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Ordusu Daima 

ltalya 
Ingiltere'nin Zafından istifade 

Ederek Yayılma Siya~asını 
Tatbik Ediyormuş. 

Hazırdır. 
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~bakan vekilimiz kamutayda, yeni bir har-
~ dnoyanıo başına f"~laket getireceğini söyledi 

llu Kararsız Ve Emniyetsiz Hava için
de Müdafaa Vesaitini ihmal Etmiyoruz 

kamutayda, sosyetenin zait dfiştfiğil ve böyle bir mnesseseye 
intisap etmemekliğimiz söylendi. Saracoğlu da şu cevabı verdi; 
''Biz, Cemiyetiakvam mablQkuna ilmit b11ğlamış, bfitOn ilmit· 

lerini oradan bekliyen bir millet ve hilkftmet değiliz.,, 

~kdeniz Devletleri Arasında Bir Anlaşma Elzemdir. 
huna Bnynk Devletler De Girmelidir. Boğ&zlar işin
de, Emniyet Davamızın HallediJeceğine inanıyoruz. 

'i Balumı velrili ..4.dliye 
liolcanı Sükrü Scuacoglu t 
J."elcôieı bütçeleri: 

ti 4-lı:ara, 26 (A.A) - Hagln 
)ı"t GGnker'ln baıkanhtında 
~len kamatıy toplantaeındı 
._.; lllGaakereılne devam edil· 

r. 

rGk ve lnh\. 
Hrlar vekile 
tl bfttçeıl 5 
milyon yoz. 
bir bin y6ı 

altrnıı, Dahi· 
llye veklletl 
btltçeal Dön 
milyon ahı 

fftZ lf'kif'n 
bin dörtyüa 
otuz, Mal· 
buat umuw 
müdGrl6Aft 

baıçeıl y6ao· 
tuz ahı bin 
dokun, Em· 
niyet ltled • · Bogmkır iıini kon.,acalt lroaleraruın topla-• 
mam madlrllAI nacağı Monrö şehrinden bir görün-O, .. 
bClıçe1I d6rt milyon beıyııı otoz ıea, l..arlclye veklletl bCUçeel 
teklıbln yedlyClz dokıan, Jın üç milyon JDıdobu beıbla 

yedlyDı dok•a, Sıhhat n le · 
llmıf manenel wekllell bit· 
çeel bet milyon d6rtyClı elUH· 
klz bin yGuekaen, Adllye ve 
klletl bCltçeıl aeklı milyon ye· 
diyaa dDkMn ıeklı bin ıekla 
yClz eek.,n H Maarif vekilett 
b6tçr1I de on milyon lldylı 

yeımltbla altıyla dok•a Un 
olarak kabul edllmlıtlr. 

,,:•llye •ekileıl bGtçeel OD· 

"1 lllllyoa yedl,aı doku• bla 
bt laeuı, Doyana umumiye 
Mt'tett kırkbeı milyon yedlyftz 
~klsblo y6a, Tapu •e 
~ ro amam mcıderıaıa lt6ı 
~ .... _bir aailyoa lklylı karkae· 
~ dokaaylı doban, Gam Gemiyeıiakvan. luılrkında lramu· 
Af.~------ la) da söz ı6yliyen Berç Türker 
~1 di'11i11 tema.darı: ve Emin Eskişehir 

Kamaıay yarın da uat 14 te 
toplanarak maarif bCltçelerla · 
den geri kalanlarla varidat bit· 
çeelnla mGukerealne dnam 
edecektir. 

lal darma amam kamıadaahA• Şükrü Saracoglu'nun beya· v ya 'Teminat bGtçeıl Hklı milyon ıeklayls naıı: 
ernıeğe Hazır.. yetmlıyedl bin dokaayb ıek· -Sonn 6cı sahifede-

~'deoiz itnarıar• ak· Italya, Avusturya Hudu-
'"e de yanaşacakmış! 
·~ıı:26(A. A) - e .... du Kuvvetlerini Artırdı 
~ritiS.t&biyeuar mehlf il, lt•lya 
'-titi M. Grandi'oia geçenlerde 
\>, V )e neureti daimi eekreteri g6' Sittrart ile yopmıı olduğu 
tıı.'i • eıaaeında, oaa huaur •e 
~ld,::l ha .... decek teminat vermiı 
~ !ıt 0

11 beyan etmektedirler. Bat• 
~~ Grandi aı•ğıdaki iki nokta 
'-'de lada f ngiltere ile İıalya ara• 
"'~flaıbrelere giritilmeaiaia 
~'-- bati olmıyacqanı açıkça 

"'l:llliftir. 
l 

t'totl - İtalyanın Britaay• impa· 
"ııaı 'tunun hiçbir k11mını tehdit 
~t :~ine dair M. Muuollni'nin 
' İni ibtin edecek bir mua• 

2 •111e İlbu edilmeei, 'i :- halyı'aın Akdeniz de•· 
'-•ı b· •le elan milnaıebetlerini nor• 
llit . . •r ıelde aokaoak olan Akde· 

•ıuar 
() n~111eleri ıkdolunma11. 

111'-'itltenUdiAine göre, M· Grandi 
'~"elere denm etmek üzere 
~. bin.t M. Eden ile gö· 

tir, 

Bunlarda fevkaladelik olmadığını iddia edi· 
yor. Naziler, Avusturya'da faaliyete geçtiler. 

VlyaH, 27 ( Rıdyo ) - Na 
ıller A vaıtarya 'nın her tara 
fıadı yeniden f11llyete geçmlı 

bulunmıktacLrlar. Bu gayri ka 
aanf faıllyetla Berlla'den gelen 
tallmıt Ozerlae gôıterlldlğl an· 
laıılmakt&d•r. 

Din yukarı Avoılorya'da Go· 
zan'da Tllaueverler taraftar 
larıaıa bir mitinginde nasller, 
Almaaya'nıa Avaıtarya'ya llbı · 

kını lıltmlıler ve alkıılanmı .. 
lardır. 

Naaller, Ançeloı lçlo Pleblıt 
yapılm11ını lıtlyecekleıdlr. 

Vlyanı, 27 (Rldyo) - A fOI· 

ıarya'da gayri kaaanl olarak 
Nul tabrtkitı yapan 18 Nul7e 

ıh daTUtnın ikinci gOalade, 
Na1Uer hClk6mete, doetıoe bir 
ltUAf vllcada getİrllmeılal teklif 
etmiıler ve gayri kanuni olan 
N11I tetkllau vlcuda getlrmeğe 
ç.htmıdıklarını ıôylem~ılerdlr. 

Ietanbal, 27 (ôul)- Avnı 
tarya'da dahlll bir harbin bıt 

- Sonu 6cı sahifede-

Valimiz 
Pazar gOoO geliyor .• 

lıtaabol, 27 ( Doıaıl moba· 
blrlmladen) - V atini• Fob 
Glleç bagGn Ankan'daa pbrl· 
mise geldi. Cumarıeal glafl de· 
ala yollle l ımlr'e gldeoekılr. 

Kamutayda Don Geçen Mozakereler 

Ordumuz Vazifesini ifaya Hazırdır 
---------------------.. ---------------------Ankara, 27 (Oaıaıi maha· .MUll MCldafaa Veklletl bClt· Arkadıılar; 

blrlmlıdea telefonla) - Ka· çealnln mQzakereel ııraıındı Ordumuz T111feılnl ifaya 
her an için h11ırdır. (Şiddetli matay bngln Refet Canıtes'in kClraClye gelen MUlt MCldafaa 

baıkanh~ında lkt toplantı yap· Vekili General Kiıım Özalp alkıılar). 

mıı Ye 936 yıh bGtçeılala 

ma..k~reılae dnam eımlttlr. 

Muhtelif ballpler 16• 16y· 
lemlıler, mtltalealarda balan· 
mn ... rdır. Bayıachrbk S.kaaı 
Ati Çetlnka1a Bıyıadarhk Ha· 
kanhl• bGtçeelala mlaakereel 
11ruında laahat vermlttlr. Eko· 
aoml BakaabAı ile THım Bı· 

kanhğı btltçelerl . mQaakereıln· 
de de Ekonomi Bakanı Celil 
Be1ar ve Tarım Bakanı Mnh· 
Ilı Erkmen a1Gn beyaaına 

balaamaılaC"dır. 
\, 

ıanları ıôylemlııtr : 
- Arkadaılar; 

Boaene kan, denlı ve lana 
kav Hllerlmlsla bGdcetl geçen 
ıeneye nlıbetle blrH faıladar. 

Ba fa1labk ta lhtlyaçlar1n art· 
maeındaa ileri gelmlıtlr. 

935 ıeneıl bGıçemlıde ka· 
Donlarla verdlğlmlı tabıl1Jatları 
benp edecek olnraak bnnua 
mtlhlm bir yek6a tefkll etti· 
Alal gôrOrClı. Baıeaeld blltç,., . 
bunlar da nıurı dikkate ah· 
nrak hHırlaamııur. 

Arkadaılar; 

Şanla ordumuz yGkaek mee· 
Uıla hlmadına 161ık bir ıa· 

rene h11ırdır. Bana emin ola· 
blllr11lnlı. Batka ıôyllyecetlm 
yoktur. (Şiddetli •lluılar) 

Bundan ıoara ba11 uyln· 
lar yeni Milli MGdaf11 bltçe· 
ıtnln kabala mDnaaebetlle yar· 
don aııl tornyac•ıa Cnmarl· 
yet oıdoıana mecllıln ıellm· 

larının blldfrllmeelnl teklif et· 
mlıler •e bu teklif ılkıtlarla 
kabul edllmlıtlr. 

····~·~·~ ......... .,. ........................................................................................ ~ ..... ~.~· .......... ~.-·~·-·4 
Italya, lngiltere'ye yeniden teminat verdi. Ne Tsa· 
na, ne Mısır ve ne de Filistin'de gözft varmış! 

Zecri Tedbirler Kaldırılmadan Ak
deoiz Paktına Da Girmiyecekmiş! 

Buna Mukabil, Alman Cevabı Müsait Olursa, lngiltere, 
Zecri Tedbirlerin Artırılmasını lstiyecektir. 

Loadn, 26 (A.A) - Slyuf 
mebaf il baU huarda BClyOk 
Brit••ya Ue eCDebl devletler ve 
bllbaaaa Fra•u ıruuula yapıl· 
makta olaa mlsakereleıla aecd 
tedbirlerin kaldardmaılle beta· 
ber ayni Hmanda MUJeıler 

cemiyetini• beka ve otorlteılnl 

< • 

l inei F ransova 
Okurlanna, her _:ıaman en 

gü:ıel, en kıymetli tefrikaları 

veren Anadolu, bu son ıefri · 
luuının da ayni heyecan ve 
zevkle okunacagından emindir. 

Tefrika tarihidir. Atk, 
aaray entrika11, macera ve 
hldieelerle doludur. DA· 
diae Barbaroı Hayreddinin 
FraD1a'ya gittili yıllarda 

geçiyor •• 

Yarın! 

M. Eden 

mabafua etmeılnl lıtlbdaf ey· 
lemekte oldatnan beyan etmek· 

-Sonu 6cı sahifede-

logiliz Lord 
Diplomatı 
AtaUlrk'e 
saygılarını sundu 

lıtaabnl, 27 (Oaıaıl muh•· 
blrlmlıden) - lnglllz ıly11eı 

adamlarından Lord Loh, ba 
ıabah ıehrlmlae gelmlıtlr. 

Lord Loit ıehrlmlade iki 
gCla kaldıktan aonrr Ankara•ya 
gldereık hllklmet rlcallmlale 
g6rlfmeler yıpaeaktar. 

btanbal, ~7 (8Gıad maba· 
birimizden) - Ba eabah eeh· 
rlmlıe gelea Lord Lolt, Dol· 
mabahçe ıarayıada Relılenmnr 

Kamil AtatClrk tanfından ka· 
bal edllmlttlr. Lord Loll, Ata· 
tClrt•e eaygılarını ıaamaıtar. 

lzmir Gençliği ve Atıcılık 
Sıtmalı mı, değil! Donmuş mu, hayır! idraksiz ve mef IUç mu, 

haşa! Türk genci, muhakkak ki, bunlardan hiçbiri ile malul 
chgildir. Fakat nasıl oluyor da, atalarım azın şerefli bir miros 
halinde bize buaktılcları alıcılık. lımir gençliğinde aMka 
uyandırnaadı? 

Kışlada on atıı iııa&yonu bom boş. Hazırlanmış mavzer tetik 
leri dokunacak parmak ve yıgınlerla kurşun, htıld gençlilı bek. 
liyor. Futbol, bütiJn ıpor ve hayat zevklerini kendisine çelcerek 
bağrında öldiJrmüş. Yalnıı onu biliyoruz, yalnız ona koşuyoruz. 

Dünyanın karanlık günlerinde namus, iııikldl ve yurd için 
elimize alactJ8İmız silahlara, ıimdiden hem milli bir terbiye ııi, 
hem de bir spor olarak alııınaklıgımız 14zım gdlma miydi? 
l:nair'de 17 • 22 yaş arasında büyiik bir gençlik kaf ile.•i var· 
dır. Fakat bundan hiç olmasıa ikiyüııinü, atış sahasında glJr~· 

miyoru:. Hem de, poligona gitmesi için al•ın~ otobüs veril· 
digi halde!.. 

Bu bir gafleıse hududu vardır ve uyanma, silkinme samanı 
gelmi,ıir. Spor kulüplerine hdkim olan futbol ve idarecilik ha· 
vasının üstünde, gençlik terbiyesi ve müdafaa balcımındrın daha 
ehemmiyeıli. bır aııcılık zıhniyeti kuraca&ı:ı. Busünün emri ve 
ihtiyacı bu.dur. T01ih , gençlik ve millet davaları pek kum ldfla 
halı.dildiRini yaamıyor. lsmir gençliği dipçige omp, uıi&e 
parmak ve aııcılığa yürelc vermelidir. ANA DOLU 
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37 
Böylece iokle•f etmle olan 

dllln, hayali çerçevesinde, ealr 
ıudıodın bir çok hayallerden 
ahenltlt bir eey yapmak - her 
iJeyl yerli yerine koymak ve 

yeni f lkrJ külUbfto asıllışma 

ıınnda ooa roldnft vermek · 
btlttln hayatı en derin nokta· 
larıoa kadar bo yeni gftneş 

ıualırına · dıldırmık, ve bun 
dın kendi de ıevk doymak 
Ve Hıllaemak : Jete tllrln ya
pacağı le. 

Şiir, yaşamakta olan bir 
dlUn ıısen malik olduğu lra· 
dedir ki ancak banda mahıuı 
hayaller çerçevesi, bu yaratıcı 
dl1şftnQm ile, genlellyebtllr. Ve 
yine ancak buuda Onceden 
nrll olanlar, yııamıkta devam 
edebilir ve mft~terek bir hayat 
hamleıt yaratmığa dalma hazır 
olabtllr. Da dilde : Namütena
hiye doğra daima gençleıec~k 

Ye yenlleeecek bir ıtır yarat
mak kudreti nrdır. Ba ıuretle 
bu dil için şiir : Zihni kGltftrO, 
mllli hayata doğru çekip gö· 
tftrmeğe en iyi bir vaaııadır. 

Ôlmtle btr dil, bayle bir 
titre malik olamaz. Çünk'G bu 
dilde, şiirin teeekk6ltl için 
lbım olan ıartJar yoktur. 
ŞOpheıl11 bir g6o, ıllrln yerini 
tutacak bir ıeye malik olacak. 
Aaadllln lbdn ettiği ıalraoe 

ilhamlar, bir mtıddet dıba 

dikkati uyanık tatar : Fakat 

yeni millet, ataları tarafından 

gldllmle yolda teııorda devam 
edeme&; zira hıyıtı, atalarmın 
takip ettiği yol haricindedir. 

O, kendi hayatını, yeni tekil 
altındı. eıkldcn atalarınin ya· 
ıadığı hayali ve ealrane daire 
içine eokacık (Meeell ıövalye · 

lerlnl kahraman göıterecek. 

Veya kahnmanlarıoı ıövalye 

göllerccek. Eekl mıhutlatla 

yenllerlal birbirine karııtıracak. 
Ve kendi hayatının alel4de 
htdlıelerlnl ldealleştlrecek .. ) O 
11mın meebar gölleri Ontlne 
gGzel tablolar &erilecek. Fakat 
anıdllln ha bayılt ve ıatrane 

11haıu, ve bonon içinde geçım 
yeni bayat, pek mıbdottor : 
Ôte uconı çıbucık var1hr. Bu 
millet, o zaman, alım devrini 
kutlular ; ve ellrlnln kaynağı 

korur. 

Her ôlG dilde bir zaman 
nrdır ki o devrede kelimelerle 
llklrler ; mabıuı hıyaller ve 
varlık şartları araııoda bir 
tenfok vardır : Bo dene bir 
k1:1rre geçince, millet, artık 

lklılnden birini ıeçmek mec 
borlyetlnde ka1ır : Ya bo e@kl 
ııheserJerl, ıadtl edtırek, eankl 
yeni gibi yap1rak, tekrarlamak. 
Yahut, eğer mutlaka yeni bir 
ıey yıpmak lıtlyorlarıa ; zevk· 
elıllğe veya ıhenkelzllğe doğra 

gitme ; şiirde çirkin ile gQzell 
karıetırma, karlkatGre ve aıl· 

Hhı kendini nrme.. Nealrde 
de yeni ifade tarzı bulayım 

derken fazilet ile rezlleı mef 
homleranı birbirine karıştırma 
mıt mıydı? 

lll. - Böyle bir mlllette, 
f lklr killttlrG ve bayat, ayrı 

•Jrı kendi yollarını takip 
ederler. İlk kOltflrden mahrum 
kalan v~ umacak hiç bir eeyJ 
olmayın bılk tabıhaı, aydın 

ıınıfaa tım ters yanında, mu 
kabil koıupııdır. Balk tıbıkaııı, 

meneeen baıka fikir k:abtllye· 
tine malik bııka ırk gibi 

ı_oltkkl edlUr Ve • dıa 11Dıf, 

Çeviren: M. Rahmi Balaban 

onun için ne bir sempati 
duyar ne de yardıma kotmak 
arzusunu duyar. ÇGnkG bo 
yardımı, halk ıabıkaaının kak. 

teki kablllyetılzllğl dolayıılle, 

lmk4osıı balar. Dıha ziyade. 

onun böylece tablt vaııf inan· 
dan fsılfade etmek leler. Bir 

fll&otroyln dlo, 17dıp · ıınılta 

.maharet nok11ulıgı ; · yeni mil·· 
lelin me,codlyctl lptldalarında, 
bir öl4 dllln bu teılrlerlnl 

tadil ve tabf lf edebilir. ~·ıkat 

zaman ile halktan nefretme 
gittikçe btıyflr. 

Aydın ıınıflaran ; kendilerini 
daha ftet ıabıkadan olduğuna 

• 
lnanmaeı, ıaktlt ile geçletlre· 
mlyeceğJmlz bıekı bir bldlıe 

ile de beraberdir 'e bunun 
Alman 'ler Ozerlne bGytlk teelrl 
olmu~tor. 

Yunan'lılırın oazarında bar· 
bar olan Roma'lılar - ki gayet 
tuhaf olarak kendi dlllerlnde 
kendilerine barbar derlerdi • 
sonra ba lakabı başkalarına 

verdiler ve Cermenler bıkkın· 

da da tıpkı eıklden Yonan'h· 
lar hakkında olduğu gibi bir 
do1om alddar. 

Cermenler, ancak Roma'h· 
laemak ile (Barbarllk) tan 
kurıalacıklaunı eaadılar. Ve 
bGtOn kunetlerlle Roma'lılıı· 

tılar. Sonra kudretli muhayyi
lelerinde barbır kellmeıl ; 
Adilik maharetılsllk mAnaııoı 

aldı . (Roma'lı) kellmeıl de 
(Matemaylı) ile ayni mtnıda 

oldu. Ba prenılpler ; dilde : 

Euıludan ıa en kaçtık tefer· 
rtlalaıı kldar girdi : Dili k6110r· 
Jeıtlrmek yolanda çılıeılmak 

için mektepler teılı edlUnce : 
kôkft Cermen olan kelimeler 
atıldı ve köka Latince olan 
kelimelerden Alman'ca kellme· 
ler ıeıkll ~dildt . Saraylarda, 
kflltGrde dil ; Utlnce olda. 
K.l\ktl Cermen olmak Adilik ; 
köka Utloce olmak yGkaeldlk 
mtıteradif 1 sayıldı. 

- Şonu ı·ar 

Polis 
Terfih kanunu 
Kamutaya verildi •.. 

Ankara, 27 ( Huıuıi maha· 

hJrlmlzden ) - Pollılerimlzio 

terf lhl hakkındaki kanon 14· 
ylbaeı kımotaya verllmletlr. 

Bu Jayıhıy11 göre, Emniyet 
mGdGrlerl 4000 bin kuruı,ı m1111 
alacakludır. Pollı memurlarının 

maaı,ılırı 1600 koruı, Ltee ve 
yabud polis mektebini bitiren· 
lar 2000 koruı; ikinci komi· 
ıerler 2500 kuroı,ı, Komlaerler 
3500 kuraı,ı maaı,ı alacaklardır. 

Eski 25 Kuruş
luklar Kalkıyor. 

lstınbul, 27 (Baıaıl) -
0

Ay 
baeındao itibaren eski ylrmlbeo 
kuruoluklar ply1111dın kaldır•· 

lıcak ve ıon defa olarak b11ı· 

lan yeni ylrmlbeı kurooluklar 
plyaeaya arzedllccr.ktlr. 

Bir istikraz Daha! 
Bu para ile Habeşistan 

imar edilecekmiş 
1ıtanbul, 27 (Huıuıi) - hal· 

ya hGkumed, dabtlf bir letlk· 
r11 daha aktedecektlr. Do pa· 
rılar Babeıtııan'ın imarı için 

earfedllecekmltl 

-----------Dün ilk Tren 8urdur~a Vardı. Van'da Semiramis 
Ve Somram Kanalları Açllıyor. 

Ank.ra 27 (Hoıuıi muhabirimizden) - ilk tren bugGn Burdur'a varmı,, bu mdnaeebetle halk 
cookon te11hflranaı bulnnmoştor. 

Aobra 27 (Busaı~ muhabirimizden) - Vındı Semlramlı fe Somram kanallarının açılm911 
htıktlmet(:t! karırlaıterılmııtır. 

• 1 

An'k1ra 27 ·(Ouıosi mobıiblrlmlzden) - Erzarum-SıvH demlryolnnon 937 ıeneıl ıonana kadar 
ikmal edllme•I kararlaetırıtmıtlır. Bu baıoıt11 hGkumetçe lbım gelen tedbirler alınmaktadır. 

Yugoslavya, ltalya'ya 
Karşı Tedbir Alıyor. 

Kamutayın 

Yaz Tatili. 
Ankare, 27 ( Hoıuııi mu ha · 

blrlmlıden ) - Kımotıy bir 

A ti k H d d d Y 1 TemmHdı yaz tatlll yıpıcakhr. 
rnavu u u u un an ugos av- Al"' K Ol il 
vaya Girenler Takip Ediliyor.. K 

1 
• 

1 
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h;ıobol 27 (Boauıti mobıblrlmlzden) - Belgrad'daa blldlrll · OmJSYODU. 
~lilne göre, Yugoslavlar, Italyanın Arnuutloktakl hazırlıklarına Ankara, 27 (Uosoıi muhıbl · 
kartı tertibat ·ılmıetır. rlmlzden ) - Kamotaydı yı · 

Arnavutluk budoduodın Yogoılavya'ya geçenler eıkı bir moa· palan bir teklif Gzerlne, bir 
yeneye ıabl tutulmakta ve takip edilmektedir. ali Ktıltfir komisyonu teeklll 

kararlıetmlmıetu. 

Habeş imparatoruna 
Merasim Y apıhrsa! 

lngiltere ile ltalya Arasındaki 
Mnnasehat Gerginleşecek Mi? 

CebeUUtarık, 27 (Radyo) -
Necaşl'nln buradaki ikametinin 
resmi biç bit mıbtyed olmıya · 

caktır. Buradaki otellerden bl· 
rinde birkaç oda klrıl1nmı11tır. 

Maamıflh Necaşl'yl ılacak olao 
Y1par gelinceye kadar impıra · 

torun kranzôrde kılacağı ıay. 
lenmektedlr. 

Cebelauarık'a birçok polis 

memurları 'e gazeteciler gel
mlılerdlr. 

Londra, 27 (Radyo) - hal· 
yının Londra ıef iri M. C;raodl, 
bugtıa Hariciye bakanlığında 

mGstetar Rober Vanıltar'la azan 
bir mGIAkat yıpmıeıır. Bu içti· 
mıdı Iıalyan • loglllz mtlnHe· 
hatları ve beynelmilel ılyaei 

yazlyet tetkl k edllmlotlr. 
Mubafasakirların kısmı Aza· 

mı artık nrupa'da ıftktinun 

avdeti lazumoua kanidirler. 
Ve yeni ktrıııklıklara meydan 

vermemek için Necııl Londra'ya 
mlUenekklren gelecektir. 

Roma, 27 (Radyo) - Lond 
ra'dın ılınan ton haberlere 

gôre, Necaol'nln ıeyahıtluln 

mQtenekklren olmaıına ra~men 

lnglltere hflkt\metl comarted 
ganaı Necıel'yl Londra'da reımi 

eekllde kabul edecek ve Iıal

yan aleyhtarı olanlar ba fır· 

saltan istlfıde ederae tlddetll 
propıgındılar yapacaklardır. 

ltalyın gazeteleri bu hare· 
ketleri Iıalyan · Iogtllz mftoı· 

ıebetlerlnlo l 1lleomeslne mlot 
addttmektedirler. 

Böyle bir harekele kartı 

ltalyan'larıo mftttehlden ve 
elddetll bir mukabelede bola 
nacaklarını yine Italyan gHe 
leleri yazmaktadırlar. 

Alman Goreş
cileri Geliyor .. 

Ietanbul, 27 ( Boıuıi muha 
blrlmlıden) - Haalranın ylr· 
mlılnde Almın gtlreıcllerl ıeb· 

rlmlıb gelecek 9e mllli gtlreo 
takımımızla mftıabak:alır yapa 
caktır. 

ELHAMRA 
SiNEMASI TELEFON : 2573 

Uugan matinelerden itibaren lkl bayak f Um birden 

1- Maskeli Balo 
Em11Jslı, zenıı;ln ve muhteşem (M11kell bılo) )aran çılgınlık· 

tarla dolu bfltfta glıll 11rları, Kırnanl gecelerinin macera Ye 
meraklı ıevdalarıuı en ince teferruatına kadar teeblt eden ve 
cidden gördlmeğe 11yın bir ıao'at ~arlka11. 

OYNIYANLAR: 

GOstav Froehlich ve Lyda Barrova 

2-13No.lu Casus 
OYNIYANLAR: 

Garry Cooper ve Marrion Da VİA r 

Ayrıca f evkaitıde eglenceli canlı resimler 

Salon 20, Balkon 25, Hususi 35 
Seaoılara dikkat : 3.30, 6.30 ve 9.30 dı M11kell Balo 

5 de •e 8 de 18 Namarah Casus 
Cumarıesi ve pazar günleri 2 de 13 No.lu Casus ile ~lar 

Türk-Romen 
Tiiccarlarımı bir 
seyahat hazırlıyorlar. 

lıııobnl, 27 ( Hoıoei ) -
Ş~brlmlz tftccarları, Ttlrk- Ro· 
men ticari mftoaeebatınıa lnkl 

eafı için Romınya'ya bir ıeyı · 

bat tertip etmektedirler . 

Balkan Antantı 
Deniz teknik komis· 

yonu toplandı. 
lıtanbol, 27 (Huıuıi moha 

blrimlıden) - Balkan aodlae · 
maıı lktı11di konıeyl denlı tek· 
olk komlıyono İstanbul ticaret 
odaıanda, hariciye nklletl ma 
dtlrlerlndeo B"dl'ln rlyaıetlnde 
toplanmıe ve denlı mea'elelerlnl 
görftımtıetGr. Romen, Yugoıln 
n Yonan delegelerinin lıtlrak 
ettiği komhyoa iki celse ıkd 
etmlıtlr. 

Makedonya 
Komitesi 

ihya edilecekmiş. 
fstınbul, 27 (Hoıusf) - Ati · 

nı'dıo gelen haberlere göre, 
Makedonya komitesinin lhyaeı 
için Bulgarlıtan'da bir tıkım 
hareketler ıeıllmlttlr. Komite 
nlo garbi Trakya'dı bir lıyıo 
çıklrmığa çalıoacı~ı bildlrlllyor. 

Baheş'ler 
Hartum'da tah
şidat yapıyorlarmış .. 

8arıum, 27 (Radyo) - Ha· 
bee hudutlarında alının bir hı· 

bere gör., Gçbln Babeı aıtıl 

buralarda tedhlı hareketlerine 
devam etmektedir. Boradaki 
Habeş nllıl ltılyan'ların blrın 

e•el gelmeılnl rica etmiştir. 

Yol u1ak olduğundan tayyare 
ile hareket emri verilmiştir. 

Boğazlar 
Meselesini konuşa· 
cak konferans .. 

Cenevre, 27 (Radyo) 
Maıbedelerln tadili için dokuz 
devletin tıdraldle Montrô'de 
konferans toplanacaktır. 

lnlçre gazeteleırloe · gôre, 

Umumi harptenberl muahede· 
leria tadili için toplanan ilk 

koaferaaı badar. 

Numan Rifat __ __..., ... ..___ __ 
Lord Eden 'le neler 

görnştft. 
lıtıobul, 27 (Buıuıi) 

Tayml11 gazeteel; Harir.iye vekl 
letl umumi k&dbt bftyük el 
Numan Rlfat'ıo; foglltere Hı 
clye nazırı Lord Eden'le y'1 
tığı uzun mGIAklttı, zMri ıe 
birler ve Akdeniz ml11kı 1 
Boğazların tahkimi mea'elelerl 

konootoğauu yazıyor. 

lstanhul-lzmir 
Tayyare Seferle 
25 temmuzda başlıy 

letaobul 27 ( Huıusi mob• 
birimizden) - Ankıra·htanb 

ııyyare ıeferlerl munt11a111• 
dnam etmektedir. Bu 11bl 
gelen tayyare de yolca ve ef1' 

getlrmle, tekrar dônmGştGr. 
lzmlr lıtanbal tayyare aefet 

terinin 25 temmuzda baolaıolİ 
kararlııtıralmıotır. Londra' 
ıamarlaoan iki yolcu tayyır' 
mlz daha geldikten sonra A• 
kara Dlyarabeklr ·Adana ara11odl 
da ıeferler yapılacıktır. 

Hayver'lerin bit 
Toplantısı 

Liderlerine 
Sadakat gösterdiler.· 

Vlyanı, 27 (Radyo)- Bıydl 
verb'ler teıkllAtı mınlakı vf fi 
aenlıler kongresi bugıın pre., 
Starlnerg'ln rlyaıetlnd«' toplı 

mıttır. 

Kongre, . Baymverhler erU .. 
harbiye teokllltının Llno'' 
nıkllnl kararlaaıırmııtır. Neı•' 

dilen bir ıebll~te, Haymvcrble 
bıe kumandanı olan pre.., 
Starnlyerg'ln Vl~ana'da lka..,C 
edeceAI bildirilmekte ite dit 
teekllltın Ltnc;'e nakli il' 
Starenbergln de orayı gldece~ 
tahmin edilmektedir. 
Tebliğin sonunda, Baymverbl 

rlo Sıarenberg'e kattı kayı&tl' 
ve şartsız olan aadakatlerlnde• 

bıhıedllmektedlr. 

Fatih'in 
\t asiyetnamesi. 

Londra'da huluod; 
İetanbul, 27 (Buıuıi mob• 

birimizden) - Fatih Soh,
M ehmed'ln vaslyetoameıl Lo' 
dra'da bolonmuotor. 

M. Bek 
Koçnk itilafı 

1 
Yıkmağa mı çalışacs~· 

Vareova, 27 (Rıdyo)- oııl· ,., 
clye N11ırı Kolooel Bek J 

Belgrad seyabatı dolay111l,,, V•'' 
fOYA reaml mı haf ili, Y ugoılı'1' . ..,, 
n Lehistan arasında hf ç " 
tbıil&f mevcod olmadığını a.ıl· 
dlrmektedlrler. 

Gaseteler, Bek.'fn ıly1ret10de' 
bahaederlerken, ıon aeneler •" 
fanda Y ogoelav - Leh manııeb'' 
ııoıa gittikçe eylleotlglnl ıelı'' ,.,. 
rGz ettlrmekt~; Romen g••" 
lerlnln, K olonel Bek' fo 9,,ıg· 
rad'da kilçftk ltllafı yıkm''' 

çılıpcagı iddialarını da prote•'
0 

etmektedirler. 

Nazırın oğlu da 
istifa etti .. 

Londra, 27 (Rıdyo) - J,ıl· 
k••' fa eden mGıtemlektt be ., ... 

M. Tomaı'ın oğlu memur fi 
loodnğu bayak ılrkelleD '"1 

e&mtıalr. 
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gftlG1Gyorl1rdıi 
- Gene maruf bir hHtalığın 

tatta galiba!. Herıeyl atıp kırıp 
leçlyoraua ... 

Cnap nrmlyordom. Onlara 
•tar blrıey ıöylememek için 
dlılerlml 11kıyordum. Biri: 

- Söyle yaba ·dedi· nedir 
lrıdığıo? Bu kıdar kıymetli 

blrııey mi bu m1rUet?. 
- Efet ·dedim· kıymetli .. 
- Ahla bir uat, bir yazClk, 

blrıey .. 
Hayır!. 

Ya ne?. 
Bir kalem .. 
Kaçı almııtın, ıöyle beŞ 

Oo Unhk blrşey ml? 
- Bayar, bet kuroıa aldım. 

Bir kahhha ınurdnlar, rğle· 
lllyorlardı .. 

- Hay zaulh, hay, beş 

koruılok kalem .. 
- Evet, hattA o kadar kol 

lınılmıo ki, ona ancak parmak 
larımıo arasında tuıablllyorum. 
Fılı:at o kadarcık oey, benim 
için bir ıllAhtar, bir kuneulr, 
bir teıellldlr, malıet kepııının 
eırarh bir anahtarıdır. Nihayet 
0 beğenmediğiniz beo kuruıluk 
•ııemlm, atıla gibi anlaş1&11 
katılara çhl gibi saplamak 
lc;ln kullandığım bir tlettlr. 
Ben onunla gökleri taşı tuta· 
r1111, ben onunla gCller ve g61 
dGrGrClm, ben onunla uıtıraplı· 
l'ıau, lıyanlarımı anlatırım .. Ve 
hen, oneuz kaldığım gCln!. 

- Ne olur? 
- Ne mi olar, de~nekelz 

kılmıı bir tmıya, yahut da 
16-Iaklerl çıhomıo bir mlyoba 
benzerim. 

Ben heı koruıluk, bir tane 
tik, dert Aılaa, mCltuazl, ce· 
tar, ıab bir kalemclğlm! Doe· 
lQ111, k1rdeıim, eevdlğlm, her· 
leJlm kalemclğlm.. Ben oneoz 
hııyamam, hıyar, hayır. Bana 
eltnaek kazandırdığı için değil, 
lc;toaı, kafamı, hlılerlml, f tkrl· 
ll:al ınlıttığım için ona bayılmm. 

• • • 
Bir baba anlatıyordu: 
- Hayret ederalalı, benim 

kıılarım, bu yıl gıllba dikit 
dereladen dönecekler.. Diğer 
derelerin hepalnde m6kemmel 
olan bir talebe, aa11l olar da 
dikit deraladtn döner anlı 
1•ıınım .. 

Cetab Terdim: 
- MClkemmel blrıey!. Kerl· 

tllenıa bayın, yarın öbClrgCla 
dGayı e rlae girince f lılkle, 
"'•yı ile, coğrafya ile, topoA· 
tıty. ile agraeacak değil tabii .. 
Oııı IAzım olacak ea birinci 
tey, iğne iplik n bunlara ald 
~fetlerdlr. Bunları kollan· 
..._ını bilmedikten eonra onun 
kadıalığı nerede kılar? 

• • • 
latm iham dt~I, bir arkada· 

'11Dıı, bir Hta hakaret etti. 
'1taaka111ıaı yaparlarken, ha· 
kırett yapın arkadaı, gdya teTll 

~·::~:; :;~.::'.·';::.~· :;~! 
IDıhırane ldaret kelim etli ki, 
b-. IGalerde de neflı bir baka· 
tet •ardı. Kendimi gcılmekten 
•lı111adım n ıa fıkrayı haıır· 
ı.dı111: 

"FrınH'd" bir erkek, bir 
~•dı11a'a kısmıı, "Den,, demlı. 
it •}efendim, eeamlıln ıöyllyen; 
•dın derhal daH açmıı. Relı: 

11lçlaya ıormoı: 
- Sen bu Mıdım'a hakaret 

et11aı1, dewe demlpin ... 

Mıınan dClıDamaı: 
- Relıbey demle· aalayo·• 

111• ki tlı de baaa hakaret 

Mnhim bir hırsızhk Belediyenin 
Yeni Bütçesi. 

Dilsizlerin 
Dillenmesi •. Sabıkalı Bir Kasa Hır

sızı Tutuldu. 
....... 

Yukarı mahallelerde 
inşaata başlanacak. 

• •••• 
Fen adamları 
hayret içinde .• 

~~~---------~~~ Haziran baılaagıcında bele· 
diyenin v114yetçe taııdlk edilen 

Aydın'ın Koçarlı nıhlyealndo 

bir ekin tarl11ıadı çalışın İı · 
mirli dllels BCleeyln, tarladaki 
ağaçlardan birinin ıhıuda öğle 
uykaıonı yıtmıı ve uyanınca 

dili çözftlerek normal bir ee· 
kilde konuımağa baelamıotı. 

Çaldığı kasayı sırtında bir buçuk kilometre 
yeni bfttçeal Clzcrlndea tebrln 
yakara mahallelerinde lne11ta 
baı,laoıcakhr. Belediye relıl Dr. 
J\ehçet Us, yanında mfthendlı· 
lerı· bulunduğu hılde yukarı 

uzağa götürmftş. Kasa kimindir? 

Kasa hırsızı Halil lbrahim 

Dfta sabah GGıelyala'da kaııa 

hareızlığı yapan 1abıkah Up&fl· 
kl'lt Selim oğla Halil İbrahim 
zabıtaca totohnoetur. Halll 
lbrahlm'ia tutuluıu, ıu ıekllde 
olmuıtor : 

Sabahleyin erkenden GOzel· 
yalı'da vazife gören bek.çlletdea 
biri eflphell vaziyette dolaeao 
bir klet görmOş ve hfhlyellol 
teebh etmek letemletlr. Fak.ıtt 

bu şahı&, h(hlyetlnt bildirme· 
dl~inden keodlılnl Giizelyala 
karakoluna gfttClrmflıtftr. 

Kim olduğu belirsiz şahı, lı 

tlcvabı başlandığı sırada birden 
bire farlamıe, karakoldan dıearı 
çıkarak kaçmığa baılamııtır. 

Peelne dDıen iki polle memuru, 
biraz ileride keadlelnl yakala· 
mağa muvaffak olmuolardır. 

Tekrar karakola götClrGlen bu 
adamın, blrH ıoara hG•lyetl 
anlaıılmııur. Bu, etbıkalı Balll 
lbrahlm'dl. Yirmi :yaılarında 

bulunan Halil 1~rahlm, enelce 
lımlr'de muhtelif hınıshk Ta• 

kalarrndan iki ıene hıpee mah· 
kU.111 edllmlı Ye mahkdmlyet 
mtıddetlal lımlr haplehınesta. 

de geçirdikten eoara ortadan 
kaybolmueıor. 

Bir mftddet ıoara yine Halil 
lbrahlmlm 'la, Moila'da ağır ceza 
relıl olan zatın evini soyduğu 
Ye tutolarık mahkum edildiği, 

ıoa gftalerde mahkumiyet müd· 
delini doldurduğundan Mu~la 

haplııneeladea çıkarak Izmlr'e 
geldl~I teeblt edllmlıtlr. 

Poltıler, ba adamı letlcvap 
ederlerken Gtıselyalı'da Faik.bey 
sokağında l~ numarah evde 
otuna eski pollı memurların· 

dan Şnkl, karakola gelerek 
geceleyin evine giren blrlhıreız 

tarafından e'ln alt katında bo· 
lanın demir k11aeının, bir eaat 
ile bir ci'lıdıaın çıhnmıı ol
duğunu haber vermlıtlr. 

Şevki, bu ıoretle ılklyette 

teltkkl edlyorııonus. Eğer ben 
bir deveye "Madam .. demlı ol· 
ııydım, bunu hakaret HfH· 

mıydınız?. 

- Bayar, bu hakaret eayıl· 

mazdı .. 
Suçlu, bu cevıbı ahr, almaz 

hemen daHcı kadına daam6e: 
- Öyle he affederelnlı Ma· 

dam!. 
Demlı. Çimdik 

bulunurken Halil lbrıhlm'tle 
buı telAt eserleri görtılmOıtftr. 
Hırnzlığın, Halil lbrablw tara· 
fından yapıldığı ııtzllerek tahkl· 
kata glıhllmlş ve emniyet mü 
dürlfiğfl, kaea bırııızhğı hadlee· 

sine lıftyük ehemmiyet aıfedtrek 
tohklkat11 adli kıeım reis vekili 

birinci komiser Sallm'I memur 
eımlşllr . Aıreızlık yapılan evde 
\'e civarında ıeıklkat yıpılmıe!J 

da ka·a bulunamamı,tır. Dt'mtr 
para kaeasının çok uzağa ~ôrft 
rftlmul lmklosız olabilı-ceğlnl 

dOeftnen adli kıııım reisi Sallm, 
evveli eve yakın olan tarla ve 
babc;elude ıeıklkler yapmış ve 

olbıtyet bu lt'lklkatanı genl~let 

mlştir. Para kaeaeı, çalındığı 

evdım blrbuc;uk kilometre uzak 
ta bir ekin tarlaeı içinde bolun 
muştur. Kaııa, bir demir kazık.la 
11çılmağa çalııılmıt ve yan tara 

Çalınan kasa 

fındın r.edeleomlııe de ıçmık 

mftmkiln olmamııtır. 

mahallelerde tedklklere ve parıl 
teşekkftllrrl mümetıeillı· rlle gö 
rüşmeğe baelamıttır. Bu BDl't'tle 

enf!la f!n mfthlm olan yrrler tf'&blt 
rdllerf'k ln~aata tıa~lonacoktır. 

Esnaf 
Y :ız tatili yapacak 
Karşıyeka'Jakl eıınaf, eıcak 

far baelad ığı için öğle tatili 
yapmağı kararlaştırmıelıu ve 
belediyeden mllııaade ieıeml~ler 
dlr. Belediyece kendilerine mü 
saade edilecektir. 

lsmetpaşa Bulvarı 
İemetpaş• bulvarında asfalt 

kısımda b111 bosokloklar vardı . 

Belediyece bonlana tamir eni 
rllmeeln11 baelenmııhr. .................... 
oey bulamadığını söyleyerek 
demlıtlr ki: 
· - ikinci odaya girdim. Bo 
rada bir koneol vardı. Gözftnft 
karı,tardım, bir 111t ile bir 
cOzdan hnldum, bunlara aldım . 

Fakat ayni odada kftçOk bir 
par• kaeaıu bolun1,;a baıkaıımı 
aramaktan vazgeçtim l'e: 

- Bana tay1are plyıngoııu 

çarph, ıu kaeayı aeırmalıyım. 

Diye daıGodOm, gOçlalr.le kal· 
dırdım . Sekten kilo a~ırlıAıoda 
idi. Pençere içine koyduktan 
sonra dıvar Clzerlnden eıyarta· 

rak yola aitim. Ka11 ile uğra 
tırkea almıı olduğum ıaat ile 
cClzdaa bahçede daımaı. Ka11yı 
aırtladım ve mGmkCln olduğu 
kader uzağ• gatarap açmığ• 
çıhıtım, fıbt 1Ç1mıdım. 

kııa hıreıahğı ile allkaıını la· Kaea, evin 11hlbl Şnkl'nla 
dımıdı lttınbol Hokok mab· 

Halil lbrahlm letlcnbındı 

kAr etmlıee de evde yapılın kemeel relıl Ali Rıza'y• aittir, 

Aydm'da alAkadarlar, bu hl 
dlıe Ozerloe Aydın fen adam 
1araoa telklkat yeptırmıe ve 
Aydın'dakl doktorlar, dilsiz bir 
adamın lekrar normal bir şe 
kilde konuetu~u ılmdlye kar.tar 
hiç ~örftlml"dlğlol @öylemleler 
dlr. Böıeylo'ln 1fadeelne gftre 
f zmlr'ln legellode dftemao ta 
ralaodın dö•OlmOı ve o Tak.it 
dllıılz olmoetor. Fıht zamanla, 
nihayet Koçarlı nahlyeslodfl 
tekrar dlllenmlttlr Dl isiz B cı 
seylnla lzmtrde kaydtıdllmle 
aahıkaeı olu!> olmadıjlı ıorol 

muı oldoğondao emniyet ma 
dftrlftğGndekl kayıtlar tetkik 
edilerek cnıp nrllecektlr. 

Çamaltı ince 
Tuz Fabrikası 
15 Haziranda açılacak 

Çamaltında yent ıeelı edilen 
ince Toz Fabrlkaıı montajı ta 
mamea bltlrllmftJllr. Fabrika 15 
Hazirandı ve belki de gftmrOk 
ve lohl11rlar Veklll Rana'mn 
bozorlle açılacak ve buuo mft 
teaklp plyaeaya, yıkanmıı, öğ6 
tftlmOo, pakellcr halinde ıofrı 
tosu çıkacakllr. 

Çamahında ıoa zamenlardı 

birçok eıerl~r \'Gcuda getiril · 
mlştlr. Bayflk elektrik teeha· 
ta da bUlrllmlıtlr. Gerek Çamaltı, 
gerekle civar köylerin çocukları 
için bet 11n1f lı bir ilk mektep 
çatı11 korulmoıtor. Ayrıca, 
Amele H ml!tahdemln için 12 
yataklı bir haıtıne vtıcuda ge· 
tlrllmlıtlr. 

Çamahıadan Jıpoaya'y• 1•· 
pılmakta olan tuz ihracatı, hu 
mah bir ıekllde denmda drr. tetkikatı• bahçede glJrCllen ıyak· içinde Mııır tah•llttı 9 e dt~er 

kabı izlerinin, Halil İbrahlm'ln bası tab•lltlle kıymetli bası 156 Memur 
ayağında bulaa•n llatlk ayak· eşya b,ıloaduğa tahmin edlll· 
kabı izleri olduAo aalaıılmııtu. yor. Anahtarı da Ali Rıza'da Muhasebei hu· 
Bu milhlm delil kaq111ada Ha bulunduğa için ka1ayı açmak 
111 lbrahlm, lnkirdın nsgeçerek mftmkan olmamıı ve kası, susiyeye geçiyor 
hıteızhğı naeıl yıptıAıaı ııfel· Şe•kl'ye ıeıllm edllmlıtlr. Halil 1 hazirandan hlb1rr.a bina 
lAtUe ınlatmııtır. Halil lhrablm, İbrahim, d6o akıam adliyeye ve arHI vergllerl memorlır1 
geceyar111 bahçe dıHrındm nrllmlotlr. Bu mClbim hıreııhk maha1ebel ,boeuılye ldareılnde 

çahım•I• D11hyacakl1rdar. Bu· 
aşarak içeri girdikten ıonra nk'aeınıa falllnl k11a bir za. gCladen itibaren bu memorlarlı 
motbak pencereılal ıöktilğGaG, mıada meydana çıkaran bina ye arazl nrgllerlae ald 
eve girdiğini, bir odada hiçbir zabıtaonaı takdir ederiz. defter ve evralun defterdarlık · -1 tın muhaeebel ho3oelyeye dev· 

T S • rlne bıolıoıcıktar. Devredilecek ayyare ın~ması memurların masaları ve1alr eı 
Saygılı bmlr halkından gördlğQ bayak rağbete ktıçak bir mob· yaeı da birlikte devrolunacaktır. 

MCllhakat ta dahli olmak Gzere 
hele olmak Ozere flyatlerlnl ylzde elli nlebetlnde tensil eımlotlr. 

Her gtın, her se- 15 . 20 . 30 Kuru .. tur 
ansta f iyaıler: V 

Bu ncuı f lyatl11re rağmen bu hıfta iki ııheıer f Um 

Ben Seninim 
Brigitıe Helm'in çok derin bir aşk hikdyesi 

Sözde l(arım 
Amıa H11lla ve Jan Murat tarıjından çevrilen n~fis bir komedi 
Ayrıca: Aakara'dı Tftrkkoıunoa faaliyetleri n umumi ıpor 

kongreel latlbaları - Mlldmavz canh karlkaıarler 

Seans saatleri· Herg6a IHt 16 - 19,,0 Söıde karım 
• 17,30 - 21,lG Ben ıenlnlm 

Comuteei ve pHar ~anlerl l' te Ben eenlnlm ile baılar 

muh11ebel hueuılyeye devredl · 
lecek memarl1rıa miktarı 157 
dlr. Bual1rın araıında iki ta· 
hakkak bıımemoru, iki tabıll 
memura, bir tahakkuk Ye bir 
tıhıll mtlfettlıi, bir de mClme· 
yla nrdır. lsmlr'den dnredl· 
lecek memur 79, ';Halard•n 
de , redl'ecek memur 77 dlr. 

Hamiyetli köylOmflz 
Bıyındar Kızılay ıubeelalq 

buıeae yağ menlmlnde kay 
yağbanelerlnde koydutu kaplara 
yığını eıkfır1n k~ylftaCln bağıı · 

lamı ıuretlle verdl~I stıytlayığ· 

ları bu ıabece ııtılmııtır. 

Dandan 177 lira menfaat 
elde edllmlıtlr. Şubeden bir 
mektub aldık mlnnettarhğıaı 

bildiriyor: 

Spor sahalartoda yeni 
hAdiseler var •. 

Aydın, (Huıoef) - Bolıtt · 

mfı ıpor itlerini kıraıtarın, IQ· 
ıomeuz rekabetlere yol •çaD, 
kul6plerio aralarını boııa blr 
lı nr ı 

Maçlardı, baıka kolftplerd1111 
oyuncu oypalmık. Yıllardır, 

dedi koduıoau, kavg11ıaı dfq, 
ledlğlmlı bu lı blq le boı kH· 
ıılaamıyıcek, Tftrk ıpurcolq, 

pnı, centllmt.nllğloe yakıımı· 

yıcak bir va~'ıya daha ııebep 

oldu. 

Aydın'da yrold,.n canlanan 
ve dlrileo Aydırupor kuloba 
bir maç yepmak ftzı-r" dan 
Söke'ye gidiyor. ~öke kulüba, 
sabaya kolftbe yazıla olO'lıyaa 

ve yıahut ta yuılı olup ıa dı · 

ıarıdı tahıllde bulunan 7 ~rnçle 
çıkıyor. 

Bir arılık Söke takımındı 

oynayan oyuocolardau blrlıl 

aya~ını Hrmak veya follnlol 
bağlamak ilzere eahıdao ayn· 
lıyor, bu ıırada Aydın kaleılae 

gdf.n topu görQoce hrroeo içe· 
riye girip topu kal,.ye eokuyor 
ve k.nga başlıyor. 

Aydın oyuncularından BClee· 
yln'io yumrukla burun kana· 
dalıyor. it daha azı1or •e lokıt 
tekme baıhvor. 

Aydın kulGp bııkaaı Naflala 
mCldahıleıl ile kav~• duruyor. 
Oyoa 26 dakika euel tatil 
ediliyor. 

812 ne böyle @por, ne de 
böyle mıç tetlyoroz. Tilrk ıpor 

ıeeekkftltıoftn yeni başkanından 
ve ldarrı heyetinden bu hallere 

bir @on veımelnlol dlleyor ve 
bekllyoroa. 

Aydınlı oyuncular Söke ka· 
lilp baıkanı Eyup Ôzbaı'tan 
gOrdGklerl b6yftk ymrdım Ye 
ilgiden ötftrCl keadlelae açık 

teeekkGrlerlnl yaımamı benden 
lıtedller. 

1'eftiş 

Belediye relıl doktor Behçet 
u.. dftn aııeden enel beledi· 
yenin hava gası fabrlkuıaı 

tefdı etmlıtlr. iyi teeint n 
çelıımı aetlceıl olarak hava 
gHı randımanı mGhlm mlk· 
darda artmııtar. 

Fuvar komitesi 
Fo Hr komtteel dCla Beltıdlye 

nlıl doktor Behçet Uı'an 

baıkanlığındı ıoplanm•ı. foHr 
leleri hakkında bazı kararlar 
almıııır. 

icra paraları 
Adliye VekAletlndea _ ıebrl· 

mlı mClddehımomlllğloe gelen 
bir emirde milli hnkılarımız· 
haaglıl daha çok fals verine 
icra paralarının o bankaya ya· 
tırılm111 blldlrllmfttlr. 

Yeni eserler : 

Endflstri 
TClrk İıçl n EndClıtrl kdl · 

tClrClne çahıaa bu deierll Cllerla 
21 inci yılanın Meyıı 986 aftı · 

baea çıkmıotır. içinde: ( Mede
niyet abldeal: it kanunu • lamlı 
KA~ıt fabrlkıeı - Oenlı makine 
n metodları · San'I kauçuk • 
Buhar kıunlau · Pratik elek· 
trlkçl . Eadaıırl dftayaıı · TClr .. 
bin makineleri · Çelik n d6· 
tama . Okıtjea kaynağı · Fo· 
toğraf notları · Meaevtı oıullerl • 
Pratik lıçl · Hizmet maun ) 
gibi her Hnatklrı llglleadlren 
pratik Ye faydıb y111ılar 'fard11. 
NClıba11 12.5 eeaelljl 150 ka· 
roıta• . THd7e ederb. 
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Siyaset Ve Aşk 
Belçika Ka
binesini Kim 
Teşkil Edecek? 

Edebi, tıırihi macera romanı 
Brllkıel, 27 (JladyQ) - l:ral 

37 .. Leopold yeni kabinenin letki· 
tini ıevdl etmek Oıere farkı 

Blbulet'ln bir teessür ve te 

ltı göstermediğini ve tıbli bir 
bılde kaldığını gorance, hiçbir 
fey gl>rmedlğf ol sanaraki 

- Ne istiyorsun? 
Diye sordu. 

Genç kıı, mlsaf lrlerfn ııa· 

ğada heaar olduklarını ve ken · 

dlıtnl beklediklerini sayledl. 
Kont, eQr'ıtle eldivenle rini 

giydi, ııığa indi. 
Gran DOıea, Dnk ve df ~er 

mlsaf lrler hep bir ıradı köytıo 
yoluna tottolar. 

-10-
1 Genç yGzbııı Bo~emoo, LD· 

ıl de Kola'ye verdiği rande 
voyo kaçırmadı, ıam ıaatlnde 

hazır boloodo. 

Saat 6.30 da, gOzel Kola'nın 

dairesine geldiği vakit, borada 
birkaç yabancı ziyaretçi buldu. 
Bunlar araeında fevkallde ear· 
fiyat ve lsraflarına zamanın 

kibar mobltlerlol ıaşırtmıı 

olan Alton Blont, prenı Gor· 
çako. prens Pollzln, ve Sen 

Domlolk caddesinde muazzam 
bir bina yaptumıı olan İngiliz 
Hop vardı. Bir de, Parls'tekl 

lıpanyol'larıo mGmesslll olan 
Antonyo de Ezplloto balonu· 

yordu. 
LDel'yl bogllolerde bir ıolge 

gibi taUbetmekte olan Aldo· 
ma'oıo da mevcudiyetini ıOyle· 
mek fazladır! 

Ev tıahlbl, çok gftzel ve en 
fazla dekolte bir çay ziyafeti 

elblıesl f?lymlotl! Bu kadının 

memeleri çok gftzeldl; bundan 
Gç ııene evvel Pırlı'ln btlttın 

kibar erkekleri bu memelere 

meftun idiler. Ve eu 11mlmi, 
hoıud ılyafette, bu gazel mo· 
meler hemen hemen mlııaf lrle· 
rln lıtihılı gözlerine arzedllmlı 
idi! 

Kolı, aıll n klb1r1 iyi ter· 
biye gOrmaı yQkaek bir bdın 

gibi mlııaf lrlerlnl ağırlıyordu. 

Sılondaldler ıly11i nzlyer· 
den endlıe ile bahıetmekte n 
111111 edilmek Dzere iken «eri 
kılın Fnnııı - Pruıya ittifakı 

tııerlne mfttılealar yaratmekte 

idiler: 
Herkes kendi noktal n111rına 

gOre bir f lklr ileri sürüyordu. 
Mımaf lh ekseriyet, daha aa · 

rlh bir ıılyaeetle İmparatorun 
bir Jtalyın · Fransız ozlaım111ı 

.. acuda getirmediğine mateesslr 
gOrlludyordo. 

Buıyemon, Lü l'nln yınında 
bııkı bl r kadın olmadığını adeta 
memnuniyetle karşıladı. Bu en· 
retle, bu güzel kadının yınanda 

diler bir kadını hoı gôrllnmek 
........................... 

ANADOLU 
---ı----

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazglllll 

Haydar Rnıdö ÔKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı i~leri 

mddürft: Hamdi Nüzhet 
İdarehanesi: • 

İzmir İkinci Beyler ıokağı 
C. Halk Partisi binaaı içinde 
Telgraf: 1zmir .. ANADOVU 

Telefon: 2776 .. Posta kutuııu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yılhğı 1200, Alb aylığı 700, Oç 

ayhğı 500 kuruıtur. 
Y abaocı memleketler için eenelik 

abone dcreti 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruıtur, -1G1aa geçmiı na.balar 25 kurootur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

mecborlyetlodeıı kortoldoğuna 

şükretti. 

Genç yüzba1Jı, gaıel kadının 
kendisine uzattığı eline iki ııcak 
dudağını değdirdi; LftsJ, bu ha 
rekete minnet ve ıftkran ifade 
eden bir tebe11dm ve bir iki 
kelime ile mukabele etti. 

Ba ınrada Aeton Blont girdi, 
bono Gorçakof 'la prenıeı Pallzo 
taklb eni. Aotonyo do Ezpelato 
ile ln~IUz Bop koıulao ve ka 
zanmaıa muhtemel atlardan bah· 
sedlyorlardı. Fabt nfhayet saat 
ytıdlde bu salonda Ltıel, yOzbatı 
Boogemao ve Aldamadıo bışka 
hiçbir klmııe kalmadı! 

Fakat, Kaba'Ja genç, yftzbaşı 

tiyatroda gösterdiği kadar 11ml· 
miyet göstermiyordu. Bo genç 
zabitin gôzll Lllıl'nln nezdinde 
buloomaııı, lıldrlm ıamplyonu· 

noo hoıonagltmedlğl a~IUr 80· 

rette ıörftlOyordo. 
Yazbaşı Buıgemoo, KGbılı· 

DID keyfini yerine getirmek 

fçlo bfrkaç söz slSylt'df ve: 

- MaeyD Aldımo; dedi. Ben 
lıklrlml çok severim! Afrlka'da, 
pekı\z olın boı zamanlarımda 

hep kılıç tallmlerlle nklt ge· 
çlrdfm, bonon için ıılzlo ııllAh 

salonunuza dev.mdın btıyak 

bir zevk bulacağım ve sizinle 

bir tecrilbede bulunmak bana 
bGyDk bir ıeref bahşedecektir. 

Bana r1ğmen Kdba'lı bu 
komplimanları da hGıa4 ıoretle 
kabal etmedi ve soğuk bir la· 
Tirli: 

- Profesörlük dereleri ve 

profesolyenellerln tecrObelerl 
haricinde, hiçbir klmııe ile kılıo 

ııkaaı yıpmım MGıytı!. Cen· 
bını verdi. 

Sonu Var -

lngiltere 
ltalya'ya bir 
vapur satacaktır •• 

Loodrt, 27 ( A.A) - SökG· 
lecek npuruo ltılya'ya ııatıl· 

maeı mes'eleııl hakkında tlc1ret 
bıklnı Runclman, ılmal meb'as· 
lan grubuna gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: 

Mllletler cemiyeti zecri ted· 
birler komlsyononoo brarıoa 

gOre, fıalya'yı hurda demir sat· 
mık yaaaktır. F ıkat eeyras.,fer 
edebilecek bir halde bolonın 
bir V1par hurda demir değildir. 
Ve bu yasağın hona oamultı 

yoktur. llılya'ya npar Htılı· 
bilir, ancak bonon bedeli petln 
olarak tediye edllmeai ıarttır. 

Oksford 
Darnlfünunda talebe· 

ler çarpıştılar. 
Loodra, 26 (A.A) - Okıı · 

ford'da İngiliz ıılyah glSmlekll· 

terinin bir toplantıııında bir çır· 
pıema olmue ve bazı talebe 
f aşlet talebeye lak.emle vesaire 

atmışlar ve bllAhara bunl1rın 
ftzcrlne hftcama kalkmışl11dır. 

Üç elyah gömlekli yaralıomıe1 
iki tılehe tevkif olaomuıtur. 

Süvarilerimiz 
Peşte'de .. 

Peote, 27 (A.A) - 11 inci 
Etlenne Horthy ıt koıulırına 

iştirak etmek ftıtıere Ttırk athepor 

kuldbaodeo 11 klei boraya gel· 
mlştlr. Kardeo milletin mGmeıı· 
ııllleri ht11yonda ıGvarl generali 

Boray tarafından k111ılıomııtır. 

rt1fılertle mftzakereye baelamııtır. 

ı\yan mecllal 93 aza yerine 
101 11adın marekkep olaonktır. 
Bunlardan 22 ıl vllAyetler in· 
tlhabatandao ıonra kr•l tarafın · 

dan gösterilecektir. 

Brilksel, 27 (Radyo) - Kral 
Leopold bOtiln ııoıyallıt parlfsl 
lideri M. Vandeneld'I, kitollk 
parllıl llderlerlnden M, Stark'ı 

kabul etmlttlr. 
M. Vanderveld: 
- Krrl, beni yeni kabine· 

nln teşktll etrafmda eu kov· 
vctll bir farka lideri ııfatlle 

f lkrlml almııtır. 

Demlıtlr. 

M. Sterk yeni kabl ned~ ziraat 
bakanlığını kabulden lııtlokAf 

etmletlr. 
Kavi bir zannı göre mlllt 

bir kabine teıklll cihetlae gi· 
dllecektlr. 

Aoverı oarbayı: 

- Yeni V1azeland kabJoesl 
bogColerde yeniden teşekklll 

edecektir. Demletlr. 

Avusturya' da 
Çarpış~alar Oldu 

Berfin 27 (A.A) - Vlyına 

dın blldlrlldl~lne göre, aoığı 
Avoıtorya'da ntanıoverler cep· 
hesi taraftarları ile eon gtıo· 

terde bııbakan Şuıalng aley· 
hlude bulonınıyı bıelıyan He· 
lmvehrenlerden ftolformalı bir 
gurup arasında elddetll çırpıo· 
mal1r olmottur. 

l\ılacaristan Hukuk 
Müsavatı istiyor. 

Bodapeıte, 27 ( A.A ) 
Harbiye bfltçeıloln parlAmeoto· 
da mtlsakereıl 11r11ıoda Mıcı· 

rlstanın aııkerllk bakımındın 

hukuk mtı11ntı lehlnde btıydk · 

te11hGrat yıpılmıştar. Bauın 

partilere mensub meb'aılar ha· 
günka nılyetln tehllkealnden 
bıhteımlıler n hukuk mGsa· 
ntı lehlndo ıazler elSylemlı. 

lercllr. 

Irak - Iran 
Hudut ihtilafı 

Bıgdad, 27 (Radyo)- Ulas· 
ler ıoııyeteal konııeyl rusoıme· 

ıılne Irak · Iran hodot lhtllAfı· 

nın mft11keresl ldhal edtlmlotlr. 

Borsada 
o~am ıaı1.1ları: 

Ç. Alıcı K. S. 
51 Ş. RIH 9 50 
32 H. ı. Ahmet 8 75 
15 i'. ı. Abdol 9 50 
10 M. j. Tıranto 12 50 

10 Kaptan Meh. 11 50 
4 H. AJınyılı 10 

122 BugdnkG ıatıı 

512653 VankG ııatıe 

512775 Umum yekun 
Zahire satısları: 

Ç. Cinai K. S. 

875 Buğday 6 75 
25000 Kilo p. çeklr.3 25 

27 ~ Keo. pılı. 690 
20 B. pamuk 41 50 

610 B. pamuk 41 75 

K. S. 
9 50 
8 75 
9 50 

12 50 
11 50 
ıo 

K. S. 
6 75 
3 25 

690 
41 50 
42 

I Nöbetçi Eczaneler I 
Bo ıktam Kemerahın'dı BI· 

IAl, GOzelyah'lfı Gazelyalı, TU· 
klllk'te M. Faik, Eırefpııa'da 

Etrefpıta eczaneleri açıktır. 

Filistin tıehirleri ilzel'iode tayyareler uçuşu· 
yor. Arap'larla logiliz as"erJeri çarplşıyor, 
s s a: sa 

Arap Çeteleri Y abadi Kasabalarına 
Saldırıyorlar. Yeni Yaralılar Var! -Yafa'da Bombalar Patladı. Arap'lar, lngiltere Bizi 

Yahudi'Jere Sattı Diyorlar Ve lnad Ediyorlar. 
Londra 27 (A.A) - İngiliz 

gazetelerine göre Filistin ve 
M111r'dakl hareketler İtalyan 
propa2ınd111 eıerl değildir. 

Deyll Meyil, Mornfng Post 
gazeteleri, "hal yanların böyle 
bir propagadıdao hl çblr meo · 
feıtlerl yoktur. Arapların son 
hı.reketlnln yegane saiki fırsat · 

tan istifade arzularıdır. ,, De
mektedirler. 

Kodftı 27 (Radyo) - Arap 
liderlerinden Haean Sıtkı Do· 
yon gazetelere beyanattı bu· 
lonarak: 

-- Millt davamızıo zaferi 
için çalışıyoruz. loglllz'lerln bu 
hareketin harici bir teşvik eseri 

olduğu hakkındaki zanları yın · 

lıotır. Biı, Hdece lııtiklal ve 
emol yetimizi lıtiyoraz. Çftnka 
garba karşı olan itimadımız 

kmlmışllr. 

M111r'ın El'ehrıtm gazetesi, 
Kudas muharip Arap komitesi 
ar~Anlle mtU&kltlar yapmıetır. 

Bunlar hemen ıynl oe~llde 

olarak: 
- logtllı'lerln zaferi için 

blı kaoımııı dôkdtık, fakat la· 
glllz'ler bizi Yahodl'lere eat· 

mıeıır. Biz; bogOo kendi heeı · 

bımısa, lıtlklAl için n ayni 
zam111dı oıhai emniyetimiz ve 
mıllarımıım flmnlyetl için ça· 
hııyoroı. Bu hareketlerlmlzln 

harici bir teıvikle alAkaaı yok· 
tor. laglltere bizi mahvedebilir, 

fıkat bo ıoretle MGslamaolar 
ve Anpl1r'la doııtluğuno .. IJ· 
bedecektlr. 

Demletlr. 
Londra, 27 (Radyo) - Roy· 

ter •janııoın Flllatln'den aldığı 
haberlere gOre, yeniden Yafa'da 
bombılar ~tıldığı hıklundakl 
haberler yılandır. Buna rağmen 
Yahudi ıj1n111 Tel·Avlv çarııla · 

rıodı ve Ytfa'da birçok bomba· 
ler atıldığını n halk araııına 

dehıet ııaçtığını bildirmektedir. 
Yafı'nın dııında bulanın 

Y ıhudl portıkallıklarındın bir 
kııımı dıba tıhrlbedllmlotir. 

Tllkerln'de bir Yıhodi ~gre · 

•ine Araplar t11rroz etmişlerdir. 
Don yortulu mün11ebetlle 

Ktıdas'te Yahudilerin ve hırı&· 

tlyanl1rın ibadethanelere git· 

melerlol temin için gece yaeağı 
kaldırılma ıtır . 

K.ıhlre 27 (A.A) - Bu ak· 
ıam yeniden Flllıtln'e aaker 
ıöndertlecektlr. 

Londra 27 (A.A) - KatJCle· · 
ten bildirildiği ne göre, birçok 
tayy1re Nıbluıı azerlerlnde nça· 
rak mCiaellAh arap çetelerini 
eramııtır. 

Evenlng Standart gaıeteslnln 
y11dığıoa g6re birkaç arap ç•· 
teıl aakert kampı bacam etmlı 
ve bir devriye kolanı ateı aç. 

mııtır. 

Mhnlyözlerle mtıcehhe~ in· 
Rlllz polisi Y abadi tatlıtlarına 

girmek lıtlyeo aç arap çobanı· 
nı yakılamıştır. 

250 ktolllk bir arap çdeal 

kıH mesafeden polis kuvvetine 

ıtee ıtmıe n bunlar çok ıı 

~~~~----~~~~-
oldoklarmdan takviye almak 

azere Beso üzerine çekllmlıtlr. 

Araplarda yaralılarını toplayarak 
çekllmlıtir. 

Kud4s, 27 (Radyo) - Fille · 
tin şehirleri Ozerlnde tayyareler 
uçmaktadır. Araplar, Kudfts ve 
8ayfa'dakl lnglllz garolzoula· 
rına hftcam etmişlerdir. loglllz 
askerleri m6tecavlz Araplua 
oteı açmıılar ve bir kaçını 

öldOrmllşl'!rdlr. Vaziyet gittikçe 
vehamet kesbetmektedlr. 

KudOe, 27 (Radyo) - İngi · 
llz aıker?erl, dan Beybafa va· 
dlel o deki bir yahodf ka111ba· 
sına hOctım eden ellablı 11ab 
çc:teelnln ftzerloe ateı açmak 
mecborlyetldde kalmııtır Yara· 
lananlar çoktur. 

Her t11afıı ıllAhh çtıtelere 

leeıdlJf edilmektedir. Sık ıık 

vokoa gelen mClnferf t taarruz· 

lrr gittikçe fHlalaımakta ve 
baycık çarpışmalarla neticelen· 
mektedlr. 

Kahire ile Hayfı arasında 

telefon mubaberatı dün Oğle · 

den aonra keıllmlıtlr. Arablar 
telefon teUerlol birçok yerlerde 

parçaladıklarından muhaberenin 

temini ılmdlllk lmklnıızdız. 

Londra, 27 (Radyo) - Flllı 

tlo'dekl lntlllı fevkalide • ornl• 
serinin mtııtemlekAt bıkanlıgıoı 
gOoderdlğl bl r tıbrlratta vaıl· 
yetin bugOn daha aakln geçtiği 
blldlrllmlıtlr. 

Amiral Baranı krunzOrü Yaf• 
limanına demirlemiştir. 

Yafa'da vaziyet 11kiodlr. Fı· 
kat ıehlr dıııoda Yahudi mah· 
eulAtı yıkılmakta devam etmek· 

tedlr. 
Londra, 27 (Radyo) - Fi· 

llstlD fevkalade komlıerl Sfr 
Artor Vııop milıtemleketer 

nezaretine göodermlı olduğu 

reımt bir tebllğte, Gazze tıe 

Kudas ahvallılnde saktın ha· 
ııule geldiğini blldlrmletlr. 

Bu eabıh toplaD1n Ingiltere 

kabinesi, Flllııtln ıhl'lllnl de 
milzakere eylemletlr. 

Kudas, 27 (Rıdyo) - Bo 
gOn Tablo• tızerlode oçıo 

loglllz tayy1relerl, ıllAhlı aflP 
çetelerini 1rımıılardır. 

Anp çeteleri, Ioglllz gırnl· 
zonundıkl bir devriye kolun• 
atef etmlelerdlr. 

MltralyOzlerle mücehhez po• 
ileler, Yahudilerin tarlaların• 

girmek leteyen Arapları yara· 

lımıelardır. Arap çeteleri, yı· 
ralılarını toplıyarak kıçmıe· 

tardır. 

Amerika'nın Alacakları 

Vade Hulôl Ediyor, Devletler Ba· 
kalım Ne Yapacaklar? 

Vaılogton, 26 ( !.A) - Hariciye nezareti 15 h11lran ndeııl· 
nln holula mllo11ebettle Amerlka'ya borçlu 13 dnlete gönderi· 
lecek notanın tıoılmlnl d6n akıam ikmal etmlıtlr. Borçlularıo 

baıında loglltere boloomaktıdır. Bu defa ödeyeceği miktar 85 
milyon dolardır. TedahGlde kalmıı borçları ise 583 milyon do· 

lıra bıllğ balonmıktıdır. 

1uglltere'den sonra FranH gelmektedir. Şimdi Odenmesl lAzılO 

gelen para miktarı 75 ve mütedıhll borçlarının yekdnu 250 
milyon dolardır. İngiltere ve Fraoııa'dan sonra Lehlııtan, Belçlk• 
Çekoslovakya, Eatonyı, Macaristan, İtılyı, Letonyı, Romıny•• 
Yagoslavya, Lttveoya ve Fenlandlya gelmektedir. Hariciye nez•· 
retl Fenlandlya'nın her vadede borcunu Odeuıekte kusur etme' 
mlo yegAoe memleket oldoğonu kaydetmektedir . 

••• 
Japonya Yeni Bir Çin im· 
paratorluğu Kuruyor. 

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

Yeniden Asker Sevkediyor Ve Çiıı 
ile Anlaşmağa Çalışıyor. 

Tlyen Çin, 27(Radyo) - Yeni 
japon aekerl kataları Cuma gü· 
nO Tan·Ho'da vapurlara bindi· 
rllerek Çin'e ıevkedllecektJr. 

Bu aıker miktarı 8000 kad1rdır. 
Bu yeni sevki yat, jıpon 'larıa 

Bopey, Şonzl, Yuoony ve Sin· 
glyoo eyaletlerini de kat'i su· 
rette lıgıle karar verdiklerine 
delil ıddedllmektedlr. 

Bn beo Çin eyaleti de Man 
çori hOkOmdarı Poyl'nlo ide 
reıl ıltana verilecek n Poyl 
Pekin sarayına geçecektir. Bu 
suretle olmaU Çin'de büy6k 

bir Çin lrnparaıorlağu vücuda 

getlrllmlı olacaktır. 

Şıngbıy, 27 (Radyo) - Ah· 
nıo haberlere göre Japon'lırıO 

Mıoçurl'dekt1 koneılerl lklyOI 

elli bini bulmuotur. 

K.omtınlatler aleyhine bir çıo· 

Jıpon ittifakı temini için jıpoo· 
lar bClyClk bir gıyret ııarfeuse~· 
tedlrler. 

Sovyet kumandan· 
larına nişan verildi .• 

Moııkova, 27 (Radyo) - Sof· 
yel merkez icra komitesi., pııe· 

ilk flloıo deof11lh k.omındıO' 
larıoa hlı1metlerlne mukıbll &ı· 
ııl Lenin nltanı nrmlıdr. 
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KoınDnistler M. Heryo'yu meclis reisi istiyor- Fin)andi ya 
lar, les~zler, af ve s~o_11 için takrir lıaıı:ırlıyorlar: Oışhakanı , • , 

Loodra'daki Dt~niz Mü .. 
zakereleri Ne Vaziyette? 

SiyasetErbabınınServetleri Hakkında ~·u••· 21'Cı:.d1•ı - Fıa 
laodlya Hariciye Naıırı Banll 

Bazı Jahdfdat mevzuubah@tır, Fakat Rusy11, 
Japooya'ya karşı atıl kahınııya(]aktır, 

~-------.... ~~--
Londra, 26 (A.A) - loglllı · tabdldeh lbthı edeı:ek bir d•, 

l~rle Sovyeı'ler arısında yapıl· dla ltllAfaameıl ı~dlne bıJıf 

makta olıo ilk denlJ milzake· olduğu bıkkındı BüyQ~ Brl: 

Da Tahkikat Talebinde Bulunuyorlar reflka~llebirllkte bugQa Rigı'y• 
geçmlttlr. M, Hanll borada 

·"!!"!'~~""""'--~~ ...... """'!''!'!"!"!'---.. 1---.---------~'!'W''!!'!'!'I!"~~ 
Tan Soruyor: M. Blum Kabinesi, Bu Vaziyet Karşı. 

sında Programını Tatbik Edebilecek Mi? 
Parlı, 27 (Radyo) - Sosya· 

1111 partlıl lideri M. Leon Blum 
Populer gaıeteslnde yeni Frın· 
ıız kıblneat hakkındald telmih· 
lerl prolello :etmekte ve lstl.w ı 
relerinin ihzari mıhiyeue ol· 
da~onu hahrlatmaktadır. 

Parls, 27 (Rıdyo)'- Bo 111· 

bıh M. Blum birçok ziyaretler 
kıbol ctmlıdr. 

metin bu yeni nzlyet kar~lllD• 
da keodl menaf tine göre bir 
karar vermesi lcıp etmektedir. 

M. Blum ılmdiden programan 
meclisten kabul edileceğini ıöy· 

itmektedir Fıkat Bank dö 
Frıns'an kontrolft, hırb 11oayll· 
nln mlllllettlrllmt:ıl, komDnlıt 

lerln verdiği karar mucibince 

ıpor için bir Milyar franklık 

tıbsleat istemeleri gö~teılyor ki 
bu programların kablllyetl fit· 
blklyeal yoktur. 

Komftnlstlerln ı .. uyetl tim-
diden ııemere vermektedir. Bası 
yerlBrde fabrikalara vaı'ıyed 

edllmeRe kalkııılmıttır. w De· 
mektedlr. 

Bu ziyaretlerin mfthlm bir 
kıımı yeni kabinenin ıeıekkGl6 
ile ılilı:ıdardır. 

lngilt~re'de vazivet: 

imparatorluk Konferan· 
sı Yakında Toplanacaktır 

Mecliı rlyHetl için, .M. Da· 
lıdya'nın rlyaaetlnde toplanııo 
RıdlkaUer, M. Heryo'oan [nım 
•ed gôıterlhneeloe kırar' ver· 
tnlolerdlr. 

Unyoo Sosyallet partlıl de 
Af. Pot Bonkor'on riyasetinde 
toplanmıtllr. 

lınparatorlağun müdafaasını konuşacaktır. 

Kabinede tadilat bekleniyor. 

Pırtı, 27 (Radyo) _ Ko· Londra, 27 (Radyo )-Royıer 
lbflnlıtler eabık relef M. Fer· bildiriyor: 
ilan Baloon'an belediye mec· Taymle gazet"ıl imparatorluk 
llıl relellğlne gelmesine itiraz konferansının l>a6müzdekl haf. 
et111ekıedlrler. talar içinde toplanacağını haber 

Komllnlıtler, riyasetinin M. vermektedirler. 
lleryo tarafındın kazanılma· Vaalyetio lcal:u olarak ba 
•

1111 istemektedirler. KomOnlst· konferan11ıa toplınmaeı l&zımdır. 
lertn don yaptıkları içtimada Domlnyonlaran mameBBUle· 
ko111aoiıt partisinin idare he· rloden Avusturalyı ve Afrika 
)eU eeçllmlıtlr. mftmeBBlllert Loodra'dadırlar. 

KômOnlatler, meclisi meb'a· Kanadı murahhaaı Mık Kenzl 
..... , ltılzlere it bulmak 61ere ve cenubi Afrika murahhsıla· 
Jenlden it lhdaıaa•, hakaızlık· rı da ba hıfta Londra'y• gele· 
ların izalesini, çocaldırm hl· ceklcrdir. Bu konferans da Do· 
1111 ı i d h lı ı mlnyınlır ar11ıadıkl ticari ve yeı n , ıpora ı ı ız ı 

ebe111111lyet verllmeılnt -ve zirai iktisadi münaeebetler, Impara-
1•tlbsa1Ata kıymet verilmesini! ıorlugan mOdafaası ve beynel· 
Qlllamı bir ıf llAnıaı, fatlıt ce· milel ılyaaet tetkik edilecektir. 
lnlyetlerla lağvını ve bazı ılya· Londra, 27 (Radyo) - Ka 
•et erbabının servetlerinin na· binenin hıfııbk içtimaı bogOn 
•al kazanıldığının tahkikini lı· yapalmıetır. Ba içtimada Slr 
teyen bir kınan ltylhHı -ver· Tomae'ın oğlunun da medhıl· 
llıeğe karar vermltlerdlr. dar olduğu ıollstlmıl hakkın· 

Partı, 27 (Radyo) - Tın dıkl mahkeme raporu tetkik 
l•ıeteıl vaziyetini tedklk eden edllmlttlr. Ba rapor yaran nee· 
bir makalealnde diyor ki : redllecektlr. Bu raporun nee· 

Slyaıi Tlılyeti umumi cep- rlnden birçok ılyaeet erbıhı-
beden -ve ciddi ıarette tedklk nın mCltee11lr olıcağı söylen· 
1Aıa111dır. ÇGnkQ Avrapıda garp mektedlr. 
detletlerl arHındı lulhıd hAııl Londra, 27 (Radyo) - in· 
01tnııaa, vaılyet dalma muıev· glllı kablneılnlo tadili hazlra· 
•eı kılacıktır. nıa ilk hıftaıındı olacaktır. 

Bertin ile Roma arasındaki MohafHakArlar bu defa, M. 
~Gııke11t n111rı dikkati ca- 811ldvla'in tamamen muhafaza· 
1
Pllr. karlardan mClrekkep bir kabine 

Lontira 27 ( Radyo ) - Bo 
sabahki gazeteler, DOmlnyoolar 
lmparıtorluğonun bir tehlike 
kar11B1nda bulunduğunu yazı· 

yorlır. 
Deyll Herald, Bıbeılatan'ın 

ltılyınlır tarafındın logallnden 
ıonra mühim tedbirler ahoacı-

ğını hıber •ermekte ve Jmpı · 

ratorlok konferanıınıo mGmkan 
olduğa kadar çabuk, hıttA bu 

sene içinde ıoplaamaıu lilzn· 
munda ısrar edlldlAlol yasıyor. 

Loadra, 26 (A.A) - O.Uy 
Herald'ln bildirdiğine göre lo . 
gtllz hakumetl yakın zamanda 
bir mllli maddaa kunetl ıee · 

kil edecektir. Cephelerde çar 
pışmıt olanlar ha suretle lngll· 
'tere'ala m6dafaaıına yardım 

edebileceklerdir. Harbiye ha· 
kanlığı bu mllll madafaa kov· 

velini iki ıenedenberl mevcut 
olan kralbk m6dafaa konetl 
tetkllAhnı genltlelerek -vücude 
getirecektir. 

Fransız hava 
Nazırının söylevi .• 

Parls, 27 (Radyo) - BaH 
hakanı M. Marael Dear bir 
nutkunda, haH habnhğı me· 
ıJelelerlndea bahaetmlt -ve han 
işlerinin madafaa bakınh~ı ta· 
rafından ldareal IClzamana 8'Jy· 
lemlttlr. 

Grev llabeı mea'eleılnla aldığı ıoa kurmaeına kırar vermlelerdlr. 
hkUden ıonra, Fraa11 hGkd· Yeni kabine lord Vlaıton Çorçll 'fuluz, 27 (Radyo) - HaH 
~eti kabinenin teeeeasaao bek· ile Slr Rober Horan da bolu· ve tayyare fabrlkalan amelesi 

.,;aaektedlr. Fakat her htıkti· nıcakllr. ~rn llAn etmlttlr. 
~--------__ ..... ______________ _ 
lYRUPA'LI KADIN 

VE MAHRACA 
Kozmopolit asri. Roman 

27 - J. L. Mortendea 

1 Saltın, nermln ve nıılk el· Biraz 11onra, Ondrev gerdan· 
'tile gerdanlığı Oadrn'ln boy· hğı iade için ıaltını arımığı 
'•ıaa takta. batladı. Saltın, ttınha olan g6· 
~a •ıra-la can ıeılerl day11ıldo. yertede dlrıeğlnl nparaa yan 
btiyar Franııı diplomat: parmaklıklarına dayımıt, denlıe 

iti - Heyet birinci maklfıt bıkarak ılgarasını içiyordu. 
~ 11 ittifak etmlıtlr. Diğer mil· Oodrn ıoh bir ıeıl~: 
~fıttar için Bayanların sonunca - Size gerdınlığıa11n iade 
,

11
ta olarak relı Laydl Lenıton · ediyorum. Fakat bana çok utur· 

ô11Qnden geçmeleri 1Azımd1r! lu geldl~lnl ıôylemekten ken· 
Dedi. dimi alamam! Dedi. 

Olldrn'ln birinci ıeldlğlnl - Fakat bunu bana ne için 
~,ı 
1 eyen Lıydl Leııon'on ıôz· iade ecHyorsnnuz? Ben bana 
erı ılk 1 la 11 arla kartılandı. Dok· ne yapaaım? .. 
~r~ert a11bl bir halde mo· ' - Ne mi yaparaınıı? Pren· 
--............... 19hpyorda. eealerdea blrlılne hedlJe eder· 

elolz ... 
Selim gGlerek: 
- Batkaıını verdiğim bir· 

teyl bııkasıaı hediye etmek 
elimden gelmez. Dedi. Ve ger 
dınlığı kabu1 etmedi. 

Ondrn kendi kendlılne: 
- Ben de denlıe at11ım! 

Diye dGtClndCl. 
Saltan Selim: 
- Rıhıyak'ta kalıcağıaııa 

haber aldım. Şu halde komtu 
olacağız . Bradı da tlmdlkl llbl 
Blnd'll rekkaee kıyafetine gir· 
mek taıereealz, llUfea bana bil· 
dlrlralalz! Dedi. 

Ve, mClcevherl alarak: 
- Bono hına, emanet ola· 

rak ıaklamık için verlyoreanoz; 
değil mi? Dedi. 

Ondrev hd lfçe gCllda. 
Mihraceyi otazbeı yııında 

dlyorlaıdl. Bılbakl ba ıdam 

balonduğo mClddetçe Lh· 
T1nya ile Flolındlya araeındıkl 

Ticari mClnısebaııa lakloafı f çln 
görüşmelerde buluamoıtur. 

K. Mari 
Vapııru Kalktı. 
Acaba Mavi kurdelayı 
kazanabilecek mi? 

Sutamtoo, 2'7 (Radyo) - Kra· 
Jiçe Mari vapuru hugün hareket 
etmiıtir. Vapurun hareketi 250,000 
kiti tarafmdao ıeyredilmiıtir. 

Vapurun bu ilk eeferde mavi 
kurdeliyı kazanıp kazanmıyacığt 
henüz mahlm değildir. 

Loodra, 27 (Radyo) - Kra· 
llç" Mart nporoaun ı11varlsl, 
krallçıonlo 69 onca ıenei dev 
rlyesl mftnaeebetlle bir telgraf 
ç~kmie ve arzı tazimat etmltıt1r. 

Sosyeteden çekildi 
Cenevre, 27 (Radyo) - Ulu .. 

lar sosyetesi sekreterliği bogiln 
Govagala hükumetinin ietifaoame· 
eini oeıretmiıtir. Bu ietifamn neıri, 
sosyete mukaveleai mocibioce, Gu· 
Hgala'om istifa hıkkınm taruodı· 
ğtnı tazammun eder. 

relerine don öğleden soora hı· tınya'yı temloıt vermlıtlr. 

rlclye nezaretinde tekrar bao· Oenlı mehaf lll Sovyel Ro•· 
lanılmıebr. DelegHyoa hariciye ya'oın e.;velce kıbold1tn lmıfo, 
erkAaından M. Cıralgle ve M. etmlt oldotu bu tıbdldaıı ol· 
.Holman,la amlr,.llık mftmeeılll heyet kabul edeceği mQtaleı· 

~ahrlye albayı PbUlppı de mü ıındı bulonmRktıdırlır ÇaokQ 
teeekktldl. Sovyet delegasyonu zikri geçen muıhedede mande· 
da Sovyet elçlıl M. Mılııki ile rlç hosoai bir madde kendisi· 
ıefareı ataeeonalluden mGrek- ofn jıponya'nıo yapmll!ı mub 
keb bolonuyordo. temel lnıaahna mukabele et 

Loodra'n a deniz mehdili meelae m011htlr. 
mftsakerahn netlceıl hakkında Bu mehaf il Boyak Brltaaya, 
olkbfnllk glSııermt>ktedlrler. Bu Fcaoıa ve Amerlka'oıa Boyak 
mehaf 11 Sovyet'lerio Baltık de Okyaooıt• menfaatleri olmaHna 
011.lode Alman filosuna mthnf ve jıpooya'nıo m6sıeokU kal 
bir f lloyı eıblb olmak ıekllo · muına rağmen Loodra mua· 

• 
d .. kl talebloln Almanyı'yı deniz hedenameslol lmzalımıt olduk. 
hilAfoımelf'rlnl feshetmek yo larını eheı.omlyetle •ıydetmek· 

lona ıevkeımtyeceğlol, çftnka tedlrler. 

Roıyı'nın yapacağı lnt1atın arnn Loodra, 26 (A.A) lagl · 
mQddet Almanya için bir teb · llz'letle Soyyet'ler arHıodakt 
Hke teşkil edemlyeceıtnl beyan mGzakereler, Sovyet delegae 
etmektedirler. yonunun Moekova'dao talimat 

Ôğrenlldlğlne göre, Almanya alabilmesi için 4 hazirandan 
hftkdmetl Sovyet Roıyı'aıo ftç itibaren devam edilecektir. Ha· 
devlet muahedesinde mtıoderlç tarlardadır ki Sovyet'ler Baycık 
ye gemi tiplerine alt tıhdldatt ükyanoı'aakl vaziyet dolayııUe 
kabul etmeııl tartlle bu kabil bazı hoıusf ihtiraz kıyııları 

-------~============-------- ileri ınrmaelerdlr. Çaaka i•· 

ltalya lngiltere'nin Zaa ponya Loadra ıtuaraaıneııni 
' • imza etmemfıtlr. 

fından istifade Ediyor.. Yunanistan'ın 
Borçları 

Enformasyon Gazetesi, Mussolininio Loodra, ~i (Rıdyo)- ıo~u-
u • ) J 8 b OJd "" y tere htıktımetl, Yonanlıtao'ın ıt er e era er ugunu azıyor borçlarını tedJdk etmekte de· 

Parlı 27 (Radyo) - Eaformııyon gazetesine göre, lnglltere· Yam ediyor. Anlatıldığına göre, 
nln ıaafıodın lıtlfade etmek lııdyeo Mo11ollnl, yayılma siya· Yunanlsıan'ın, borçlarına mu· 
ea11nı tatbikte kaıar etmemekte ye Almanya ile birlikte yeni bir kahil ytlzde 35 len fazla tedl· 

milıtemleke meı'eleıd çıkarmak istemektedir. yatta baloamığı kudreti yok· 
Ayni gaseıe, Mu11ollnl ile Bltler'ln bir fikirde olduklarını tkr. Dondan bahseden (Taymlı) 

-ve Jı!loayınıa da AlmınyM ile beberıber oldu~nnu kaydetmek- gazeteıt, alıcıklıların daha man 
tedlr. İnglltere, balondoğa mGşk6l .aılyetl takdir ettiği için, ılfane hareket elmelerlal tuılye 
Oômlayonlarlı beraber yakında bayak bir konferanı ıkdetmeıe dl 

e yor. 
ye ah HU konoımığa karar vermlıtlr. N J 

••• e er 
Lehistan Başbakanı 

M. Bek Helgrad'a Vardı ve Hudutta 
istikbal Edildi .. 

Belgrad 27 (Radyo) - Lehlıtın'ıa dıt itleri bakını M. Bek 
dan ıktım 11at 9 da Belgrad'a Hııl olmaetar. M. Bel haku· 
met mOme11Ulerl tarafındın budottıa itibaren kart~lanmııtar. 

Belgrad lıtaıyonaoda da M. Bek baeyekll M. Stoyadlno•lç tara· 
fından karıılanmııtır. Mıdım Bek'e bir gal buketi hediye 
edllmlttlr. 

M. Bek hemen ıaraya gltmlt ve naibi hakumet Prens Pol ile 
ıelAmlaemı11tır. Saat 11 de M. Stoyadlnovlç ile oıon bir mGIA· 
kıt yapmıı n matbuatı: 

"Lehlıtaa gazetelerinin yazdığı gibi ha ziyaretim möttef lkler 
-.e doıtlarımııla şahsi bir temas içindir.,, Demletlr. 

ancak ylrmibet yııında görG· 
Diyordu. Ondrn elmdi bu genç . 
adamın kaç karııı olduğunu 

ô~renmek leıeyorda. Ve: 
- Sise refakat eden iki 

preneeı cidden gasel kadınlar· 

dır! Dedi. 
- Halk içine çarıaf ve lSr· 

tGıQz olarak ilk defa olarak 
çıkıyorlar! ZıHllılar, böyle ilk 
olarak çıktıkları için kendile· 
rlnl çmlçıplak lnıanlar içine 
çıkmıı sandılar! Penaaga gel · 
dlğlmlı zaman yeniden ferace 
giyecekler. Siz de Penınga çı· 

kacak11ıaız, değil mi? 
- Maalesef eTet! ÇClnkö bu· 

radın ltlb1ren ayrılacağıı! 
Bu ıon eDmle, Ondrn'ln 

a~zından lhtlyareız bir halde 
çıkıvermlıtl. S6yledl~lae hemen 
plıman oldu. Selim kendlılne 

dlkkaıle bakı1oıdal Ve: 

- Fıkıt, dedi, ıCalnle çok 
geç tanıştık. Bu doıtloğomuzan 
deHmını isterim. Rahayık ile 
Uadikor arı.,ndıkl me11fe pek 
ıadır. Pren1eı te alılnle tıaıı· 
maktan memnun kalacakbr. 
Vakıa Iagllla'ceyl blras gaç gô 
raoarae de, gene ınlatıbllir · 
ılola ılzl '9eYecektlr. Kendlıl 

dalma hııtıdu. Hemen hiç 
dışarı çıkmaz! Dedi. 

- Prenıeı dediniz fakat ya· 
nınızdıkt iki preaıeı kimdir? 

- Bizde ilk zevceye aııl 
prenıee, daha doğraıo aoltan 
derler. Size bıbıettlAlaı, veli· 
ahdımın ınneel olan kadındır. 

Diğerlerine gelince.. Onlar da 
sadece zeTcelerlmnlr! 

Soltan Selim bunları 11ôyler· 
ken Ondrev'ln gôılerlnln içine 
bakıyordu. 

OOşünüvorlar? ., 
Loadra, 27 (Radyo) - Ba 

gcta batan lngtllz mllletlnl 
metgul eden iki mesele vardır: 

1 - Kala Merl'nln hare· 
keti ; 

2 Derbl at yarıefarı. 

Londra'nın 
Hava hftcumuoa kar· 

şı mftdataası 
Londra, 27 (Rıdyo) - · Lon

dra'aıa muhtelif belediyeleri, 
Londra'oıa hava hacumlırına 

karıı tedbirler almağı ve kara 
ordoııonı Hker kaydetme~l ka
rarlaştırmıılardır. Fakat ekle· 
rlyetlnl ltçl partlıl menaablnl 
teekll eden belediye mecllılerl 

ba it için hdktlmf'te mCluhe· 
ret etmr.tl kabul etmemlılerdlr. 

Çarpışma 
Mekalko, 27 (Radyo)- Ad· 

Jer Zıllıko'dı b111 uked mtlf· 
reselere t11rroı etmlıler ve Gç 

kiti mecruh dCltmlttClr. 

Fon Ribentrob 
Londra'ya gidiyor. 

Londra, 27 (Rıdya) - ltal· 
ya'nın Londra fevkalAcle mi· 
me111l1 Fon Rlbentrob yırın 

Londrı'ya gelecektir. 
Foa Rlbentrop, Lord London 

Derl'nfn paskalyayı geçirmek 

bere tlmall lrlande'dakl mali· 
ki ................... ... 

;;.: ...... --~ 



- Baştaraft J ci salıifedo
1 

-

Ankr:ıre, 26 (A.A) - Koma 
ııyın bugOokü toplentısındo 

Dış işleri b!lkanlığı biitçeelnlo 
mQz keresi eenasaodı Şok.rn 

~arucoğlo dış siyasa darumo 
etrafında atideki izahatı ver· 
mlşıir: 

- Hariciye bütçesini yüksek 
buzurunuzıı sunarken harici eiyasc· 
limizi bir daha hulasa etmek içirı 

müsıınde isterim. Biz sulhun istik· 
rnnoa ve ar ıulusal emniyetin fiili 
ve hakiki olmasını iltizam cdiyo· 
ruz. Bu maksatla komeularımızla 

tefrik edilmekıııiziu iyi münasebet• 
teyiz. Ve onlarla meydanda ver 
ifade edilebilir bir ihtilafımız yok· 
tur. Arsıulusal havanın bulanıklı· 

ğından endişe ediyoruz. Son sene· 
le.r hilhaS!la Avrupa vaziyeti böyle 
karanlık oldu. Bu karanız ve em· 
niyetsiz vaziyetin sıluh yarı~ı ile 
beraber olarak: milletler arasında 
tekrar bir infiliike varmasından 

korkulur. Yeni bir harp belasının 
dünyaya çok felaketler getireceği 

ve hiçbir mes'eleyi halletmiyeceği 

muhakkaktır. Bu gör6f ve anlayı~ 
içinde kendimizi müdafaa etmek 
veıaitini ihmal etmemek liizım ol· 
duğu kanııatinde olmamız tabii bir• 
şeydir. Bunun kadar tabii olsa 
diğer biroey de mıntakavi veya 
umumi kollektif emniyet ve t~ca· 

vüz etmemek ve tecavüzün aley• 
hinde bulunmak Tür.kiye'nin ıiya• 

seti olmasıdır. Kadim doıtluklan• 

mızda ve pakt mükellefiyetlerimiz· 
de yalnız tedafüi mana boluomae; 
ondandır. Uzun karışıklıktan sonra 
eğer temenni ettiğimiz gibi yeni 
bir arınulusal hozur ve ahenk ni· 
zamı kurmak mümkün olursa bun· 
dan re buna yardım etmekten 
TOrkiye bahtiyarlık duyacaktır. Biz 
zannediyoruz ki yeni bir emniyet 
nizamı için Akdeniz devletleri ara· 
aıoda bir anlaoma elzem oartlardan 
biridir. Böyle bir anlatmanın yal· , 
nız bflyük devletler araeında vn• ı 

kuu Uf i olacağını zannetmek ge• 
çizmekte olduğumuz hadiselerden 
hiç derı almamıo olmak demektir. 
Her devletin kendini emniyette 
hieeetmeei araıulusal huzur için 
oıırttır. 

Cemi)'cti akvam: 
Cemiyeti akvamm kuvvetli ol• 

masını yürekten istiyoruz. İçinde 
bulunduğumuz dar nziyetten, ce· 
miyetin itibar ve kuvveti artmıo, 
kırwn ve eksik aza!1nı tamamlamış 
olarak çıkmasını dileriz. 

Boğazlar mes 'el esi: 
Büyük meclisin maliimudur ki 

en mühim meı'elemiz bugün arsı• 

ulusal masa üstündedir. Boğazlar· 
dan bahsediyorum, '\levcut muka· 
velenin temellerini kaybettiğini 

alukadarlara izah ederek müzake· 
reye davet etmi~tik. Mnhatııp dev• 
letlerio hepsi müzakereyi kabul 
cevabını verdiler. Teklifimiz bütün 
dünyada, hatta umumi siyasette 
birbirinden ayn zannolunan kutup• 
Jarda bile iyi karoılanmıştır. Esas 
olarak kendimi:ıi sağlam haklara 
dayadığımız anlaşılmış ve usul olo· 
rak be§eriyet, normal ve doğra 

yoldan büyük bir emniyet mee'ele· 
sinin haUi misalini vermek lüzu• 
munu hise tmietir. 

Cumuriyet hüktlmeti bugün· 
lerde, haziranıu son haftası için 
1sviçrenin güzel bir kö~esini nıü· 
zekere yeri olarak teklif etmek 
niyetindedir. Mutat olan hususi ve 
nim rcıımi temaslarımız böyle bir 
toplantının umumi şeraite uygun 
olacağını zannettirmiotir. 

i -Bu halde dahi netice hakkında 
yeni bir tarih tesbit etmt>k iktida· 
rın:Je değilim. Yalnız ıo hoııuste 

büyük meclisi temin ederim ki, 
hükumet boğıızların tahkimi ve 
emniyeti kcyf iyetinin r iiliyata geç· 
mes:ini biran ;evel ıabakkuk ettir· 
mek için ciddi bir kaygı içinde 
çıılıımaktııdır. les'elenin Türkiye 
için hayati ehemmiyeti ve müza• 
kere edecek devletlerin hak tanır 
ve Türkiye'ye dost vaziyetleri ça· 
buk netice için ümit verici telakki 
edilmek mübaleğalı addolunmasa 
gerektir. 

.Muhtf"rem arkadaşlar, haricive 
bütçe i hakkında kararlarınızı di· 
lerim. 

llüsuü S.itapçının beyanatı: 

ŞükrO Soraçoğluouo bo tza 
!ıotıoı mQteaklp aöz alan BGsoft 
Kitapçı (Muğla) Dııılşlerl bakao 
vekilinin beyaoattoın milletin 
haki . i hleelyet1Da tamamiyle 
mutabık olduğono eôylemeyt 
bir vazife eaydığını söyllyert"k: 

Türk'ün karekterl medenidir. 

Medeni olduğu için ııalhcodor. 
Tftrk · yıpıcılık ve bıoarıc,lık 

demektir. İşte bundan dolayı· 
dır ki kollektlf emniyet alyHe· 

tini umde ittihaz etmiştir. Am· 
ma dedikleri gibi daoya siya· 
eetl yalnız bo emniyete, yalnıs 
bo amele istinaden yilrGmedlğl 
için de h1Zırlıklıdır. 

Demlettr. 

~f E'b 'uslarımı:mı sözleri: 

Berç Tdrker (Afyon) Boğaz· 
ler meeeleel Qzerlode durarak, 
Bonon meGJleket bakımandan 

olan ehemmiyetini lıaret etmlo 

ve bı~lamak Ozere bulunan 
mOzakere ou veya ha aoretle 
aornocemede bırakılacak oloraa 
bu işi kendi keodlmtze halle· 
deceğlmlzln hıtırlıtılaııaanı IB· 
temlotlr. 

Emin Sızık (Eaktoehlr) Ba· 
rlctye vekıiletl veklllmlzln Ce· 
mlyetl akvamm kovvetlenme
ıloden ve buna hıllHDe temen· 

ol eUlğimlzden bahle sözlerine 

learet ettikten ıoor1, Cemiyeti 
akvamın aoo hıdlaeler mGnııe· 

betiyle kadretafzllğlnln zahire 
çıktığını ve böyle bir cemiyete 
itimat etmenin ve ftmh bağla· 

mınıo doğra olamıyacı~ını n 
kendisinden hlçbb fayda bekle· 

nemlyecoğlol söylemle ve cemi· 
yeti akvama ılddetle tenkit 
ederek; " Böyle zayıf bir mi1· 
eaaeseye lntlaap doğru değUdlr ,. 

Demiştir. 

Saraçoğlu yine kürside: 
Tekrar söz alan ŞOkrO Sa· 

raçoğlo, Hatipler tarafındın 

Heri eOrQlmfiıı olan ha mdtıle· 
alora karşı da ~onları söyle· 
mfştlr: 

Eskleehlrln mohterf'lm me· 

b 'oeo Emin Sazan pekAIA bilir 

ki hl çblr uzviyet doğduğu gan 

mfltekamll bir vaziyet içinde 
bulunmaz. Her mahluk gibi 
cemlyetl akvamda buhranlar 
geçirecek, krizler ıeçlrecek, fa · 
kıt her geçen dersten, her ge· 
çen hadiseden ibret alacak n 

nokeeolırını peyderpey ikmal 
ede ede temenni ettiğimiz iyi 
ve kadir mahluk belki vücut Konforanııta varacağımız neti• 

Ct'Jer hakkında beyanat ve tabmi· 
natta bulunmak milmk.ün olmadı· bnlacıkllr. Bir mahlukun her 
ğını kabul buyurursunuz. Aocak hangi blr uzviyetinin iyi lele· 
mee'elenin eeaııı olan Türk.iye'nin memeal veya tekAmfU derece-
emoiyeti davagoan hallolunacağına : alne varımamaaı onu yeıletl 
inanımız kııt'idir. Emniyet meı'ele· renlerln, onu yetlotlrmekten ve 
!erinin ihmal ve teehhür kabul 
etmiyen hususi karekteri üzerinde 
beyanat yapmıık için meb'ue arka· 
daılınm beni mOtemadiycn tazyik 

btıyaımekten vaz geçmeleri de-
mek değildir. Cemiyeti ıkvam 
vardır. Gaye~I beoerlyetlo ha· 
zur, eQkQ.o, sulh ve refah için· 

de yaıamak ve yaıatmak l&tl· 
yen bu mahluku klf l derece· 
de tekAmOl etmlı bir vaziyette 
değllee kuıtur Hdece teklinde 
değll uniyetlerlude n bi1oye· 
sini teekll eden onaorlardadır. 

Temenni ederiz ki hergftn za 
yJf yerleri biraz daha takviye 

bularak bizzat kendisini bekli· 
yen tadhi vazifeyi ifa edebile 
cek bir hele biran evel vleıl 

olıun. Yalnız bftyük mecllalotz 
pt"kı\14 blllr ki biz heotlz daha 
teklmQI dnrflııl geçiren bir 
mahluka kat'f olarak raptı 

ümit etmlı ve bOtOo Aklbetlerl 
oradan beldlyeo bir millet ve 
hOkumet değiliz . (Bravo eeBlerl, 
alkı~lar) Kendi tedbJrlmlzl bir 
taraftan kendimiz ıhyoruz, di
ğer taraftan lo11oi ve bilytık 

bir maktneolo tee81109 edcbtl
mesl için eltmlzden geldiği ka· 
dar yardım ediyoruz. Boradan 

eöyledlğlm sözler bOyClk mec· 
Jleln o yardımlarından blrlal 
tel&kkl edilmek l&zuu gelir. 
( 8rno ıeılerl, ılkıelır) 

ltalya, Avusturya 
Huhudu Kuvvet

lerini Artırdı. ....... 
- Başıarafı lci sahifede -

lamak flzere olduğa Parle'ıen 

bildiriliyor. 
lıtınbal, 27 (Hueoai) - Bu· 

raya gelen haberlere göre. ltıl· 

yıo'Jar Avoııtoryı hododondıkl 

ko netlerini artırm11lardır. 

Roma, 27 (Radyo) - Roma 
alyaai mabat ilinde söylendiğine 
göre, Brener hadandı alının 

11keri tedbirlerde bir fnkıdellk 
yoktur. EaHen ıae borada ve 
ne de ltılya'nın diğer yerlerinde 
aaker mevcodn ekalltllmemlotl. 

Buralarda Fıelıt mlllıl balona· 

yordo. Merkezden btıUln fıılst· 
lere milise letlrak emri veri· 
lince miktar artmıetır. Bu hal 
yalnıı Ava1torya hododondı 

değil, ltalya'nıo bertarafında 

görftlmGotGr. 

Berlln, 27 (Radyo) - Atığı 

Avoıtarya'dı ntınıeverler ceb 
heal erk4nı ile, Şaonlng'e aleyh· 
tar Bıylmberg'ler araaında şld· 

deıll çarpıomalar olduğa bildi· 
rllmektedlr. 

Darbi Yarışları 
Londra, 27 (Radyo) - Dırbi 

logiliz ko~ulannın en büyüğü olan 
Op on koouları bugün yapılmı§tır. 

Marunt isimli ve Ağıhana aid 
at birinci gelmiotir. Bu zafer üçün· 
cü zaferdir. 

Yüzbin seyirci bu zaferi alkıo· 
lrmııtır. 

M. (Bek) 
Prens Pol tarahndan 
nişanla taltit edildi. 
Pırla, 27 (Radyo) - G11e· 

teler, Belgrad'a giden Polonya 
dış leleri bakanı Kolonel (Bek)ln 
ba seyahatten baycık letifıde· 

beklememeel IAzımgeldlğlnt yaz· 
maktadırlar. Zira kaçtık ıntan· 
hu, çok knvvetll olduğuna ileri 
aGrmfllktedlrler. 

Bel~rad, 27 (Radyo) - Bo· 
gOn ö~leden yarım saat ıonra 
M. Bek prena Pol tarafından 

kabul edllml~ ve keodlıloe be· 
yaz karta nloanının birinci rilt 

besi verilmlıtlr. 

••••• 
- Başıarajı lci sahifede -

tedlrler. 
Don öğleden eonra M. Eden 

ile Fransız aeflrl M. Corbln 
araamdakl gôrtlşmeoln mevzu· 
ana zecrt tedbirler mee'eleetle 
Mllletl"ı cemiyetinin 15 Hazi · 

randa açılacak olan içtima de'· 
reıl teıkll etmiştir. 

Slyaai mehaf 11, logtltere bQ 
kômetlnlo takip edeceği hattı 

hareketi Haziran ayı baılangı -
cında yani Blum kabinesinin 
hattı hareketi ile Almanya'oın 

logUlz soalnııneeloe vereceği 

cevap malum olduktan sonra 
tayin edece~lnl aôylem ı<ktedlr. 

Ôğreolldlğloe göre, Ioglltere 
hükQmetl Almaoya'oıo verecf'ğl 
cevap memnuniyete eayao gö 
rftldüğft ve Almanya'oın ltal 
ya'ya her ::.e eurttle olarsa ol 
sun yardımda bulunması lhtl 
malini orıadan kaldırdığı tak 
dlrde zecri tedbirlerin şiddetlen 
dlrllm11lnl derpiş edecektir. 
Buoaola beraber böyle bir 

cevabın geleceğine pek ihtimal 
verilmemekte ve loglltere hft. 
kftmetlnln zecri tedbirlerin 11. 
gaaını dOollnmek mecburiyetinde 
kalacağı tıbmlo edilmektedir. 

Loodra, 26 (A.A} - Royter 
ıjan11oın Roma'dan aldığı bir 
hıbere göre, llılyan slyaaal 
mahaftllerl, ltalya'oın :zecri 
tedbirler kaldırılmadan önce 
hiçbir Akdeniz paktına letlrak 
teoebbtlaClnde bolunmıyıcağıoı 

bildirmektedirler. Batta ltelya, 
Milletler cemiyeti kendisi aley· 
htndeld tedbirleri ldıme ettlkçr.ı 

her tftrlO taahbdtlerlnden de 
vareate kılacaktır. Bununla ·be· 
rıber Italya evvel emirde logll· 

tere Ye Fr10111 ile ınlıomıyı 

arza etmektedir. 

Loodn, 27 (Radyo) - Rea · 
mt ve iyi haber alan mehaf ile 

göre ltalyı hftkftmetl Ingtltere'· 
ye bir aaıl llatul vermletlr. 
Itılya ayni zamandı logtlte· 

re'nln Afrlkı'dıkl menaf llnl 
tanımakta olduğono yeniden 
blldlrmlotlr. Bu ırada Sona 
gölCl anları, Mıaır n Ftllatln 
hakkındı kıt'i temloat vermek· 

tedlr. ltalya hClkumetl bunları 
mukabil, laglltere'otn Babeı 

emri nkllnl taedlk etmealol 
ve ltılyın'larıo Babeılıtıo'ı 

letlmllk n latlmar hakkının 

tınmmHınt istemektedir. 

İtalya hOktlmetl Llbya'dakl 
konetlerl de, loglltere'oln 4k· 
denlı'dekl fazla kovvetlerlnl 
ğerl çekmeılne mukabil Itılya · 

yı çekmeğl vadetmektedlr. 

Akdeniz mhakıoa gelince: 
Bu hnauı İngiliz Franaız, ltal· 
yanlır ıraeaoda yapılacak mft· 
zıkere uetlçeslnde kararlıetm· 

lıcıkhr. 

M. Leon Blum 
Suriye murah
haslarile görOştü .. 

Parla, 27 (Rıdyo) - M. Blum 
bogOn Suriye murabbıalarıuı 

kabul etmlotlr. MurahhHlar, M. 
Blum'la mül4kıuın çok mem· 
nuu kalmışlardır. 

Bandın başka Berut katollk 
bıopapazıuı da kabul etmlatlr. 

Japon Sefiri 
Tokyo, 27 (Radyo) - · Ja· 

ponya'nıo Brtlluel aef iri, Va· 
elogton aef lrllğlne tayin edile 
cek ve bozı ticari meı'elelerln 

halli için çıhşıcıktır. 

·-·-· Koçnk Müstahkem Kaleler V Qcude 
Yol· Getiriliyor. Bunlar Tahtelarz 

larla Birbirine Bağlanacakmış •• 
Lon'dra, 27 (Radyo) - lngl· 

Uz gazeteleri Ren 'in tahkimi 
mee' elealodeo bahsetmekte v«"; 

"Bo tıbklmıt loglllz siyaseti 
erbabının nazırı dikkatini cel 

betmelldlr. Bo tahkimat teşri 
nlenel veya tearlnlsanlde hl 
tec~ktlr. 

Büyük 
hommılı 

bir amf"le ordoıo 

blr faaliyetle çalış 

maktadır. Bu tahkimat M11jloo 
elateml ıekllode olmıyacak, kil 
çilk mlletahkem kaleler ve el 

pt"rler şeklinde olacaktır. Bu 
küçük kaleleri tahtelArz yollar 
birbirine raptedecektlr. 

Bo tahkimat tekli, Ren'de 
· Alman'lara BBraılmaz bir mevki 

bahoedecektlr. 
Almın erkloı harblyel omu· 

mlyeel, bo tabklmıh, dftemarııO 
htıcomooo, Alman ordoeon ııJJ 
baoka cephede kısmı kftlJl ı; 1 ile 

' yapacağı hareketin hitamına k•· 
dar durdurmak «bere vOcode 
getirmektedir. 

Eotraoetjao gezeteel bu tab· 
klmattan eodloe ile bnhef"tmet· 
te ve "Almınya'nın 248 fırk• 
asker eevkedeceğlnl nazırı df k· 
kate arzetmektedlr. BugQo bo 
kuvvet mftdblo bir kuvvettir.,. 

Demektedir. 

ltalyan'lar, Stefani Gölü 
Civarını 'Da Aldılar. 

Halk, Adis-Ababa'ya dönüyor. logiltere, 
Taymis muhabiri için izahat istedi. -----Londra, 27 (Radyo) 

Avam kamıral8lnda bir BDale 
cevah veren Lord Kamblir; Ro· 
ma'dakl Inglllz btlyftk elçisinin, 
Babe~latao'dın çıkarılın Tay· 
mta gazetesi muhabiri bıkkındı 
İtalya htıkumetioden izahat la· 

tedlğlnl haber vermfı ve Adle· 
Ababı - Clbutl yolunda kay· 
bolao diplomatik lcaotaoıo cı. 

hotl'ye varmıe bulondoğonn 

blldirmletlr. 
Adlı Ababı, 27 (Radyo) -

Arıp · Somali kıt'alara Genya'da 
Stefanl gölü clvaranı da legal 
etmlolerdlr. 

İkinci Erltre fırkaaı dı Soan 
mıntalaaaını temizlemektedir. 

Adlı Abıba. 27 (Radyo) -
Bir F. anıız muhabiri çektl~I 

bir telgrafta Adla·Ababa'oın şu 
bhkaç gtın içinde btlytık bir 
değlolkllk arzettlğlnl blldlr
mhtlr. 

İogıl gGnlerlnde oehıin nCl
faıu ancak 40,000 klal idi. Son 
omomi Pazar gtıntl oehrln nft· 
foaonon 130,000 adedine baliğ 
olduğa aulaoılmııtır. 

Yol faaliyeti bftUln ılddetlle 
~~~~~---,~~~~~-

Kaçakçılar 

Treni Soydular. 
Tlyen Çin, 27 (Radyo)-160 

Kaçakçı, gece yarıaa bir trene 
hücum ederek durdurmuşlar ve 
tıçClnctı mevki yolcnlarını dı · 

earı atarak bo vagonlara 562 

balya kıçak ıun'i ipek yerleo 

tlrmlılerdlr. 

Kaçakçılar bo trenden evvel 
beynelmilel ekapreıl dordarmağa 
karar vermlıler ve fakat japon 
zabılaaıoı n ihtarı Qıerlne bo 
kararlarından vazgeçmlalerdlr. 

Prağ'da Fırtına 
Prag, 27 (Radyo) - Dan 

çıkao fırtanılerda dört klıt öl· 
mOfıftr. Maddi zarar pekçok· 
tor ve milyonlara baliğ olmak· 
tadır. 

Ispanya'da v&ziyet 
Madrld, 27 (Radyo) 

Grevler yilzooden mOblm hl· 
dlseler olmoe ve posta oakllya 

tı da dormnetor. 
O•lyedo'da yOzbauı Kabılero 

ve dl~er dört zabit ıskerllkteo 

tardedllmtotlr. 

devam etmektedir. Şimdi Gora· 
bıy-Barar yolu loıa edllmelı:· 

tedlr. Adla Abıba'yı su getlrmelr; 
Dzere Ctclka - Bınr latlkame· 
tinde bQyftk ıo bendlerl yapı· 

Jacaktır. 

Roma, Aamara, Adle Abıb•ı 
Mogadlayo hava postaları btt• 
aakeri tayyarelerle yapılmak· 

tadır. Yakında slvll tayyarelet 
v11lfeye bışhyıcaktır. 

vimi'de 
Harp] ölOleri tören 

yapılacak! 
Pırtı, 27 (Rıdyo) - 2Ô 

temmuzda Vlml'de umuo>f 
harpte Frınıız cebhealnde öl· 

mfte bolonan Kanıda'Jılar o•' 
mına robaoi bir Ayin yıpıJ•· 
caktır. Ba mftnıaebetle Kınıd• 
bııveklll Makkenzl, Kınad• 
mecllalne Kral aeklzlrıcl Ecl· 
nrd Vlml'ye giderek bo Aytot 

lıtlrık edece~lnl blldlrmlotır. 

Frao11 cumor relıl M. Leb 
ran da Vlml'de hazır bolno• 
caktır, Mootrealdın boaoei bte 
Hpur Havere, iki npur d• 
Anverae hareket edecek ve 5 6 
bin Kanadalı 1abık mabarlP 

Franea'ya gidecektir. 

Metaksas döndft 
Atloa, 41.7 (Radyo) - Kef• 

louya'ya gltmlı olan Baeve1r;ll 
M. Metakeaıı Atlne'ye döomoııtlf• 

Rusya'da feyezan 
Moıkova, 27 (Rıdyo)- Ro•· 

ya'nın mohtellf yerleelnde b•' 

ular bozuk gitmektedir. Blrç0~ 
il' 

nehirler tıımıe ve birçok • 

rarlara sebep olmuşlardır . l\f ıd 
di zayiat bllyGkUlr. 

Kitaplarınıza Zarif 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
Mflcellithanesioe 

Uğrayınız. 

Yeni Kavatlar 
Numara: 34 
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Kavakdere Cinayeti 
Davası 

Bayat Sigorta tlrketl 

Merkez idaresi: Paris 
caret Memurlu _ ticaret taaanunan s66 •nc• 

maddesinde gfisterllen toplınıı 

g ... undan: nisabının mevcudiyeti anlaşıldı. 
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Maznunla Şahit Kadının ifadeleri 

Birbirini Tutmuyor 
~~~~~~-ı~~~~~~ 

Maznun lımıll, enelce nr· 

31 KAounoevvel 934 tarihinde ıerma1e vo ihtiyat akçe· 
lerl 271,107 ,872,34. Fransız frangı. TOrklye'de 1895 sene· 
slndenberl beli faaliyetle. 

ZARARLAR Ç4BUK ÖDl!.'NlR . 
Yeni ılıtem hayat slgortalau akdi için lzmlr ve hıvallsl 

amam ıcenıelerJ. Kardlçell haDında 24 numarada. 

Ahmed Besim ve Asım lsmail'e mtlra
caat edilmesi tavsiye olunur. 

- Telefon : 23 71 Telgraf adreıi : Beıaetm 
Seferlhl11r'ın Kınkdere kô· 

yGndea Haaan'ı ôldtırmekle 

IDunun muhtar Iıımıll'ln ma· 
bakemeelne dan ağarcezada de· 
um edllmlıtlr. Muhtar uma· 
llln cinayet gGnCl Seferlhlear 
k11a merkeılnde bulunduğa 
hakkında göetermlı olduğu ı•· 
hld Ayte, nihayet balunmuı 
•e dClnkQ celıede dlnlenmlttlr. 
Ayıe, llıdeılade, Ba .. n'ın aı. 

dClrCUdaga cama gClaClndea bir 
gCla enel lımall'le Seferlhleara 
ghtl~lnl, kendlılnln botanma 
daneında ıahld olarak balon· 
dutunu, muhakemenin ıaat 10 
da bittiğini 16ylemlı ve : 

mlı olduto ifadede katil vak· 

aıını haber alıp Seferlhlear'a '··-1-'a·il·r·a-B-a·k·k-a·ı·v·e-E-s·n·a·f··ı·a·r·ı·n·ı·n 
jandarma knma.ndanhğını ha· v 

berdar etmeğe ı•n•g•n• Ye ak· Nazarı Dı.kkaıı·ne 
t•m vakti jındarmı kamında· 

nlle blrlfkte dand6ğftnCl ıay. 

- Mahkemeden çıktıktan 

tonra Sefcırlhlear'da bir mGddet 
kaldık, ikindi nktı kGye bir· 
ilkte dandClk n gftneı bıtmığa 
bfr adam boya Hrken kaye 
•ardık. 

Demlıdr. 

mlotlr. 

Şahitle maznunun birbirine 
ııd olan olan ifadelerinin teli· 

flne çalııılmıııa da lımıll, Ayıe 
ile birlikte Seferlhl .. r'ı gitti-

ğini ıaylfyerek lfadeılnfn ah 
k11mı için 11rar etmlı, ıahld 

Ayıe de ıerarda balaamaıtar. 

Mahkeme relıl, Ayıe'ye maznun 

lımall'le akraba olab olmadı· 
ğını ıormot, Ayee'de: 

. - İemıll'ln amocaeının yeğ 
al benlm kocamdır. 

Demlıtlr. Muhakeme blttl~ln· 
·~ddla için batka blr-gilne 

talik edllmlıtlr. 

Devlet Demiryollarıudan: 
Ap~ıdıkl gayri menkuller 8,6,936 paıarteel gGnCl .. at 15 le 

lamlı Aleancakta 8 inci lıletme komlıyoaunda puarlık aıoltle 
ıyrı ayrı kiraya verilecektir. İıteklller ıpgıdakl mlktuda mu· 
•akkat teminat •ermeleri •e aranılan Yeılkalır Ye ite glrmege 
kanaat manileri olmadıAıaa dair beyannameler'e muayyen nklue 
komtıyona mClracatları lhımdır. Şartnımeler Al .. ncakta komlı· 
Joadan paruaz ahaır. 

Aı.aeakta Şehitler Yıdlg4r eoklğında menude ambırı ya· 
bıoda yeni yıpılan 52 harita No. h bClfe Clç ıenellk kiraya -.eri · 
leeektlr. Muhammen kin bedeli 216 lira maHkkaı teminat 16 
lira 20 karuttar. Aleaacakta Şehitler Yadlgtr eobgında btlyGk 
IDtrepolar yanında 19 n 53 harita No. h iki baraka, yaaıhıne 

bir eenellk ldnya nrllecektlr. Muhammen kira bedeli 90 lira 

•e ma•akkat teminat 675 korottor. 28 1 1361 

lamlrdea, Denlıll, Alafebller,ıyonlarlle anluındakta Somla 
letuyonlara aaldedllecek emtea •e e11aya 1 6·936 tarihinden hl· 
beren tenallAt yapılmııtır. Faıla tafılltt için lıtaıyonlcra mtıra· 
C.at edllmeel. 24.26.28 lll7-1346 

MahammeD eeneHk kira bedeli 1500 lira olan Al .. ncak'tı 
baycık antrepolar içinde A 6, 7 E 6 n ClçClncl kıt mağualarlı 
boalar içindeki Lalbm mıldaaları için 25.5.936 tarlhludekl açık 
artırmada mGıterl çıkmadıAaadaa ihale 5.6.936 Cama gClnCl .. it 
15 e aublmııtır. 

Artırma hmlr Aleancak 8 inci tıletme komlıyonunda yapılı· 
"'-ktır. l.tekllerln 112 baçak lira moHkkat teminat termelerl 
te aranılan' Halkalar n kanuni bir manileri olmadığına dair 
beyannamelarle maıyyea H.klne komlayonı mClracaıtlım lbımdır. 
Şınaameler Aleancak'ta komlıyoudı paraııız verilir. 

~oıir komutanlığı sat. al. komisyonu iliaları 
Mat. Mv ... t. al. komlıyonondıa: 126:1 

2 

3 

' 
5 

1- KCltabyada yaptırılacak yapılar kapalı zarflı eksiltmeye 
konmattur. 

Ketlf bedeli 497,514 lira 15 koruıtar. llk laınç parııı 
23,651 llndır. 
lhıl"ıl 10,6,986 çarıımba gana ıaat 15 tedlr. 
Keılfaame reelm ile idari •e fenni t•rlaameılnl ılmık 

letlyenler 25 lira kareılığında komlıyondan ahrlır. 
Ekılltmeye gireceklerden tlglll balonaal1r için 2490 

İzmir oekercller çar11B1ndı 20 nomıradakl JmalAthaneml lz. 
mir Eski Bitpazarı Soluhan et.arındı 1 numarayı nakletti· 
ğlmdea 11yın mCltterllerimln slparltlerlnl yeni adreılme ver· 
melerlal ıaygılırımla bildiririm. 

Güzel lzmir bisküı·it fabrikası sahibi lsıanbullu 

Ismail Hakkı 

Kara Osman zade hacı Mustafa vak
fı mfttevelliliğinden: 

Balcılarda hnra ıokığında ktln 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22 N. h kara oıman namlle mar~f hanın ıenellk lcarına 3620 
lira bedel konmoıtur. lbıleel 2.6.1936 sah gana aaıt 15 tedir. 
lıtekll olanların ıeraltl anlamak 6ıere e•kaf varı dat memurluğu· 
na ve o gCln ve ıaalle evkaf madarıagande toplınıcak komlıyo. 
na mtıracaatları Uta olunur. 1:138 23 28 2 

Aydın Nafıa ModorlOğOnden: 1259 

400,60 Ura ketlf bedelll Aydın llbayhk jkoaığı elektlrlk teıl · 

ıatı 8,6,936 pa11rteııl gloft ihale edilmek Gzere bir ay maddede 
açık ekılhmeye koamottor. leteklllerla % 7,5 nlııbetlnde 30 lire 
teminat akçeıll• daimi encftmene mGracHtlırı. 17 21 24 28 

Manisa Belediyesinden: 

1 

2 

3-

4ı -

5 -

6 -

7 -

8 -

Elektirik Eksiltmesi 
Manlıa ıehrl elektlrlk teelıatı Nafıa Vek4letlnce muıad· 
dık proje n earnameel mucibince ekılhmeye konulmoıtor. 
Lokomobil, elekllrlk mClnllldl, teni tıbloıa, irtibat 
ntklllert, mahanlle merkezleri Ye teferrGıtı, eebeke te· 
ıl11t Ye bunların montajları Ye ıalr bllcamle teferrftat 
Ye malzeme kapalı zarf uıalCl iledir. Bedell muhammen 
altmıı beıblo Gçyftı otoz ılb lira olup ayrıca dokoz bin 
lira bedeli muhımmenll 11ntral blnuı bu eksiltmeden 
hariçtir. 
Bu lıe alt nrak eonlardır: A. Ek,ıltme ıaraamelerl, B. 
maknele projeleri, C. Fenni trrtnameler, D. Proje n 
pltnlar, K Keılfnameler ve teferrClıh ve ıalre. 

İateklller bu enıkı Mınlıa bel.,dlyealnde gôreceklerl gibi 
lıtınbol'da 1'ıkllm'de İıtlklAl apartımınında elektlrlk 
mClher.dlıl Ha11a Bıilet'ten de bedeli makıblllade alı· 

bilirler. 
Ekılltme mClddetl 18 'Mıy11· 936 tarihinden ltlbare kırk 
bet gtıa olup ihale 3 ·Temmuz· 936 camı gGnCl H~t 
16 Maulııa beledlyeıl blnaıında yıpılacakhr. 

Elulltmeye girebilmek için taliplerin keılf bedellerinin 
yaıde yedi boço~o nlebetlnde monkkıt teminat akçesi 
yatLrmıları veya 2ıi90 numaralı kanonun tarlfata daire· 
ılnde bir bankı maktobu getirmeleri ve ılmdlye kadar 
bu gibi lılerl yaptıklarını ve ha huoıtakl fenni kabl· 
llyetlerlnl gaııterlr kanaatbahe veıılka ibraz eylemeleri ve 
bunlar bir tir keti temeli edi yorlıreı mu11ddık •ekalet· 
name ve mokınet bolaadoklar1 Ticaret odııı veya 
mahkemeelnden yeni tarihli bir nılkııı g~ıtermelerl prttır. 

Teklif mektupları betlncJ maddede yazıla sı.aattea bir 
ıı.ıt enellne kadar Manlea belediye dıtreılne teslim 
edilecektir. Poıta ile gönderilecek mektupların nihayet 
meıktir aaıta kadar gelmlı ve dıe zarflarının mfthtır 

mumu ile kıpatılmıt olmaeı tarttar. 
lıbo ekılltme ve ihale 2490 eayıh artırma, elulltme ve 
ihale kanunu dalreıılade yapılacağından teklif mektup• 
larınm da bu ktnon tarifatını Ye hGk'Clmlerlae oygua 
olarak hasarlınmıt olması terttsr. 1378 28 11 24 1 

l!ayıh kanunun 2 •e 3 ftncl maddelerinde lıtenllen Ye 

bayındırlık bakanlığından alınm111 gereken fenni ehU . 

yetnımeler için ihale gCln'Cladea 8 gan enel meıkur 
bakanlıga mClracaıt ederek boradan ahnac•k belgelerle 

ıdare ... rtnamede ••teaen ve behemehal nrumeıı mec· lzmir Liman işleri Umum Mndnrto
bar olan veelkı ile birlikte teklif ve teminat mektup· 
lannı da ihale IUtındaa btr ıaat enellne kadar M. M. ğOnden: 
V. •tin alma komisyonuna •ermeleri. 17 23 28 3 1936 Yılı Haziranın oa betincl gtıntınden 1986 yıla birinci 

T• b J ... d klnnnon ıonoaa kadar lnıom görtıldakçe ıhnmık ve mevcut 
lre Ur ay ıgtD an: nGmaneılne ma'8fık bulanmak tartlle elli ton mazot satın ıha· 

Urayımııın 80 Ura makta ClcretH fen memarlo~o mGahıldlr. mık asere açık ekellsmlye kooolmoıtor. Ekılltme 10 Btzlran 
lıteklllerla 2799 ••yılı kanonun 5 inci maddeıl gereğince m"'· t 936 Çuıamba gGnCl ıaat onbeıte liman l'flerl idaresinde mi· 
"'Qrlyetl Bayındırlık Bakanlığınca taıdlk edilmek ıarılle 10 Ha darler enclmealnde yapılacaktır. lttlrak etmek letlyrnlerln o gan 
•lrın 936 gGnlemeclne kadar gerekil nılkalırlle birlikte y111 ile nktl moıyyeade mftracaat etmeleri ve movıkkıt teminat olmak 

-!!:•J11Dıa1 mClracaatları Uln olonor. 1317 24 28 4 ftıere 225 lira .ermeleri le1p eder. 28 29 1381 

~enemen Urbaylıg"' ından·. Milli emltk mtldClrltığGaden; 
932 Sen11eel mahsolClnden olob tıhıılllt komlıyonn kırarlle 

.Menemen UrbayhAanın 67 kalemden ibaret bulanan 936 yıh Mllll Emltk dalreılace hacıoloaan 10 bılyıda 800 kilo kadar 
9trık1 IDatboa ihtiyacı paurfık oeollle m6bayea edlleceAlnden tltCln ıatılaeaktar. 
"llplerta 1 6 936 tarihine raıtlıyan Pazarıeıl gana .. , 15 de Abcılann ıJ.6.936 Perıembe glaCl aaıt 17 de Milli Eaallk mCl· 

,... ... , ..._. ... 11 ... uea o1.... ıas1 

Komser bay mehmed ali 
lzmlr\le Kıiumpata cıdde· eten, heyeti omumlyenlo bu 

sinde ticaret yapan müseccel lçtlmaa davetini motazammın 
(Zahire Tftrk anonim tlrketl) halkın seıl gazetesinin 27 nl· 
nln 20.5.936 tarlbtode fe•ka · sın 1936 tarihli nushaslle yı 
iade olarak toplanan htıyetl pılın llAnı tetkik ederek bo 
omômlye1l, zabıtnamesi ticaret davetin kanun htıktımlerlne 
.kanonu hOkOmlerlne gclre si ve tlrkeı nfzımnam~sı ahkt· 
cllla 1635 numaraeını kayıt mana uygun olduğunu gördftk· 
ve teııcll edUdlğl HAo olunur. ten eonra toplantının akdine 

1- Zıbıtname bir mlnl bulunmıdığıoı bildirdi. 
2- Hissedarlar ced•ell. lçtfmı açıldı. Hazır bulunan 

Izmlr ılctlll ticaret memur· hlHedarlar, bo heyeti umumiye 
luğu resmi mfthftrQ ve rly.-ıetloe hlHedırlardan Bay 

F . Tealk lmzaeı Cevdet Alanya'lı ve rey tııınl· 
f ine Bay Remo Allottl'yl ıeç· Zahire T6rk a,!JODim elrke· 
tiler. tinin fevkalade olarak toplan· 

Retıı. Şirketin feıhln" dair taya çağırılaa ht>yetl umumi yeıl 
verllmle olan karar Ozerlae 

bogGn 20 may11 1936 saat lktleal Vekaletinden Ticaret 
onda tlrketln lımhde klztm kanonunun 446 ıncı mıddeıl 
pıta caddeılnde kafa mnke· dairesinde tasfiye moameleılol• 
zinde bo toplantı için lktıeat lcra:!ı lozumooo bltdlren emrini 
bakanhğıam emrllc komıer ta izah eni. 

yln olanan bay mehmed all Bu izahat Clıerlne hazır bo· 
eten hazır olduğu halde toplandı. lonan blııeedarlar, mefsuh Şirket 

Bazsr bulanın hlısedarlarıa amelAt n hPeabatının ticaret 
lıılmlerlol ve hlııselerl miktarına kanunu htıktımlerl dslrcılnde 

g~ııterlr cetvele glJre tlrketfn tasflyeel için hmlr Avukatlı· 

beheri elli bin liradan elli hlı rından Bay Nuri t,ettah Eseıı'I 
seye mGnkaılm elllbln Uralık tasfiye memuru intihap ettik· 
sermayeıladen ylrmlbeobln Ura lerlnl mftttef lkan beyan ettiler. 
ktymeıiode ylrmlbee hlııseyl Ruınamede glJrCltOlecek baek• 
temııll eden oabfr hlHeye 11hlp it olmıdığındıo toplantıya nl· 
bay Remo allottl, yedi hiııeye bayet verildi. 
ıablp bıy C•!fdet alanyılı ve Cevdet Alanyalı Reno Allotd 

Hazır bulunan hissedarlar cedveli 
Eeaml 

Boy Remo Allottl 
8l11e miktarı 

11 
Im1aları 

Allottl 
Bıy Cevdet Alanyalı 
Bay Glraud 

7 
7 

i5 
Heyeti umumiye relıl 

C. Alanyah 

lzmir Şarhaylı· 
ğından: 
Clnııl 

Toz ıeker 
Sabon 
Sadeyağı 
Piri aç 
Makarna 
Merclmtk 
Nohut 
Boraı fııolyııı 

Zeytinyağı 
Soda 
Zeytin taneıl 

İnce tuz 
Bo~day onu 
Pirinç onu 
Nltaııtı 

irmik 
Beyaz teneke 
peyniri. 

Miktarı 
Kilo 

1500 
1000 

700 
1800 
900 
500 
200 
600 

50 
185 
365 
365 
300 
590 
100 
350 
256 

Pıtateı .2000 
Salamura yaprak 50 
Çeklrdekela karo 50 
Gzüm. 
Kuru erik 
Domateı ealç111 
Tane buğdayı 
aıurellk. 
Badem içi 
Soğan 
Çay 
İhlamur 
Koro bakla 

200 
100 

50 

15 
400 
36 
10 

100 
Koro beaelya 100 
Çorbalık eehrlye 25 
eayak k,aıo 600 
klbrh. 

Bedeli mobımmen 

Tutara 
Lira 
405 
280 
525 
486 
17l 

70 
30 
84 
22,5 
12,95 
91,25 
12,77 
39 

100 
24 
56 
64 

140 
7 

8,50 

90 
23 

5 

8,25 
40 

108 
8 

17 
18 
4,75 

7,50 

yekftn. 2958,47 
Çocuk yoYaeının bir ıenelik 

ihtiyacı için yakarıda clnıı •a 
miktarları hlzalıuada mohım
men bedeli yazıla otaıblr ka· 
lem erzak bııkltlpllktekl oarl 
name veçhlle 12.6.936 cuma 
gana ııat onaltıdı ıçak eksilt 
me Ut> ihale edilecektir. İetfrak 
için 22~ liralık mu .. kkat te · 
mlaal makboıo veya banka le · 
mlnat mektuba ile ıfty1r.aen 
gln .e .. aue eacQmeae gell · 

C. Alanyalı 

Komıer 
M. A. Eten 

Armutlu Beledi
yesinden: 
Miktarı 

20 Ton motorin 
70 Teneke makine yağı 
20 Beyaz g11 
Armutlu beledlyeılnla 11lek · 

tlrlk motörGnftn bir ıeneltk 

ihtiyacı için 22 mıyıı 936 co· 
ma gftoClnden itibaren 17 gftn 
mftdd"tle açık ekılltme ıuretlle 
alınacak olan )Ukarıda yasılı 

mevadı vermeğe talip olanları 
ihale gOnQ olıo 8 hulran 936 
paHrteııt gtınCl eaat 16 ya ka· 
dar muhammen bedel olan 
1800 lira Gıerladen yGzde 7 ,5 
muvakkat teminat akçeslle be· 
raber Armutla belediye daire· 
ıladekl komlıyona mftracratları 

ilan olunur. 28 31 3 o 1388 

Kula aellye hokuk 
ılnden: 

mıhke-

Mahkememiz bıt sekreteri 
Zftlkef il ~z adının ııôylenlt, 

okonoı ,., yazıhtınds gôr61en 
zorluklardan ôUlr6 muvafık 

gôrCllen dlleğlle değlttlrllerek 

kaydının Doğan olarak yaııl· 
masına 19,5,936 gGnftde karar 
verildi ğlnden bu yazden ıırar 
gören varaa K. M. 26 ıncı 
maddesindeki hakamlerden lıtl · 
fıde etmeleri ltildlrfllr. 

fımlr lnhl11rlar bıımtıdGr · 
ıagandt>n: 

BaemOdClrlOğOmüı tfttOn kıı· 
mile uuan fabrlkaıına alt mı· 
mal yıprak ıGtClolerle maklae 
akaamı boe zuruf veıılre emtl · 
anın mılf 936 ıenesl nakliyatı 
açık eksiltmeye barakılmııtar. 

Muhammen nakliye bedeU 
9550 mu .. kkat teminatı 717 
liradır. lııeklllerln teminatla· 
rlle 5·6·936 gftnü ıaat 15 de 
baemaddrlGktekl komisyona gel · 
melerl e.rtaameyl görmek isti · 
yenlerin ihale glnGnden enel 

komllyoa klllblae mlnıı•:;;,;,.."'!: 
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W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

\'. N. 
OEUTSCBE LEV ANTE LtNIE 

G. oı . b. H. 

Llmlted 

Vapur Acentası 
Ceodell Han, Blrlncl Kordon 

Tel. 24~3 

TBE ELLERMAN LlNES LTD 

"0POTO., vıpoıo 20 mıyae 
Londre, Bul, ve Anveraten ge· 

llp yok çıkaracaktır. 

°FLAMINIAN,. npuro 22 
m yıe Lherpol ve Svaneeadın 

gelip yok çıkaracaktır. 
NOT : Vürut tarihleri, va· 

purların isimleri ve nnlon de· 
retlerlnln değlolkliklerlnden met· 

ollyet kabul t.dllmez. 

r~ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAlS 

KUMPANYASI 
ERIVICE MARITIM ROUMAIN 

"0RESTES .. vapuru 31 ma· 
yasta gelip 6 haziranda AN 

VERS, ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM n BAMBURG ll · 
manian için ynk alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEIN 

.. VIKINGLAND" motöro 28 
mayısla beklenmekte olup ROT· 
TERDAM, HAMBURG, BRE 
MEN (Ooğtu) COPENBAGE. 
DANTZIG, GDYNIA, OSLO 
ve lSKANDlNAVYA Umanları 
içto yQk olacaktır · 

lıtmdakl hareket tadhlerlle 
o vlunlard ki değlolkllklerden 

aceoto mes'uliyet kabul etmt>~ . 

Fazla tefeillt için ikinci 

Kordon'd• Tahmil ve Tabliye 
btnoeı arko&tndu Fratelll Sperco 

v pur acentahğıoı mOracaıt 
cdllm~et rica olunur. 

Tele. 2004 · 2005 2663 

rı. ı 
• 
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~ Al{sehir Banliası ~ 
= ' --- -- -= ••• = 

IZMIR ŞUBESi = 
lttocl K.ordon Boru Civarındaki Kendi Binasında -

TELEFON: !2363 ---··---
Hcrtürlü (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Şartları: A!t• ay vaddiy~ % 5 
Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. = , ---- ----

Erzakın Mlkıerı Mohımmen 

Cinai bedeli 
Dağhç eti 101000 46460 
Karaman .. 28000 12040 Kıpıh zarf u,6,936 s . 15 379 
Kozu ... 19100 8786 
Sığar il 21300 8520 

75806 5685 45 
Ekmek 470000 51700 3872 50 K•pıh zarf 5.6,936 R 15,30 259 
Sıdeyığı 48500 41225 3091 88 Kıpah zarf 5,6,936 s. 16,45 206 
Toz oeker 94.000 24910 2288 60 Kıpah zarf 5,61936 s. 10 153 
Keeme şeker 19000 5605 . ... ... ... c 

30515 
l - Komisyonumuza bağlı yıtıh Llee ve Moılllm mekteplerloln yukarıda makt1rı mubımmen 

bedellerlle ilk ıemlnııları ve ekeilıme gfto ve ıaaılırı şartnamelerinin tedarik bedelleri 

hizalarında y11ılı erzaklar kapah zari oaullle eksiltmeye konmooıur. 

2 - Ekalltme lıtanbol Lfaeler muh1&ebeclllğlnde toplanın komleyondı yapılacaktır. Iateklllerln 

oarınımeler de yazıh kanuni vealkaJardan haoka ılctret odaeımn yeni yıl veelkaeı ve temi· 

nıt mıkbozlarlle beraber teklif mektuplarını lhıle için ıayln edilen eaatlerden bir 1111 

enel makbuz mukabilinde komltyon riyasetine vermeleri. Jlk teminatlarını belli gOn ve 

111ttın enci komisyon rlyaıetlodeo alacakları lrt•llye ile Lleeler mohaeebeclllğl vezne 

eloe yıtırmılnı. 
Şartnameler komisyonda bedelleri mokablllode alınabilir. 19 22 ~5 28 2687 1277 

Kiralık Ev 
Göztepe'de tramvay cadde· 

tine yakıo n elektlrlk teelea· 
eatı bul beı odalı ve kulla 

nıelı bir ev kiralıktır. Talip 
olanların G.zeıemlz idare me · 
moru BOıameulo'e mGracaat· 
ları llAo olunur. D: 10 

• Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Do tor 

Behcet Uz 
il asıalnrını lıer gün l 1,30 

dan saat oniiçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telejon 3990 

• 

Oemirkapı'da: Istanbul jandarma 
konak komutanlığından: 

Deaılrkıpı'da aekerl levazım ambarı yanında lnıaatı yarı kıl· 
mıo olan ve jandarma konak •e ıobar heyeılofn oıormılırını 
tabela olunan binanın ikmali lnoaata 19,5,936 dan itibaren ki· 
pah zari oaollle eksiltmeye kooolmuoıor. Binanın keolf bedeli 
28925 lira 20 koraetor. ilk gft•enmHI 2170 liradır. Mukavele, 
eksiltme lolerlne alt fenni şartname pl4o Ye hona ılı bllcGmle 
mOıeferrl kAğıtları para111 mukabilinde komltyondı verilecektir. 
Eksiltme 3161936 çarşamba gıloQ eaıt 15 de Demlrkapı'dıkl jan· 

darmı konak komutanlığı blnHındakl komlayooomozda yıpıla· 
cıktır. hteklilerlo bu iıl bao1rabUeceğloe dair Nafıa dairesinin 
ehliyet nelkılarıoı, ilk gavenme bedeli için Maliye eandık mık· 
boıu veya muteber banka mektoboou ve 2490 eayıh kanonda 
y1Zılı bll'omom belgeleri hamil olarak eksiltme taalandan bir 
eaıt enellne kadar komisyona nrmfo bolonmaları illa olu· 
nur. 19 23 28 2 2588-12!17 r 

Salihli Belediye Riyasetinden: 
Urayımıza ıll clekılrlk tenvirat fabrlkaaının loletme fol bir 

mftteahhlde verilecektir. T•Up olıolartn ıartlartnı öğrenmek ftze · 

re Salihli urayıoı mftracHtları lltln olonar. 21 23 26 28 1313 

.,., 

Iımlr Milli EmlAk McıdorlGgftnden: 127 4 

Sıtıo 
Sıra No. Un 
267 Ahmet ığı mıhıllealnln tahmlt t 6 Ye 6,1 ve 400 

ıtmdl 16 ve 16.A tıj No. lı dnkkAo. 

268 Reşadiye ftçkoyalar mevkflnde 74 tıj No. h bod· 30 
rom azednıs bir oda n avluyu mGotdmll ev. 

262 Bayraklı hdız ıbmet eokık No. lı 18 eekl 62107 100 
metre murabbaı meaabah iki odı aofı moıbahı 
mGştemll ev. 

Yuklrıdı yazılı emHlln mOlklyetlerl peoln para •eya lldocl 
tertip ıaeflye vetlkaalle ödenmek ftzere oobeı gOo mClddede art · 

ıırmıya konulmuotor. lbıleal 4.6.9:36 perıembe gClnil ııaıt 17 te· 

dlr. Ahcılarıa Milli Emltk mOdOrlyetloe mClr•c11tları. 21 28 

.. 
~ . 

r 


