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~ğazları tahkim için Krup fabrika· 
Mı ile mOzakerede bulunuyormuşaz. 

Yugoslavya, Akdeniz Misakına Şart-
lar Koşuyor. ltalya Da Arna

vutluk~ta Tayyare Meydanı Yapıyor. 
~---------.-.--------~. Mussolini, Akdeniz Ve Afrika için lngiltere'ye Res-

llıen Teminat Vermeğe Hazır imiş. Fakat Hadiseler 
Aksini Gösteriyor. Con:Simon Beyanatta Bulundu. 
letanbul, 23 (Elueusi mobı· yola getirmelerini şart olarak 

blrlmiıden) - Gelen haberlere Utrl sürmektedir. 
göre, ltılya, Arouutlok'ta bo Londre, 23 (AA) - hal· 
dot tıhldmatandın baolıı:a bazı ya'oıo Milletler cemiyetine Bı 
••keıi hnırlıklar yıpmıkıı n bf'ş Hkerlutnln logtllz mımn-
bıı meyanda blr de tayyare lıitındın dom dom koroonları 
meydanı •ucoda getirmektedir. kollandıklarına dılr verdiği ycnt 

htaobul, 23 (Bu~oei moha· protesto noteeı Loodra'da etır-

btrımtzden) - 'faymls gazeteeı prlzlc karoılat"mıo ve bftyOk bir 
Çıoakkıle boğ11ınıo tıbk•mln hotnotsoalok uyandırmıttır. 
de lhım olacak harp .. iltılı Dally T,.lgnf ho hususta dl 
tanı temta etmek ilzere Al 'or ki: 
rnao'yedıkl Krop fabrlkaıı ile _ M. Edeo'fn aum kamırasın· 

Qıftzakere halinde bulunduğu ~da· halyan veılkıtlarıom eeaıı 
Qıozo ynmıktadır. :hakkında nrdl~i lzabattın sonra 

letaobol, 2::J ( Hoıuıi moba· bomeıı'eleyl kat'i ıorette ka 
bltlmlıdea) - Akdeniz mhekı pınmıo telıikkl edlyoıduk . Hal-
!atkkındı alının beberlere göre, bukt Itrlyın'ler tarafındın bn 
logoıılnya hClkdmetl, herşey- mee'eleye dnam olonmaktadır. 
dea enel Fraau Ue Inglltere' Yllgoslavya lııikumeı naibi helyeo'larıa bu yeni muhtırası 

Prens Pol 
Ve M. Benes 
ltomaoya kralını 
~iyaret edecekler. 

Cekosloııak)'D cumur başkanı 
M. Benes 

BerlJn, 23 (Radyo) - Koreı 

Pondanı diplomatik gasete11l1 

Yogosluya kral naibi prenı 
Poı ile Çekoslovakya comor 
l'elsl M. Benes'ln yakında Ro 

'bınya kralını ziyaret edecek· 
lertol yasıyor. Bu ziyaretlerde, 
geç,olerde Belgrad'da toplanan 
dı, bakablarının nrmlo olduk· 
lırı kararlar etrafında görGoG 
lecek •e Qç de•let rraeındakl 
bııı thtUAf in tımııneo hal· 

~lecektlr. _, _____ _ 
M. Eden 

llüyük elçimiz şere· 
tine ziyafet verdi .. 

I.ı<>ndra, 22 (A.A) - Dıı ha· 
~•ru Eden, bugiln Türkiye hariciye 
•~klUeti genel ıekretui Meuemeo· 
rıoAtunuo ıeref ioe Cırltoo oteliude 
•trUeo ögle ziyafetine riyHet et• 
lrıittir. 

Meoemencioglu yakında logil· 
•cre'deıı ayrılacaktır. 

Prens Pol yılanla dola bir propıgında ve 

nin bu buıosta kat'i ıekllde elk•udır. 

ınlı~rak mtıtterek bir seyahat Morntog Poat lıe diyor ki: 
tıktp etmelertul te ltılya'yı -Sonu 6cı sahifede-

iş K.anunu Kamutaya Verildi. 
Ankara, 23 (Jlususi muhabirimizden) - iş l..anmıu layılınst, 

Bü)ük Millet Meclisinin ruznamesine alınmıştır. Bugünlercle 
./ayılıa iizerinde müzakerelere başlanaca~·tır. S.anun lıükiimlerini 
tatbik etmek ıizere lktısad Veldileıine bağlı bir iş dairesi tesis 
edilecek~ ı·e bu daire kadro ve teşkilü.ll için bütçede JÜZ bin 
lira ıalısisat ayrılacaktır. Kauun. ncşrinde11 bir sene sonra tal 

bik meukiine konm·aktır. 

Radikaller yardım edecek, muha· 
Jitler ise şartlar ileri sOrfiyorlar. 

Fransız Kabinesi 1 Hazİ· 
randa istifa Edecek! 

Muhalifler, Yeni Kabineden Zecri 
Tedbirlerin ilgasını Istiyecekler! 
Parll!I, 23 (8.R.) - Dan gece~ 

bir toplantı yıpın Radikal llf>ll 
yallıt pertlıl, bir muhalif reye 
karo• lttlfıklı kabineye tım bir 
hlmad gOaterllmeıılnl kabol et· 
mtottr. M. Dıladlye'ntn nutkun· 
dın sonra Şimal •ll4yetlerlnden 
bir oıeb'oıı olan M. Soıonl ıoo 
lntlhıpta Radikal soayıllıtlertn 
uedrn meğlop olduğu bıkkındı 
uz on izahat •ermlotlr. 

Parlıı, 23 (Radyo) - M. 
Blum kabloeılnlo teeklll tolol 
llerletmlotlr. Şimdi dtı beynel· 
mllel ılyHi .. ııyett trtklk 
etmektedir. 

M. Blum gento bir hükllmet 
programı haıırlımaktadır. 

M. Saro bu gdn M. Pol 
Honkor n I na Delboe ile 

gGrG1mft1Ulr. 
' - Şonu 6cı sahifede -

Müstakbel Eransa b~vekili 
M •. Leon Blum 

imparator 
Hareket Etti .. 

Kamutayda müzakereler 

Eodüstriyel Muamelatın 
Loodra'da hükümdar 
oıarak karşılanıp kar- Fiat Ve Satışı. 
şılaoınıyacağı meçhul •. Ek . u k • , ., I ") B 

onomı 1.•a anımız • "e a ayar 

Habeş imparatarn 
Kahire 23 (Radyo) - Hı 

be~ kumandınlarındın Rıa Na 
ılbu, Makonten Ye Raa Mule 
gatanın oğlu Port Sahten geçe 

- Sônu 6cı sahifede -

ödemiş llkkur
şun Bayramı .. 

Çok parlak olacak .. 

Ödemiş llkkur~un dbidesi 
Ôdemlı ( Boııoıi ) 31 Mıyut 

pazar gaoa, Ôdemlo'tn llkkor· 
oun bayramıdır. llkkorıun . top 
raklarımızın fogıllndeo biraz 
ııonra, Ôdemlo'ln kabramıo ço 
cuklarının dGımana ilk allib 
çnlrdlklerl yer •e tarihtir. HA 
dlee Bıcı lly111 mevkllnde ol· 
muıtu. Ôdemlo hılknl bu bil 
yak gftnO, daha eaaalı ve taoı 

dığı yftkaek m•n•y• oy~uo bir 
1Jekllde yaoatmak için bOyGk 
btr terılbat almıotar. 

Char kazalardan da bl"yetler 
gelecektir. lzmlr'den gldtolerln 
de y~tloehllmelerl için tören 
saati 11,45 olarek teıbit edil· 

mittir. O gGn bcııao Ôdemlo 
halkı llkkorıon bayramını kut 
lolıma~a kooıcaktır. Zengin bir 
program huarlanmıotır. Birçok 
söylevler verilecek, Abideye çe 
lenkler konacaktır. Öğleden 
ıonra ıpor f'ileoc~lerf, pehlivan 
f{Orf'olnl, mllli rakllar yapılı · 

caktır. 

Hokômetin Düşüncelerini izah Etti 
Anklre, 2 & (A.A):- BugQo 

Fikret SU•y'ın haekanlığında 

yapılan kamutay lçı imaında ar 
zohıl encftmenfoln haf talık ka 
rar ctdvellodf'kl bir karara ald 
Mak,.rrem Ünsal (hpartı) ve 

Sırrı Oıy (Trabzon) takrir ve 

arıobal mazbatası üzerinde ge· 
çen müzakereden sonra mtlli 
müdafaa bQdceslnln mohtrllf 
fasıllanna 300 bin liralık mon 
zam u Ankara beledlyeelne 
ikraz tdt ile ~hllye Vek41tıtl 

bDtçf'ılnde açılan bir f1&la 250 

bin liralık fut.iade ıabslsaı 

konolmaıu, omomi mOvezcneye 
dıhtJ bir kısım dılre)er bOtçe· 
lerfoln muhtelif fasılları araeıo · 

da • 74, 784 Urahk mftnıkale 

yapılması hakkındaki kanon 
l&yıbası ile lnhlearlar umum 

mGdftrJGğtl biltçeelode 15 bin, 
ukıf lar umum mtıdOrlOğtı.btıt
çeslnde 4 bin liralık mftnakale 

Ekonomi bakanı CeUil Ba) ar ~ 

yapılması hıkkandakl kanun li· 
yıbaları mftzakere n kıbol 

e Llllmlııtlr. 

Tapu ve kadastro omam ma 
dftrlüğft merkez fen heyetiyle 

-Sonu 3ncü salıijede-

~ransa'nın Bize Vereceği Para ____ , __ _ 
lstanbul, 23 (Hususi muhabirimizden) - A.nkara'da Fran 

sı: bankası müdürü ile hükumet mümessilleri arasında istih 
raz müzakerelerine deuam edilmektedir. Ftansı:'lar , beş se· 
nede ödenmek ıizere bi:e 125 mı lyon frank ı•ereceklerdir. 

Bankalar Kanunu Da Çıkıyor .. 
lıtanbul, 23 (Hueuıi muhabiıi;izden)- Bankalar için hazırlanmış 

olan kanun Jliyıbaeı, pazarteıi güoü toplanacak kamutayda müzakere 
edilecektir. Bu Jayıbadaki bir maddeye göre bankalardaki lBBarruf 
mevduau, (İmtiyazlı olacaklar) sayılacaktır. Bu suretle ta arruf meV• 

1 

duatı, bir banka iflia etse bile iflas masasına verilemiyeock ve sahip· 
leri tarafından alınacaktır. Bu suretle hükumet, tasarruf mevduatını 

teminat altma almış olacaktır. 

~ / 

lngiltere'de Seyislikten 
Nazırhğa Çıkan Şahsiyet. 
Bodce ile Alakadar Skandallar Yü-

zünden Nihayet istifa Etti 

Samucl Iloar 

Londrt, 23 (A.A) - Sabah dıkları yazılar renksizdir. Gı· 
~azdelerl mdsttnılekeler bakanı ıeteler umumiyet ltlbarlle bfttçe 
Tbom111"ın lıtlfasını aOrprlzelz tle a14kadar eon akandallaran 
bir ııurene blldlrm~ktedlrler. 

Thomae lıtlfaeını bıtbakana dı· 
ha Çaroamba ~Gna nrmlttlr. 

G11etelerfo M. Tbomı~ lçla ya1· 

M ThomH'ın fazlletkArlığıoa 

bı'çblr leke silrmemekle benber 
ıeyMlktcn bakanlığa kadar yGk· 

- Sonu 3üncü sahifede -



Savla 2 

Alman Milletine 
' '(_G_ullll!ll· _n_üı_n_ır_e_o _v_a_~~o_H_a_lb_e_~_1r_o _e_1r......,o 

Fihte'nin 
34 

I. - learet ettfğlm tık ne
tJce ta idi : Yaoayan bir dlle 
malik millette, f Jklr knhnra 
reel bayata nilfoı eder. Akeloe 
olao mlllette ; reel bayat He 
f iklr ktUtftrD ayn ayra yollar 
takip ederler. - Şimdi ilk 
önce bono izah edelim. 

(Bayat) ile kaeteltfğlmlg m6· 
na todor : Menıei, mAnnl 
bayat kaynaklarında Tearıda 
olan örnek bir varllktır ; ki 

beoerl mOoasebetlerl, ideallerine 
göre, lnkfeaf ettirerek yeni bir 
bayat yaralar. Binaenaleyh bo 
mGoHebetlerl, timdi oldukları 
dorumda muhafıza etmek mev· 
zobabıı değildir. BatrA umumi 
medeolyeuea geri blmıt bazı 
azalarına yardım etmek te 
değildir. 

Fikri kaltarden anladığı 
mızda : Fflozofl yahut blk· 
mettir ; lr.l m&oe•i hayalın 
ebedi Jdeallnl, IJmi bir suretle, 

kavrıyın yalmz budar. Yıea· 
yan bir dile malik milletin 
bayatını se'k ve idare etmek 
ıerefl ; f llozoffoln ve bunan 
~lzerlne dayanan ilmin ola 
caktır. 

Fakat çok kerre ıöylf' deni· 
llyor : Filozof inin, ilmin, gı1zel 
ean'atlarm... B1zatlbl kendi ga 
yelerl •ardır ; bıyata hizmet 
edecek değlllerdfr. Bunlardan 
alelAde bayatta istifade etmege 

blkmak, de~erlerlnl indirmek 
olur. Sol tefehhOme meydan 
vermemek Cizere bonon ne 
demek olduğunu iyice açmah 

yız. Bo t11dlk, iki yOnden 
doğrudur. 

1 - lllru veya ıan'ıt, me· 
a,.fA maddi menfeat bayatı glbt 
1af il bir hayata hizmet edecek 
değildir. Bunlu, adiliğin fnea 
ıunda kullanılamaz. 

2 - Ferd, berbaogl bir 
mAoe\i bayallao ayrıldıktan 

ıoora, baıka biç bir kılnoza 

mohtı~ olmaluızan. llAbi Alem 
ıGmol bir bayata dallp bunda 
gOnGI rahatını bolablllr. Fakat 
daha dt.rlo gidecek olor111k, 
baldhte bunlar da nygon de 
ğlldlr : (8IZ1tlbl gaye) el olan 
bir çok şeyi olamaz. Tıpkı bir 
çok (Mutlag) olamıyacağı gibi. 

Yalnız (M4oni bayat) tır ki 
(Bizatihi gaye) dlr. Oooo ha· 
rlclode baıka gıye yoktur. Bu 
bayat, kısmen tezahı1r eder. 

Ve keetlmlyen bir cereyan 
1Jekllnde zahir olur. Kaynığı 
kendhıldlr : Bu, ebedi faaliyet· 
tir. Do faaliyet, asarlar boyanca 
modelini ilimden alır. Sıo'at· 

lan da bu modefl realf ze et· 
mek leıldadıoı alır. lote lllm 
ile ean'at : Gaye olarak al1DaD 
faal bayatın birer neatıeıdır. 
Ukln bu faaliyet ıekll altında, 
hayat : Eo mftkemmel eaf ha 
aına varmıı ve vahdetini yap· 
mıı değildir. Dıhı namdtena· 
biye doğru gidiyordu. Eğf'r 
bayıhn, muayyen bir 91bdet 
eeklhıde olmaın llzım ise : 
açanca hitabede ıôylenen mi· 
nadaki dlof o verdl~I nazad 
Hklr {Pensle pure) tekil ahın· 
da olacaktır. (Muayyen bir 
nbdet) olmak itibarile, bu 

oekll : (Hudutsuz hareket) tt:n 
tamamen bıekaıiır. 

Fikir •e faaliyet, ancık 

bidlıeler Aleminde ha~ka hıt 
kadır : Hakikatte lklel birdir, 
aynidir. (Bıyat), birdir, mut· 
Jıktar. 

Hitabeleı·i 
Çeviren: M. Rahmi Balaban 

Fikrin gayesi fHllyettlr veya 
faaliyetin gayeıl f lklrdlr gibi 
veyler biç doğru değildir. 

Bunların lkteloln de ayol 
ehemmfyeıle var olmaları IA 
zımdır. Çaoka hayat ; gerek 
b4dlııeJer Aleminde, gerek ouon 
haricinde (Bir) olmak gerektir. 

Bu lzabıttan sonra : (İlim, 
bayata teelr eder) demek ile 

kunetll bir ıey ıöylemlt ol 
mayıı. ilim, haddi zatlnde 
mOstakU, bizatihi ve llzatlbl 
berhayattır. Bir •talar aöza : 

"Tatbikatına geçilmezse bllgl 
neye yarar ?.., Der. Do t .. :dlrde 
ilim, &mel ve hareketin bir 
TBsıtaeıdır ; n Amel de ilmin 
ereğidir. Fakat camleyl çnl 
rerek ıöyle denlJeblllr : iyi 
nedir bilinmedikçe iyi bir 
surette hareket edilebilir mi ? 
Bu halde ilim, hareket Ye fH· 
Uyetlo eartı olıcaktır. Baklbt 
ıodur ki, ilim •e Amel : Aktı& 
ne bayatın, ayni ebe.moJlyette, 
eeaa ooeurlarıdır. 

Eğer f lklr reel bir eey ise, 
ve dGşGnenlo f lkrl eeaı f lkre 
uygun olarak insiyaki bir 
surette hakmeder ve gOrGree 
öyle olan bir f lklr ve ilim ; 
bııh baeını bir hıyattır. Bu 
görme ve bftkmetme, esaı 

f lklrden nebean eder. Fıaı 
f lktr ise onun hareketlerini 
idare eder - eğer nafuıonu 

oraya kadar ozatmıı lıe. 

- Şonu var -
._._._._._----~---------

Leh Heyeti 
Alman polis teşkilatını 

tetkik edecek 
Berlln, 23 ( Radyo ) - Le. 

bfstın zabıtasının general Jı · 

mof•kl riyasetindeki hey~t, 
Berlln'" gelmlttlr. Bu heyet; 
Alman bollı teekll•tı illerinde 
t~tklkatta bulunıcaktar. 

Heyet relıl, Lehlstın~da Al· 
man modeli (lzerlne bir pollı 

mektebi açılıcığını söylemiştir. 
Bu heyet namına yapılan bir 

tuıhGrde Alman polis oefl 
kont Eldorf, Leblıtan ıef iri de 
hazır buloamuetor. Bu mOaı· 
eebctl" Lehlıtan'• bir Alman 
polis heyeti dant edllmlıtlr. 

Ya Onlar 
Gösterseler? 

Cennre, 23 (Radyo) - Dan 
slyaeet erbabı ve gazetecilere 
Habeolıtaoda Habeı askerlerinin 
nhoetlnl gOıteren ltalyan f llml 
gösterllmlıtlr. 

Rusya'da 
K nltor işleri .. 

M.ako .. , 23 ( Radyo ) -
YGksek kClUlr ';omltesl yeni 

bir talttlr programı vacuda 
getlrmlıtlr. 

Zecri Tedbirci DeVletlerin Eşyası 
Gi remiyecektir. Habeşistan'a -Badoglio ay sonunda Roma'dadır. Cihuti hattında faaliyet fazlalaştı. 

Bugilokn bayrama, yeni Habeş faşistleri (!) de iştirak edecekmiş. 
Roma, 23 (Rıdyo) - M. lıgal edllmlyen sahalına gide ları kabul ederek yeni direk· 

Mo11ollnl'oln harbiye bakan1 ret ecnebi eallbiahmer:beyetle tlf ler nrmlıtlr. 
sıfatlle teklif l Gzerloe 2,0flO rlle temas edebilecektir. Dahil· YarlD ltalya'nın umumi har· 
ı1bhe Krova do Şlhalye nloıoı deki ecnebilerin bayatlarıoın ha toılrakloln yf rmlncl senesi 
nrllmfıtlr. emniyet altında olduğu anlaııl· bayramı yapılacaktar. Bu bay· 

ltalyan gönüllüleri: mııtır. rama faılıt t-ekllllıoa al1D1n 
Roma, 23 (Radyo) - Bin· Mareıal Graçyaol btltGn Ot· Habt.ı genclerl de lotlrak ede 

terce fıılııt gOnOllt\ mlUe yazıl· do erkioı ve ytıkeek memur· celderdlr. 
maktadır. imparatorluk Abidesi 
laneıl de denm etmektedir. 

Aımara, 23 (Rtdyo) - Ma· 
retal B•doglfo bugı1n Moen· 
n'ya hareket edecektir. 

Maretal Bıdogllo Masana 
dın nporla hılya'ya gidecektir. 
Ve ayın eoounda Roma'da bo 
lonacaktar. 

Adfs Ababa, 23 (Radyo) 
legal edilen n ltalya'ya ilhak 
edilen Habeo topraklanoda 
halyao mGıtemlekeler kanunu 

cari olacak ve zecri tedbirlere 
lıtlrak etmle detletler emtr.ası 

Habeıletın'a glremlyecektlr. 
1' mi bir i~gal : 

R..ıma, 23 (Radyo) - La 
•oro Façlıta gazeteelofn Deh 
remar~oı'tan aldığı bir habere 
göre ltalyao aakerlerl Dembreea 
mnkllol de legal etmlılerdlr. 

Do yer, Ctbremarkoa'ıao RO 
kllometrt: ılmall garblılnde •e 
SDdan hudutlarındadır. 

Yer iller ve papaelır iltica 
etmtıler •e elllhlalarını teslim 
etmlılerdlr. 1 

Roma, 23 ( Radyo ) - M. 
Mouolfnl'nln kararı Barar'd• 
4~ ıeoedenberl bulunmakta 

olan Franıız Mınıetlrl bat pıpa· 

11nın Rabeılıtın'dan ihraç edil 
memeıldlr. Bu papasın barek&b 
ıapbeyl dal değildir. 

M.Mouollol Clbotl·Adle·Ababa 
ıamendaferlntn bGtftn itlerinin 

tlrket ile anlaıarak ldareılnl 
emretml.,dr. 

Dlredua, 23 (Radyo) - Adle 

Ababa Clbotl elmendlferlnln it . 
lerl pek ılyadeleımlttlr. Şirket 

hatta yeni ngonlar tahılı mec 
borlyetlnde kalmıetar. 

Frans11 Somallıl hudutlarına 
Iıalyaa gamrak teıkllill ikame 
edllmloıir. 

Napoll, 2!J (Radyo) - Bogftn 
Kalıberya nporlle 1200 amele 

Moıana'ya hareket etmlıtfr. 
Teveıre nporlle de birçok 

11blt •e aeker •e•kedllmfıtlr. 

Adlı .Abıb• 23 ( Radyo ) -
Marttıl Graçyanl, beynelmilel 
eallblabmer reisi doktor Jano 
emrine aç motörlı1 bir tayyare 
tahılı etmlıtlr. 

Doktor bu tayyare ile b"nOz 

Afyon Komisyonunda 
Aldığımız Tedbirlerden Dolayı Hü

kumetimiz Tebrik Edildi .. 
Ceneue 23 (AA) - Ana· 

dolu Ajansının hoeoel muhabiri 

bildiriyor: 
lıtlearl Afyon komisyonu bu· 

gün Polonya morahhaeı Chedz 

konun riyasetinde içtima etmlı 
tir. Komisyon idari bazı meıı'e 

lelerden batkı kaçakçıhk ve 
oyuıturoco maddelerin glzli imali 
meı'elelerlnl ıall komitenin ra 

imparatorun 
Hareketi 

btarıbul, 23 (Hosnai moha 
birimizden)- Kodas'te bulunan 
Babeı imparatoru Halle Sela· 
ılyenlo, yaran buradan geçmesi 
bekleniyor. 

Somer Bank 
Bir yılda ne kadar 

kar elde etti? 
htanbul, 23 ( Hoeoıi oıoha· 

birimizden) - Samer Bank yıl· 

lık umumi heyeti bogdn top 
Jaomııtır. Banka bir ıene Hr· 
fında 1, 118,026 lira saf J kir 
elde etmlıtlr. 

Postanede 
Döviz kaçakçıhğı 
yapanlar tutuldu •. 

htıobol, 23 (Boeuıi muha· 
birimizden) - Ietanbol posta 
nesinde dö•fz kaçakçıhğı yapın 
bir tebeke meydana çıkarılmıo 
tır. Bn oebekede memorlardın 

bir kısmının dı allkadar olduğa 
teeblt edllmtıtlr. 

Sağır ve dilsizler 
Ankara, 23 ( Hususi muha 

birimizden) - Ankara'da eağır 
l1r, körler ve dllıfzler için bir 
mektep açılmaıu kararlaetml 

r-

poruna istinaden mazak.ere ede 

cektlr. 
Bu celıede morabhaeımıı Ce 

nene baıkonıoloso Numan Ta· 
bir Seymen memlekette oyuı 

tnroco mıddelerln gizil bir 
suretle imaline mani olmak için 
bakftmet tarafından lttlb11 edl 

lr.n tedıblrl bUdlrmlotlr. 
Delegemizin bu beyanıh ko 

misyon asaları Gzerlnde gayet 

iyi tesirler yapmıı ve komisyon 
balr.umetlmlzl tebrik etmlıtlr. 

Kaçakçılıkla mftcadele lılerfo · 

de de evvelce Babeofetan'a ftç 
ton haıhıı yolhyau Cfprot'on 
18 ay bıple n 60 bin lira 
para cez11ına mahkum edildi· 
glnden dolayı komlıyon hüku· 
metlmlzl tekrar alkıılamı, •e 
tebrik etmlıtlr. 

Ras lmru Çete 
Harbına Devamda 

lııtınbol 23 (Buıuıi mobabJ . 
rlmlıden) - 8ıbeılıttan'dan ~e· 

len babf!llere göre halyaoların 
her yerde hiçbir maniaya lflııa 

dftf etmlyen ilerledikleri do~ru 
değlldlr, R11 lmro, Italyaolarla 

çete barba yıpmığı bıolımı,1ar. 
Rlrçok yerlerde böyle çeteler 
•ardır ve gece b11kınları yıp 

maktadnlar. 

Demir Fab-
rikalarımız için 
Mftzakereler ilerliyor. 

İstanbul, 23 ( Busuııi mu ha. 
birimizden) - Memleketimizde 
kurulacak olan demir fabrika· 
lan için Alman'Jarıo Krop fab· 
rlkalara mGdftrlftğ(l ile yapıl· 
makta olan mftzakereler ilerle• 
mektedlr. Demir fabrikalarının 
lnı .. ına yakındı baılanacaktar. 

Vaz Foyatoeırn 

Fransa'da bir Akade· 
misyeo daha öldn. 
Parlı, 23 (Radyo) - Bu. 

gGn Akademi Fraoıez IZHın 

Buıo.t 35, Balkon 25, Salon 20 
Senenin en muhteşem iki büyük filmi birden 

Hava 

r ostalarımız 
Yakında taaliyete 

• 
geçıyor .. 

letanbot, 23 ( Hoıusl mab•· 
blrlmfzdeo ) - Pazartgsl gorıO 

(Yarin) Ankara ile İataobol 
arHında hava postaları felemeğe 
baellyacaktar. l H11lraoda d• 
lstanbol - Ankan araıında ee· 

ferlere baelaoacak ve ileride 

Tahran ile Bağdıd'ada t•yyıre 

postaları Jtletllecektlr. 
Ankara, 23 (A.A) - lstıll' 

bol ve Ankara auıında h•'' 
seferlerinin yakında baı,layacıf 
gOzönQoe alınarak biraz malO· 
mat edinmek Gzere hın yol• 
lerı leletme ldarealne mftracııl 
ettik. Topladığımı• malftmal1 

a,ıgıyı yazıyoruz. lıtanbul'I• 

Ankara arasındaki hın ıeff'f' 

lerl 1 saat 50 dakika ıftrece~· 
tir. Aokara'dan hergan aaat ıO 
da ve letanbuldan 15,S da bı· 

reket edilecektir. Bandın bıf' 

ka comırteıl Ankıra'dın 14,5 
da •e paıarteal ~dnlerl eabab· 
leyin Hat 7 de birer llhe at'' 

feri vardır. Bn ıuretle comır· 
teıl ve pazar tatlllerlnl Ietın· 

bul da geçirmek isti yenler içi• 
bayak bir kolayhk mevcuttur· 

Diğer ta'l'lf tan gerek Iıtanbal· 
da ve gerek Ankarada comır· 
teel ganlerl ıaat 14 den 18 e 

kadar, pHar gGnlflrl lıe ıaıl 

9 dan 18 e kadar teneu6b 
oçueları yapılacaklar. 15 dakl· 
kalı~ bir nçuıoo acretl tkl 
lira glbl nlııabeten as bir bedel 

oldo~o fçln tayyareye alıoma~ 
letlyenlerln bu kolaylıklardıo 

letlfıde edeceklerine olpbe yok· 

tor. Muntazam ıeferler mıymP 
25 inci gftna baılıyacaktır. Fi· 
yat A nopadı olduğu gibi 'fi · 

gonlo ikinci me•kle nasarao 
yazde 20 kadar acoz oları~ 

22 liradır. Gidip gelme oluraı 

15 gan mOteber olmak asere 

ıyrıetı ytııde 20 tenıllAt nr· 

dır. Bu tayyare Gcretlerlnde 

bilet alanlar için 1000 llralı~ 
ılgorta dahildir. Yani herhangi 
bir tayyare klZHı neticesinde 

ölen olurea alleılne blo lir• 

tazminat nrllecektlr. Bll.,t ıhr· 
keo bo sigorta mlktarınt be· 
her bin Urs için lk.I Ura llt•e 

etmek soretlle on bin lirayı 

kadar çıkartmak ıa kabildir. 

Dış Bakanımız 
Avrupa'dao dönilyor. 

Belgrat, 23 (A.A) - Dr. 
Tnflk Rnıuı Aras, bu aabab 
AukarH'ya gitmek ı1zere 

dan geçmlttlr. 
bor1· 

Bu program, tahsil lılerlol 
normallaotarmak için •Gcuda 
getlrllmletlr. 

Kaçakçılıkla 
Mücadele .. 

An~ara, 23 (A.A) - Geçen 
bir balta içinde g«lmrftk mo· 
bıafaıa Orgoıa, biri yaralı 50 
kaçakçı, 1370 kilo gftmrak 
kaçığı, 5100 kilo inhisar ka· 
çığı, 668 gram esrar, 21 kilo 
250 gram morfin, 8 amptU 
morfin ve kokain 5 balon 

morfin 5956 defter algara 
kıiğıdı bir Ulfenk, 2 bahkç1 
aaodıll ile 23 kaçıkçı bıyHDI 

e)e geçlrmlıtlr. 

1-l(leopatra 
2-l(astaDiva 

dan Baorl Remye ölmGttGr. 
Do zat 1865 de doğmoı ve 
1911 de M. Melklor dö Voge· 
nln yerine akademiye eeçllmletl. 

Franea'oın maruf ıalrlerln · 
dendir. Birçok gazetelerde mu 
barrfrllği ve eserleri vardır. 

Ceoneıl ayın 25 inde kaldm 
lacakhr. 

Fraosa~da işsizler 
Parla ~3 (Radyo) - Nafıa 

bakanı 16 may11tı F rınsa'da 
444,077 loılı bolundoğono bil 
dlrmle n geçen haftaya nlıbet· 

le 7 ,037 daha olduğunu llbe 
etmlıtlr. 

Tı1rklye Oıı hakanı, LozaO 
moabedes;uı lmıalamıo olao 
devletlerin 22 Haziranda Mont· 
rOs'te toplanarak boğaslar10 ye· 
nldf'n askerllf'şllrflmeıl meıele· 

elol mnzakere edeceklerini te 
yld etmlıtlr. 

Boğazlar Mes'elesi 
22 Haziranda mil· 
zekere edilecek .. 

Betgrad 23 (A.A) - Doktor 
Tevfik Raeta Aras, bu~an Aıı· 

karaya gitmek Gzere boradıo 

geçmlıtlr. TGrklyo dıı bakan•ı 

Losan moabedeıılnl imza etmfe 
olan devlederlo boğazların y ol· 
den askerlettlrllmeel meı'eleılol 
mtıukerc için 22 haslrand• 
Motro'da toplanacıklarını teyld 

MARTBA EGGERTB 
Bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Seaoslara dikkat: 4 de Kasta Oha, 5,45 de Kleopatra 

7,:30 da Kaeıa Dlva, 9. 15 de Kleopatra 
Bllbı11a malbıbtta lıelzler 

ıehlrlerde ço~al · 

eımlttlr. 
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Muzak-;,~~:r .Ş E H 1 R HAB.ERLERI 

lugiltcre'<le Se· 
yislikten Nazırlı" 
ğa Geçen Şahsiyet - P.aftqra(ı lci sahifede -

kldıetro ve tahdit heyetleri 
mftıtıbdeınleıl hakkında devlet 

lllemurl1rı ıyhklarının tevhit 

te temdGIQne alt klnun baktım· 

lerlnlo tatbikine dair kınan 
lAylh11ının dı birinci mdHke· 
reıl yapılmııı.r. 

Kımutıyın bugankö ruını · 
llleıinde balonıa ve endftıtılel 

llluımelAt, maliyet Ye eatıo f lal· 

lerlaln kontrolu hıklundıkl 
kınunun ıaraımelerJne geçil· 
lbeıl ftzerlne llerl ıftrdlen bazı 

ınaııleılara karıılık olarak eko

nomi bakanı CelAl Bayar gô 

rGıftlmekte olan kanun lıylhı· 

ıının teklif inde 111.k olan sel 

hepleri izah ederek demlıtlr ki: 

Flyıtlo bamı, 11gart hadle
rine gelince bizden enel başka 
lllemleketler f lyıt kontrol O dze· 

tinde hareket yapauşlar ve bize 

lekaddam etmlılerdlr. Meıe•t 

Amerl~ı'dı olduğu gibi. Ame· 

rlk•, Fiyat kontrolft mes'tlealn· 
de Gç ee111 birden veyı ayrı 
• frı mfttalea ediyor. Ve o so 
retle hareket ediyor. Yani Aza

lbl ve aıg1ri had tayin etmek 

bıkkını maliktir. IUzlm de la 
ledl~lmlz bodur. 

Vekil bey bandın sonra bo 

foldı yapılmıo olın tecrObeler 
den ahoın neticeleri, f lyıt ta 

Jfnlnde eı11 olarak alınacak 

lloktıları anlıtmıı ve pamukla 

•enıucıtan bugftnkd eatış f lyat· 
lerl ftıerlode durarık sanayi 
fıbrlkalarının korolnşlannda 
lbaballlal tıyln bakımından 

•lıomıo olın karıları ve bono 
lcabettlren ıeb,.pleri izah ede· 
rek demietlr ki : 

- Bugftn Ere~ll'deylz, Kıy· 
&erl'deyla. Fıkat yarın Sl•H'a, 
trıorum'ı, Olyınbeklr'e gide· 

Ceğlz. Fabrlkanm yerinin inli· 

babında milli bir gıye ile mem· 
leketln madıf1111 ve menfeıt 
lerl eeııl1rını gôıterlyoroz. 

Celil Bıyar bir suale kartı 
dı; eğer pamukla mensncıtı 
Qcoılıtıblllreek olmdl yapmaktı 

olduğumuz fıhrlk.1111 dabı 
Çok arıumık mecburiyetinde· 
kılıc.ğıı. Memleketin eklo ka

biliyeti 1rtukçı memleket da· 

hUlade lıtih11llt ıı 1r1ıyor. Ay· 

ili umındı harlcten de ltbılAt 
Çoğılıyor. Demek ki memle· 

•ene pımuk as.erine mClblm 
•e baycık izler •ardır. 

Ekonomi Bıkanı ıôzlerlne 
de,am ederek: 

lımlr, Adanı Te Kıyıerl gibi 
1Jrı ayrı llıt konmııının im· 

lt&nıııhğındın bıbıederek 1ncık 
ltıUtı Dzerlndekl batan farklar 

•e boıuılyetlerl nazarı itibara 
•lınırak Dzerlnde bOyGk bir baı· 

11•iyetle durulmak ıuretlle bir 

;•rlfe tatbik edllece~lnl kaydey 

eınıo. ihraç edilecek mamolata· 
da f lıı tayla edilip edilmediği 
hıkkındakl ıuale karşı da de 
.._lıttr kf: 

Benaa HD•yl m•mulAtımızı 
llırıç edecek raddeye gelmedik. 
0 '11 OIH nim mımul mıddele' 
tlnılzl lhr1ç edeblUyoruz. Fıkaı 
b1a11a dı ptyıHDID bin lftrll 

tekıbetl br11111nd• möıkllltlı 
b.11rıblllyoruz. Her bıngl bir 
••tındaı nim mımul maddeler 
1brıcı için beynelmilel ply•nda 

fllGcadele ederken ben kendi 

•lıae D•Hl olar d•, "ten ıa mad· 

deyı ba f lyıtle Htabllecekıln . ,, 
derim. Benim ona yapıcı~ım 
blrıey nrea aa kıH11dığı za . 

fllııı fHla kaZ1nm111 için yar· 
4.aı etmektir. 

Ba IAhattan ıonra fiyat ta· 

1lld b..wa te euaa1l mamalAb 

lzmir Manisa 
Mubtelitleri 

-
BugUn karşılaşacak 

Berlln ollmplyıd seçmeleri 

için letanbal'dı yapılacak mnh

telltler mftHbakalarını lştlraH 

tekarrftr eden Jımlr mobtelltl 

hogQn Manisa karııık takımı 

ile ilk mft11bıkııanı yıpıcaktır . 

Bir .hafıadanberl monta~ am ça· 

lııaa talumımızın bugftn Manl; a 

mubtelltl ile yapıcı~ı deneme 
mQ11bıka11 mobtelltlOJlzln eıae 
kunetlnl meydanı çık1racık 

mahiyettedir, 

19 mayıs bayrımmda mor 

ve beyaz oluık karıılaıan 22 
oyuncu arasmdı bogftnkCl tı· 

kım1D ne suretle teıkil edile · 

ce~lnl bllmeyoruz. Fıklt 1111 
takımın eöyle çıLıcığını tıh 

mln edebiliriz: 

Kalede Mahmud, mGdafaa· 

larda Fethi (lzmlrııpor), Ali 

(Altıy) veya Cemli (A. O), 

muav!n hattında lematl (lzmlr 

spor), Hakkı (Göztepe), Adnan 

(lzmlrepor) •eyabod Adil (A O), 

mubıclmler BHrl veyıbud 

Bak~ı (Altay), Fuad (GöztPpr), 

Vabıb (Altay), Sıyld (A. 0,), 
İbrahim (K. S. K.). 

Bogan bmlr'ln çıkarablle· 

ceğl eo kunetll bdro bu 

oyunculardan teekll edilir. Be· 
yaz ve mor formaları ıltındı 

çılııao oyuncuların içinde en 
fazlı movmf fak olamıyau mor 
takımın kalecisi Cemildir. Ooaın 

yerloe lzmlrepor kıleclsl İbra · 
bim'fo çalıetırılmHı daha doğru-

dur. ÇftnkO hem genç, hem 
fedakirdır. Takımın eıaı kale
cisinin yerini tutacak ualyete 

gelebilir. Çftnkd Cemil gerek. 

Altay"ın son İstanbul seyıbı. 
tinde ve gerekse burada De· 

mlnpo~'la yaptığı mfteabakldı 

muvaffak olamımııtır. Bu şe 

ralt tıbtında mobtelltlmlzln 

Manlea'ya k1rıı iyi bir netice 

alıcığanı unuturuz. İhmal edl · 
lecek bir kuneı olmıyan Mı

nlH muhtelitlnln bugfln mub· 
telltlmlzle yıpacığı ıntıııbıka 

her halde ılAkah ve heyecan 

ayındmcı bir maç olarak ge· 

çecektlr. 

Eşrefpaşa cinayeti 
muhakemesi devamda. 

Eşrefpaoı'da kahveci Kıdrl 

ve Remal'yl bir kız mee'eleıln· 

den ôldOrmekle mHnon ince 

Mebmei'le Arab Rauf ve ukl· 

daelarının aıubıkemelerfne dftn 

ağırceZI mıhkemeelnde devam 

ed lmlotlr. Maznunlardan ince 
Mehmrd'in, yatının ıeebhl için 

nOfus mOdilrlOğiinden sorulmu, 
to, dünkft cı:lsede nOfuıı oıüdı1r 

ıa~üoQn bu mes'ele hakkında 

benOz ceub vermediği anlaeıl 
mıt ve tekrar kaydın lsttome 

ıılne karar verllmletlr\ Muha· 
keme baıka bir gftne bır1kıl 

mıetır. 

Muallimler gezisi 
lımlr Muallimleri bugün 

Kızılçollu'dakl eski Amerikan 
K.olleji babçeslod~ kendi arala · 

rındı bayftk bir ~ğlence hazır 

lımıolırdır. Bahçeye kamyon· 

lırlı gidilecektir. 

ihracatının bu kıyıtl1rdan Is · 

tlınaıını lııtlyen iki takrir oka 

naralı: bbul edllmlı ve ikinci 

mıdde encDmene geri nrll· 

mittir. 

Kımatay pıurteel g6nG top· 

laaacakıır. 

Burnava'daki 
Mozaikin Tarihi ....... __ _ 
V ekli et hi r pro
fesör gönderiyor !. 

Buroua•da Edmon Jlro'oon 

bağındıkl mozaik ftzerlnde in· 

celemeler yapmak arere M11· 

rlf Vekllettnce, Ankua, Dil, 
Tarih, Coğrafya pMfeHrlerln· 

den doktor G. Robde't memur 

etmfeılr. MOze mOdQrtı Sıla 

biddln Kıntar'ın verdlil mılti· 

mata göre bu mozaik ehemmi· 

yedidir. Mftze · mftdftra keyfi. 

yeti enelce Maarif VekAletlne 

yazmıe, Vekalet te bu mGttıbas · 

11sı gOndermeJI muvafık bul 

moetur. Bu mozaik hakkında 

Le Levant gazetesindeki neorl · 

yata rellnce, bunlar lftzumsoz. 

dur. Mo11lk'ln ortıeıodakl kl 

ta be, kendlılnf u ne olduğnnu 

aöyllyor. Mınası eudur: 

" Ben ki lzmlr ıbılblnden 

Tltue JIUyus Sertlmyus Julyanos 

namındaki lyADllD, ecdadım 

mllll oyoolırın her dört eube

ılnde c:lalma gıllp ~elmltlerdl ·. 

Akrabı ve t11lltikatımd11n Bay 
Bezltatemoı at yarıeı sporları 

nm idare mftdftrft idi. Bu mo 

zalklerl Boblyoı, nımı dl~erl 

Dlyonlzos şerdloe yaptırdım . " 
Yani mozalk'ln mahiyeti bu 

nunlı anlıeılmıktadır. Mlllttın 

ııonra l~lncl Hıra, lzmlr'ln en 

p1rlık devtlne ılttlr. O vmklt 
herkes gibi ııporcu olan bu 

Tltos, Bornuı'dı da bir ma 

llUoı yıptırmıo ve avhıını bu 

moaalklerle döıetmlttlr. Buna da 
meahe-p ve t11lkıaden bolunduıtu 

Dlyonlaos, yınl Bakftı'ftn ıuap 

llAtu eereflne yaptırmıştır. Bo 

ba~lık arazi, 1800 yıl ıonra dı 
E<lmoo Jlro'ya natılp olmuıtur. 

Bir Türk 
gencinin Londra· 
daki muvatfakiyeti 

Deyll Ekıpreıı~ln Tt'rdlğl bir 

bıbere göre Londra Üatverel· 

teled tılebeıl ar11ında yıpılan 

beynelmlle1 ıenellk ıtletlım 

mftııbıkalarındı (Kembrlç) Üol 
verııiteıl tıleb.,ıloden Gılata 

Hrly'h irfan gftlleyl 44,10 14 
kadem atırak yeni bir a.etan 

rekor teılı etmlotlr. Gazete 

Tftrk gencinin muylffaklyetlnl 

ııltıylole yazdıktan ıonra lrfın'ın 
Ü nlvertıite derelerinde de ayni 

yOksek muv11flıklyetl göster 
dlğlnl llhe etmektedlrfer . -

Emlak 
Kıymetlerinden 

••••• 
Y tızde 40 tenzilat 

isteniyor., 
-.. T 

Milli emlAk mftdarlOğftnden 

vaktlle mQzayede suretlle mıl 

11t1D alınlar, emlAk kıymetleri· 

nln dOımeel sı:beblle borçların 

dın ytızde 40 nlıbetlode tenzl · 
IAt yapılmııını istemektedirler. 

Bonon için evvelce bOktlmet 

nezdinde ttoebbOslerde bolu· 

nolmuıto. Haber aldığımıza 

göre milli emlAk mOdftrlGğtın · 

den e1nlik eatın almıı olan bu 

gibi bina Hhlplerl, yakındı An· 
kara'ya bir heyet göndererek 
kamutay azılarını görecek ve 
dileklerinin kanon halinde y.,. 

rlne gettrllmeet için teıebbOı · 

lerde bulunacaklardır. Baku· 

met erkı\undan da ayrıcı rlcı 

ed,ceklerdlr. 

Cesed 
ölüniln büvi yeti 
Teshil edilemedi .. 
CumıoHsı nablyeelola Göl 

cftkler köyD el nrındı demir 

yolıına yakın bir hendek içinde 

bulunmuı olan ceıedln . bOvl 

yeti elAn tetıblt edlle.ııemtotlr. 
Okurlarımızın bıtırlarındadır ki 

bu ce11edln enaetılade alama 

lotıç eden btr mermi yaraııı 

vardı. 

Yıpılmıı olan otopel netice 
ılnde kafa taııında bulunan 

merminin, mavzer kurounu ol 

dôğo anlaıılmııtı . Adliye, bu 
mablm .a e1rarengla cloayı t 

Gzerlade eaaeh bir tekilde tıh· 

klkatı devam etmektedir. 

Vali 
Yakında geliyor 

Vlllyetln muhtelif işleri lçlo 

Anbra'dı ılAkadar vekiletlor 

nezdinde teoebbClıte bulunmık· 
ta olan vali Fazlı Gftleç'ln bir 

kıç gftn içinde ıehrlmlae döne · 

ceğl bıber ılınmııtır. 

Sayım yoklaması 
Sayım ver~iıl yoklım111 için 

Maliye Vekiletlnden defterdar· 

hğa mftblm miktardı def ter 

gelmlotlr. Yoklımılardı me· 
mÔrlır, bu defterleri kullını· 
cıklardır. 

TeJtiş 
Belediye relıl doktor Behcet 

Uz, dftn kftltftrparktı lneaatı 

tefıle etmleılr. 

Tayyare Sineması 
Saygılı hmlr halkından gördOAil btıyGk nğheıe kGçük bir mukı 
bele olmak nz,.re flyıtlerlnl yfizde elli nl@betlude tenzil ttmlşılr . 

ller gan, .lıer se- 15 · 20 · 30 Kuru-tuı· 
ansta f ıyaıler: Y 

Bu uooz flyatlne ra~mt"o bu hafta iki ııhr.eu f llm 

Ben Seninim 
Brig itte Helm'in çok derin bir aşk lıikayesi 

Sözde l(arım 
Anna Hlılla ve Jan Murat tanjından çevrilen nf'jis bir komedi 
Ayrıcı: Aukar1'da Tftrkkuıunon f11llyetlerl ve umumi ıpor 

kongretıl lntlbalmrı - Mlklmua cınh karlkltftrler 

Seans saatleri· Hergftn lllt 16 - ~9,,0 Sôıde k1rım 
• 17,30 - 21,11> Ben ıenlnlm 

Camerteei ve pızar ~Galeri 14 te Ben 1enlnlm ile bıılar 

in hisarlarda 
Yeni Tayinler, ___ ........ ---

İnhl11rlat lzmlr tfttftn fıb· 
rlkaeı muhasebe memurluk· 

larına yüıer lira ftcretle Seydl · 

kay mftd6rlyetl mub11lbl Ce· 

mal ve İstanbul bıemOdOrlyetl 
mubaselıeıılnden 111et. ıltmıe 
lira ftcretle Söke mohHebe 
memuru Mukbil, dokean llrı 

Gerede •eznedarlığı dı Seydlkôy 

memurlarından Necati tayin 

edflmf elerdir. 

§ - lıı:mlr mıntık111 bıt tkı 
peri Hıydar Moğlı mıntıhaını, 

Sımıun m1Dtaka11 bat eksperi· 
de İzmir mıntık111ını nakledll 

mlılerdlr. 

§ - Seydlköy madarlyetl 
Haalran iptidasından itibaren 
memurloğa kılbedllmlı ve mft· 

dür Şemaeddlo Niksar mftdil 

rlyetlne tayin olunmuetor. 

Hazirandı da bir tıkım tab 

vll •e tayluler yıpılıcağı haber 

alınmıetır. 

İnblearların yeni kıdro111le 
tıhal111t bnılelerlnln bugftnlerde 

gt lmeııl bekleniyor. 

Arazi tahriri 
Mıllye VekAletlnden vllAyete 

gelen emir tıaerlne, bftıftn kı 

Z1lara bir tamim gönderilmiş 

ve l Haziranda arazi tahririne 

bııl•n.cağı blldlrllmfetlr. Bir· 

kaç kazıdı 8 Hazlranı:la tah· 

rlre hlılanacaktır 

Yi>ni neşriyat: 

Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme kurumu ge 

nel merkeal ; sıfır yaıtıo bir 
yaeına kadar çocuğun n111ıl 

bakılaca~ını öğreten "Annelere 

Ôğftt,, iln birinci 11yııını yeni· 

den hHtırmıBbr. Birinci sayı 

ôğGt birer aylık y1Zılmıo 12 
tane mektuptur. 

2 inci 11yı öğllt : Çocnklırın 

naaıl besleneceğini ve mamalı· 

rıuın n11ıl ' b11ırlauıcıgıoı ôğ 

re tir. 
Hn iki ôğtltlerl lıtlyenlue 

kurum pua111 olırık gönderir. 

"Çocuk eelrgeme kurumu genel 

merkezi hıoklnlı~ına bir y111 

ile bııvormık ve ıdreı bildir 
mek kAf ldlr. 

ali Akkaya 
Maddelomumi manini Ali 

Akklya onbee giln mezuniyetle 
let•nbnl'a gltmlıtlr. 

. ···-- Baştaraf,_ J ci sa!ıifede -
selen M. Tbomıı'ın romıatlk 

b"yıt ıeydn~ nlb11ef '"rd•ilPI 
yazıyor. 

Tlmee diyor ki; 
Yapılın ıabklklt neıl,:eıladeq 

ııonra M. TlıomH devlet adıtQı 
lan için IOzumla balunaıı hl· 
mıdı artık bılz olıma~dı. Bq 
ltlmad lııe devlet mtf bomu lçlq 
en IGzum\u blrıeydlr. 

Dally Mell l11e, M. Tboma1'ın 
doktorların tınlyealne uyar1t 
usun bir deniz ııeyıbah yapı· 
cağ1D1 bildiri yor. 

Gazeteler mClstemleke bakın 
lı!ına getirilecek rlewlet ad•mı 

bıkkındı muhtelif tahmininde 
bulunuyorlar. Şimdilik en çok 

lıml geçen ııhıs blrJncl komlıer• 
ligini yapan mubafazıklr par· 
ddt>n M: Ormııbygore'dlr. 

Londra, 23 (Radyo) - Slr 
TomHın lstlfHı, kıblnr.nln tak· 

vlyeelnl bir derece dıba ııcll 
edecektir. 

Slr Samutl Hoar'ın Lord 
Monflel'l lstlbltf edecf'ğl tıhık · 

kok etmeklt'dlr. Bu hAdlıeye 
büyftk l?lr eh~mmlyet veril· 
rr ektedlr. 

Londra, 2:1 (Radyo) - Kral 
sekizinci Ed .. rd mftıtemlekAI 

bakanı Slr Ceymlıı Tbom11'ın lı 

tlf111n1 kabul t tmlı,tlr. 

Slr Tbom•ıt Bıldyln'e tıtlfeu· 
nın ııebf'plerlnl bir mektupla 

blldirmletlr. Bunlar ara1ıoda 
o~lonun ve bazı ricalin mıll 

bir skıudıldald mevkii ıebebi 

•ardır. 

M. Baldvln, kabineden çekil 

meılnln ıayaoı tee11tlr olduğuna 
ve bfttüo kabine erkloınıa 

kendlslue k11rıı teweccClh ve 

11mlmlyr.tlnl bildirmiştir . 

Londra, 2 :l (A.A) - M6ı 
temleUl bıkaaı TomH lııifa 
etti. Bfttçe lfeaatı meı'eleılnden 

dolayı mevkii 1ar1ılmıı olan 

Tomn'ın lıtlfııı llkıydane kir· 
ıılandı. Bu latif• dolay1Blle ka· 
bloede bazı değlılkllkler yapıl· 

m111 muhtemeldir. 

Karşı yaka'da yangın 
Karııyıka'da latııyon kıhte· 

sinde kiracı ve or.akçı Basa 
oğlu PerteT, ıkıımdın ocıktı 
kömfir yıkmıı •e ııçrıyan kı · 
vılcımdın ocak yınıodakl tu· 

lumbının tıbte perdeıl tutuı · 

muştur. Yetlıen hılk, yıngıoı 

11öndarmG1tar. K.ıhn Dnlet 

demlryollarını alt ve ılgortılı · 
dır. Yangına ııebeblyeı vermek 

eoçandan Pertev bıkkındı tı · 

klbata devam edilmektedir. 

ödemiş'te Hareket 'Gunn. 

Ödemiş orıamekıep talebesi beden hareketleri .. 
Ôdemlo, (Buıuıi • Geclkml,ılr) - Dftn, Ôdtmlo fnkaltde bir 

gftn y•ıımıetır. Tertemlı, bitevi giyinen ortıokul tılebeıi jlmnı• 

tik hareketinini lıo11oraoz bir daıen ve çnlkllkle yıpmıılar, 

binlerce halk tınfındın İOrekll alkışlarlı ılkışlınmıılardır. Bılk 
tılebenln yOkeek bıoarılarını ınkle ıeyretmlotlr. 

Bu p1rlık bıe1rıdın dolıyı okul dlrektôrlağana ve çalıekln 
jlmnaetlk öğretmeni H. Kutmın'ı borada lçıel değlmlerle anmıyı 

borç bilirim. 
Jlmnııtlk programı tıtblklne okul dlrektOrG R. Ba11oy'on k• 

bir ıöylnlle bıılanmıf, AtatGrk beyecınh 111rette ılluılaallllfllr. 



Siy e eAşk 
Edebi, tarihi macera romanı 
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Hortaoı, Dük Lodovlk'! eşik· 

te g0r6nce. 

- Ah .. Dedi. Ne tuhaf hıl.. 

Ne ~tilftnc vaziyet! 
Bortaos, şimdi o kadar ta· 

baf lıkl rı ve pıp ı ile Şarbıyıo 
taklitlerini tamamen yapıyor 

dl ki Kora gülmekten katılmak 

dereceılne geldl GOılerloden 

yı,ıar akıyordu • Ve: 

- Derlttr ki eayf iye ve kır· 

lardı lneanın canı @ıkılırmıf .. 

Kim demlı bu yalanı!.. Dedi. 

Bortao11: 

- Ben doğrneo Puls'tekl 
mukavelelerhnl bozacağım, bo 

rada yaşamak, en zevkli bir 
b yıttır! OeıJI. 

Kont Germen: 
- Fakat!.. Dedi. Yarın gö 

receklerlmlzln yanında bunlar 

hiçtir! Dedi. 
Fakat, Dok Lodovlk arkadaı· 

)arma: 

- Bir gaf yapmımağa çelıı 

mık lftzomonG un utmlyah m. 
Dedi. Ben malomya boranın 

DOk'lylm. Bana bütfto itimat 
farını vermiş olan bo uvalh 

ve iyi köyHilerlmle cidden mQ 

kemmel surette oynadın. Yarın · 

da bOyle hareket edersen? sonra 

kendi aramızda istediğimiz ka · 
dır gOlerlz!. 

Hortanıı: 

- Anladık, kftçtlk bebeğim 

mer1k etmeelol Borada ne kadar 
faıl kullreak, vazlycılu komik· 

llğl o kadar fazlala~acıktır! Dedi. 
• 

• • 
Dflk, Plbutete, mer sim de 

hazır bolonmasıoın kat't surette 

14zım olduğunu blldlrmlotl. Bo· 

non için, genç kız meraıılm 

~6ofl s at 8,30 da Şato'da ha· 

zır ldJ! 

Şato'ya girdiği zaman, oda 

blzmetçllerlle daire mGddrft 

konoomakta fdffer. 

Oda hlzmetçllerlodeo blrlıl: 

- Da.k hazretlerini, iııalethl 
Da.oes'le ıenll btnll r:OrOoftrken 

doydum! Diyordu. 
Bir diğeri de: 

- Benim .kanaatamca, Dftk 
hazretleri DOeeıı'le evlenecektir! 

Dedi. 

Diğeri de ilave etti: 

- Belki de hosoııi bir md 

itikatta blrbh\erlndtn çok hoı 

lanmıolardır. · 
DardOncOeQ de: 

- Bu do mflmkfindftr. Kar· 
eımızda kim var?. Bir Gran 
Düşes, Değil mi?. Dedi. 

Plbllet bu sözleri doyunca, 

vaziyeti kavrar gibi oldu ve 

capearı kesildi! ZePgln, Gtııel, 

sevimli ve genç olan Dak'Qn -A ADOLU 
-------

Giiııldk Siyasal Gazete 

Sahip ve Daoyazgam 
Haydar Rfltdü ÔKTEM 

Umumt neıriyat ve yuı itleri 
mildilrO: Hamdi Nfizhet 

İdarehanesi: • 
İunir İkinci Bel·lez okağı 

C. Hnlk Partisi bınnaı içinde 
Telgraf: tr:mir •• Aı.~ADOLU 

Telefon: 2776 •• Poeıa kutusu 405 

ABONE ŞERAİTi: 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruQtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ficred 27 liradu. 
lleryerde 5 Kuruştur. -GOnO gcçmiı nClahalar 25 kuruştur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
BASJLMJŞTIR 

nihayet bir gna kendi ıevlye 

sinde bir kadın veya kııla pe . 

vlıl!ceğlol ı?enç kôylil kıı da 

bllfyordo! ft'akat bo hıklkatın 

ozak bir ti de olacağını dOeO 

nerek teselli bulordo. Şimdi; 

acı hakikate bu kadar yalun· 

laımış ve tahakkuk derecesine 

g,.Jmle gtsrmekle dı:ırln, bQyftk 

bir elem ve btlraba dftşüyordo! 

Ve.. Dnk'Oo, mevki farkına 

rağmen kalbi o de ne kadar derin 

bir yer tultuğonu ıolıyordo. 

Köyde blrkıtç gündeoberl 

mfitemadlyeo ıôzil ~eçeo bo 

Gran Dftşee'I görmek için içinde 

bOyOk bir arzu hlasedlyordo. 

Saat 9,30 da Adalardan top 

ladığı çlçekler'ln yerlerine kon 
masıfıreıtlle büyOk odalardan 

btrlrloe geçti. Parla'll mleaf tr. 
lerfo bulundukları ııalondın 

şen n şakrak, Ardı arkası 

gt'lmez kahkahalar geliyordu. 

Bu kah kabalar koy 111 fakat gQ 

zel kızın hoouna ghmeyordu. 

O, deha sakin bir bayata, daha 

iyi bulanlardan idi! Kooooolan 
şeyleri dinliyor sınılmamak için 

boradan çıktı. Fakat balı dO· 

ıeomlt geoit merdhende Dılk 

Lodovik gOrGndQ. Dftlr, Pibo· 
let'J gôrOoce, doııtaoe bir ee· 

llmdan eonra: 

- Naııılıııo, 

hatır ıordo. 

kftçQk?. Diye 

Sonu Var -

9 Okut"ların Uilekleri ' 

Ekmek Derdi 
Okurlarımızdan aldığımız bir 

mektupta denlllyor ki: 

Ben Mıııırla caddeıılode oto· 

royorom MHkllm dıhlllode 

bolooan bir fırından her ak
şam iki kilo ekmek alıyorum. 

Belediyenin fırınlara verdlttl 
narh mucibince on korno otuz 

paradan yirmi bir buçok ku· 

raı nrtyorom. Yediğim ekme· 

ğlo, ikinciye benzer olop ol· 

mıdığını ıklama bile getlrml· 

yorum. Fakat ıon gönlerde 
Kemeraltıoda, Baıdarıkta, Keıı· 

tellide, Keçecilerde birçok fı· 

rıncıların camakaolarına: 

- Haı ekmek on kuruı! 

IJevha11ıD1 gOrftyor ve ayak · 
çıların da bo f lyıtla eattığını 

dft,ftoftyorom. Demek ki, haıı 

ekm~k birçok yerlerde oo ku· 

roı, bazı yerlerde de on koroı 
otnz paraya verllfyor .. 

Ticaret eerbeııttlr. On koroea 
vnen bir fırıncı yaran dokuza 

do verirse, sen ne diye veri· 
yonun diye arayın ııoran ol · 

maz ve olamaz.. Fakat buğday 

f lyatlerlnio 6· 7 koroı araıııodı 
temenOç ettiğine gOre ekmek 

f latlerloln de okka da değll, 

kiloda da bir fark gOııtermeıl 

IAzım ~elmez mi? Belediye bir 

narh koyuyor, fakat bu aarh· 

tın aşağı da ekmek ııatılablll

yor. Şu halde ya ekmek f lat· 

lerloln dftımeııl veyahut ucoz 

flıtle eahlan ekmeklerde bir 

hile buluomaeı IAzım geliyor. 

Oıç klmııeye karşı isnatta 

boluomıyoruz. Aklımızın erdi· 

gt ve bizim de ıu buhranla 

zamanlarda kı kıvrak bldı~t· 

anı bir nokta vana ocoza mal 

olan bir malı pahalı almak ve 

bu suretle gOnbt'gün 11rara oğ· 

ramakhr. Belediye bonoo çare· 

tol bulamaz mı? denilmektedir. 

Ailis-Ahaha'da 
ltalyan Bankası 
Asmara ile tayyare 
Nakliyatı da başladı 

Adlı·Ababı, 23 ( A.A. ) -

Adls.Ababa • Aıımarı • tayyare 
ııeferlerl çoğaltılmııtır. Bergftn 

bu hat flzerlode ıeklz tayyare 
ltlemekte ve yolcudan bııka 

evyı ve posta tııı maktadır. 

YerHler ııllAhlarıoı ltalyan• 
iare teıllm ediyorlar. İtalyan 
makamları ,imdiye it.dar beı 

binden fazlı silah toplamışlardır. 

Adlı · Abıbı 23 (A.A)-İtalya 
bankaııının Adle Abıbı~dıkl ın· 

besi don açılmııtır. Bo banka 

ıtmdlltk yalnız Jşgal ordoso 
efradıoan ihtiyaçları ile İtalya 
ile lı yapmakta olan A vrupıh 
Ulccarın ihtiyaçlarını temin ede· 

cektlr. Ayni zamaoda Babeo 

bıokaııının da mQm~Oo olduğu 

kadar ız zamanda llkldasyooo· 

oon yapılmaııa lıl tetkik olan· 
maktadır. 

Adlıı Ababa, 2:3 (Radyo) -

Bahtı bankaııı bıokootları ltal 
yıo baoka.tı tarafından toplan· 
maktadır. 

İtalyan askeri yeniden birçok 

köyleri işgal etmlotlr. 470 Tt\· 
fek ve 8 mltralyoı teıllm edil

mlıtlr. 

Parlamentolar 
Arası Kongresi 
Toplandı .• 

Kopenbıg 23 (A.A) - Ddo 
borada elmal memldkctlerl psr· 
IAmentolar ır111 koogre@i top 

laomıetar. Danlmarkıdau, Fen· 

lındiyadın: lrlandadan, Nor· 
nçten ve lneçten gelen 60 
kadar delegenin lttlrak ettiği 

bo kongre lkl gftn ıOrecektlr. 

Kongrenin dOnkO mGsakere· 

lerlolo meuoonu ılmal mem· 

leketlerlnln milletler cemiyeti 

karıııındıkl vaziyeti teokll et· 

mlıtlr. 

Danimarka dıı lolerl bıbnı 

M. Monch, milletler cemiyeti · 

nln lıtlkballnden babııederkeo 

demlotlr ki: 
- Bıkom mea'elelerl için 

berhılde bogGnkOnden daha 

iyi bir oıol bolooablllr. Maa· 
maf lb bogftn mevcut olan hı· 
letl ruhiye değlomedlkçe n 

neticede ıllAblarda da ıenlo 

mlkyaııtı bir azaltmaya doğru 

gidilmedikçe daha iyi bir ~811· 

yetin m~ydına geltceğl Gmlt 

olunamaz. 

Çocuklar katili 
Berlln, 23 (Radyo) - Saatçı 

Adolf Stlpcr bogOo balta ile 

idam edllmlıtlr. Bu adam 22 
oobattı orilkl çocuk katletmlı 

ldJ. Bundan baoka cflrümlerle 
de maznun idi. 

Paris'te merasim 
Parlı, 23 (Radyo) - Bogfta 

Umumi harpta Lafıyet fllosa 
adı ahında hizmet ederek Olen· 

let namına meraıJm yıpılmııtır. 
Bo meraıılme Amerikan tay· 

yarecllerJodeo birçoğu ve sefir 

lıtlrak etmiştir. 

Ispaoya'da 
Kanlı hadiseler 

Mıdrld, 23 (Radyo) - Gra 

nadc'den blldlrlllyor: 

Puahla'de dört ıılvll polle 

taaroza oğramıe, blrlııl Olddrftl· 

mOştür. Diğeri de mecrobtor. 

06rt kl~tden mürekkep olan 

mQtecavtzler tevlılf edtlmlotlr. 

Paris'te havalar 
Parhı, 2 :~, (Radyo) - Tar· 

bO'd«' her taraf kar içindedir. 

Kıt yeniden ged dOnmftştftr. 
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B 
Filistinde Araplar, lngiliz Zabıtasına 

Da Taarruza Başlamışlard1r. ıaı 
c .. 

Bedevi'ler Bir Yahudi Gencini öldürdüler~ Gomrnkle· llı 
re Ateş Vermek istediler. Hudutlarda Çarpışmalar Vat 

l@keoderlye ~3 (Radyo) - tebliğinden sonra büııbfttOn ve· pollsloc taarruz etmlılerdl. Po• 

Fflfııtlndo vaziyet, Baldvln'to hamet keııbetmfıtl •. Tecavüz ve llıı mlitecavlı arapları ıllAh ku ,. 

nam kamarHındakl beyanatın · t.aarroıler devam etmektedir. vetlle dığıtmııtır. loglllı aıkerf 
dan •e fogllfz 411 komlııerlolo Araplar KodOstedc lnglllz milfrezelerl her tarafta nflmı· 

Avusturya'da bir hadise 

Starhemberg'in Malika
ücum Etmişler . • 

nesıne 

Prens Yoktu. 
Kişi 

iki Kişi öl~ü~ Sekiz 
Yakalandı. 

Viyana, 23 (Radyo) - Avue 

turya naztlerl prenı Sttrhem 

berg'ln mallk4oealne bir teca 
vüzde bulunmu,lardır. Bo ta 

arroz evvelden tahmin edfldlğl 

için hemen önOne geçllml,tlr. 

m•hf iller nazllerlo bo ıınretl-, 

Haylmvehreolerl ııllAblarından 

tecrld hareketine mukavemet 

etmediği, teovlk için A •oetor

ya'da karıeıklık çıkmaıııoı lııte· 

diklerini tahmin ediyorlar. 

Jandarma konetlerlnin ve 
Mlllıı'ledn teyakkozo aayeefode M 1 Si r 
bu taarruz netice vermemi~tlr. 1" 

Vlyaoa'dakl Mlllıı mftdlraDI, par ameııtosu. 
Nazl'Jerln faallyeılodco haberdar IDün sabah aç1ldı .. 
idi. Nızl'Jer gOnlerdenberl pren· K hl 23 (R d ) M 
ılo hareketleri adtm, adım • ze, a yo - ısır 

Lf dil 
1 

h parllmentoııu bugO.n toplınmı!J 
ta.. p e mı ve nl ayet 12 
ki 1 f d 

ve reis lntJbabı yıpılmııtlr. 
ş tara ın an taarruz yapıl · 

mııtır. Jandarma Nazl'ler aley · loglltz'lerle mOzakerat 25 
hine ateı ıçmıo ve lklııhıl ôl· Mayııı'ıa ba,lıyacaktır. 
dflrmcı,ıerdlr. Bonon Qzerlne Kahire, 23 (A.A) - Bu &a· 

Nazl'Jer firar etmlıler fakat hah parlAmentooun açılı,ında 
bir kaçı jandarmanın eline niyabet meclisi azalarınıo hu 
dOımftotfir. zorunda bııbakan tarafından 

. okunan Kralın nutkunda bil· 
Banlar, fevkalAde mahkeme 

lere eevkedileceklerdlr. 

A 'oltoryı'nın ııalr ciheti e

rinde hAdlııe olmamıo lee de, 

lıtrlyo'de nazller, gımehaç ıek · 
llnde bava flşenklerl atmıt 

lırdır. 

Starhemberg konetlerl ıef 1, 
bu vaziyet kuııııında milis knY· 
eetlerlnln ııelAmlarannı ılınmı· 

yacığını blldlrml~tlr. 

Viyana, 23 (Rıdyo) - Lak· 

ılnberg oatoııona N111lerln taar· 

roıo, prenıı Starbemberg'ln oa. 

toda buloodoğo zıonHe yapıl · 

mıotar. 

Son haberlere gOre mOtear 

rızlardan lklııl katedilmiş, eekl· 

zl de tetklf olo::moetor. Bo 
taarruzu hazırlı yanlar f lrar el· 

mlelerdlr. Bunların mıkeadı 

prense bir 11olk111t olmayıp oa· 

todakl slldhları almak olduğu 

sOylenmeltedlr. Maamaflb bu 

boııoııtı f11la maldmat veril · 

memektedlr. Şatonun bolun· 

doğa muhitte heyecan vardır. 

Vly1D1, 23 (A.A) - Bo 

ııabab Aotl nazl içinde bulunan 

ıteoll ıllAhları ı;aptetmek tızere 

prenı Starhemberg'lo ıatoeona 

bftcom etmlelerdlr. Böyle bir 
hAdlee olaceğıodan Hktlle ha· 

berdar edilen zıbıta, tam vık· 

tlode yetl,erek Nazilerle ıld· 

detll bir mQcadeleye totoemoş · 

tor. Nazilerden biri ölmdt, 

biri de yaralaomııtır. Sekizi de 

tevkif olunmuştur. 

Viyana, 23 (A.A) - Slyad 

mahf Uler preoıı Starhembergto 

ıatoııooa ha lllbah oazller tara· 

(ındao yıpılıo hOcumuo mı · 

halli bir hareket olmadığını 

belki nozl lt.tkll4tı mtrkezl 

tarafından tertlb edilmiş oldo· 

ğoou beyan ediyorlar. Ayni 

baeııa deniliyor ki: 
- İngiliz -Mısır mfizakere· 

lerloln açık bir ııaml~lyet ha· 
vası içinde cereyan ettiğini ve 

bo ııayede mevcut gOçlüklerln 

lktlhamı kabil olabildiğini kıy · 

detmekle bllhaasa bahtiyarız. 

Y ıpılmakta olan gOrGımeler 

Mıııır'ın lııtlklAllnl ve Ingtllz, 
Mıııır lttlfıkıoı ve dostluk bığ· 

larını konetleodlrlcek ıeref il 
bir muahede ile neticelenecek 

mtlzakerelerl n takip edeceğini 

çok bftyftk bir kuvvetle ümld 

ediyoruz. 

Natuk; meoruti rejime dôoilı 

dolayıııl'e hokumetln 1930 dan 

beri lrtlkAp edilmlo olan bftttln 
ılyaeal clrümler için katil fili 
lerl mtıeteeua, umumi bir af 

llAn edeceğini bildirmektedir. 

Londra. 23 (A.A) - Belçika 
Kralı Leopold; bn sabah Oe· 

teo'de hareket etmiştir. 

Kahire, 23 (A.A) - Parla· 

mento bu sabah açılmıotır. 

Baıbakan tarafındın okunan 

Kralın nutkunda Iogllf z · Mııır 

milzakerelerlnlb yakında Mı· 

ıır'm ldtlklAllnl ve bir lnglllz · 
M1111r ittifak ve doatlok bağla· 

rıoı konetlendlrmeıılnl temin 

edecek bir muahede ıkdl eore

tlla neticeleneceği tımldl g6ste· 

rilmektedlr. Nutukta meeroli 

rejimin tekrar kurulması dola 

yııılle bflkumeıln, katil f llllerl 

m'ilııteıına . omoml bir af llAn 

edeceği blldlrlmektcdlr. 

M. Bek 
Belgrad'a gidiyor .. 
Belgrad 2:J (A. A) - Lehlı 

tan dıo bakanı M. Bek ba ayın 
27 elndc iki gQn kllmık iiıtre 

boraya gelet.rğiol reemen bil· 

dlrmektedlr: 

ylş yapmaktadırlar. 

Be:levfler Akrde bir Y ahudl 

bekçiyi Oldtırmftılerdlr. Y afı 
fle K odile araııoda:ltelgraf ve 
telefon hatları kesllmlştlr. Arap· 

lar gOmrOklere de ateı vermeğe 

teşebbilıı etmişlerdir. 

Bayfa'ya ~ıda maddelerinin 
girmesine Arap'lar mani olmak· 

tadırlar. Şehre gıdı maddesi 
ithali mihellah kuvvetlerle ıe· 

mln edilmektedir. 
Maverayı eerla ile Surfye'deD 

Fllletin'e geçmek lstlyen arap· 
larla hudod munafızlırı araeın· 

da kınlı mG.eademeler olmak· 

tıdır. 

Kodfte, 23 ( Radyo) - Alf 
Arap komltealolo metallbabnda 
ııırar etmesi aebebfle Ffllatlo ~de 

yeni karıoıklıklar bekleniyor. 
Arap'Jırla meııkuo olan yerler, 
tel ôrgtıler lçloe alınmı,tır. 

Panayır bloalarıoın muhafazası 

için tedbirler alınmıotır. Ak· 
eamın saat 17 ıılndeo ııabahın 

seat betine kadar tellerden d1· 
ean çıkmak yaııaktır. İki Arap 

ve bir Y ıhudl, bugOnka karga· 
,alıldardın yaralanmıştır. Arap 
belediye rell!lerl lçtlmaını hfi· 

kumet menettiği için içtima ya· 

pılamamıotar. 

Kudas, 23 (Radyo) - Akr'dıı 

polle karakoluna Arap'lar tara· 
fındın bir taarruz yıpılmaştır. 

Arap'larla pollı araıında çı· 

kan mOııademede maktul ve 

mecruh çoktur. 

Kudoı, 23 (A.A.)-All Arap 

komlteıılnln metallblnde hrar 

etmesi yGzftnden dün bazı kı· 

rıoıkhklar olmaııandao korkolo· 

yordo. Fakat sırf Araplarl• 

meekun yerlerde ancak moııll· 

hane ndmayleler vnkobulmoeıur· 

Telavhde panayır binaları 

totoetormağı teıebbfts edllml,dt· 

Nablos'da akıım ııaat 17 dell 
sabah saat beşe kadar evlerdell 

dıearıya çıkmak yaaılt edllmlıtlt· 
iki Arap bir de Y ıhudl ga 

zeteııl kapıtılmıttır. 

Bogfto toplanacak olın Arap 

Beledi ye Ret terinin içtimaı htı· 

kdmetçe menedllmtıtlr. 

BURNAVA (~. 

H. P. Menfeatine 
Vilayet idare heyeti 
reisi hay Avni Do· 
ğan'ıo himayelerinde 
27 Mayıe çaroıaıba akoaau 

Tayyare Sinema' 
sında Gozel Bir 
Revn Verilecek 

lımlr n Boronanın kibar 

ailelerinin ldareel altındı ve· 
rllecek olan bu revGye b · 
mlr'IUerln hftyGk bir alAk• 
gOetermelerlnl faniye ederi•· 

Biletler Tayyare ılnemısı 

glşeıılnde ve Şifa eczaoealo
de şimdiden ııaı'hğa çıkarıl· 
mıetır. 1-9 ~ 
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Son Dakülka: 

Bulgar Harbiye Nazırına imzasız TehM 
dit l\lektupları Gönderildi .. 

Baldvin 

Macaristan 
için Italya 
Kont Hetb· 

labıta, 17 Kişi Tevkif Eturiştir. Müsell3h Kuvvet isti
• illa) Etmek Suretile Kabineyi Düşürmek lstiyen Bir 

Komitenin Faaliyete Geçtiği Söyleniyor .. t 

Kabinesinden Oç 
Nazır Çekilecek. 

Londra, 23 (Radyo) - Oııten 
Çemberlayn, Lord Çorçll ile 
birlikte Lord Oderdoo'un evinde 
toplanacaklar ve kabinede ya· 
pılacak olın değltlklikler etrafın 

da konueacıklardtr. 

le'nin sosyete 
hakkındaki beyanatı 

Peete, 23 (Rıadyo) - ~ont 

Bethlen Aseıt gaseıeılne be· 
yaoatta bulunarak: 

- Vluılar soıyeteıl, vasiyeti 
iğlik •e ltk&l etmhdr. Bonon 
Jçlo ıııoıyetenlo ohdeıloe aldıi• 

•azlfelerl yapamıyac•lı ınlıııl · 

mı ıtır. 

• 

r 

• 

Sofya 23 (Radyo) - Bugan harbiye n11ırı General (Lokof) a lmzaıız tehdit mektuplara gön· 
~er111lılerdlr. Zabıta, 17 kiti yak:alamıt ve tnldf etmtıtlr. Bunlar araııoda eaki ıubaylar da nrdar. 
etktf olunanların isticvabına baılaomıet1r. Al4kadar mıkamat, Bulgarlatan'da gizli bir komitenin 

"-1tyete baılamak ~llere bolundoğo bu komitenin, mtll!ellib kuvvet lıtlmal etmek ıoreılle kıbl· 
111111 daıarmek lnedlğlul aöyllyorlar. 

Kabinede de Gç n11mn de· 

ıeceğl söyleniyor. 

Mussolini 
Bugiln bir 

ltalyan'lar, ~egüs'ün Nasıl Karşıla- sö~.::.~~r:~:,~;- Yorın 
nacağıaı Anlamak istiyorlar. ~~:~

6

~n:~·!,m~:ı:::!:·::b!!~. 
MoHollol'nln bir ılSyln •ereceğ 

~e "" L d 11d ı .. c·b· ır I k Ol ı •• ı,.n tarıhınde mfthtm bir gus, on ra a mparator 1 1 t~arşı anaca ursa merhale teekll tden bo htdfııe 

ltalya - lngiltere ihtilafı Yeniden A )evlenecekmiş.. hakkında tt.ıyan'ıarı ıku edr· 
cek eOılrr eöyllyecf'ğl bildiriliyor. 

Loodra, 23 (Radyo) - Ha kareılanacRğı sıyaaml çnenlerde ~öodermek için tımlr ılm,,tlf. 
he, lmpar11torooon burayı gell · meraldı bekleomektedfr. Şayet Zira Lord Eden, Uluslar eoıye AdİS· Ababa'ya 

.!!:de krndieloln ne ıoretle imparator glbl kendlsloe htlk· tulnde NegQı'Go, slyaHl tılerle s· 1 1 ~..... ır ta yan ma· u bal t6renl yapılacak olorH o lştl~ıl etmemek ıartlle Lon-
ÇÜDCÜ zaman ltalya . İngiltere lbtllafı dra'ya gldeblleceğlol beyan ey tiye heyeti gidi yor. 

()İl Kurultayı fçı·n yeniden mftıkll bir eafhaya lemtetl. Adlıı · Ababı, 23 (Radyo) -
glrtcektlr. halyan'IHın kan11tl ise, Ne Italyın maliye ekeprrleıloden 

lla J ki b J d Iıalya'nın bora sefiri Grandi, a(l&'üo Londra'dı Bıbetlıtan • LL bl h 1 ı Q zır 1 ara aş an 1 "" mure-.&ep r eyet o geme· 
istikbalin şekli hakk1Dda Moe· lelerini tıkibedecegl merke sine fntlHr edilmektedir. Bu 

Ankara, 23 (A.A.) - Tfirk ll l' f 1 hl zlod•.dlr. heyet Uıbeelıtan'ın imar ve 

ltılyan dostluiu Macarlıtın 

için çok mOblmdlr. Macar ıl · 

yuetl, tık n bayak doıt olı· 
rak Moıııoll'nlyl tınımıktıdır. 

Demlıtlr . 

Yunus Nadi 
Başmakalesinde ne 

yazı}or.. · 
latanbol, 23 (A.A) - Avru· 

pa'oın bogGokQ Hdyetlnl ted 
kik eden Yunuı Nadi Cumu· 
rlyet gneteıtode Habeı ıeftri 

ne kadar bir Almın mra'ele 
ılle meı~ol olıo Avrupa'nın, 
timdi de bir hılyaa m,.e'ele111le 
o~raetığını ve bluat ba mea'e 
lelrrl lhdH eden devletler de 
dahil olmık Cbere boyak dn 
letlerln hiç birinin bogGo ne 
yapaca~ıoı kat'lyetle tayin ede 
medlğlol slSylt!dlkteo ıonra y6-
rGUlleo muhtelif faraslyeler 
G-nande tf'k:. bir hakikat bolun· l>ı eo o ye mu aeea r rap•)r •. 

l korumu genel sekreterli · 
~taden: Oçanca Ttırl om K.a 
l'tıhıyı için hazırlıklar baelın· 
laaııı.r. Bu koroltaylD Gftnee Dll 
ltortıl olacaktır. Bo hazarhklara 
&tlbın bolooabllmek Gzere gftnee 

Çin'liler Japon Genera
lını öldürdüler. 

lel~tUmeıl ile alakadır olacıktır. dutunu, onun da Avrupa'nın 

Belçika gittikçe bulonmıkta olmaıı ol· 
doğunu yazıyor. 

Saylav seçimi 
bitiyor 

bugllo Komilnistle-

dll 
1 

teorisi Gıerlne knrum ftye Tlbetçlo, 23 (Rıdyo) - Japon'larlD emri ah1Dda bulanan BrQbel, 23 (Radyo)- Yaun 
~tlace b111rlamaktı olan yazı . mahalle hftcom eden Çln'lller, Japon gentrall (Uyotın) ı Ol· intihabat yapılacak.tir. Her rey 
rı aralık verlhnl11tlr. Kurumun dA • 1 dl G ' urmuş er r . uhibl matla~ ıoretttı lntlhıbıta 

~eltırfnden olupta bu korl ------•------ iştirake mecburdur. 

rin nümayişi .. 
Parlı, 2:1 (Radyo) - Yana 

KomQnlstler kütle hıllode oft· 

mıylı yapıcıklardır. M. Blum 
bu nlmıylıte hasır bulonı · 

caktır. )da d• iye olerak bulunmak F, e · B · T · K 
"'11enlerln adlarını, telerlnl ve Cl Jr 8 yya re 3Z3SJ Kral Leopold •e Şarbay'da 
•dreılerl~I blldlrmelerl ve ko· eıhaa gibi rey vermeğe mec· Tayyareci kadın 
l'tıl Londra, 23 (Radyo) - Bogln kezı netlceslnJe Brlstol'de iki burdorler. 

1 
tıyı bir tez vermek iatlyt o · ı ili b b 1 d il 1 11 b b ı·ndı· ve yaralandı. erıo de yazılı tezlerini glSnder· ng z ar tayyare& ft~mü~ ve P ot ar e era er parçalınmııtır. 202 meb'oı ve 101 Ayın 

1'll'elert için en ıon mfthlet 15 Leon Blum Arnavutluk intihap edilecektir. Stokholm, 23 (Radyo) -
eın f · ıı Tayyareci Marl llı VUla Kob 

N IDOZ 1936 akıamı bitecek• ngı ere "' Y l C ' •d k 11 le'den Stoıholm tayyare milin 

l 
' a ınız dinleyici olarak bU· enevre ye gt ece ahkimat 

llQQl L 1 1 l imparatorluk bayramı gine l11tlrak IÇID hareket etmlt 

9 
ıa. ıt yen er 31 Temmuz Parlı, 23 (Rıdyo) - M. Leon h kk d k h "" 36 L ' a ın a j a- 1 ( Ye Mılmıe'de yere lnmeğe mec· 
a .. ıımını kadar ıdlar1Dı Blum o~, ne zaman ve kim .. ondra, 23 A.A) - Bogdn 

~•tini •• adroılorlal blldlro'. lrrdon koblao ıeıkll odooeğl berleri yalanlıyor.. baUla lngllıoro, lmparaıorlak bar talmıı, fakoı moydoa ol· 
lllrler. belli de~lldlr. •ClnftnG kutlımıktadır· Ba yıl mıdığı için tayyare dltmftı ve 

Tiran, 23 (A.A) - Reıml " M ı b d il k 

Serbest bıraktılar Söylendlğtne göre, M. Leon bilhaua genlt •utulan pro&rı · 11 ııın an, P ot tı ıyı · 
Arnavutluk mıhfellerl, Yanın ' "' d ı Blum, 16 hastrında ·bl11.at Ce. ların ın yıra ınmıtbr. , mı oOre ıenllklere binden 

• - d 28 (R d ) • ld L Ut ı membalarındın çıkın ve Aroa· " ~ 4lı..on ra, a yo - Adlı· neue ye g erea. us ar soa· fealı aıkerl te ehil tayyare I' r&n81Z başb&• 
h 0 •ba'dan Clbutl'ye giderken yeteal konıeylnde FraaH'yı -.otluk topraklarının muhtelif 1 1 ~reduı'da ltalyın'l.r tarafıodan temsil edecektir. yerlerinde lıtlhkAmlar yapıldı· et rak edecek •e elli tayyare kanı ve M. Titulesko 
~ meydanında te11bGrat yapılı 
t •kit edtleo Inglllı seyyar haa· Uzak şarkta Japon ğına ve bir ltılyan heyetinin cıktır. Parla, 23 (Radyo) - Franıız 
'1ıeeı memorlırındın Durel, b ı ı ı L ı ı ı A baıbıkını M. Alber Saro, Ro 
l faalh1efİ d~Vamdadtr. U I er .. ontro Ç n rnavut· lngiliz fİl08UnUn b'-glUı konsoloeluğonun teıeb- J loğa ~eldlğlne dair olan haber· manya dıt bakanı M. Tlıoleeko· 
l.Q Gıerlne ıerbeet bırakıl· Şanghıy, 23 (Rıdyo)- Son lerl kat'lyetle tekzlb etmekte· Manevrası bitti • • • yo kabul ederek ozon uzadıya 

1'lıtt gQnlerde ılmali Çin'e •e Man· glSrGımClştür. 
a._ ır. Bu memur, Adla Aba· çorl'ye yeniden ihraç edllmle dlrler, Ayni mıhfeller, Arna· Cebe'tıttarlk, 23 (Radyo) -
h 'ela kuduz olduğu zannedtlen olıo Japon konetlerl yirmi vutlok llmınlar1na hergClo bl Inglllz filosunun mınnraları intihabat kavgasında 
1' köpek tarafından 11mlmıe11 bladen fazladır. Tayyare kov· yok miktarda harb mılıemeel bitmlıtlr. An.ere, 23 (Radyo) - Dan 

'e Ad ' le en e tedaviye giderken vetlerl mftbim ıurette tık•lye çıkarılmakta oldo~u hıkkıodıkl Bu mınevrelere deniz tıyya ıkeam bir intibah kug11ında 

Mı11rh caddesinde k~mOrcQ 

Ahmed oğla Ü6mao ile lbeaq 
oğlu Sadık, B01t>ylo olhJ Emlq 
ve bakkal Yoıuf All'nhı kaça" 
kömGr geçlrdlklerhıl gaeeq 
27 4 numaralı pollı memurq 
Ziya, kendilerini karakola gö· 
Ulrmek latemlı, ıuçlulardıq 

Oıman arkıdı1lar1nı: 

- Slı hayvanları ıoran. 

Diyerek pollee: 
- Sen heni karakola gOtCl· 

remezaln, senin gibi çok pollı 
koltuğumdan geçirdim. Vicdan · 
eız kirala ! Diye hakarette ve 
iterek f llen tecncııdı bolun· 
moıtor. Hepsi yakalıoank bık· 

larmda takibatı b •ılaomııhr. 

Silah taşı -.·anlar: 
Birinci kordonda Turkonı 

barında Ali o~lo Necmi ile 
lkıçeırnellkıe Kadri ve çolık 

S•lt'te birer bıçık, Muıtafa'dı 

bir tıbanca, lbrabimde bir ka · 

mı bnloomoeıor. 

Sol küreğinde rı yaralamış : 
Şımla ıokığıoda Erdehan 

otelinde olono Ahmed o~la 
Neuad u,, Moıtafa oğlu Bu· 
hlıl ara11Dda otel heHbı meae· 
lesinden kı•g• çıkmıı. Nnsad 
Bohiıl'yl çakı ile sol kGreğln · 

den .yaralımııtır. 

Yangın: 

K.eçecller'd~ Emniyet ıoka· 
ğıodı A vrım kızı 50 yıılırında 
Ester'ln evinin mutfık k11· 
mında yakılan attıten bacadaki 
kurumlar ııeı almıı. yan~'n 
çıkmıı~a da yeıltllerek ıöod6· 

rtUmOıtOr. Ev ve f'IY• 2500 
liraya sl~ortah idi. 

Alman T. Heyeti 
Etes harabelerine gitti 

Şehrlmlıde bulunmaktı olaa 
Almınya'nın Ankara bftyGk: 
elçlel Fon Keller ile refıkııln· 
deki Alman ticaret delegaıyona 
11ılan, dOa Efes harabelerine 
giderek akıam 6serl dOnmO.ı· 
lerdlr. BogGn boeo•I tekilde 
lımlr'I geırcek ve yırın lıtın· 
bul'a hareket edeceklerdir. 

lngiltere'de askerlik . 
Londra, 2:J (Radyo)- Avam 

kamaraaındı Busar 11ker alay· 
lrrının kaldmlmaaı, mGzekere· 
ler tonunda 28 muhalif reye 
karı• 160 reyle k~bul edllmlıdr. 

Belçika kralı 
l ,ondra, 23 )Rıdyo) - Bel· 

çlka krah Leopold, Don'dıa 

o~tın'da hareket etmlttlr. Yı· 

rıo Belçlka'da intihabat oldu· 
ğuudan kral da BrCkeel'e gl · 
d,cektlr. 

~kit olunmnetu. edllmlotlr. ıaylaları da teblb ediyorlar. releri de lıtlrak etmlıtlr, iki kit maktul dftımftıtftr. 

.~-----------------------------------------------· --------------! ~ V R U p A ' L ı K A O ı N onbaçuk idi. MOeveddelertnl Doğruıu çok merek etmlıtlk. cemlyetleıl menfaaıioe veriliyor. 

Uindenburg balonu 
Bello, 23 ( R"dyo ) - Bin· 

deobor~ kablll ıe~k balonu 
Nevyork'tın Frenkfort bHa 

i 

~ temize çekmeğe bıelıdı. Fakat Gemide yolcuların 'lıtıhı ert· Ondrev: 

V E M A H R A C A 
yazdaklarını beğenmedi: mııt1 . Birkaç ~Gnde11berl ııh · ~ Sis de glylnteek misiz? 

Kozmopolit 

- 24 -
b Lt111ının h19111 bile baharlı, 
1heru bir kokıtle meıbu idi. 

dt O geceyi rahat geçiren On. 

1 
e, ıabıhleyln •ıporon dok 

orQ tarafından uyındmldı. 
IG - Baıtabk ıGk6n bolmo11 
raoıyor! Dedi. 

~n haatalık, Ondrn'I bir 
b a odaıındı kıpınmak mec· 
~:ltlyetlnde bıraktı. Nihayet 
tıdrey 

~ - Artık çabtmak lsteyornm! 
dl. 

L ~otlar.aı, mQneddelerlnf top 
"d.· • '1f. • gu•erteye çıktı. Güoeı 

•da bulanan glıerte, bom· 

asri Roman 

J. L. Mortenden 

boıtu; hiçbir yolcu gGnrttde 

yoktu. 
Ondre• ; 
- Oh .. Dedi. Hiçbir kim 

seye nıalb olmıyan gazel bir 
ftrHt! 

Ve, bu ıkeam için •ıpurdı 
danela bir eğlence olduğunu 

ak.boa getirdi. Şimdiki bu boe· 
lok, bundan doğoyordu. Yolcu· 
ler, ak,am eğlencealoe elmdlden 

hazırl•n1yorlerdı. 

Koc1&1 da meydandı yoktu. 
Erhertl ıabıhtanberl biç gör· 

memlıtl. ..... 
Ondrn uıte bıktı. BeaGı 

- Bir lnHnın hl yazm111 hıtl yerinde olanlar akl'm Qıerl Diye ıordo. 
ne kadar gOçmOe! Dedi. de bir kıhveılll ihtiyacı hl11e· Laydl: 

Ayni yasılara tekrar yazdı. diyorlardı. Fakat Oııdrev'ln - Bouun o kadar bir ehem· 
Buau da be~enmedl. Ve: bu kadar lıtabı yoktu. mlyeti yoktur ki.. . Dedi. 

- BogQn biç te keyfim yok. Laydl Leaıton'on ıGzlerlae - Fakat. benim yınımda 
Bu ıkeam tekrar tecrlbe ede· karıl Ondrev Hdece tebeulmle baloya mabıuı elblae yok . On· 

d b d fi 
drn hanlar1 ıöylerken mCUe· 

rlm. Yalnız Mıdım Tarpen'e mukabele etti. Lay 1 u e • dı: eBBlr bir bıl İalm•ktıo kendi· 
bir mektub yazsım. . Dedi. - Bu akıım dınılı eAlen sini menedemedl. 

Mektubu be~endi ve çok ceye naaıl tuHletle gelecekıialı? _ Kira ile bulablllnlnlı! 
memnun oldu. Geçlrdl~I hıyıtı Diye ıordu. Berberde vardır! 
bfttftn teferro.ıtlle yath doııtuna Ondrn: Ondrn berbere kendlıtae 
bildirdi. Mektuba okodnğo n - Sizi temin ederim ki bu göre bir bılo koetGmG vermeel 
kit aevlaçle: ıktamın tanletlal ıerrece dl· için mlracaatta bulunda. 

- Bu mektubu ben mi 111· eClumaı deıtlllm! B h "' erber,. el an ~Grrnlı, 11ırı 
dım? Dedi. - Yokea?.. Gelmlyeeek mi· bumetmtı bir adımdı. Ve Oa· 

• • • 
Lıydi Lanton, Oodrn'e: 
·- O .. Dedi. Slal blSyle ııh· 

hatta glSrdGRClmQı için hepi· 
mlı de mee'ud ve bıhdyarıa. 

ıtnls? Bu ıkl8m bu eRlenceye drn'e bir koıtlm göıterdl . 
lıtlrık etmeslflnlı çok ~Clle· Bu kottlm, Pırlı,te bllha1t1a 
e11lr olıcaııı.. GOıelllltnlı ile Monmarter'de ıon zamandı 
balomaıı ıeref •e neı'e ver· çok modı olın ve kadınların 
mellydtalı. Ba egleace, hayır - Sonu var -

llmenına visıl olmoıtor. 

Fransa 'da bir gaze· 
tecioin mahkftmiyeti 

Pırla, 23 (Rıdyo) - Oana· 
co ceza mabkemeıl bugan Ak-
siyon Franıez gazeteıl mohar · 
rlrl Şarl Mora ile gazete mi· 
dGrO jojef dö Lut'l katli te· 
ıehbGıl cdrmG ile mıhktlm 

etmlttlr. M. Mora 8 ıy hıpae 

200 frank cezalnıkdlye ve mi· 
dar de 8 gdn hapte 200 frank 
ce11I nakdiye mıhktlm edil· 
mletlr. 

Bir tayyare dllştO 
Kopenhıg, 23 (Radyo)- Mı· 

nevra yapılırken bir Dıalmar· 

kı tayyareel dClımıı, lçladekl· 
ler ôlmGıtQr. 
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tıracakhr. 1 ı Kıbraman oıtu Varilci 

• yı e şayanı teeeıiıftGr. verm et r. Bo akıam Kemeraltın "da Hl· ııallm . 
İstifa l hazirandı verilecek· L d 23 (A A) R Londra, 23 (R 8 .) - Barı 00 ra · - oyter 141, Kıratıı'ta Saato, Keçeci · Hltltsli bG11ylo Kahveci Aslılye 31 4 3!1 Sl5 72 

dakl İtlya mıhf tllerlnde b4kfm lir. Cumor rdet yont kabine ıjınsının Kudüı'ten aldığı bir .ı teşekkGIOne kadar hakumet it habere ~öre, imparator Halle ler'de Yeni lzmfr, lrgıdpıaa · Yukarıda hlmlerl yazılı kimseler namına 936 mılf yıla ı~• 
1 

olan kaoaata göre, İngiltere ve lerlnln elmdlki kabine tarafan· SelAslye bu hafta eoonoda bir rı'nda Aart ecııanelerl açıktır. Koııd111ı mı\lyealnce tarholuoıo ka1100 nrgllerloe alt lhbır"• 
Fraoaa, ef kiti umomlyeılnde dan vek4leten idareıtlnl lıtlye · Jngllla torpido muhribi ile ..&.. meler kendilerin nerede boloodokları blllnmemeıl haaebllo b~ 

fena tesirler yapacağını dftoGoerek cekıtr. Avrupı'yı J?ldecektlr. . Doktor. Operatör koku uaul mobakemelerl kaoooonoo 141 n 142 inci maddtle~ 
secrl tedblrJerJo kaldırılmaaı Yeni mt.clfı pazartesi ~ftnil, Kodaıı 2;3 (Radyo)_ Nr.ca,ı y f z· muctbloce llAoco tebliğ olunur. 1355 

muvafık olmıyıcaAı motaleasıo · l hazirandı toplanacaktır. saat 15,5 de hareket etmlt ve usu ıya üstün Istanbul Liseleri salın alma komiS' 
dadırlar. loglltere ile ltalya ilk celıe gayet kıH olacak Rayfa'y• gltmfttlr. loglllı hG · Meı kez hastane.fi dogıım ve 
arısındaki gerginlik Bftr'atle ve ert"sl gGnü reis intihabata ktlmetlnlo eoırloe tabela etliği kadm lıastalıkları cerrahi yon undan: 
haf lf !emektedir. KöçOk devlet için ikinci bir içtima yapılacak Koppetovn vapuruna binerek müıehassrrı 
lerln, birer lkleer zecri tedbtr ve ancak perer.mbe gftua ak· loglltere'ye gidecektir. Haatalarıoı pazardan baı· 

eamı comur reisi yeni kabine Kahlre'd B f hl L 
terden nz geçmek htemelerl en ay aya rço.. ka her gün öğleden sonra 

hakluoda mftdavelelel kAra ba, Habee sabit ve raaları va&ıl 
aebebtle Fran!a ve loglltere'oln· lıyacaktır. Ayan ve meb'oeao ikinci beyler sokağındı bey 
de vazgeçeceği, ltalya'nın, zecri relelarlle müzakereden 

80018 
olmuetor. Bunlar araeındı Ras ler Hamamı karııaında 41 
Na!lbo ve prenaea Seniye, Ras 

tedbirlerin kald.mlmHı IOzumu yeni kabinenin ıe,ktllnl M. numarala maayeoehaoeatnde 

h Bl 
, Deata dı vardır. Rıa Desta'nın Lıbol ·der. 

ıkkındı teşebbGtılerde bulan om ı tevdi edecf'ktlr. M. • " 
L 81 L hl 1 L zevcasl, imparatorun hemşlreal T 1 fı Mueycnehııne 3686 

maa. tHavvorooda olmadığı om •• net anca&. d~rt 

l 1 
hadranda te•ekkül ed•bll·cektlr. olduğu lçlo Bayfada bulun e e OD Evi 3904 

ıo ıtı ıyor. v ,. " maktadır. Sıhhat Evi 29i9 

Ancak, Frınaa ve İngiltere, Parla, 23 (Radyo) - M. Bu zabitler bu vapOTla Ce· 

Akdeniz ve Afrika mes'elelerlo Blum bu ~fto Komünht par· beltlttarıka gideceklerdir. Bora· 
do endlıelerlol isale f'decek btr tisi rehıl Tareal ve sekreterini dan nereye gidecekleri meç 

mukavele akdini fatemektedlrler. ve sonra sabık meclla reisi M. huldor. Loodrı'dı Necaşl'nln 

I l 
Fernao dö Balaon'o kabul bir btıkftmdu olarak kabul 

ıı 1•; bayJe bir mukaveleyi 
1 l k 

etmiştir. edilip edllmlyeceı11rı de malum 
mza •mı ''o çeldomlyecektlr. 0 

M. Muesoltol'oln Deyi Meyi Parle, 23 (Radyo) - Cuma· değildir. Ayni zamandı Necaıl · 
gazeteıl mohıblrlne vokobolao rlyetperverler lideri Lül Maren, nlo Loodra'dı oturacığı da 

muhalefet pırtlaloln M. Blum şftphelldtr. 
beyanatında loglhere'ye kıraı 

... kablnealle ılıtemıttk bir eektlde NegQs 
nrmek istediği temloıh res 

oğraşmıyıcağıoı ve muhalefet 
men teyide hazır bolondoğo da S b yıpmıyacıeğıoı blldlrmlttlr. er estre seyahat 
ıllylenlyor. ~ 

Y aloız, ltalyı 'ya kare• zecrt 
Loodra, 23 (Rıdyo) - Da- tııdblrlerlo lmaaaı hosoeunda Edebilecektir. 

biliye bakam Slr Coo Slmoa 1Brar edecektir. Kudas, 23 (Radyo) - Ha · 
Kerdnbıı'tı bir nutuk lradet· Cumhorlyetperverlere gare, beı lmparatoruoon A vropı 
mle Te hakdmetlo Uluslar aos Uloelar aosyeteel, Babee mes'e· ae1ahıtlode kendisine 8 klel 

yereal hakkındaki noktal nıza· Jesfodeo daha mtıhlm mea'ele· refakat edecektir. İmparator, 
rını blldlrmfotlr. lerde zecri tedblrbr koymaktan Londrı'da Hıbet sefarethane· 

Jzmlr lohlaarlar başmftdGr 

lftğftndt-n: 

BaomOdürlüğümüz tfitfto lua 

mile ttltfln fıbrlkaeını alt ma 

mal yaprak tfttGnlerle makine 

aksamı boş zorof veealre emtl. 

aoın mali 936 aeoeıt nakliyata 

açık eksiltmeye barakılmıotır. 

Muhammen nakliye bedeli 

9550 muvakkit teminata 717 

liradır. lateklllerln teminatla· 

rlle o·6 936 gOnü saat 15 de 

bıtmGdOrlaktekl komlayonı gel · 
melerl eartoameyl görmek isti · 

yenlerin ihale gOotıoden evvel 

komlayon k4tlblne mGracı· 

atltrı. 1343 24 28 

Mahrukat 
Ctuıt 

Tftvenao mı· 

den kamara. 

Krlple maden 
kömiırft. 

blok maden 

kömftra. 

Miktar 
Ton 

29ü0 

200 

250 

Muhammen 
bedeli 

32450 

3400 

4250 
40100 3007·~ 

Komisyonumuza bı~h yatılı llae ve öğretmen ok:ollarıo'° 1° 
karıda mlkıarlarlle mohımcueo bedeli ve tık teminatı yazılı 111•b 

roket kepah zarf oaoltı ile ekalhmeye konmoıtor. 
Eksiltme letaobol liseler mnhaaebeclllğlode toplanın koıoi' 

yoodı 12.6 936 cuma gtıca aaat 15 de yapılacaktır. lsteklllerlf 
ha ite alt tarloımeyl (2) Ura bedel mokablllode alabllecekleP 

ıartoamede yazıla kanuni vealkılar4an batkı tlcatet oda1ıoın 1' 
nl yıl veılkaaı ve teminat makbuzları ile beraber teklif mektOf 

larını ihale için tayin edilen saattıo bir saat evvel makbuz ıo• 
kabilinde komisyon bııkanhğıoa vermeleri, ilk temlnatlıtıf 
belli gOn ve Hattan llnce komlıyoo baekanhğandıo alıcakl,ıı 
irsaliye ile liseler muhaaebeclllğl veznesine yıtırmıl1rı. 

24 29 3 7 2753·1!381 

Tire urhaylığından: 
Urayamızıo 80 lira maktu dcretlt fen memorlo~u mcınhaldft 

isteklilerin 2799 Hyıla kaoooon 5 inci maddesi gereğince 10 

murlyetl Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmek tartlle 10 81 

ziran 936 goolemeclne kadar gerekil veslkalulle birlikte yazı I~ 
orayımıza mOracaatlırı tlAo olunur. 1317 24 28 ~ 

3 
ıo 

Slr Con Slmon: kaçındığı için bo hareket ... alolu yanında bir n totmot 

- Ulualar aoıyetealnln kı · rori addedilmektedir. tor. İmparator, aeyıhıtlode 
bir bir ekseriyeti bizimle bfr · Mohalefet Llderf; Muhıllfle · aerbesulr. 

Kulak, boğaz, burun lzmir Defterdarlığından 
hastalıkları IHıaıoın vergi borcundan ôtClrtl tahsili emnl yıaa11ıoı g~ 

baclv. edilen ahmet ağı mahıllealode oıon handa kain 68·7 -
yıla depo tarih llAodııı itibaren. yirmi bir gtln mGddetle aıtıbl 
çıkarıldığından pey stlrmek latlyeolerln defterdarlık tahsllAt ~ 

ilkte mGtterek: emniyetin temini rfn yaptıkları kong.ıede kabl~eyo Kodtıı 23 ( A.A) - Oıbet 
için karar nrmlt ve İngiltere kartı ıartlarının tontır olduğu· lmpıratorooun, bo hıftı aooon· 

h
aL.'I. d DO aöyleml•tlr: da bir lnglllz torpldoaUe Av· 
u•umetl e bu gaye namını ... 

d ı 1 - Zecrt tedbirlerin kıl · ropıya hareket edeceği aanıl· 
onınm111ını ıkenderlye'ye top · dırılm11ı, mıktaJır. 

Jımııtar. Fakat bug6n Uluslar 
2 - lodhıbat telerlnde 11 

aoayeteıl prenalplerlnln eaklal 
lıhıt. 

kadar madafaa edllmlyeçeğl gô· 
3 - Malf vaziyetin dazel· 

rDlmektedlr. Bonon için, yeni tllmealdlr. 
bir karar nrmezden ve Uloı· Muhalefet partileri 2 Bazl· 
lar aoayeıealnl umumi emniyetin raadı Vağrım Hlonondı bir 

hAmiıt mevkllne koymazdan nGmayiı yapacaklardır. 

enel iyi daecınmek zarore· Polonya'da panayır 
dndeyls. 

Polonya'nın Vllmo tebrlnde 
lnglltere'nlo nGfuz ve ıealrl 25 Temmuzda açılıcık dan 

ıon zamanlarda çok •Hlmıttar; panayır 5 AğostoBB kadar do· 
bu aade zecri tedbirlere iştirak vam edecektir. Panayıra anı· 
eden devletler araaındıkl vazl ulusal hiltOn flrmalar1n lotlrAk 

yet değildir. İogtltere, Bıbeı · edecekleri ııehrlmlz Ticaret oda· 
ltılyın mes'eleslnde mfttereddlt aıoa btldlrtlmlotlr. Bftkdmetl 

hareketlerlle çok oeyler kaybet mlz de bu pınıyıra reımeo 

mlı bulonmaktıdır. Demiştir. davet edllmlotlr. 

KATYA· 
Çar'ın Mavi Şeytanı 

-72-
Kıolık sarayı Gzerlne gece 

kıra kıoıtlırını gerdi. Kı1Jıo 

ıoaok n ha ti o bir gece al... Çar 

Alek11odr'ın cenaıııe merasimi 

bittikten sonra Kıterln kendi 

dıtruloe çekllmle, IH n Mer· 
yem'ln tanlrlerl önftnde dlı 

çökmOe matneftının fılfrabatJ 

rubu lçto dua ediyordu. Corç 

Te Olga, ikinci Aleklandr'ın 

akıftılerJ bltlılk odadı oyu· 

makta idiler. 
Bunlardan uzakta, fakat ayol 

1aU71a dller biı' ealoauada bir 

Hltanat şurası müaakerelerlne 
devam etmekte idi. 

Yeni imparator, açanca Alek· 

aındr, babasının millete h6rrl 

yet ve meşruti yet bahteden bir 

iradesinin 18 Marttı, Katerln' Jn 

Moakova'da taç giyme meraal · 
mlnden iki gftu eni resmi • ce · 

rldede çıkacağını blltyordo. 

Y aı •makta ve batftm aGr· 

mrıkte olan imparator, daha 

don OlmGt olan imparatorun 

lmsaaını ve lrıdealot taedlk ede· 

cek miydi? 

Bulgaristan 'da 
Komünistler .• 

Sofyı, 23 -(Rıdyo) - Sof· 
yı'da yeni bir komtıolat mer· 

kezi buluomot ve on lkt klol 

tevkif edllmtotlr. 

Drahmi düşmiyecek 
Adna, 23 (Radyo) - Atloa 

Ajaoaı drahminin f latlnln da 

ttlrGlecegl hakkındaki haberi 

tekzlb etmlttlr. 

M. Heryo 
Parlı, 23 (Radyo) - M Her· 

yo henQz resmi surette meclis 

reisliğine nımzetllğlol koyma· 
mıştır. 

Katerlo bu boaoatı kat'i vald 
ılmıth. 

Fakat, aabıhın ılt111nı doğru, 

gecenin oafağı doğurdoğo gibi, 
Katya'nın kapıaını iki zayıf 

f lske vuruldu. Gelen general 

Patapof 'to· general: 

- Baemetmaab.. Dedi. Her· 

tey mahvoldu. Bereey bitti! 
Sıltınıt eur11ındın BODra, İm· 

pırator hazretleri ıözGnden dön· 
da. Bıbaaıoın tmıaaını lokAr 

etti ve sizinle resmen lzdbacı 

ve hılkı kanona eHalyl bllldl· 

:en iradeyi yırttı. Bu, hiç tip· 
healz ihtilal kapısını açmak de· , 

mektlr. 

'e yasık .. Romaoof 'lar artık 

mabvo,muş ıddolonıblllr! 

Kat ya, ıadece: 

- Şa halde, benim için bu 

memlekeuea ıttmektea baıka 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ao .. ık No. 36 

Telefon 2310, evi ;i668 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 

isterseniz 

Ali Rıza 
Mflcellithanesine 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

blrşey kalmıyor! 

Dedi. 
• • • 

1881 s .. oeal martının 25 inci 
gaua, Nötyyl'de Sen Ceymla 

sokağındı, yetil pancorlo ve 

ihtiyar bir kızın otordoğo kO 

çak evin öoaode yftkl6 Ye btı 

yftk bir araba dordo. 

BenQz genç fakat mıtem el· 

blaelerl içinde aaklaomıt; fakat 

gayet iyi glytnmlı bir kadın; 

bir oğlıo ve bir kıı olmak 

Ozere iki çocokla beraber ara· 

badın indi; parmıkhkh kapıyı 

itti ve bahçeye girdi. 

Yabani yaaemlolerle aiislü 

kt\çftk yoldan llerllyerek evin 

ıeıl kapısına kadar geldi; ce· 

binden çıkardığı bfr ıoıhtarı 

kapıoan klltdlne soktu. 

c.;oraaooe göre, bo seyyahlar 

1 

lemine ~elmelerl. 1349 24 29 S 8 

Torğotlo kohok mahkeme· nıo ııbltlerlnin dlnlenmeııl-' 
Binden: 1345 kırar verllmlıtlr. Gıyap k•rf 

Torğotlouon kökkıya kll· rınında llAnen tebliği ile tebiJI 

16nden deU ömer oğullarından taılblnd"n ltlbarc:n beı gff 
Mahmut kızı Bavvı'nın kocası zarfında cnap vermediği ti~ 
0 

köyden zebll ganyal Halil dlrde mobıkemeoln gıyabıod' 

l 
2 

oğlu Bı11o aleyhine açtığı terk gllrtılece~I tebliğ maka111ı-' 
aebebtle boıınma davaaındın kaim olmak dztıre tlAo olooo' ·~ 

l 
l 

dolayı yapılmakta olın dorut· 
madı davalının otordoğo yer 

bnlooımamıe ve dava arzabalı 
ve davetiye kendisine llAnen 

tebliğ edllmlt ve tayin kılınan 
12 mayıa 936 tarihinde mıh· 

kemeye gelmediğinden aleyhin · 

de g.yıp kararı verilerek da 

roemeaı 16-6 036 tarihine ko 
nulmue ve bu celsede dancı· 

kendi evlerine gcllyorlard•! 

Bu aıraı:la, alyah bathkh bir 
kadın kendilerine doğru ilerledi 

ve birden: 
- Siz, Katya ılı hı?. 
Diye haykırdı. Matmazel Tre· 

pO, hıyretteo titremekte olduğu 
halde, genç fakat mıtemzede 

kadını kucakladı. Ve ağlıyordu. 

İki çocok, hayret içinde bu 
manzaraya bakıyorlardı. 

İhtiyar mClıebblye bu çocuk· 

ları da birer, birer kucakladı. 

Katya: 

- itte, dedi, Corç'lı Olga ... 

Fabl bakınız ona ne kadar 

benzlyorlır ... 
• • • 

Prenaea Yorlevskl, Nölyyl'de 

Matm11el ne zdtne yerleomlş ve 

dulluk hayatının ilk birkaç 

ayını borada geçlrmtoıl. 

Zayi makbuz 
lzmlr lthallt gamıGğClod~~ 

13007 nnm1rah ve 2·5·9~ 
ıırlhlt beyanname ile çıkar~ 
ğımıı çuvalların gdmrak rtl 

mine alt 17 404: numaralı ~ 
8.5.934 tartbll 220 liri 5 
koroılok makbuzu zayi r.tıl~ 
Yeolılol alacağımızdan aahO' 
h6kmfi olmadı~• UAo olonot· 

BlrH aoora yıkandı v,e-1-
blr araa Corç n Olga namlar•"' 

eatın ıhndı ve bftytık bir bl111 

nın lnoaaına baılbndı. 

lote, ikinci AlekHndr'ın gt11' 

l 

ve dol znceıl hayatının bO" " 

dan sonraki ganlerlnl bu btoıd' ı.ı 
geçlrecekıl. 9' 

Genç dal: 

- Danı verdiği bo iki f 
cok uğrandı canını feda ti"' 11ııııa; 
harrlyet.. lıte beni bu fellk,a ~( 

,ı' ~ ınluıoda yıeamıga icbar eUo ~ 
iki eebeb! ~ 

Diyordu. ~ 
- Ve... Bu genç kadın, -' ~ 

•' ~ l kının hataralarlle llldnceye ~ ı 
dar yatımık için Frıoı.'f ~ • aeçmlotl. • 

-SON-
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1'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
Jıımlr ıekercller çarıuıaada 20 numaradaki imalAthaneml iz 

rnlr Eald Bhpasarı Saluhan clHranda 1 numaraya nakleuı. 
Almdea uyıa mlıterllerimln ılp1rl1lerlnl yeni adreııl me nr· 
melerlnl uygılaramla bildiririm. 

Güzel lzmir bisküviı fabrikası sahibi lstanbullu 

lsmail Hakkı 

lzmir Vakıflar DirektörlOğünden: 
Lira Vakfı Mnkll No. Ne•' i 
60 Alpıt Gazel yort 71 Dtıkkln 

105 Bleeyla ha 8. K. Şeyhi Burana 3 5 u 

181 .. il .. .. .. .. 18 " 
130 .. •• .. il .. .. 20 " 
loo .. .. .. .. " " 22 " 
lso .. " .. •· .. .. 24 .. 
60 Baeeyln 111 B. camii " !i 4 " 
50 .. il il il " 21 " 
ôO " il il · • " l 7 • " 
36 .. .. .. .. .. 6 .. 
24 Masbat lbualye camii lbıaalye 8 n 

72 " " " " 626 kah•e 
36 " " " " 436 dGkkAn 

loo 11 
" " " 442 araba ıamlr· 

hıaeııt 

86 11 S. Saleymea Şadınanaltı l ·l DClkkaa 
.rJ 11220 .. .. .. ıo .. 

o .. .. .. 12 .. 
,. 50 .. .. •• 2 18 •• 

60 11 Bacı Blleyla Baedarak 6 11 

96 il .. .. .. 10 12 .. 

14( .. " " " 14·20 ,. 
2öo " htur eo.amll tilkilik 16 e• 
10() ,, ,. " lklçeımelfk 95 dtıkktn 
132 ,, toraman meeeldl kirpi ı. 16 n 
48 ,. bıyıkla O. Maıtafa keetelli 8!1 dGkktn 

!20 m61bak tahtalı meeclt ıumaıak ı. 85 n 
St ,, e1refpa11 etrefpaea ı. 623 dGkkAD 

~oı ,, " ,. ,, 609 kahn 
"00 mubat hacı otmaa paça kıraati•• 8 n 
~oo .,toraman kefeli ı 3 " 
200 mllbak beısas bacı tbrahlm medlne yokuıa 5 ,. 

Yakarıda mnkl H numaraları yasıla akantıa 31 mayae 937 
le•eel eonana kadar olan icarları on g6n mlddetle açık artır· 

lllıya çıkanlmııtır. İhıleal 29 mıyıe 936 cam• gClnCl 11at 15 
ledlr. lıtekll olanlar ıeraltl anlamak bere ber gln nrldat me· 
llaQrlaAaaa H ibalee Uçla o gln H ... ue nkaf mad6rlaıaade 
toplanacak komlıyoaaaa mGncaaalerl llAa olunur. 20 24 29 

lzmir Vakıf~ar DirektörlOğOnden: 
SeaellAI Vakfı Mnkll No. Nn'I 
60 kılcı meeçldi damlacık 3 e• 

120 mearbkb•t• mearbkbaıı 15 l dlkktn 
84 eınaf ıeyhl arap fıranı 62 n 
60 c .. " .. 62,1 d6kkAn 
77 " 41 mekke yokaıa 19,l n 

60 haremeyn mabte• kantarcılar 35,37 dakkta 
reme ya. 

60 aatı11ade ç"mes ıokatı 
60 emir ıaltan kara kapı 

l7o hlur camii hlıar meydanı 
2f o .. .. ikinci belediye 
30 pasaryerl han bey 

120 h. oıman paıa karantina 
10 manlıada nll oAlu mlrkeltm 
~50 beruh ze•ceel ıaltana pubaat çare111 
80 harrat ıade ali pata 
72 lmml galıfim hıllm a~a ç. 
96 .. .. w .. 

l87 lımall ıaram yıkık mla1re 
36 pa1ar7t1rl cıml ahı 

l2o boetanl ade 
72 ılnan ıade 
60 .. .. 

•so 
lOQ 
60 
60 
60 

uçmaca ude 
ramkaı 
ıeyhlllıltm 

« .. 
l 93 eırefpıea 
~ yapı:•oAla 

çaagm çarıaeı 

kamer c.ddeıl 

dellAl baeı 

ıllldllk 

c 

bahriye caddeıi 

eekl bahk paz1rı 
c 

e• 
tekke 
k:ah•e 
dakkto .. 
e• 
mığan 

dGkkAa 

yazı ban 
dükkAn 
aru 
dGkkAn 

< "\ 

odı 
e• ar1111 
dlkkta 
maAHa 
dGkluln .. 

31 Kıloonuenel 934 tarihinde ııermıye va lhlfyıt akçe 
lerl 271.107 ,87t,3..l Fransız frangı . Tdrklye'de 1895 ııene · 
eladenberl halt l111f yette. 

ZARARLAR Ç4BUK ÖDENiR. 
Yeni ıılıııem hayaı efgorıaları akdi için İzmir ve hnalfııl 

umum aceatelerl. Kardlçt:ll ham oda 24 numarada. 

Ahmed Besim ve Asım Ismail'e mftra-

lzmir komutanhğı sat. al. lkomisyoou ilaaları 
Mıt. M•. At. al. ko. rıı. den: 

1 - MGteahhlt aım n heııabıaa n beher kflo9aaa biçilen 
beheri yClı dokean yedi buçuk kuroe olan yirmi lklbln 
kilo 111rı ııabunlo kôııele açık ekaJltme ile Htın alınac.khr. 

2 lbıleıl 10 ·811lran· 936 ç11111amba gtınG uat 11 dedir. 
3 İlk teminat 3258 lir 76 koroetur. 
4 Şarınameıl 218 kuraeı M. M. V. ııa. al. ko. dın ahnır. 
5 Ekalhmeye glreçekler kaooni ilk lo1nç par11a n ka· 

aanoa 2 ve 6çGncQ mıddelerlode ıaz•lı belgelerle bir· 
ilkte ihale gGa n ıaatlnde M. M. V. Hhnalma ko. aonda 
bulunmaları. 1319 24 29 3 7 

lzmir harici askeri kıtaatı ilanları 
Baranı Tilmea 11bo ılma komteyon relııllAloden: 

Clnııl Mahalli Miktarı Munk· Umum tah Manılı:a· lhıle la· 
kıl teminat mln totarr ıa ıekll gloQ rlbl 

Kilo Lf n Lira eaaı 
SıAır eti Gaziemir 71000 800 10650 Kapalı 27 ,5,36 

çar11mba lô 
" " Burnuı 25500 287 3825 Açık " .. 10 

Sadeyığı Temen 38900 2520 33065 K.ıpab 4,6.36 
birlikleri. perıembe 15 

1 - TClmea birliklerinin ihtiyacı olup mlkt1rl1rı yakarıda 

y11ıh ııtır eti ile eadeyığı hl11lar1nda gôeterUen eekll· 
!erde mlaakaıay• konulmaıtnr. 

2 Umum tahmin tutarlarlle ma•aklı:at teminat mlktarlırı 
hizalarında yasıladır. 

3 Şartnameleri herg6a komlıyondı gôrQleblUr. 
4 lıteklllerln 2490 ııayılı kanonun 2 n 3 Gaca maddele· 

rinde y11ıla vulkıl1rla teminatı muvakkate makbuz ve· 

ya bınka mektuplarlle muayyen nkdnde n kapalı zarf 
uıullle yıpılıcakler lçf a de teklif m,,lı:taplaruun Hktln· 
den bir Hat enel Bornava'dıkl 1ekerl satın alma ko· 
mfııyonunı nrmelerl. 12 16 20 24. 1199 

Deolı levazım 11hn almı .. omlııyonundao: 
Mlkt1rı Cfnıl Tıhmln Bd. M. lemlaıt 

L. K.. L. K . 
50 Ton Kıha benıln 17750 00 1331 25 

Ekıılhme gftn 
'H Hllı 

5 baslran 936 

Denizyolları işletmesi lzmir Acen
teliğinden: 

Sayın Moşterilerimize 
Denlzyolları leletmrııl vaporlarlle her hafta pazartcııl gtınlal 

yapılmakta olın lzmlr . htanbul ııftr'ıt poatılırıoı bılkın gOı · 

ıcrmekte olduğu ra~bct dolayııılle her haltı perıembc gGnlerl de 
111al 16 dı lzmlr llmaoındın hareket etmek Gzere her Ulrla 
konfOrO haiz ikinci bir ııftr'at poııt111 dıhı ilave edllmle olduğu 
Usu olunur. 20 2'~ 24 

Milli Emlak MOdOrlftğGaden: 
Yunaoh do9ya 

Sıra No. Lira 
748 Bayraklı muradlye c. 51 eııkl 73 tıj No. h fnkanl 1000 

tıhtani 3 oda koridor matbık bahçe koyu OaGa· 
de ve 1rk111Dda demir tel ve duHrh 1047 ,24 
metre murabbah meaabıh eY, 

882 Turan ml'nemen caddeııl 22 l No. tıjla edn ııağ 850 
tarafıodıkl 222 taj No h 437,78 metre murab· 
baa UH. 

518 Kuııyakl donanmacı ııllleymıulye ı. 28 eııU 34.1 450 
taj No. la 2(0 metre murabbaı 11H. 

396 Karoıyaka alıybey cıkl pUf ç yeni yıldıa ıokığın· 150 
da 18 eıkf 18 2 tıj ıda 20 pırıtel 3 de moby· 
yet 167 ,59 metre murabbaı arsı 

700 Boruna bıcı 8. ıolı:ak 5 eald 7 yeni taj No. 200 
lo bir oda .e ıralık ile mutbak ve topraklı dl· 
ğer bir odıyı mfl,temll ıU.75 metre morabbılı 
meııahalı n 

Yuklrıda y1Z1L em91lln mlllklyetlerl açık mGuyede earetlle 
10 gGn maddetle ırtırmıya konalmoıtor. İbıleııl 4-6-936 per· 
ıembe gGn6 ııaat 17 dedir. Sıtıe m6nh11ıraa gayri mGbıdll bo· 
noıu iledir. 127 2 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Kôy6n lıml 

K.eare 
G6malddr 
Dtilrmeadere 
Gôkltaç çlftlJtt 
Tr1oç 
K1racıdığ 

YentkOy 
Çile 
Ahmet beyli 
Çakaltepe 
Palamut aruı 
Vltel çtfıllgt 

Alman çiftliği 

Göl ova çlftllgl 
Sancakh · 

Çileme 

Tahririn hıngi ta· 
rlhte bıelıyacaAı 

1.6.936 
8.6 " 

16.6 .. 
23.6 .. 

1.7 .. 
8 .7 .. 

16.7 .. 
23.7 .. 

1.8 " 
8.8 .. 

16.8 " 
23 8 .. 
1.9 .. 
8.9 .. 

16.9 " 
23.9 .. 

Tıbrlrla hangi ta· 
rlhte bham bolac.ğı 
. 7.6.936 

15.6 c. 

22.6 .. 
30.6 .. 

7.7 .. 
16.7 .. 
22.7 .. 
31.7 .. 

7.8 .. 
15.8 .. 
22.8 ... 
31.8 " 
7.9 .. 

15.9 .. 
22.9 .. 
30.9 "' 

Kırakayn ı.ıo .. 7.10 .. 
.K.1rapın1r 8.10 .. 15.10 " 
Çımkôy 16.10 .. 22.10 " 

2901 uyılı bnon mucibince 1 haziran 936 :ıarlhlade baıla 
nacak arHI tabrlrlala DeAlrmendere aıhlyeılnln Keare köyGa· 
den bıılınılm11ı ve ııra nam1ra11 ile göıterllen diğer köylere 
geçmek ıurıeılle her kôyGn tıkrlben bıngl tarihte tahrlrlrl ne 
baelanıc.ğı ve hangi tarihte biteceği teııblt edilerek yukarıda 

gôeterllmlottr. Tahrir g6aG, her k:ôyla arHl ıahlplerl 1 arazileri 
baeındı bulunarak taearrof ve legale mlıtealt nıılkalar,nın ve 

1t1Zl hadotlarıaın lı:omleyoaa gôıterllmeııi ılı:tl taktirde anıl 
tahriri kauanuaon 14 ancı maddeııl mucibince bee llradın ylr· 
mi llrıya kıd1r ceza ahn1cığı ilin olunur. 13!&8 

Devlet Demiryollarıudan: 
lzmlrden, Dealıll, Alııeblr, Soma leta1yonlarlle aralarındaki 

!ııaıyonlan aakledllecek emleı H eeyaya 1 6·936 tarihinden hl· 
haren tenzllAt yapılmııtır. F1Zl1 tafıllAı için lıtaeyonlcra mflra· 
caat edllmeııl. 24.~6 .28 1117-1346 

MUJi EmlAk MadarlflgGodcu: 

Yunanlı Lira 
dosya No. 

892 Bacı eııld k1roça yela yeni yıluk kememer 
paradlıo Ahınıy Baca caddeıılnde ıarkan yol 
n k11men 22 tıj No. lı oda garben Alfert 
Koperl k1rrıı ıarl11ı ılmılea Fokmen tarlııı 

cenaben Baca cıddealle mıhdat 919 metre 
mor1bhıı meeabah tarla. 35 

893 Karııyab Alay bey eııki SClre11a yeni 1 kt111t 
eokagında 12 eııkf •e taj No. lı 63.25 metre 
marabbıı area. 31,63 

Yokarıdı yazılı em .. ı peola parı ile ödenmek iızere 10 gan 
mGddetle artırmaya konalmuetar. lbıleııl 1 ·H11fran· 936 p111r· 

teııl gftnO ıHt 17 dedir. Alıcıl1rıa Mllli Emlak mtıdariyetlae 

mftracaatları. 1275 

lzmir Defterdarlığından: 
Makellel in M tıeS1eıenln Verglııl 

lııml ua'ab mevkii No. L. K.r. 
Oıman kepekçi kemer caddeıl 169 16 47 
Ahmet hamamcı ıllklllk ,. 25' 50 36 

Yokartda lııimlerl yazıla iki mükellef nımıaa 932 mıli yılı 

için lelmlerl blza&ındı göeterilen k11anç nrgllerl tarhedllmlıtir. 
Kendilerinin nerede balandoklar1 bflfnmemı, olmaııı haeeblle 
hukuku aıul muhakemeleri kaouounan 14 l n 142 inci mad· 
deleri maclbloce ıebllA makımıaa kaim olmak Gsere keJflJet 



!!11!!111:.!!ll~ll~lll~· ~Sa~J;;.1 a~S!'!"l'PPPl'P.'l"!'!'!P.IP.'!'fl'!'P."!'!P.'!l'i~!!'P.'1':~19!ft'w.,l'ftl'fftl'l'l:m':'i~~~~'r':P.lfr:'r.'fflft'l':'rfl~l"ITl':.ı:ı:ı •• ~., !"!'! .. ı:ı:ı •• P!'! •• ~!~,,~~ ... !"!'!~~ .. 
1--~~~rıımrrrnfttl'lrll'lfMilm:::=r:mıln":'r.. .rr. •• 11 ı .... 11 u .. 111.ı ..... .:.ı ..... : , , ı .a ..... , ... mmı m 11 mı mı n ı ı~:f :.~ı ı ~ta ı ı .. mmuuu 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 
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~ Alisehir Banliası ~ V. N. 
OEUTSCBE LEV ANTE LlNlE 

G. m. b. H. = ' = - ···- --
" BERAKLEA,. vapuru 25 ;;;; -mayısta bekleniyor. 30 mayua _ 

kadar Anvere, Rotterdam, Bam· = -borg ve Bremen Direkt için -
yok ılacnkrır. = 

'SAMOS,, vapura S hazl · _ 
randa bekleniyor 18 hadranı _ 
kadar Anvers, Rotterdam, Ham· -

IZMIR ŞUBESi 
lklncl Kordon Borea Civarındaki Kendi Blnaaında 

TELEFON: !2363 
•-+---

Hertürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri 
Vadesizlere % 

Mevduat Sarıları: A!h ay vad«:liy~ % 
' Bır sene vadehıe % 

Y npıhr. 
4 
5 
6 faiz verilir. 

--------- • 

NEDKALMiNA 
borg ve Bremen, DJrekt llmın· - Zahire, azam, locJr. pamuk, yapık, afyon veaalre komlsyonculoğo yapılır. Mallar geJdJ . := 
lara için yok alacakhr. = jtlnde sahiplerine en mtl8ald şerahle avanı •erilir. = ______________________ __, 
Ta E Ex PORT sTEAMsaıP •ıımırıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ırııııııııııııııııııııııııııııııııırıııı~ı111111111111111• Sı v as E ı ek tiri k Bir ı iği Başkanlığın
coRPORATtoN NEVYORK 

"ExPRESSn Hporo 24 ma · dan: 
yıea doğru bekleniyor, Nev· 
vork için yok alacaktır. 

S. A. ROYALE BONGROISE DE 
NAVJGATION DANUBIENNE 

& MAillTIME · BUDAPEST 
.. SZEGED., motörG 27 ma 

yıeo doğru bekleniyor. Belgrad 
No•leacl, Bodapeat, Bratleln , 
Viyana ve Lloz için yak ala· 

caktır. 

SERVİCE MARITIME ROUMAIN 
BUCA REST 

"DUROSTOR.. vapuru 10 
haziranda bekleniyor. Köeteoce, 
Solloa, Galatz ve Gılıtz ak· 
tarmeeı 8Plgr~d, Bodıpeot, Bra · 
thln , Vlyaoa için yatı. kabul 
~decektlr. 

DEN NORSKE MIDDELBAS 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJEN) OSLO 
"UAYARD .. motöril 19 ha

ziranda bekledlyor. 1ekeodedye, 
Hayfa, Dleppe ve Noneç il 
menları için yak kabul ede· 
cektlr. 

Vapurların isimleri gelme 
tarlhlerl ve navlun ıarlfelerl 

hakkında bir taabbtıde glrlol· 
lemez. telefon No. 2007 2008 ........................ 

Olivier vE~Qrekası 
Limited 

. 
~ ... 

Jlır 

-
.... .:i) 

--~- . 
/ 

-

Sıvaa elektlrlk blrllğl ihtiyacı için köıebeot U. demiri perçin 
muhtelif cıvata; gahenlzll eaç veeafre 11 may11 936 tırlblndeP 
itibaren bıolamık ve l haziran 936 tarihine teeadGf eden pa· 
zarıeıl gOnG eaal 14 de ihale edilmek Gzere 20 gGo mOddetle 
açık ekelhmlye konolmuotor. 

2 - lhıleıl Sıvaı elektlrlk blrllgiode u blrllk enc6meol 
huzorooda icra kılınacaktır. 

3 - Muhammen bf'dell 5598,50 liradır. Monkkat teminat 

4 

5 

% 7,5 beaablle 419 lira 89 kurootor. Bo temloaı ihaleyi 
müteakip % 15 oe iblağ edilecektir. 
Teslim mGddetl ihale , ılntınQ takip eden aalı ganftnden 
baılamık Gzere 2,5 aydır. 

ihale edllml, olan malzeme eıvaı lıtaıyononda bllvratu 
tesellQm edilecektir. Uedell malın teaelUlmQnde bir de· 
fada verllmek üzere peelndlr. lbıleyl mGtealllk bllomalP 
mıaraf mOoterlye alt9lr. Fazlı mıldmat almak latlyeoltr 
puardan maada her g6o elektlrlk blrll!lne mQracaıl 

etmeleri lazomu 1140 olunur. 1287 19 24 ~ 

,ıııı içki Alıp Satanlara 1111
, 

ı= ~ 
ı=: Nazilli Madran rakı fabrikası bir eeoe enel aon alıtem ~ 
S Gzerlne tealeatanı yentlemlo ba aarerle içicilere de 11hhf ra· ~ = ~ =: kı urmekte bolunmuıtor. Va~tlle lmılltın klfl gelmeme· ~ 

• ~fit. ,= ılnden m•I ••rllmlyen Aydın, Umarla, Kaupınor, Reı•dlye, ~ 
"'1WT = Söke, MllAıı, Moğle, Bodrum glbl yerlere de mal verilecek· ~ 

. ..., S tir. lakontolar atağıdadır. ~ 

O ll lu ıl.
t' 5 96, 49 190 kuroılok tltelerde yGıde 20 lıkonto verlllr ~ 

ıs 29, 21 c c c ıs c c ~ 

I~ 72. 38 c c c 20 « c ~ = ~ .... . \ ı= 22 c c c 14 c c ~ 

-________ -.::..-_ __,.; . = 16 c c. c 16 < c ~ 

f 
._, ' l 1 ~ Bot elıeler Naslllf te1Uml 25 eaoılUıre 3 kurup ahnır ~ 
...-ırcıcc . DANL< .o.:ı] - ~ 

Vapur Aceotası 

J~.// - = c c 15 c 2,5 « c ~ 

ı·--------------------•••·-----.. ----::: c c ıo c ı,75 c et ~ § Aydın depomuz açılmıthr. Aydın bnallel bu yerden lh· ~ 
CendeU H o, Birinci Kordon 

Tel. 2443 

TBE ELLERMAN LlNES LTO 
"ÜPOTO., npuru 20 mayıs 

Londra, Hol, •e Anvereten ge· 
llp yok çıkaracaktır. 

°FLAMINIAN,. vapuru 22 
meyuı Lt •erpol ve Svenaeadan 
gelip yok çıkaracaktat. 

NOT : Vürut tarihleri, H · 

porlaran lalmlerl ve nnlon ftc· 
retlerloln değişikliklerinden mee· 
ultyet kabul r.dllmez. ...................... 
r.,rateJli Sper co 
Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
ERIVICE MARITIM ROUMAIN 

11ULYSSES., vapuru 18 me· 
yıeta ~tıllp 23 may11ta ANVERS 
ROTTEROAM, AMSTEROAM 
ve BAMBURG limonları için 
yok alacaktır. 

110RESTES,. vapuru 31 mı 
yıste gelip 6 hazirandı AN· 
VEUS, ROTTERDAM, AMS 
TERDAM ve BAMBURG lf . 
manlım için yok alacık:tu. 
SVENSKA ORIENT LIEIN 

.. VIK.INGLAND,. motöro 28 
moyıeta beklenmekte olup ROT· 
Tt.ROAM, BAMBURG, BRE 
MEN (Doğru) COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 
ve ISKANDINAVYA limanları 
için yok alacaktır · 

lltmdokt hareket tarlhlerlle 
uuloolardakl değişikliklerden 

ıcı!nıa mes'olly~t kabul l!tmez. 
Fazla tafellit için lldnct 

K.ordon'da TabmU •e Tahliye 
htuaeı arkasında Frarelll Sperco 
v pnr accntahğını mftracaat 
edllm!!sl rica olunur. 

Tele 2004 2005 ı663 

lstanbul Liseler Satın Alma Komisyonundan: 
Etzaluo 

Cinai 
Oığlıç eti 

Karamın " 
Kozu .. 

Sı~ır " 

Ekmek 

Sadeya~ı 
Toz oeker 
Kesme eelter 

Mlktırı 

101000 
28000 
19100 
21300 

470000 
48500 
94.000 
19000 

Muhammen 
·bedeli 
46460 
12040 

8786 
8520 

75806 
/ 51100 

41225 
2:1910 

5605 
30515 

Tflmloat 

5685 45 
3872 
3091 
2288 

50 
88 
60 

Ekeiltme 

eekll 

Kapıla zarf 

Kapıla zarf 
Kıpıh zarf 
Kapalı 2ırf 

" " 

Eksiltme gtıo 

ve eaat 

5,6,936 s. 16 

5,6,936 ~. 15,30 
5,6,936 s. 16.45 
5,6•9:36 s. 16 .. « 

ŞartnatDe 

bedeli 

379 

259 
206 
153 

ı - K.omfıyonomuza bağlı yatılı Lhıe ve Moılllm mekteplerloln yakarıda maktarı muhammen 
bedeller ile ilk temi oıtları ve ekıiltme gan ve aaatları oarınamelerJnto tedarik bedelleri 
blzalaruıda yazılı erzaklar kapalı zarf ueulfle elulltmeye koomuotor. 

t- Elulltme latınbol Liseler muhasebeciliğinde toplanan komlıyonda yapılacaktır. lateklllerlo 
ıartnameler de yazıl' kınont vealkalardın haoka ticaret odaaının yeni yıl vealkaıı ve temi· 
nıt makbuzlaıUe beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen ıaatlerden bir aaat 
evvel mıkboz mokabfllode komhyon ılyaeetloe vermeleri. Ilk temlnatlarıoı belli gftn ve 
saattan evvel komisyon rlyaaetlnden alıcıkları traı&llye ile Ltıeler mubaeebeclllğl veıne 

ılne yatırmılera. 

Şartnameler komtıyooda bedelleri mPkablllode alınablllr. 19 22 ~5 28 2687 ·1277 

Doktor 

Behcet Uz 
llasıalnrını lıer gün 11 30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniğinde kabul 
eder. TelPjon 3990 

• 
Kiralık Ev 

Gözlf'pe'de tramvay cadde 
ılnc yakın ve elektlrlk teılaa· 

eah havi bee odalı ve kolla 
nıelı bir ev kiralıktır. Tılfp 

olanların Gazetemiz idare me · 
moru Hftııamettlo'e mftracaat 
lan ll4o o)oour. D: 1 O 

lzmir Yün Mensııcatı 
TÜRK A. ŞiRK.ETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Taraluidan mevsim dolayaelle yeni çıkardığı komıelar: 

Sağ Dam 
Za1rüf 

V~ UClY~dlYlr 
Satış yerleri 

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

Mimar K~mıleddfn caddesinde FABRI KANDEMiR O~LU 

= tlyacına temin edeblllr. Aydınpılaı kıreıeında No. 6' ~ 
~ Madran mağaauı ve raltt imalitbaoeai eahibi ~ 

iımmmmmmmmmmmmmnmmmnm Ln ıf i mummıınnnmul 
Izmir Vakıflar OirektörlOğOnden: 
Senll~I Vakfı Me•kll No. 

180 terzi oğlu ali pıoı 68 
72 aem•h meaçlt aemıh meıçlt 199 

l 00 hl.-ar çangın ç. 25 
144 " blaar meydana 32 
3 7 5 " 1 inci belediye 11 
500 ealepcl aamalı meeçlt 160 
120 yeni mazbnt menzil ıoka~ı 13 
145 pHaryerl tuh çeeme 58 
160 bostanı ude ktmer caddaal 14ı 

96 U H U U 30 

Clnıl 

dftkkAn 

" .. 
" 

fırın 

ev 
dGkkto 

" 
60 " 11 revnak ı. 60 n 

130 genç oamın tilkilik 162 dakkAo 
84 rumkuo uzonyol çıkmazı 86 e• 
48 earı hafız medlne yokueu 4 ev 

48 ırnnot oglo ha1tane dıddtoel 78 dftkkln 
76 piyale oğlu cedit 182 ev 

69 ·' 0 morab ne 67 ev 

42 kırım mesçldl tabak ıhmet 3 ev 
144. ba(çı meaçld lklçeomellk 318 kıh•e 

48 olkbolo emir abmet 21 ev 
36 " nlzmlye 9 oda 

150 merdivenli medreııe avcılar kalaba 44 kolGp 
60 raf.t derglbı camgöz 22 oda 

150 hlaar haftanı 2 ev 
7 2 " bitpazarı S O dftkkto 

180 " birinci belediye 14:,12 " 
Yukarıda me•kl •e numaraları yazıla ıkaratao mıyıı aoouo' 

kadar olan icarları on gGo mtiddetle açık artırmaya çıkarılııı•f 
hr. lbalcıl 25,5,936 pazarteel gftntl Hat onbeotedlr, istekli ol•0' 

lar oerahl anlamak Ozere bergtın •arldat memurluğuna ve tb•' 
leel için de o gOo ve o eaıtta Evkaf mildftrH!~Gode toplınac•~ 
komleyona mGracaatları llAo olunur. 16 20 25 1266 ./ 

Sayındır belediyesinden: 
Bıyındar beledlyeeloln bir ıenellk mazot ve makine yagı lb11' 

yacının temini kapah zarf oııollle 9 ·5· 936 dan 30 ·5· 936 1: 
kadar yirmi gftn mOddetle eksiltmeye çıkırılmıttır. ihale SO ·S· 93 
cumartesi gftoG 11at 11 dedir. lıteklllerlo oartnımelerl Bayıocl•' 
beledlyeıfnden anmaları. 1195 ıo 15 20 25 
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