 

ııoda 11rht)I) olduğu halde nara 

atan Y usof oAlu Şakra ıutul · 

muıtor. 

Kilit çalarken: 

Namazgtb'ıa Sakarya ıokı· 

ğında Ali o~lu Oımıo'ıo kapı· 
ııoda aeıh duran kilidi çalan 
Baeeylo oğlu Ali ıutalmootar. 

Sarhoşluk : 

NamtzgAb'ıa Çirkin sobğıo · 

da ıarhoo olarak alle nine 
giren Ye Bobor kızı Klara ile 

· Salamon kııı F.lter'I d6•ea 
Ahmet oğlu Cemal n Kenan 
tutulmol)lardır . 

Yankesicilik : 
Memleket haııaaealoe gelen 

Torbıh'lı Mebmed'ln cebinden 
139 korno paraeıaı çalın eabı· 

kıla yankeılcl Şef lk o&la S.· 
dık tatalmaıtar. 



lngiltere, Akdeniz'de Deniz, Kara, 
Hava üstünlüğü istiyor. 

Mare~al Badoglio Filistinde şehirlerin flstUnde 

R ' N' • liarp tayyareleri uçmaktadtr oma ya ıçın . _ 
Davet Edildi? Bombalar Patlamaktadı 

arp Tehlikesi Gittikçe Artmaktadır ••••• 
- Başıarajı l ci sahifede -

değl~meel ve yenilenmesi icap 
etmektedir. Diyor. 

- Başta rafı j ci salıif ede -
dl111l bu defa bizi gafJJ ula 

dllışhr. 

:Ioglltere .. olo, .ealf bir devlet 
.olan l:tılya ile h4d ve korkunç 
i>lr lhıllıf karııeında boluoaca 
~ıoı kim tahmin edeblllrdl . Ba· 
.nan lçtogyapılacak en mftblm 
'fe mQstacel f ş son derecede 
kanetll olmakhr. Bu ıebeple 

her ihtimale karıı Hoayll de 
idare V6 ihzar IAzımdır. 

Baıao Avrupa devlt!tleı inin 

yapmakta oldukları bllyük harp 
huırlıkları kar,181oda, loglltere 
hattı harp gemllerlolnln vazı . 

yetini tedklk için bir komisyon 
teıkfl etmelidir. Bava mftdafea 
ve konr.tled fılerl için de ayol 
ıekllde meıtal aarfı lAzımdır. 

Stok meı'eleelola halli ve teh· 
ilke anında k4f 1 iptidai madde 
'f8 gıda temini için mav11ala 
n talimat ltlertafn de yoluna 
konmaeı IAzımdır. Banlar etra· 
fında huıoPİ blı dikkat lhımdır. 

Yıkın bir Atide size bu 
hnıuata earfettlğl mlz meealnla 
mGııbet netlcelerlnl de arzede· 

ceğim. 

1914 De olduğa gibi hazır 

buloomalayız. Fırtınadan kar· 
ıulmak fçfo her cihetten mCl· 
dafaaya hazır bulunmak gerek· 
tir. Kaybedilecek tek bir dakl· 
kamız yoklar, o kadar ki 
h1aırl1Cımızı yirmi dört saat 
içinde bltlrmfıı olmalıyız. 

Memleketin umumi mena· 
bllul ve kabiliyetini kat'i 
surette teablt etmelfylı. Fahri · 
katarın ne temin edebilecekleri 
de bllfomelldlr. 

SllAhlıomak hoıoıondı nre· 
ceğlmlz ılparlılerlmlıln moay· 
yen bir zamın içinde, latenl· 
leo ıartlar ıltıodı temin ed! 
leceğladen kıt't olarak emin 
olmahy111. 

BOtCln dikkat ve gayreti· 
mlıle orduyu, deniz, hın 

ko•ntlerlol •ücuda getirme· 
llylz. Bu huıoıtakl me11lmlz 
11aml surette mtııımlr olma· 
la dır. ,, 

Sır Arttmbald Slnkler ı6z 

alarak ıunları eôylemlıtlr : 
-Haktlmetln ellAblanma ve 

beyaelmUel vaziyet hakkındaki 

beyanata vOzuhtan mahrumdur. 
Daha 11rlh izahat fıtlyoraz. 

Italyı'nın Habeıletan'dıld 

harekata ve Habeııletan'da tıt· 

blk etmek istediği uııftller, ya· 
kın ııark 'ıakl vaziyetin vehımet 
keıbetmeıl hep hGkumetlmlıln 
zafındım kuvvet almııtır. 

pooya'nıo elyaeetl lle tebdldl 
imiz bir bal almııtır, 

Almanye'oın, baı d6ndtırftcCl 

ıeellbaıı Dlllfl dikkat ~oQnde 

gltdkc;e bOyftmektedlr. Btık1\ 

met banlar hakkında bir tey 

t11tmlo " tlQeUdlr. 
M. ' Çurçtl lt~abatında daha 

fazla vuzuh göetermtıtlr. Beya 
nataodakl noktalann tahakkuk 
etmekte oldoğono g6rmekteylı . 

Baku met ef k4n omumlyeye, 
nzlyetl aarlh bir rıurette izah 
ile ten•lr n hıttl tahrik et· 
melidir. 

Bava mftdafaamızı kat't ıo 
rene temin etmeliyiz. Memle· 
ketlmlze tayyarelerle tecavClz 
imkAoını bırakmamalıyız. 

İıçt partlelnneo Major Eıll df': 
- 1936 da da hllkômelio 

1914 ıtekl vaziyette olmaaını 

lıterlz. Demt,,lr. 
Vloeton Çurçll ı6z almıı ve: 
- Vaziyeti hazıranın tebll 

keleri bftyOktOr; ve buolarJO 
bGyQmeeloe meydan bırakmak· 

tayız. Benim kat'i kanaatımca 
bir de mOhlmmat ve !Avazım 
bakanlığı vftcoda getirilmelidir. 

Akdeolz'dekl denhı GttGnll· ,, 
ğClmftzft muhafaza etmeliyiz. 
Bundan baııka bo muhitte hava 
ve kıra kuvvetleri cihetinden 
hakimiyeti elde etmeliyiz .. 

Havı yola ile btr lıttll& leh· 
llkeılnl nazarıdlkkatlmlzdeu 

uzak holundurmamahyız ve her 
aa huadao taarruza uğrayacak 
mııız gtbl hazırlıldı bulan· 
mahyız. 

Bunların bir defa dıbı ıöy· 
leomtı olmaeında fayda n hatta 
IOznm görayorum. 

BGHla Aurupa hummalı bir 
aorette elllhlanmıktadır. Auo 
pı'daa hariç olan de•letler de 
ılllhlanmaktıdırlar. uauın bun· 
lar, vaziyetin nhametlnl artır· 

tırmaktadırlar. 

ltalya ile aramızda olan ıol · 

tefehhGmlerJn l11leıl Jbımdır. 

Almınya cihetinden gelmekte 
olan bayak tehlikeyi kırıılı· 

malıyız. Almaaya'ıun harb ha· 
zırhklara cihan için bftyClk felA· 
ketler h11ırlımaktadır. 

MClhlmmıt ve lev11ım bı· 

kanhğıoı niçin l11temlyorlar?. 
Bu bıkanhkta bdtftn mnca· 

diyetimizin letlkbıl ve emniyeti 
vardır. Almın'laran ııkeıl hı· 

zırhkları herteyden enel bGyle 
bir teıekkftl ile allkıd1rdır. 

Demlotlr. 
Slr Leuat de, 
- Almao'Jarın balen 36 

makta olanlar bu heHptan 
hariçtir, demlıtlr. 

Lord Moı:ııel bu ıôzlere ı 

- Banlar malum ıeylerdfr. 

Fakat Almıa'yanın tahtelbahir 
adedi 28 dlr ve tonaj tahdidi 
atılmıı deAlldlr. Cevıtbını ver. 
mittir. 

Lord Staoley ı 

- Donanmımızı ıon saman· 
tarda ihmal ettik ' fakat Al 
aıı•nya baynk bir faaliyet 
göıtt-rmektedlr. Deınt,ttr. 

Mııar mee'eleal hakkında Mı · 

jor Etll: 
Mmr'da logtltere'nln mev· 

codlyetl ve meoaf il aleyhine 
bir ltalyao propeıtandan vardtr. 
Bo propaganda Flllıtlo'de daha 
faaldır. Bonlarıo ôoilne geç
mek lc;lo ne yapılıyor? Diye 
eormattur. 

M. Baldvln: 
- Slyaal hodntlarımuı da 

bilinde bGyle btr hareket te 
IAkkl edllmlyecektlr. Do gibi 
haaımıoe h1reketlere kattı aft 
kut etmlyeceğlı. Saven kanala 
ilzerlndeld hokokomuzo Mısır 
kabul edecektir. 

1932 de Mııır'ın istik !Alini 
kabul etmlı bulunuyoruz. Fı· 

kat Mııır'da baıkı bir nftfoz 
veya kunetln tee11Clıft teeeb· 
bftıGnn, loglltere hGktlmetl dnıı 
manca bir hareket addedecek· 
tir. Ioglltere hftkdmetl her za. 
man ılyaaetf Clzerlade domla· 
yoolarıo da mCltalea ve mou. 
kitini almııktadır, demlttlr. 

lngiltere, Fransa 
Hükômetleri 

- Baştarafı 1 ci sahi{ ede -
ıiyetinin kat'i ıurettc halli mee'ele· 
ıini mevzuu bahıettiği hakkındaki 

ıayialar teeyyüd etmemiotir. 
l.ondra, 22 (Radyo) - İngiliz 

höktlmeti Adiı·Ababa'da İngiliz te
be11ıom hukukunu muhafaza için 
bulundurmakta olduğu aekeri çek• 
memiı ve henGz çekmiyeceğini 

bildirmiatir. 
İngiltere hükdmeti Fransa hd· 

Jdimetioe de Diredava'dak.i Franııs 
aıkerlerini çekmemeaini teklif 
etmittir. 

Roma, 32 (Radyo) - Be 
vaı ajaosındaoi 

Sellblyettar mehaf 111 Mareııl 

Bıdoglfo'noo Roma'yı bir Av· 
topa barba takdirinde teıkllilt 

yapmak Ozere çağırıldığı babe· 
rlnln tamamen hıyal mabıola 

olduğuna bildirmekte ve tekslp 
etmt'lktedlrler. 

Dan tayyare ile Aımara'ya 
gelmlt otan .&f areıal Badogllo, 
oradan Jtalya' ya hareklll ede· 
cektlr. Btı aylak Hallee barbı 

Mırt-ıah çok zayif dOeftr· 
ma,ıar. ihtiyar Mare,al Habrt 
lkllmlle imtizaç rdememlştlr. 

Badogllo; elmdl 65 yaeında bo· 
Juomaktadır. 

Mare~al Romı'da Kral ve M. 
MuHollat ile ~6rftet1ikteo ıoora 
ltalyan V•hdetlnln hauraeını 

yAd için yapılacak gf!c;ldreemln· 
de bulunacak, milıealdben de 
Roma'ya ıeluen kilo metre me 
aafed~· bulunan lrjl kıplacalarıoa 
giderek ftç ay kadar latlrahat 
edect-ktlr. 

Maamaflh hllen ltalyan er 
Uoı barblyel umomly reisi ba 
looan Mareeal Badogllo'oon 
ltalya'da kaldığı milddetçe Milli 
mftdalaa vaziyetini tetkik ede· 
ceğl bildirilmektedir. 

Yunan Kralı 
Korfo'da emsalsiz 
bir şekilde karşılaudı. 

- Baştarafı lci sahifede -
Sltrede de yıldôoQmtl parlak 

bir ıorelle tes'it edilmiştir. 

Kral Korfo'dın eoora Lokadeye 
ve Kefalooyaya ve belki Zan· 
t•yada gidecektir. Yuuın ıula · 

nada bir devir ıeyıhıtl yap· 
makta olan kralın amucaeı 

Prrnı Aodre Bılandrlye oğra · 
mıı ve halk tarafından hara · 
retli ıureue breılınmııtar. Etki 
muharipler ônftnde birkaç 161 
ıöyllyen pten11 14: sene menfa 
dan eoora kendlelal eekl aeker · 
lerlaln ıraıtında g6rmekten mft· 
tnelllt ıevlaclııl blldlrmletlr. 

Prenı, pazar gftoft ııeyahah· 

na devamla Iatanbol'a hareket 
edecektir. 

Alman Ticaret Bir zelzele 
Boeyneı Ayre1, 22 (Radyo) -

Heyeti Oto• 11alye aftren ılddetll bir 
zelzele olmuş, halk korku içinde 

Dfln Bergama'ya gitti evlerinden kaçışm .. ııtır. 
Şehrlmlsde bolonmakıa olın Boeynes·A1reı, 22 (Radyo) -

Almaoya'nın Ankara büyGk Bftyilk bir liareketlarz bGyGk 
elçisi Fon Keller ile Alman bir panik husule getlrmlııtlr. 

ticaret delegaayoou a11111 dGo Borada bir aaırdanberl hareke· 

Bergama'ya giderek oradaki tlarz olmamıthr. 

24 Kişi Daha Yaralandı 
~~~~~~-.. ~~-..-..,-.,,.........~-

- Da~tarnfı lci salıif ede -
ftzerlode vokubolan kanııkhk· 

Jara b11tarmıkla meegal balon· 
doğu bir sırada lıkoçya'lı bir 
nefere bir kurıan l111bet ede· 
rek kolundan yaralanmıttır. 

Bazı menf l unıorlar bir 
yahu dl otobGıftoe 1 O el ateı 
eder ek iki yolcayo yıralamıt · 

lardır. 

KudGı ~ehrlnlo eski mahal· 
lerlode Arap'larlı polis me· 
morları ar11ında ateı teati 
edllmtıtlr. 

Hayla yalunında vukobolan 
bir karaııkhk eın11ındı 19 
kişi yaralanmıttır. 

Kodftıı, 22 (Radyo) - Inglllz 
takviye kıtaah gelmt" ktedlr. Ku · 
dftı'te nzlyet karaııktır. Arap 
lar kararlarından hiçbir veçbtle 

• dönmlyeceklerlol blldlrmlıler

dlr. V e hareketlerine dnam 
etmektedirler. 

Tel Avlv limanına blr Iogllfz 
harb ıef inesi dınll olmnıtor. 

Y afa'dı da bir loglllz muhribi 
vardır. Bu barb ıeflaelerl, tah 
llye lelulol himaye için ba 
llmaular1 gelmlılerdlr. 

Arap'lar lnglllz hilkumetlne, 
Td A vl t llmamada vapurların 

tabliye itleri devam ettiği tık · 

dlrde çıkacak korkunç hldleele 
rln mee'ollyetlnl kabul etmlye· 
ct.lderlai blldlrmlşltrdfr. 

Birçok yerlerde bombalar pıt· 

lıtılmıkta, yangınlar çıkarıl · 

makta ve kanlı hldlıe devam 
etmektedir. 

Tfcareı bayatı ıımımen du&· 

moetor. 
Yafa · Hayfa elmendafer hattı 

aaker muhafaııaıı altındadır. 

Buna rağmen TGlkerlm'de bir 
k6prQ bomba ile berhava edil· 
mit ve Akr ile Hayfa'da vazl 
yet çok karııımııtır. 

Kodda bıımClfettlıl bOUlo 
Arap'lara hitaben bir beyaonı 
me neırederek • lıtlklal için 
korbıo giden Flllıtln'Ulere yer· 
dım,, lılemfıtlr. 

Bir Ftllıtln Arap heyeti Mı· 

verayı ıerlayı gltmlı ve Emir 
Aptullab'a mflracaat etmlııtlr. 

KodClı, 22 (Radyo) - Bir 
logtllı aııktrl bir mGaademede 
kolondan yaralanmııtar. Bu 
mGıademe Yafa · Kadftı yo 
luoda olmue ve Arıb'lar lngl 
liz'Jere dığlwrdan taarruz et 

mitlerdir. 
lo~Ulz'lere taarruz eden Arab· 

lardın hlçblrlılnlo ıatulmaeıoa 

lmkio olmamııtır. 

Bundan batka yoldan gtçen 

bf r yolcu omolboeuna taı 

etmltler ve iki kl~l yarıl•
lardır. 

Yahudi ajansı .. Bo otobGll-' 
baoka Gç hoeud otomobil d• 
taarruza uğramıttar . " 

vermektedir, 

haberi 

Kudııe, 22 (Radyo) - Ar'V 
tarın bir camiden çıktık '' 
ıırada Flllıtln'e yeni grıııı1 
Slyoolıt'lerle bir mfbadenır. 0 

mut bunlardan dôrdfl mecr0 

dftımftıtftr, Bo meyanda bir 
lnglltz ôlmGıtftr. 

Tel·Avhe gelmekte olın ırt 
bir booıba atalmııtır. ikinci 
bomba da Bayfa'da atılmıf 

~i kişi mecruh dfttmGettlr. 

KudGıı, 22 (Radyo) - 1'~ 
Avh limanının lnıaeıoa baelaf 
mıştar. 180 kademllk bir leke 
korulmootar. Yafa'dakl il 
ameleıl ekmeklerini kaybetlO 
eodlıeılle ıyıklaauuıılardır. 

KodGı 22 (Radyo)- Bol l 
boraya bir lskoçya tıburn g' 
mletlr. Bir letlbkilm taburooof 
da Nablftı'te karaya c;ıkarıld• 
haber verilmektedir· 

KadGıı, 22 (Radyo) - S 
Blklınder alayı Kahlre'dl 
Kadaı'e gelmiştir. 

Ruam ve Şarbo 
Ha~talıklarile 

mücadele ediliyor •. 
Ziraat VekAlettnln gônderclf 

talimata göre geçen sene Ro• 
mOcadeleal yapılmamııı olao 
zalırlı k6ylerde mGcıdele 
ehemmiyetle devam edllaae~1 

dlr. Yalnız Ôdeınlıı kazası 
olmdlye kadar 510 beygir 
eeeğe roımlı olob olmadı~•' 
ani.mık için malleln tal 
edtlmlttlr. Diğer kazılarla ~3! 
lerdc de tatbikata devam oııı' 

~t 
maktadır. Ziraat vek&letl, 
baylbakarl • h11tıbğının cı•'1 
bir mD.cadele ile nHıl ôoOO 

almıısa ruam mtıcıdeleılle 

roım hı1stalığını tamamen or" 
dan kaldıracaktır. İaaaolır• ~ 
geçen bu hııttıhk, çok tt f 
kelidir. 

Gene VekAletln emri r:ııJ J 
hince geçen ve evelkl aeoe1 

bazı hayvanlarında tarbon it" 
tıhğı g6rQlmftş olan mıol•~: 
lardakl bftUlo hayvanlara •• • 
ıoretllc ıarbon ıeıeı yapılOS~ 
tadır. Baymdır, Knıadaaı, 

kili ve hnallelode birçok b• 
vana aeı yıpılmııtır. , 

8. Daimi encüme01 

.. 

Uzak Şark'takl vaziyet, Ja tahtelbablrl vardır. BHırlıo· Aııarıatlkayı ziyaret etmlılcrdlr. Ştmdlllk oftfoıt zayiatı yoktur. ............................ _. ... _. ....... , Belediye Daimi encG.,J 
dan Belediye relıl doktor ,ıt 
çel Uz'ua relıllğl altında ~ ' 
laoarık biriken itleri çıkarı:111t" KATYA 

Çar'ın Mavi Şeytanı 

-71-
Halk, eu c;ok şayanı hayret 

manzarayı g~rmft' oluyordu. 
Mnl ve kır elbleeılle, hOkdm 
eflrda~a zamanlar hepel de keo· 
dlelolo olan nişanlardan g6~

eGade en baııltl bile bulunma· 
dın, omuılanoda n yakaıtındA 

bir rfttbe allmetl laş•mıyan, 

haııla ealtanat allmetlf!rlodeo 
bepeluden de mahrum bulanan 
bir imparatorun Otekl dGoyaya 
gldltl cidden feci idi. 

Ba tabanı ne imparatorluk 

....,, •• pılak lacl, •• de im· 

parıtoron moraeııa ve tarihi 
kılıcı yokta, tabut içine aza· 
tılmıe olan çar ikinci Alekean· , 
dr'ın g6ğeftoe çapraıt konmot 
elleri ar11ıuda bir demet eaç, 
Katerlo Dolgurokl'nln bir sa 

manlar keeerek kendlılne Ter· 
dlğl kumral ve ozon bir demet 
aaç vardı! 

Kaıy11 feci ıorette nlen ıev· 

~lllıl n kocaıınıu ıon ve 11ygı 
değtır arzuıoaun tatbikini temin 
için Gç gao baıao earaylı mG· 
•dele mecbarl7ethado kılmıth • 

Çar Alekıındr keodlıfoe bir 
mektob tevdi etmlıtl. Bu mek· 
topta çar, Rnı halkına en ıon 

olır1k keodlılnln naaıl arsedl· 
leceğlnl u11lyet etmfı bulana· 
yordo. 

Do vaıtlfet mektubunda, mad· 
dt hıyıtlı mioed hayat arasın 
dakl ıon aoların ne apretle geç· 
meıl luımgeldfğl en horde taf· 
ılliltlle yazılmıştı! 

V11lyet mucibince, kendisine 
bir nefer elblıeal giydirilecek.ti. 
Çar ikinci Alekeaudr mıkto 
bunda engllt &atya 'sana: 

.. Allıh'ıo buzorana çıkaca~ım 
zaaJın, bir cambazhane may· 
mnou gibi çıkmak lıteml10 · 
rum.a.a 

Camleılnl yaımıııa ki, bo 
cGrule çarlık tarihine ald hakiki 

bir cftmledh ! 
• •• 

B11laıal &7la blnlktea, Orıo· 

do._ı kiliselerinin ağır, uıon 

'fe ağdalı duaları okunduktan 
sonra, imparator hanedanı er 
kAnı kfllıeden çıkarlarktn, bir· 
den bir genç papazın arkasın · 
dao, ığır matem elbiseleri l~lnde 
bybolmoı gibi bir hayalet be· 
lf rdl: Do imparatorun dulu 
Katyı idi! 

Herkes bir defa irkildi. Ayin 
de hazır bolooao earay ve kilise 
trkAoı, hattA yeni imparator da 
dahil olmak azere, ba bedbaht 
ve matewıede kadını, hayatta 
bukadar çok ııevdlRI bo ôla ile 
bat baıa, bir defa daha ve ıon 
defa olarak yalnı• bırakmak 
lGznm te ' mecburiyetini blt1el· 
tiler ve çeklldller. 

Mum, hlt domao ve koku· 
larla arlık eôomek Qzere idi 

Katerln ikinci Alekeaodr'ıo 

tabot ve cesedinin koomoı bu· 
laadaia merm11ID dJblade dla 

çOktft! 
Elinde, küçftk bir mıkaıı 

vardı! imparatorun tabutuna 
örtftlmGı olan aad• nteanıız, 
tıçııız le 11rmaeız mavi aruıoao 
bir parc;11ını keatl; ılda .. . 

Artık hertey, hereey bltmlıtl. 
Son defa olarak hararetli ve 
hayattı bulunan dodaklerına1 
donmuı Ye ölmGı olın Alek· 
11odr'ın dudaklarına buz gibi 
alnına, yaralı ellerine, evet, 
kt.ndlr eaç1arı içinde glzlenmle 
olan ha parça, parça ellere do 
kundurda. 

Katya'dı yalnız mavi kumıt 
parçaaı, bo hahra kahyorda. 
Bono da imparatorla ilk defa 
olarak kıza ... ta gezerken ayni 
mıkaela keılp çalmıı olduğu ve 
bAIA aaklad ığı kftrk parçaaıoın 
yanma, kalbinin Oıerlne ko}a· 
cak ve hayatının ıonona kadar 
burada taşıyacaktı. 

- Sonu var -

Y(>ni neşriyat : 

Yeni Adam 
d' I 2.t ftocQ aayııı çıkta lçlO , 

kiler. ( lrımall Hakkı-0kP1°~~ 
tarımla baebııa ), ( Kıaa ı~ı~., 
ler ), ( Cbakeıpeare ), ( IP'I 
çınkl-Garp KOltürft ), ( Ot·~ 
Şadao-Aıkla Müı:adele ), ( ~ 
Ciridi • 10000 eğitmen t 
arada ), ( VVladmlr po,ıl'1 Deıtoyevakl ), ( Ur. L Sıollo' ~ 
Şnorun İki zl.,omeıl ), ( vı } 
Şadan • Almınakcı ıablpıet ~ 
( V. Poaoer • Amerlka'dı ~~ 
Romanı Kitaplar ), ( İl ıf'. 
Hakkı • Rıdyodakl Koof~ 
ıım ), ( Paul Valory • 1' 
ılnden baheedlyor. ) 
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lzmir ıl'Jemleket Hastanesi 
hihliğindeu: ı 

b 

'l'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
İamtr ıekercller çerııeıodı 20 oom1radald lmılAthıoeml iz 

nılr Etki Bltp11arı Solobın clnrandı 1 nomınyı oıklettl 
Almdea 11yıa mDıterllnimlo ılparlılerlnl yeni ıdreılme nr· 
nıelerlnl 1aygıltrımlı bildiririm. 

Güzel lzmir bisküviı f abrikusı sahibi /sıanbullu 

Ismail Hakkı 

Satan ılınıcık erzak ve cinsi 

inek ıfttd 
.. yo. 

yerli nyı Urfı 

Miktara 
Kilo 

32200 
25750 
sooo 
1700 
4000 

Duşta-

Ekıılltmeoin llAo lhıle 
ın mftddetl 114 gftnii 

20.5. 936 dın 4.6 936 

.. il 

.. 

.. .. .. " 

,1, ~mir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 

sen 
Yoğurt 

Sıtteyı~ı 

Zeytloyıgı 

Sabon 
Pirinç 
Şeker 

Somı mıden 

y eoll 111buo 

çamııar eabonu 
Toe1a pirinci 
toz teker 
kômGrD 

17900 
9000 

70 
300 
600 
200 

.. " 
Ton .. il .. 

,, 

...... 

M1t. M•. aat. ıl. komlıyonondH: 126a 

2 

3 

5 

1 - .K.Cltıhyadı yıptmlacak yıpıl1r kapıh 11rl lı ekelhmeye 
koamattar. 

.K.eılf bedeli 497 .51( lira 15 kuruttor.Ilk loanç paraıı 
23,651 llrtdır. 

Ibal~ıl 10,6,936 çarıımba giioCl IHt 15 tedlr. 
.K.etlfoame • reılm ile idari fe feaof tHtnameılnl ılmık 
lıtlyenler 25 Un k1rıılığaodı komlıyondın ıtırlar. 
Ekılltmeye gtreceklerdea ilgili bul0Hnl1r için 2490 
!ıyıla kanunun 2 •e 3 ClncCl mıddelerlnde lııteollen •e 
bıyındırhk bıkaolığındıa ıhnm11ı gereken fenni ehli· 
yetaameler için lbıle gflnClndeo 8 gfln enet meıkftr 
bıklolağı mClr1c11t ederek bar1dın ılaoıcık belgelerle 
ld1re tlftoamede lıte.nea Ye bebemebıl •erllmeııl mec 
bar olıa •ealka ile birlikte t~kllf n temloıt mektup 
111101 dı lhıle llHhodın bir ıaat rnellne kıd1r M. M. 
V. 11tan ıhna komlııyonana nrmelerl. 17 23 28 3 

Toı rabon 
Flllt marka ılnek llAcı 

Mak1101 
Şehriye 

C•y 
Kaıu peyniri 
Pirinç ana 
G111uyu 
çımıoır ıod111a 

At marki 

Hı11e beıl yerli 
Pıholuk kumıt yeıll 

Ter ilk 
Bakır çorbı taıı cidarlı 

.. eahıa 

Yemek koHıı çifte cldırh 

• 
muhtelif cloı 

.. .. " .. 

.. .. 
5(00 
700 
200 
360 
750 

24.5.936 dın 8.6.936 .. .. 
" il .. 

" .. 
.. " 

100 teneke c .. .. 
3800 .. " 
1000 metre27.5.936 dın 11.6.936 
150 c 

400 çift 
160 adet 
150 .. 

5 .. 

.. 

.. 
c .. 

.. .. 

.. .. 
110 " .. .. c 

450 .. .. .. .. 
....... lzmir harici askeri kıtaall ilanları 

Bıuaolye 

SftpClrge 
Pekılmet 700 kilo " .. " 

l 

2 

s 

Burana TGmea ntın ılmı komleyoaoodın: 
CJaıl Mlkt1r1 

Kilo 
Kabak 1000 
T1ae fuolyı 3200 
BôrCllce 1800 
Domıtee 2000 
Tııe haber ıooo 

Un 
Karyola 
Komodin 
Enakı m•tbaı 

Elekllrlk ımpolG 
Ağıo kömtlrG 
Buz 

500 .. .. .. « 

SO adet 31.5.936 da11 15.6.936 
35 .. .. .. .. 

" il 

mabtelff .. " ,, 

" 

Pıthcan 2900 Mıklra 700 ıdet " 11 " 

Btımya 600 Yomık 250 ° " " '' 

Pamuk 

300 liralık " 
121 .. " 

2200 kllo " 
5000 kılıp " 

350 kilo " " il 

Ôdemlo'tekl kıt'aaıa yubrıdı clnı H mlkı.rı y111h Dını eti 2000 u " u " 

yedi blem tebıe ihtiyacı ıçık eksiltme ıuretlle mClna· fımlr Memleket ıre Eorefpıtı bıetıoelerl için IGzamu olup 

k111yı konolmoıtor. yoklrıdı clnıı n miktarları gôıterllen muhtelif yiyecek giyecek 
İbaleıl 8 ·Bıılran· 936 p11uteıl gGoG ıaat 15 te yı •e yabcak blsalarında gôetcrllen t.rlhlerdea itibaren onbeter 

palıc ... tır. gtln mClddetle açık olınk ekılltmlye çıkırılmııtır. lıtekll olanlar 
Umum tıbmln tat1rı !i70 lira olap mot1kklı temlaıtı ekelhme flftaımelerlnl ıalamık 9e yaıde yedi buçuk maY1kbı 
36 liradır. temlnıtl1rıaa yıtarmık Gıere her gCla lımlr Memleket h11ııneııt 
Şırtnameıl her gGn komlııyondı gôrflleblUr. idaresine n pey oftrmek lııtlyenlerln de yobrıdı cloıılerl karea · 
lıteklllerla 2490 ıayıh kanunun 2 n 3 Clocft mıdde· l1tıoda ııar1hatın gôelerUen gGnlerde yatmlıcık temlnıt mank· 
lerlnde y11ıla nılkıl1rla Ye temlnıh ma•akkatelerlle kite mıkbuıl.rı ile beraber lımlr : •llAyet encflmenfne mftr1cHt 
blrltkte Buranı'dıkl ııkert 11110 ılmı komlıyonunı lan Ye teminata mankbtelerlnl yatarmıyınların ekelltmlye lıtl 
gelmeleri. 23 27 31 4 1318 flk ettlrllmly~cekltrl llAo oluaur. 23 26 29 2 13:16 .....___~----------------------------------------- ________ ..;.. ________________________________ __ 

Barana TGmea 11110 ılmı komlıyoanndan: lzmlr Milli EmlAk MCldClrlDğflnded: 
l Tflmea blrllklerlaln lhtlyıcı olın ( 3000 ). kilo 11deyağı Sıtıt 

pazarhk ıoretlle 11tın ıhoıcaktır. . 
2 
3 

P1&arlığı 26 ·5· 936 11h gClotl ıut 15 tedlr. 
Umum tottrı 231 O llr1 olup mankkat teminatı 17 4 
liradır. 

Sıra numarası Lifi 
212,50 

r<' 4 lıtekltlerla muayyen nktlnde Bornna'dıkl aekerf 11tın 
: "'-, ılma komlıyonuoa gelmeleri. 1337 

215 R eıadlye bptan 8Clıeyln S. ıdı 883 pıree 1 
4 te mokıyyet 212,5 metre mar1bbıı 1111. 

276 Tepecik meydıo S. 7 eııkl, 9-11 tıj No. h 
85,85 metre mur1bbıı areı. 

107,35 

l~llıir Memleket Hastanesi Baştabip· 
~' liğinden: 
" ~ 

•• 
~ 
p 

1 lıaılr memleket Ye etrefp••• h1&lınelerlnln bir yılhk lhtlyıç 
•tı111 brtıhyacık olan 9350 Ur1lık llAQ 95000 kilo bfrlncl ne•I 

:llllek, 41000 kflo koyun eti •e 286 ton ıeml kok kômftrG 

d 
1P•lı sarf aıullle •e 24·S 936 t1rihlnden 8·6 936 tulhlne ka · 
•r 15 gGu mOddetle ekelltme«e çık1rılm1otır. letekll olanların 

ıf '"'•hl mG.o1k1&1yı girmek lıtlyenler hergan lzmlr memleket h11 
1'11eıt bıtheklmU~ln e mtlracaıllHı, elnlhmeye letlrak edect!klerlo 
lbGbak111n•D lcruındın eni bedeli mohımmenlo yGıde yedi bu. 
tbk Dlııbetlnde depoılto ıkçeelnl mobuebel buıoılye mftdOrlyetln~ 
~hraı111 Hyıhat bınkı teminat ;muHkkatı m~ktobo •eyı 
•kboıu bir zaıf derununa bir ıarf derunuoı dı tekllfnıme · 

•haı f 1 •e bu iki sırf da bir zerf lçtne konolırık •e Getil mObür 
elletek 11rfın Dıerlnde hangi it için mflaakeoıyı letlrak edece · 
~lll11 de derci •e lbıle gtlnil olan 8 ·6 936 tmrlhlne r1ttlıyın 
S.11rteıl gftnO 111t 10 dın 12 ye kadar İımlr •llAy~t daimi 
~lltGaıenlne mQrıcHtluı llAn olunur. 1335 2:-1 26 29 ~ 

lıaıtr Mtlll EmlAk MGdGrlGğ6odeo: s ... , 
8•rı No Ltrı 
~69 . 

Darağıç 1ılm ıoklğıodı 22 tıj No. h 106 metre 4 7, 70 
mor1bbıı ar11. 

~70 Dangıç ezim eoka~ınd11 20 tıj No. lı J :U,30 59,10 
metre murabbıa 1r11. 

27
1 01r•ğıç ıılm eokat 12 tıj No h 112,SO metre ô6,l5 

aıorabb11 u11. 
27

2 Keçecllcr eıki kadı h•mıma yeoJ hamım ı. 5 50,00 
eeld •e ••j No. la iki odalı n mOoterek bpılı 

\' etin 64 bleeede ıs hleııeıt. 

' Qkarıdı y11ılı er11l1rın mCllklyetlerl peolo puı ile ôdenmrk 
'tt , 1 ~3' e onbeo 80D mftddetle 1rt1ırmayı kooulmuııor. bıleııl 4,6 

Pere«'mbe ~DnG 1111 17 dedir Alıcılaran Mlllf Fmllk mil 
1
1ellae mOrHNlluı. 1175 

281 Gôztepe tr1mV1y • C. 717 eıkl, 829 tıj No. la 
185 metre marabbıı area. 

283 Narlıdere orta mahılteılnde eııldden yınmıt 
hırhtlyan mıbıleıılnde 564:,20 metre mur1bbıı ırtı 

274 Kıntıo dokoı eyldl S. 16 kapı N. la 271,:Jô 
metre munbbıı 1r11. 

293 BornVI eııkl dede, Jenl kınık: S. 34 Hkl, 8 ı.j 

No. h 39,50 metre murabb11 ır81. 

370 

56,20 

90 

15,80 

Yoklrıdı yazılı tmnllo mfllklyetlerl peeln pıra ile ödenmek 
Oıere on btş gao mftddetle artırmayı kooulrnuotar. lhılı-ıl 
8 ·6· 936 p111rtul gana eaat 17 dedir. Alıcıl1rın Milli EmlAk 
mtldftrfyetlne mftr•cutları. 2:1 30 1:141 

Muhasebei 
ğünden: 

hususiye mndnrln-

lamlr 9lllyetl m11h1111:ıbel baeuılyeelnln 936 ecnan enıkı mat 
buı ihtiyacı olıo •e dairede mevcud o.rtnımeelne bı~h Uıtede 

cloı, n11f ve eb'ıdı y11ılı n nümouelerl bulanın 3000 llr1 
bedel muhımmeall enık ffl defıtlrln tab .e lmıll 23 ·5· 936 
günftaden 8 ·6· 936 pızarteıl giinftue bdtr l S gClo mClddeale 
açık eksiltmeye konolmuıtur. Şenh Ye oamunelerl görmek I• 
tlyenlerln ~er gfto MohHebel huıuıılye Hrldat kalemine mClra· 
c11tları Ye pey eftrmek lııtlyeolerlo de ynml meaktlrdı e11t 
10 dı depoıito mıkbualarını bımllea encGmeol •llAyete mClra-
c11tl1rı llAn oloour. 1342 

• 111111111m11111111111111._ Doktor ~11111111111111111111111111• = ~ ~ A. Kemal Tonay ~ 
§ Baıeriyolog ve bul~ık, salgın hmıalıklar mütaluusı.sı ~ 
=: Baemabane iıtaıyonu bqıamdaki dibek eobk baıında 30 ••yı· =: 
=: b e• •e muayeoebaneeiode eabah ... , 8 dan akıam Hat 6 • kadar ~ = butalannı kabul eder. =: = Mdrıcut eden hutalar• yapılmıeı lbımgelen sair tahlil.it •e § = mikroekopik muayeneleri ile •uemli haıtaln• yapılmıunı f'.el'az g6- =: 
~ r61en Pnomolorab muayenebaaeeinde muntaumaıa yapalar. §5 
~ Te 

Kara Osman zade hacı Mustafa vak
fı miltevelliliğinden: 

Bılcıluda hını ıokeğında kilo 81 1 O, {2, 14, ı 6, 18, 20, 
2 l N h kin oımın nımlle mırof baoın senelik fcırıoa 181 O 
lln bedel koomu9tor. İbalesl 2.6.1936 salı gftnO @Ht 15 ıedlr. 
lııteklf olanl1rın oer1ftl ıolımık fizere eırkaf nrfdat memurluğu · 
oa ve o gfto ve e111te nkd mQdllrlGğftnde ıoplınacık komleyo· 
na miırac11tları llAo olanor. 9:138 ~3 28 2 

lzmir belediyesinden: 
1 - Bayındarlık eahr.sıoda 

Doktor Muuafı Enver cadde· 
ıılnde 1200 metre bnallzaeyoo 
ile bu bnılf11eyona bağl1nıcık 
KAzım Ôıalp bulnrındı 180, 
ŞGkrCl Kayı bnharmda 225, 
CelAI Bıy1r bolHrmdı 175, ve 
KflltClrpark içinde 280 metro· 
lok fenol IAğım yapılml8ı 

l 44SO Ura bedeli keşif le 

2 · 6 · 936 Sıla gOoG 111t on 
ıhıdı kapıla zarf la ihale edl· 
lecektlr. leılrek lçlo bin sekeen 
dôrt Urıhk monkklt temlnıt 

mıkbuıo uya bankı tf'mloıt 

mektuba ile 2(90 11yıh kano· 
DUD t1rlf 1 dıireılnde teklif o 
gflo &Ht on bete kıd1r enci· 
men baebolığıoı •erilir. Keılf, 
proje •e oartnımelerl bat mO· 
bendlellkteo 72,25 korno mo· 
kablllrde temin edilir. 

2 - Veılr Oı1man ığı 110 
ıebekeıl için 2200 metro elll 
ili 400 mlllmetro katrandı 

font boru, muhtelif ebıdda 29 
ıdet mıoıon, 14 ıdet ımbuHt. 

mınlı T. 29 adet dlrıek \ e 7 
ıdet buton deketremlte alını 

cıktır. Hepılaln bedeli keofl 
5837 Ura 95 kuruıtur. 2 ~ 936 
Sılı gtlotl eaıt on ıltıdı kapıh 
zarf la lhıle edilecektir. lıtlrak 
için dört yaz otuz ıeklı liralık 
monkkat temluıt makbuzu 
nya baakı temlaıt mektuba 
ile 2490 uyıla bnunun t1rlf 1 
dılrealode teklifler o gao 11111 
on bete kldu ~ocGmeo bıt · 

kınlığını •erilir. Keelf n tırt · 

nameleri on bet karoı moka· 
blllnde bıt mahendlıllkten te 
mtn edilir. 

1269 17 20 23 27 
l - Senlik klr111 yftz elli 

bir llrı bedeli mubımmenll 

lemetpıtı bol•arını ıçılın yeni 
yoldca 22 11yılı deponun bir 
ııenellk klnıı b•tUtlpltktekl 
eartoıme nçblle 2 ·6· 936 ealı 

• 

y6z liradır. ~ · 6 · 936 eah 
ğüoft nat on ıltıda açık ekellt · 
me ile ihale edllecektlr . İştirak 
için r.IU Oç llralak muvakkat 
temlnıt mekbuzo •eyı bankı 

temfnıt mektubu ile eöyleneP 
gQn ve 1111tte encOmene gelinir . 

3 - Bnı gazı fabrlkaaanın 
satacağı kok kômOrOnftn 937 
mayıs ıyı nihayetine k.fadar 
doldormı. nıkletme ve hovalt· 
mı hl bı~k4tlpllktekl oertn•me 
teçhile 2 . 6 · 936 ealı gaoa 
eaıt on altıdı açık ekellt~e ile 
lhıle edilecektir. hin bedell 
muhımmeol iki bin bet yoz 
lfrldtr' iştirak Jçlo yoz seksen 
ııeklz llr11ak munkkat teminat 
makbuzu veya bankı teminat 
mekaobo ile söylenen gOn ve 
111ttı encamene gelinir. 

15 20 23 27 1247 

lzmir tramvay ve elek· 
lirik sosyetesinden: 
Şebeke ameliyatı dolıyıslle 

cerey1nın bu ıy•n 2!l 'Ooc0 gnna 
111t 7 den 17 ye bd~r Arastı, 
.K.ômflrcGler, Motif lar, Şeker· 
eller, Bılcıl1r, Bıttorak, Kereı· 

tecller. Tııçıl1r, Odunpazarı. 

Yolbedeııtenl, Kolıocılır, Oe· 
maniye cıddeel, Çhlcller, Ha· 
llmığı çaroııı ıoklklarındı •e 
mftcnlr ıokakludı kesileceği 

11yan ıbooelerlmlzce bilinmek 
(lzere llAo olunur. 

Jzmlr birinci lcrı memurin· 
ğoodın: 1340 

Bir borcun temini lstlfHı için 
tıbta bıcze ahnao Fort uzun 
tHe 1000 lira kıymeti moham· 
mineli blr adet kamyonet ıçık 
artumı ıuretlle bol var garajı 

ônftnde 27 .5 936 tul hine mü 
111dlf ç1roımbı gtlnft 111t on 

dörtte 11talıcıktır. 
Tıllplerln peılo para ile ıı · 

ylo edilen gOo •e 1111ltı mı· 

hılllode hazır bulunacak me· 
mora mQ11c11tl1rı UAo olunur. 

gftnft 11ıt on1hıdı ıçık artnma ------------

Ue ihale edllecektlr. lotlrık için; Kı· ralı k Ev 
on iki llrahk moHkbt temlnıt 
mıkboıu ile ııôvlenen gDn ve 
eaıtte enc:Gmeoe gelinir. 

:! - Senelik klraeı lklyDz 
elll beo lira bedeli muhımmenll 
Elhımr1 ılnemaeı arkaıııodıkl 

42 11yılı gır1jıa bir ııeneltk 

kirası bıeUtlpllktekl eertnıme 
•eçhlle ~ ·6· 936 111lı gftnO 
8Ht OD ıltadı ıçık lftırmı ile 
ihale edilecektir. lotlr1k için 
yirmi llrahk monkkat .. ıemlnıt 
makbuza ile 11öylenen gGo n 
e11Ue encGmene gelinir. 

1257 16 20 23 27 
1 - İtfılye •e dlğtr oto· 

mobillerin bir ııenellb ihtiyacı 
olan bin sekiz ytıa teneke dök 
me benzin bıtkAtf pllktekl şert· 

oıme veçhile kepılı 11rf la 
2 6· 936 111lı gOnD Hl OD 

allıdı lhıle e'dllecekllr. Beher 
tenekeıl dört li~adın hepıloln 

bedeli mohammeol vedl bin 
iki yftz liradır. 1ıdrak için bee 
yOı kırk ltr1lık monkkıt te 
mloat mıkbuıu nya bınka 

teminat mektubu ile 2:i90 111 
yıla kınuooo t1rlf I dalreılodtt 

teklif lflr a11mi o gtln llHt OD 

beoe kadu eacClmen bıtkanlı 

~ını •erilir. 
2 - BıokArlpllktekl nümooe 

Te tartuıme •eçblle \'e beher 
melro11u 140 karuttın beş yDz 

Göztepe'de tramvay cedde· 
ıılne yıkın 9C elektlrlk teelH· 
Hh hnl beı odah n lmllı · 

naoh bir u klulıkhr. Tıllp 

olıoluın Gazetemiz idare me· 
moru Ufteımettlo'e mftracaat 
lırı llAo olunur. D: lO -· Kitaplarınıza Zarit 

ve Ucuz Rir Cild 
Yapllrmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
MOcelli tbanesiue 

Uğrayınız. 

Yeni Kavatlar 
Numara: 34 

Çocuk hastalıkları 
mOtebassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrmı her gün 11,30 

dan saaı onüçe kadar Beyler 
sokagmdaki kıliniginde kabul 
eder. 1'el1>jon 3990 
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~~~~r~!~~\~!~~· - Al~sehir Banl{ası ~ 
KUMPA YASI - ' -

ERIVICE l\tARITIM ROUMAIN • -•-. -

"ULYSSE " vapuru 18 ma 
yıela gelip 23 mayısta ANVERS = 
ROTTEROAM, AMSTERDAM _ 
ve BArtlBURG llmanlırı için --yflk alacaklır. 

110RESTES., nporo :l l mı· 

IZl\'llR ŞlJBESI = 
lktocl Kordon Borsa Civarındaki Kendi Blnasınd11 

TELEFON: 2363 ----·---llcrtürlü (Haukn ve Komisyon) ~luaııu·lclcri \' npdır. 
°" . Vadesizlerc % 4 

--
---Mevduat Şartları: A!lı ay \'Bdt:liy~ % 5 

Bır sene vadehfe % 6 faiz verilir. _ 
-------~ 

yııta gelip 6 haziranda AN 
VEHS, ROTTEROAM, AMS 

TEROAM ve HAMBURG it 
manları lçlo yük alacaktır. 

SVEı~SKA ORIENT LIElN 

= Zahire, QzGm, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komisyonculuğu yapılır . Mallar g,.Jdf -

= j?lnde eablplertne rn mdsald eerahle avans verilir. = --------------------------
•111 111 11111111111111111111111111111111111111 111 il 11111111 111111111111111111111111111111111 1111111111 11111111111111111111111111111 lll 111111111111111111111111• Devlet Uemiryollarıodan: 

... VIKieGLAND" motöru 28 

mayısla beklenmekte olup ROT 
Tt.ROAM, BAMBURG, BRE 

MEN (Doğru) COPENBAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 

ve I.SKANDIN AVY A llmanlın 
için yak alacaktır · 

htmdıkt hareket larlblerlle 
oulunlardald deRlşlkliklerden 

ıcent• mee'ollyet kabul etmez. 

Fazla tafellAt içlD ikinci 
Kordon 'da Tahmil ve Tahliye 
blnaaı arkasında Fratelll Sperco 
vapur acentahğıoa mOracaaı 

edllmeet rica olunur. 
T,.ı,,. 2004 . 2005 2fifi3 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
DEU1'SCB E LEV ANTE LlN 1 ~ 

G. m. b. H. 
"BERAKLEA., nporo 25 

mayasta bekleniyor. 30 mayısa 

kadar Anvere, Rotterdım, Bam 
burg ve Bremen Direkt için 
yak alacaktır. 

• SAMOS,, vapura S hızl · 

randa bekleniyor 13 haılrana 
kadar Annra, Rotterdam, Hım· 
borg ve Bremen, Direkt Uman· 

1111 için yak ılıcaktır. 

TBE ExPORT STEAMSBlP 
CORPORATION NEVYORK 

. ...,...,., 
..-.-r. J 

fl~N~ 
,/ 

o 11 ıu ıı.; 
\ 

Muhammen bedellerlle vasıfları aoağıda yazılı b(het Te bar•· 
kalar Clç ıeof'! mClddetle 4,6,936 tarihine mOeadU peroembe gftnft 

hizalarında yuılı eaatlerde 7 inci f!Jletme komlıyononca p1Zar· 
lıkla kiraya verilecektir. 

hteklllerln hlzıJarıodı yazılı teminatı vermelert ve kanonun 
tayla ettl~l veılkılarlı kanonon 4 Qoct\ maddeıl mucibince işe 

glrmeğ& mınll kanuni bulonmadı~Jnl dair beyanname ile ayol 
gftn ve ınttf Baamıhınede komlıyon relellğlne mClracHtları il· 

zımdır. 

Bu işe alt oartdıme ıllkadar htaayonlarda te işletme kale· 
mlnde par11ız dağıtılmakı.adır. 

Ctosl Mevkii Senelik mubam Muukkka ihale 

Baraka AkhlHr 

Bovet Baoaz 

Baraka oekll · Alaşebtr 

ne konmut 
karınızı bir 

ngoo. .. " Alaıehlr 

mtn bedeli 

1000 
1500 
600 

500 
19 23 27 31 

tenılnat 

220 
:338 
113 

ıı:ı 

IHh 

15 
15,30 
16 

16 
(12~5) 

f 1111 içki Alıp Satanlara 1111
, 

- ::::; =: N111llll Madun rakı fabdkaıı bir ıeae enci ıon ılıtem ::::; - ::::; =: ftzerloe leel11tıoı y~nllemlt bu ıaretle içicilere de 11bhi ra· ::::::! = ~ = kı nrmekte bolunmuotor. Vakılle lmalthn kif l gelmeme· ~ - ~ := ıloden mal nrllmlyen Aydın, Umarla, Kınpın11, Retadlye, ~ - ::::; 
- Söke, MllAı, Moğle, Bodrum gtbl yerlere de mıl terllecek· ~ 
:= tir. Iekontolar aıığıdadır. ~ - ::::;; E§ 96, 49 190 koruşluk tltelnde yazde 20 lıkonto Hrlltr ~ 
= 29 21 c c c ıs c 4 ::;;: 

. - t ::;iiii! 'iE 72, 38 c c c 20 « c ~ ,= 22 c c « 14 « c ~ 
~ 16 c « c 16 c c ~ = ~ 

"ExPRESS,, nparo 24 mı · 

yısa doAru bekleniyor, Ne'· 

= Bot tltelt-r Na1llll teıltml 25 HOlilltre S koroı• ıhnır ~ 

------------------------------------ - c c 15 c 2,5 c c ~ ~ c c ıo c ı,75 c c ~ 
york için yok ılacıttır. 

S.A. ROYALE BONGROlSE DE 
NAVJGATlON DANUBlENNE 

& MARlTlME · BUDAPEST 
IH.S.~N 
KLİSEXE MÜHÇJR 

= Aydın depomuz açılmıttır. Aydın hnallıl bu yerden lh· ~ = tlyacını temin edebilir. Aydıopalaa brtııında No. 64 ~ 
'f'(ı §2 Mıdran ma~azan ve rakt imılltbıueti aahibi ~ 

?t.~, ill 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 L il tf i IUUllllllllllllllllıtıl ,.SZEGEO,. motörQ 27 ma 

yısa doğru bekleniyor. Belgrad 
Novlsatl, 8udapeıt1 Bratlelna, 
Viyana ve Ltoz için yftk ala 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇARŞISI N<!2 ~~':'"" 

~~~-V..l!fC1°·11 Emlak ve ~ytam Bankasından: 
DepozttoaO 

caktır. 

SERViCE MARITlME ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., npora 10 
haziranda bekleniyor. Köe?ence, 
Sollna, Galatz ve Galatz ak· 

tllfmHı Bı-lgr~d, Budapeşl, Bra 
ıhlava, Viyana için yol kabol 

edecektir. 
DEN NORSKE MlDDELBASI 
LINJE (O S. AS. SPANSKE 

LI 'J EN) OSLO 
,.6AYAHO .. moıörfl 19 ha-

zlnnda bekledlyor. lakf'ndnlyt•, 
Ha fa, Dlrppe ve Norveç il 
manları iç\u yak kabul ede 

cektlr. 
\'ıpurların isimleri gelme r .. - ~ 

tarihleri ve ouloo tarifeleri OKSUAENLER 
hakkında bir taahhftde gtrltl· Mutlaka (OKAMENTO() ökıilrftk 
Jemez. telefon No. 2007 ~008 

11 
__ ıekerlerini tecrfihf! •6'ioiz .. 

........................ 
Olivier vE~ürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Cendell Han, Birinci Kordon 

Tel. 244:3 

J'HE ELLERMAN LINES LTD 

"0l'OTO,, vapoıu 20 mayıs 
Londra, Bul, ve Anvereıen ge 

llp yak çıkaracaktır. 
11 FLAMlNlAN., vapuru 22 

mayıs Uverpol ve Suoııeaduı 

gelip yük çıkaracaktır. 

NOT : Vlirut tarihleri, va· 

purların isimleri ve navlun Gc· 
retlerloln değişikliklerinden mea 

ullyet kabul edllmez. 

. 
ve Pdrjerı ~a11ab ıo eo üetün 
bir müehil oek.eri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli m'llı· 

hil iıtiyenler (Şabab Sıhhat 
Siirgün Baplan)m mıruf ec· 
zanelerdeu araııular. 

Oemirkapı'da: lstanbul jandarma 
kon.ak komutanlığından: 

Demlrkepa'dı aakerl levazım ambarı yanında lnoaatı yarı kıl · 
mıv olan ve jandarma konak •e aobar heyrtloln otormalarına 
llhels olunan binanın ikmali tnoaarı l 9,5,9;Jü dan hlbareo ka 
palı zari usullle eksiltmeye konulmuotor. Binanın teolf bedeli 
:l8925 llra 20 kura~tor. ilk gt'heomeıl 2170 liradır. Mokuelr, 
eksiltme ltlerloe ıh fenni şartname plio ve buna ıh bllcOmle 
müteferrl klğılları paraeı mukabilinde komlıyonda veıilecektlr. 
Ekıılltme 3,6,936 çar~amba gftoft aaat 15 de Demtrkap•'daki jın· 
darmı konak kowutanlıgı bloaeındakl komlıyooom:ızda yapıla 
caktır. lııteklilerlo bu işi bışarab:leceğlue dair Nafıa dairesinin 

t>hllyet vesikalarını, ilk glhenme bedeli için Maliye 11odık mık· 
buzu veya muteber banka mektubunu ve 2190 aayılı kaounda 
yazılı bll'omum belgeleri hamil olarak ek:ellıme ıaatından bir 
eaıat enellne kadar komisyona vermlı.ı bulunmaları llAo ola 

nur. 19 23 28 2 25R8-12:li 

Salihli Belediye Riyasetinden: 
Urayımıza ah elektlrlk tenvirat fabrlkaeının işletme iti bir 

mtıteahblde •erllecektlr. Tıltp olanlarm tertlarını ögrenmek Gze 

re Salihli urayıoı mOracHtları illa olunur. 21 23 26·28 1313 

Yul No. ıı Eeae No. 

Peıh.a: 

242 

fükl Yeni 

330 
3~5 

349 

350 

Karoıyaka alaybey m. 

celll bey ı. 

7676,1 82.84 

Hayraklı kanarya ıokak. 
Kartıyaka donanmacı m . 

mdradlye ı. 

Ua110 boca m. kızlar a~ıaı 

hını içinde. .. 

4 ' 23 

25,52 

:35:1 Hı11n boca m. oımanlye cadd~ıl. 29 taj 

:J55 Karoıyaka alaybey m. heo· 3() 11 
glm sokık. 

404 Karataş mahmul bayati ao. 4 4 
582 ÜçOncQ karataş lalAbanf'! arkuı 8 No. 
653 .. « aaaosör sokak. 19,~ ııj 

658 Buruna yaka M. ikinci yaka ı. 50 50 
660 .. elvan yolu. 12 8, 10 
73 l Birinci karat•t maoıari za .t3 7 llj 

de yokuıu. 

Ne•'I T. L. 

Ev 240 

Fv 40 
ııoo 

Oda 7u 

Oda 40 
Ma~ıza 125 
Ev 700 

E• 160 
Ev 160 
Areı 15 
Ev 60 

K• 300 
1 Ev 200 

785 
970 
872 

Karataı irfan ıokak. 26, l 26 M 30 Ev 80 

.. poııacı alt ef. aokak. ~l9 39 
Birinci karatao lcıdty~ ıokak. 

Talultlr: 
205 Köprft tramvay cıdde!I. 

8ti0 Mnıloll liurnava cıddeal. 14 

Pazerlıklı: 

15 

3g9• ikinci karalat ,ehlt kemal ıokak. 20 
41 [> Gözlepe merhom ne vaat . 7 7 

bey ıokak. 

E• 80 
taj 17 E• hlı 220 

seli 56,35 

ııj 79:ı E• 3000 
Kahvehane 80 

E• soo 
350 

MnkU ve numaraları yukarıda yasala emlAkln hizalarında it'' 
ret edildiği •eçhlle btdellerl p~şto, takelt ve pazarlıkla Gden111t~ 
azHe 30,5, 936 camarteıl gooa 11at onda tbale edilmek bydll0 

açık artırmaya konulmuıtar. 

lıtekll olanların hlsııalarında yazılı d,poıltoları nınamlf.e 1•''' 
rarak arıarmıya girmeleri n yanlarında Qçer fotograf getlrmelor

1 

lllo olunur. 14 23 1231 . 


