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NGILTERENIN BAZIRLIGI 
TALYA PETROL ISJNbE YUMUSUYOR MU? 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~ oocooaooaoao.. 'Wll~ 

denin lngiliz di1 i1lerini eline almasi haberi ve do-
gurdugu sevinf yalniz ltalyayi memnun etmedi 

c:=.i~;;..~- iSüel, siyasal cephelerde nele oluyorr =:i::;:~ 
~~~~~~~~-~----~--~-· OOH„HC» ~ -----~~~~~~-

a d~läne har~k~ti Habe1ler ileri hareketlerine devam ediyorlar Makalle ve Canlanchnb 
bekhyemez m1y1z? , • Sofya (Ötel) _ s.1 Gaa-

l>ün akpm okurlanm1zdan Aksumun al1nmas1 bekleniyor-ltalyan gayetelerine göre har- ~ef Slova ga1etaiade , .... „ 

in yanak bir mllbadil) b • t• J •1 d• 1 • 1t k k tl • • d • d• i'l bir makalede diJor ld: 
SI ile ald1flm1z bir mek· 1 15 1yen ngi tere 1r. Di!I ere ara uvve er1n1 e11m 1ye Kat'i harb yaln11 •••kllcen 
aynen qatiya na"le· kad&r hi.- görilmemic bir ..,.aJ.ilde ISl&h& k&rar Vermictir aoktuaaclaa delil ..,a dl· 

„Son gilnlerde gazeteler
(baiJtlanan pyrimenkul 

l:Jllllll„„·n ta1arruf ve mllki
haklan tamam olmak 

ba mallann kapdann1n 
edilme1i ve. akai tak
bwalara aalaib oluna· 

l .1.mlmakt• ft b 
arm bir an enel altn-

tav1iye olunmaktad11. 
~ok g~1pen ve miba-

rin ellerine ge~en ve bu 
~oluk ~ocukJann1 bllr1n
ldan biricik bir evin 

mana11 ile 1abibi ol· 
tlzere tapularlDI bir glln 

almak i1tememeleri 
kln mlldtlr? Fakat. ne 

"'PlllWll' ld ba eYi almak 
Yerdilderi bir veya iki 

aaukabilinde bu evin bir 
odas1na bile bak kaza
ann1lar ve hllk6metimi· 
hi~ unutam1yacaiJm1z 

1efkat esP.ri olarak idi 
hakk1 olarak bag11la· 
bet alt1 oda hesaba 

macbi1 balde gene ken-
•rinin terkettikleri bir 
a iki eve mukabil otur· 

n evin yaln1z bir iki 
......... _·na bile büyUcek meb· 

hor~lanmadan sabib 
k imkin1n1 bulamam11· 
• l.kin itlerinde o za
verilen kararlarla o ka

n o zaman daima miiba· 
Te gl~menleria aleyhinde 

etmekten zevk alan 
ban memurlarin k1ymet 

ltdir etmeleri sayesinde bir 
kin bir evine kart• bir 

evinin ancak bir oda11-
liyak g6rmiifler ve iakan 

• ni yallar, pek ~ok yallar 
tiji balde yine ~lzßlmez 
kir diigilm haliue 1ok
ard1r. Eier hllkimetimiz 
rcl1i1 iclil ve mllfvik bir 

~lllla her mübaclil ve ma· 
o lcli i1kan bakkma 

tmemit olaayda, bir l"Or
bir Rum eri alabilmeai 
en az dlrt bet ev ver· 
Yeyahucl alcbia eYi bor~
~okJataclaa ..._„ re• 

(Sou „ „cld•) 

~ 'I' ~ 'I' 1en ban9 projuiade ff ...... 
Habe1ler Aksoma bet kilometre yakla1m11tar. ltalya11Jar 

ric'atlann1 geni1letmi1tir ltalyanlann bu cebhediki hirinci 
ve ikinci mlldafaa klt'alan Habetlerin elindedir. 

§ Ras Abalo kuvvetleri ltalyanlann Aksom cebhesinde 
b1rakbklar1 istikimlara yerle1mitlerdir. Ve ltalyanlardan 
bir~ok top. mitralyoz ve mlibimmat almu1lard1r. 

§ Makalle ve Aksumun Hebe1ler taraf1ndan zabtolunmua 
her 1aat beklenmektedir. 

§ Habc1 cephe1indeki ltalyan a1kerluiacle bula11c1 bir 
hatahim Mika.. 6dli& Wldil'ilee" te.ird ~ ktatahk lt& 
yan ordu1uau Hebetlerden daha ziyade sarmaktadar. 

§ lngiliz siläh fabrikalann1n bu aene yUzde elli bet klr 
dag1tacag1n1 ltalyan gazeteleri yauyorlar. 

§ Yeni yd münasebetile ltalyada mahkum olan Sosyalist· 
ler affolunacakbr. 

§ Kiyaroska hududunda japonya aleyhine yapdan propa· 
gandalara Japonya Moskova sefiri protesto etmittir. 

§ <;inde talebe nümayif yapm1,, timali <;in taraftarlan· 
n1n üstßne asker glnd~rilme1ini istemittir. 

§ italyan hükümeti Garb Trabuluaa yeniden bir farka 
asker göndermittir. 

§ Mussolini 926 da evlenen bugiine kadar 650 ~ocuk ye· 
tittiren 95 ltalyan ana11na hediyeler vermittir. 

§ Fransa, Habet ltalyan mesele1ile uj'ra111ken Almanya· 
n1Dda Fransa ile olan iddialanDJ yerine getirecejini bir Fran-
11z gazetesi yaz1yor. 

§ · Usludu oturan Torockinin orada daha sekiz ay otur· 
m111na miisaade edildi. 

§ M111r Hük1imeti ibtiyat zabit ve neferlerinin a1ke1lik 
bizmetini daha alb ay temdid e1mittir. Bu uzatma her 
ihtimale kar11 bir ihtiyathr. 

§ lngiltereoin barb haz1rbg1nda buluamakla beraber bant 
yolanu da l1rakm1yacag101 Radyolar haberlemektedirler . 

§ Cazete Dei Papulo gazetesi bay Edenin d11 bakan 
olma11 lngilterenin Habe1 harbinin ya1ama1Jn1 istedigini 
gösteri• mit diyor.: .... „„„„„.......... „„ •••••••••• „ ............ „ 
Fransa - Almanya yak1nl1g1 

V AKTILE V APILAN LA V AL - GÖRING 
KONUSMASINDAN BIR INTIBA 

Berlin - Pat is 1eyahabndan dlnea Alman Oniveraite1i 
talelMahli• 10D kafileai Pari1te görclllderi candan misafir
p..aiti bl,tlk bir tlkranla yadetmekteclirler. 

§ M111rda bütün partilerin birle9erek hareket ettitini, ulu· 
aal bir 'f&ye ar.kasmda her fedakirbia haar bulunduklanm 
lngiHz gazeteleri yaiuyor. 

§ Almanyadaki Y ahudiler memur olam1yacaldar1 gibi hatta 
- Sonu 4 iincll sahifede -

• • • • S B 11 IJ 

Habef ordusu 

Jerin glrdlkleri aa prtlar
daadaa mec:RriJet ... 
ritmiftir. Ne4teldm „.„ 
uteri enelce laarlM ia'8mi· 
yordu. F akat bant tertian 
enlari barba 1nketti. 84la 
Habq ka~erl tw,... 
a1ri 1arette t"Ji• al in 
kanetleri ................. 

••J•·~~M ... ·•---~ 
II • • d d• duna midafaa i~n ber fe.. en t1ne evam e 1yor. c1ak1rht• war olclujwnl „. 

Akiuma 6 kilometre kald1 latmak iatiyor. 
__ __....,__aooo • " Bul2ar-Elen 

CENUP CEPHESINDE SÜKUNET V .AR Dostlaiu 
Adis·Ababa 24 (A.A) - Sofya (Özel) - Elea-Bal-

B [•J 

Kan davas1 
Beigrat (Özel) - Prittina· 

nan Obrani~ k&yßnden ~aban 
ve Halil oflu lbrahim ii~ ay 
evvel Halil ojlu Bekiri or· 
manda :CSldürmüttd. lki ay 
1onra öli Bekilin karda11 
Ramazan dehi katillerden 
lbrahimin karda11 Rabmi 
öldiirmd1til. Ve &liidürülen 
karda11n1n intikam1n1 alm11b. 

Bunlardan Ramazan orma 
na lca~m11 ve henüz tutula· 
mam11br. Fakat iki tarafh 
katillerin aileleri hapaeclil· 
mi9tir. Prittine mahkemeai 
tutulaalerdu Jbrahkoi ild 
seneye ve hentiz fiiilt 1Dah· 
tar olqu7an $a9-a1da bir seJ 
Deye oah~a, •iftir. 

~imal cephesindeki hareki- gar dostlatu t„killtuua Se· 
brt mtlnferit hidiseler mahi- llnik t•besi toplaamat •• 
yetini almaga bätlaclaj'I „. iubenbl nizamaamalai oka· 
nalmaktad1r. Bilc:tirildigine ga„ muftur. Bu niza_... ltti· 
re~ Habq kuvvetleri ilerle· fakan kabul edilmittir• Boa• 
melerine devam etmektedir- dan aonra tefkillba Sofya 
Jer. Habe1 kuvvetleri halen iubuinin •erdiji kaNrla 
Aksuma alb kilometre me- okunmu1 hunlar da talllik 
aaf eye kadar gelmitlerdir. edilmittir. Bu )lararlan tat· 

Cenub cephesinde yeni bik i~in dokuz ldplik bir 
harekit daba ba1lamam1fbr. komite 1~ilmi1tir. Bu karar-
Söylendigine göre mevcudi· lar1n batbcalanndan hiri de 
yeti rivayet edilen 1aJr1n Makedonyada ~ 
hutahklarla ltalyan yerli men'idir. 
k1t'ala,r101n metkllk vaziyet
leri her nevi barekita ma
ni olmaktadar. 

2 [•J (•] 
• 
Istanbul 
Valisi 
lzmirde 

Fransa 
Amerikaya 
Bor~lar1n1 Vermiyor 

Belgrad - Pari1dea tele· 
fon: V a.,_gtondaki f l'Ulll 

el~isi >:merika hlkmetbae, 
Fransan\n, vadui Birincikl· 
DUDUD onbefÜlC)e clolu ....... 

Hasta olaa karke9i i~in bor~lar1nin taksitini vermi· 
ltanbul valisi lzmire geliyor. yecetini bildirmiatir. .... „ ...... „„ ........ „ •••• „ .................... „ 
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/KINCI K1SIM -21-

M usoli ni kimdir ?I 
---~~~------~-----oo--~----~------~---

On UD kim oldugunu Oltun 
dilinden dinleyiniz 

• Mussolini §imdiye kadar tapib ettigi politikamn saiklerini 
ltalyan milletine anlatmak üzere 15 gün ~ah§arak yazd1g1 
bir yaz1yi Milanoda kü~ük bir kitab §eklinde ne,retmi§tir. 
. Londra gazetelerinden Sandey Ekspres te bu rizalenin 
lngilizce tercümesini ne1retmek hakkm1 almi§br. ltalyan dik
tatörünün bütün siyasi dü~üncelerini izah eden bu yaz1y1 
naklediyoruz. 

Ben sosyalisttim. Büyük 
harhde siperJerde askerlik 
ettim. Siperdeki vazifemle 
sosyaiist akidelerim arasmda 
bir tezat bulmpd1m. 

<;ünkü benim gibi metin 
bir muharib i~in s101f 111üca
delesinden ahnacrk dersler 
vard1r. Bundan ba§ka hayat 
ve ölümle alakadar emirlere 
körükörüne bir adam1 en 
büyük kumandan olmaga 
müstaid bir haJe koyar. Ög
rendiklerim Roma üzerine 
yaphg1m yürüyü§te hana 
~ok yard1m etti. 

Harhi, bir adamm sinir ve 
iradesinin manevi taJim ve 
terbiyesi i~in en büyük hoca 
tamr1m. 

Cephede edindigir.o bu kuv
vetli silihtan evvel diger bir 
siläh daha ke,fetmi,tim. Bu 
silih ta matbu sözün ruhlan 
sürüklemekteli kudretidir. 
Gazete pek ~abuk benim to· 
pum ve bayrag1m oldu. Be· 
nim ruhuma aynahk yapb. 

VaktiJe Makyavelin yaz
d1laar1n1 ögrenmi,tim. Babam 
naJbandd1; Geceleri ~eki~ ve 
örsün sesi kesilib te. babam, 
1arab1m i~mege oturdugu 
zaman bliyük Floransahnm 
yazilarm1 bize yüksek sesle 
okuturdu. 

* • „ 
Bu yaz1lar benim gece 

d1mag1m üzerinde derin ve 
devamh iotibalar b1rak11. 
Kark ya!}tna geldigim zaman 
Makyaveli tekrar okudum. 
Bu kitab o vakit te benim 
üzerimde fevkaläde tesirJer 
yapti. 

Bundan sonra da Bismar
k1n kuvvet ve kudreti beni 
teshir etti. Bu adamm, asrm 
en bnyük realist politikac1s1 
olduguna hümettim. Napol
yon, bana, benim dü§üncele
rime u gun gelmemi§ti. <;ün 
kü Napo1yonun faaliyeti bir 
ink1läb1 kapatm1§hr. Halbuki 
ben henüz bir ink1läba ba1-
lam1§bm. 

Napolyon Birinci Konsül 
olarak ~ok parla11:1,hr. Fakat 

• 

imparatorlugu tesis etmekle 
inhitata ugramr1br. Napol

yon taht ve ta~ b1rsile yeni 
harblar yapmaga mecbur 
olmu,tur. 

Buna bakarak diyebilirim 
ki imparatorsuz emperyalim 
olabilir. Emperyalizm i~in 

imparatorluk zaruri bir 1ey 
degildir. <;ünkü imparator-
luk zaruri bir ,ey degildir. 
<;ünkü imparatorluk ne ka
dar süratle yay1hrsa kuvvet 

ve imtiza~ hassalanni o de
rece kaybeder. 

Emperyalistin saiki ise 
büsbütün ba,ka bir §eydir. 

Meselä bugün bir dolar 
emperyalizmi görüyoruz: Ru
hani ve artistik muhitlerde 

bile bununla kar,1 kar,1ya 
geliyoruz. Bu insanm cevva
liyeti i~in mükemmel bir 
misaldir. Emeryalizm daha 
be§ikte, mektebde ve hatta 

sporda ba§lar- Bu yap11kon 
kuvveti isnandan ancak ölüm 
aytrabilir. 

* • • 
Bn müoasibetle bana so

rulan §U suali derhahr edi-
• yorum. 

„ 7' Sir ; diktatör daima 
sevilir mi? „ 

Cevab1m §U olmu§tur: 
u Sevilebilir. Läkin ayni 

zamanda halk kütleleri kan· 
disinden korkarsa„„ 

( Arkas1 var ) 
........... ----

iki ayda 70 kiti 
Müslüman oldu 

Son iki ay i~inde dinlerini 
degi~tir.!rek müslüman olan
olanlarm say1s1 hayh artm1§· 
br. Ge~en seneden beri 70 
ki§i ihtida etmi§tir. BunJar 
arasmda ha§ta ermeniler, 
rumlar ve müseviler gelmek
tedir. istanbulda uzun müd
ddettenberi yerle§en ecnebi
ler i~inde de Almanlar1n bü
yük bir ekseriyetle müslü· 
man olduklar1 görülmü§tür. 

ÖJ~ü üzerine son sistem 
s1hhi karm, mide, hamile, apan

disit, böbrek dü§künlügüne 

FENNi 
Korsalar 
VA R i S 

Ve Flebit i~in lästik ~orap
lar, kas1k baglar1, son moda 

Suben ve Tuvalet 

KORSALAR 
S. D. A§er 
23 Odun pazar 

Kantarctlar 

( Halkm Seal ) 

Büyük 
Degerli 
Misafirimiz 

Türk ulusunun yak1n dost
lar1ndan Af kanistanm di§ ba • 
kam Vezir Mahmud Hamn 
bugünlerde memleketimizi 
ziyarete gelecegini sevin~le 
ögrendik, bu gibi dostla11-
m1zm ziyaretlerinden ne ka
dar klvan~Janacag1m1z1 anlat
maga lüzum yoktur. 

Mahmud Han Muhammetd 
Zai Hanedanindan geien Mu
hammed J Janm ogludur. Bu 
Hanedan Afkanistamn en 
önemli bir sülälenin koludur. 
Bugün 43 ya§mda olan bu 
Türk dostu Käbilde harbiye 
lisesinde ve harbiye mekte
binde ve ayr1ca da hususi 
surette tahsil görmü§, Türk
~e konu§tugu gibi birka~ da 
dil bilen bir diplomatbr. 

Mahmut han 1915 te Af
ganistanm istiklälini ecnebi 
devletlere bildirmek i~in Af · 
gan devleti tarafmden gön
deriltn murahhas heyetinde 
aza olarak bulunmu§. 1920 
de Pariste Afgan maslahat
güzarhg1 yapml§, 1921 de 
Afganistana dönerek kfütür 
vekäleti vekiJi ve bir scne 
sonra da maarif veziri ol
mu,tur. 

Bu vatanparver vezir Be~
~e Saka ihtililinde göster
digi vataoperliklerden dolay1 
takib ve hapis edilmi§, Na
dir §ahm kralhgmdan sonra 
da hariciye veziri olmu,tur. 

yüce misafiri arasmda gör
mekle Türk ulusunun duya
cag1 g1van~ payans1zd1r. 

Noyli 
Mnahedesi 

' Sofya: (Özel) - Otes 
Paysi gazetesi Noyli muahe
desi" bu§hg1 alhnda yazd1g1 
bir makalede diyor ki: 

Navli muahedesinin imza
smdan beri on alb sc:ne ge~
ti. Bulgar milleti . hakkmda 
bir~ok ädaletsizJikler reva 
görüldü. Bu mill~t te bunun 
izalesi ümidile ya§iyor. Bul
garistan Bulgarla meskiin 
yerler kaybetti. yirmi milyar 
leva ceza olarak ödedi, yüz
lerce muhacir ailesine me
kän verdi, Fakat kom§ulan
m1zm taahhüd ettiklel'i §ey
lerin biri bile yapilmadi. Az
hklarm himayesi hakkmdaki 
muahedeler beyaz käg1t ha
linde kald1. Kom§u hükumet
lerde kalan Bulgar milletine 
vaid olunan haklrr verilme· 
di. Bulgarlarm bir k1sm1 
koguldu, diger k1sm1 hakla
r1ndan mabrum edildi, ü~ün· 
cü bir k1sm1 da milliyetleri
nin tepdiline mecbur edildi. 

Ziraat bankas1 
Zeytinyag1 f a brikala n 

ac;1vor .., 
Ziraat bankas1 Edremit, 

Ayvahk ve Aydmda birer 
zeytinyag1 fabrikas1 ai;acak
br. Bunun i~in tetkikat ya
p1lmaktad1r Fakat tacirler 
buna itiraz etmekte ve ban
kantn, yaglan rafine haline 
getirecek ve fabrika kur
masm1 daha dogru bulmak
tadtrlar. 

lngiliz 
Nüfuzu 
Tehlikede 

Alman gazeteleri Fransa 
, e ingiltere taraf1ndan italya 
ve Habe§istana yapiJan tek-

lifleri muhtelif tarzda tefsir 
etmektedirler. Deutsche Al
Jgemaine Zeitung diyor ki: 

"Meselenin en garip nok
tasL bu tekliflerin Amerikada 
uyand1rd1g1 heyecand1r. Ame-

rika uluslar sosyetesine da
bal olm1yan bir devlettir. 
Bunuola beraher hu memle
kette ingilterenin uluslar 
sosyetesine ve Habe§ impe-

ratprüne kar§l gösterdigi 
ihanete duyulan infial pek 
büyüktür. 

Amerikanm bu hissi, ne 
imperatora kar§• duydugu 
merhametten '9e ne de ulus· 

lar sosyetesine kar§l besle
digi muhabbetten ileri gel
mi§ degildir. Amerikalalar, 

münhas1ran fa§izme aleyh
tard1rlar.: 

lngiltere hükiimetinin va
ziyeti pek mü§küldür. ingil
ters, Uluslar sosyetesini mü-

dafaa etmek suretile kazan
mtf, oldugu nüfuzu, bu su
retle tehl1keye dü§ürmü§tür. 

Bize geJince: ba§kalarmm 
i§inde hakem olmak istemi„ 
yoruz. Biz hi~ bir menfaat 
beklemiyen seyircileriz. 

-~-,oo---

Kundakc1 
Yakaland1 

Belgrad (Özel) - Lübnan 
civarJarmda bir seneden beri 

bir ~ok yangm ~1km1§br. Bu 
yangmgmlar cumartesi ve 
pazar geceleri yar1 geceden 
son ~1kmakta idi. Her yan
gm yerini, §ehrini, köyünü 

degi§tirdiginden ba sirrm bir 
türlü izine irilemezdi. 

ivan $artin adh bir gen~ 
olan kundak~1 nihayet yaka
lanm1§br. Kundancam ifade-

sine göre alta ayda on be§ 
yang1n yapmi§br. Ve yang1-
m söndürmek i~in ko§U§tuk

lar1 zaman zaman oda itf ai
ye ile beraber:canlan yürekle 
~ah§m1§hr. Bu yangmlar1 yap-

maktaki maksad1 sirf bir eg
lenceden :baretmi§ zira yan
gm1 seyretmek zevkine gi
dermi§ti. 

---oo---
Kad1köyünde 
Bir Koca 
l{ar1s1n1 Öldürdü 

Kadaköyünde Y eldeglrme
ninde otnran Mehmed adm
da bir adam kar1s1 Mir'at 
ile ailei bir mesel~den dolay1 
kavga etmi§tir. 

Kavgada Mehmed dolap· 
taki tabancasm1 alarak ka
dmm üzerine birka~ eJ ate§ 
etmi§tir. <;1kan kur§unlardan 
biri Mir'atm sol memesmm 
altma sapbnm•§ ve kadm 
derhal ölmü§tür. 

Zab1ta Mehmedi yakala
m1§, Mir'c.tin cesedi morga 
kalduilarak tahkikata giri§il
mi§tir. 

24 Birinci Känuo 

lngilterenin f ali 
~~~~~~~~~~-oo·~~~~~~~~~--

9 36 Y 111 Neler Getirecek V 
Neler Gösterec~k? 

fngilterenin afakma doga
cak olan 1937 :y1h güne§i 
AsJan burcunda yer buluyor. 
Güne~in bu burcda birle§
mesi Londra hükümetinin i~ 
idaresinin düzgünlügü, mem
Ieketin esayi§inin eminligini 
ve hakiki bir duygu ile i§e 
sardmak niyetini gösterir. 

Halbuki ingiliz diplomatla
r101n dolamba~ bir yol güde
gelmeleri, kendi faydalarm
dan fedakärhk etmemek 
suretile idare usullerinde 

muvaffak olmaga ~ah§ma
lar1 itibarile bu niyetin hu
sulünde bir hayli zorluk ~e
kilecektir 

Bu güne~ ayni zamanda 
Aslan Bm cunun dördüncü 
dairesi görünyor. Bu görünÜ§ 
ingilizlerdeki gurur, hirs ve 
tama dii§Üncelerini gösterir, 
bu dü§üncelerdir ki ingiliz
Jerin siyasal cür' etioe engcl 

olamaz. Zira lngilizlerde her 
te§ebbüste galebe ~almak 
h1r „1 köklenmi§tir. Kuvvete 
istinat eden lngilizlerin mu
amele yollan her zaman 
ruhlar1 inceleticidir. 0 urur , 
h1rs ve sebatlar1 936 y1h si· 
yasasmin temelini kuracak
br ki bu esaslar ge~en y1l
larda oldugu gibi bu y1lda 
da degi§miyecektir. 

1936 senesi ydd1z1 tabii 
olan bu esaslar1 daha ziyau 
de kuuvetlendirecektir ki 
bu durumun bütün gidi§i pek 
~ok zorlukJar doguracakbr. 

ingilizlerin tama1 cümle
sinden o)mak üzere ba§ka
samn mahna kolayca kon
mak ~arelerini zorla§hracak, 

2 ~*~ [+j [•] 

Yumruk 
Kuvveti 
Paolino, « zenciyi 

Y enecek boksö 
yoktur » diyor 

Nevyorkta zenci boksör 
Louisden ~ok fena bir dayak 

yinen boksör Paolino kendi

sile görü§en gazetecilere de

mi§tir ki: 

- Louis tarafmdan bu 
ka:iar apa§ikär bir surette 

dövülmekten ümidsizlige ka

p1ld1m, Louis müthi§ bir 

boksördür. Bugün dünyada 
onu dövebilecek bir boksör 

yoktur. 
Eski dünya §ampiyonu 

~mellingin zenciye kar§l mu
vaffak olmas1 imkäns1zd1r. 

Uzaktan savurdugu yumruk

lara dayanmaga imkän yok
tur. 

0 kadar sert vuruyor ki 

dayanmaga imkän bulama· 
d1m.„ 

Bir ~ek münakkitler Lou
isnin Dempseyden de Tüney

den de daha müthi§ bir 

yumrugu oldugunu (söyliyor
lar . . 

Bu siyasa sava§SIZ ve ~a j 
pi§madan h~stl olm1yaca~~J 

Bu ydda lngiltere esk1s1 t 
den pek ~ok kuvvetleniY~ 
Dünyada ba§ka bir uJuS 
nail olam1yacag1 baz1 serbe' 
tilere nail oJabilecektir. e; 
nunla beraber en derin W 
en sert bir siyasa güdece 
tir. Bunun yard1m1 iledir.J 
d1§ i§lerinde güdecegi cuM 
etli siyasa onu dereke yU 
seltecektir. 

ingilterenin ticaret j 
san'at bahisJeri Arslan b d 
cunda yaslanm1§lard1r. Bu I~ 
koJayhkJa denkle§ecek 0 

bir durumu gösterir. !• 
Gene bu sene i~inde 

1
f 

giltare baz1 kom§uJarifl~ 
Materiy~I kuvvetlerini yLI~ 
cakbr. I~ ekonomisal dLI ~ 
munu yoluna koyacaktir· d 
nansal denkle§mesi ge~ 
y1ldan iyi bir yol alacaktl'~ 

Güne§ dördüncü der~ed 
girdigi zamand1r ki ingiltei 
nin finansal durumu deJll 
le§ir, memJeketin i~ kar•fJ 
lan bir anla§ma devreS 
girer, ingilizlez i~ siY~' 
yoluna koyarak d1§ siya!• 
dirsek k1vmrlar. 

Kral ailesine aid ola11 
11J 

füzlar 936 - 937 y1llarmd• U 

kuvvetle cereyan edece~~ 
ingilizlerin eski an' all r 

rm1 ihläl ederecesme teb 
1 

ve bir igti§a§ dogurabilit· 
tahlikeli hädisenin mii11 

cimlik usulile tafsilatini t 
bit <>tmek ~ü§küldür, ~'k 
ingili ruhu, lngiliz bisSJ1 1 

"te4 giliz gururu bundan mu f 

sir olmadan kalmayacaktl) 
(Sonu yar111 

ß1"11Q ~ 
~ -1~'11 

l11111d 
~I 
ll1o•ll 

Biiyük lsla 
federasyoJJ 
Sofya (Özel) -Ekode 

gazetesinin Bulgar Yug0
' 

birliginden bahis yazdlB
1 

makaleden dolay1 ßll 
gazeteleri ate§ püskiirO 

lar. Ekodöpari bu piS~ 
sinde demi§tir ki: . 

Bulgar-Yugoslav birli~I 
millet arasmdaki siya!f~~ 
ekonomsal menfaatleri l

0
j 

mek l~in degildir. Bu 

altmdaki bu anla§P18f 
Balkanlarda bir Islav 

J't 
rasyonu yapmak Ao1 

den Karadenize kaM' 
lslav cumuriyeti vücud" 

tirerek buradaki 1''' 
ortrdan kald1rmakbr. 

Bu makale Yugosl"" 
zetelerini ko§kuland1tl11 

Onlar soguk kanhhgt i" 

faza etti fakat Bol$' 
telä§a dü§ürdü. BnJgat 

teleri blr eg1zdan bi~ \'; 
lä kopard1. Bunun b1t ~ 
oldugunu, bu birJigiP 
i ki hükümdarln ruh11 

t 
dogdugunu ortaya süritl 
dirler. 

elbise f abrikas1 ESKI BIT PAZARI NUMARA 15-1 7 
TELEFON 2042 

• K11hk elbise, palto ve pardesünüzü mutlaka Ahmed ve As1ma yapbrm1z. Yerli mah her ~e1id ~uläkiden ~ifte provah, temiz masraf, mükemmel 

diki1 12 liradan 16 liraya kadar 11marlam1 elbise yapdu. t.:EVHAMIZA DIKKAT EDINIZ. 



( Halkia Sul t 24 Birinci KIDun 

~~ti*~*~ Kartiyakada ~-~m~m!I • 
Elhamra ls13 !t Kirabk ev 1 TA YYAR~~ GUN T~~;rN 

idaresinde Milli Kütüphane smemas1 
Kar§iyaka kordonunda m <;ok s~vilen, kahkahalar kirah Poorges Milton'un en 

H:)t ~:n2~ t~~=:r~i:n113 kk::111s1:~ ~„„ PARA sonKveRenAguL·zellfilmMi 
1
.L,..ON • Halk1m1zm en ~ok s~vdigi, her filmde alk1§lad1g1 )+ kirahktir. Elektirik, su ve >XC :--.1 

JOAN Kl{A \ TFORD - KLAiiK GABLI~ ve 
l~Ol3ER1~ 1\IONl"GO~IERY •• havagaz1 ite lsinmaktadir. Frans1zlar,1n 1ne~bur C0~1.~1TE OBLIGADO 

havahaz1 mevcuttur. Banyosu 1 · 
~ i~ini görmek ve pazarhk et- operctinden iktihas cdi]en büyük ~arkth Zevkine, ne§esine, güzelligine doyum olm1yan büyük bir filmde tekrar bulu§tular 
)t mek istiyenlerin kar§ismdaki [!l „ 

Kiralrk Gönül )t benzin blyii ~ay Aliye mü- E K 0 M E D ( 
~ racaat etmeler1. 1-5 1 B f"l p . . h d l d bll "k t- ___ ~--- _ _. ____ "' u 1 m; ar1s1n me§ ur mo a saray ar1n a ve yu 

Frans1zca sözlü büyük komedi 

Ayr1ca: P t J ld 
• En "son dünya 

aramun urna a. havadisleri 

I { v d d• J [+ : barlarmda ~evrildiginden en son moda tuvaletle~ te~hir 

a I • Ag1z a 1y e [+ E edildigi gibi Paris eglence hayatmm V~ p~r1s. k!liar 
+ V "d · · b t r." äleminin i~ yüzü de canh bir surette gbsterdm11hr 

u. • e n11 en1z1 ozn1a-· + ~. Ve Berlin senfonik orkestras1 tarafmdan rr .~ AYRICA: 
MAVi TUNA ~ ! da~ ):en1ek yi1~ek ! ~ F 0 I{ S ( J)Linya havadisleri) 

_,,,,,,~-,,~~~~~~~~-w~~~~~~~~~~~·~ ~ + 1sbyorsan1z. • ~ M 
1
• ki• ( M~i ileK~gK~g) 

SEANS SAA TLARI )+ t Hi~ tereddüd etmeden + ~ kar~1 kar11ya 1 
Hergün: 15 - 17 - 19 - 21,15. )+ + Kemeraltmda Barut ham • 1· -( SEANS SAATLARI )-
Cumartesi: 13,30 - 15 talebe matinesi. )~ : sokag1 kö§esinde t •„

11 
Her gün 15 _ 17 _ 19 _ 2l,l5. 

Pazar: 13 te ba§lar. ~ ALASEHIR 
Ak§amlar1 sinemadan sonra her tarafa otobüs ve tramvay vard1r. ~ : } E Cumartesi 13 - 15 - TALEBEYE seanslar1 1 

,.. t lokantasma ko§UOUZ' t ~ Pazar 13 te iläve seanslar vardtr. re 
~~~~~~~~~~n~~~~~~~~~~~~'At~~~~~\0$~~~ ~-~.---- ~----~~-~ ~~~~~~~~~~s~~~~~~~m~aamEam 

ECZACI 8A~I 

~il' 

VE 

Esanslar1 

Üzcrine koku voktur. 
.; 

Sin1tlive kadar da 
• .1 

ya piJan1ann~tJ r 
Bahar, Altm damlas1, 

Yasemin, Muhabbet ~i~egi, 
Unutma beni, Senin i~in, 
Ful, Dalya, Mamulya isim
lerile yap1hr. 

ßcnzer isirnli taklit
lerini ahp bo~ para 
vern1ev1n1z. 

"' 

M. Depo: S. Ferit ~ifa eczanesi 

Kabadav1, Yüksel ve Billur 

SIHHA'flN l\llHVEI~I 
S1hhatin tnihveri nc5'edir inan 
Ne~'esiz hayata z1ndand1r cihan 
Ne~'eyi bulur, bugün her insan 
«Yükseh> den «Billur» dan 0Kabaday1» dan 

~te bunun i~indir ki hayahn esas1 olan s1hbata ehemmi
yet verenler ne1elenmek i~in yalo1z bu ü~ rak1y1 kullamrlar. 

HASAN BASRI F ABRiKASI 
Ali na~a caddesi Snrraflar kar~1s1 No. 13 

Fabrikam1zda faaliyet ba§lad1. Yerli ~ulakisi Halkapmar ku 
ma§ile diki, birlikte 1 provah 10 lira - Nezaket Halka 
p1nar 2 provah tak1m 1 4 lira - Hereke, Karamürsel, 
F eshane 'tuma§larmdan kazmir 2 provah 21 lira, 3 provah 
24 liradir. 

Arzu eden köylü ve §ehirli Bay ve Bayanlara son moda 
üzerine tayyor, manto, paJto ve pardüsüler en ehven ve 

üz ün olarak dikilir. 

Taze Kars Sütlerimiz Geldi 
Muhterem mü§lerilerimizin Kars sütlerine gösterdikleri 

ragbet üzerine bu def~ Kars Süt fabrikas1nm filitreden 
gecmit halis ve gay ~t t1efis tereyaglar1 getirilmi~tir. 

Muhterem mü~terilerimizin sütlerden memnun olduklar1 
gibi yaglar1m1zdan da memnun kalacaklar1 filphesizdir. 

l~ontan ve nerakende sati~ yerleri hiikfln1et 
kar~1s1nda 

• • .sevrm pastanesr 

> =-
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C'l ... .... 
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iki~e§melik 
Caddesinde 

CAN 

l{Ü'fÜPI-IA1 ~EsiNJ)E 
En son model elektrik cep 

~ekercilerde 12-14 No. larda lamba ve pilleri ve kirtasiye-
Y • • ye aid zengin ~e§idler, tu~ 

~ekerc1· ALi GALIP n1üessesclcri<lir hafiye e~yaJar•, her nevi ve 
Y en taz ' ~iku1ata, §eker ve 
~*'1dc:k~ti*:k.:kltJti**1c:k:klt1c:k:k.*.*~" §ekerlemeler bulunur. 
+c <t( Gazete mecua ve ayni za-
. D 0 K T 0 R ~ manda kiloluk käg1t dahi 

, 

T 
E 

R 
z 

M • 

E z 
H E 

K 
1 

M 
E 
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-r bulunur: Kemeralb 

A K 1 T tt Bayrm i~in son model leb- Hükiimet 
• ema 008 Y A: rik kartlarim1z geldi. 3 kuru§ Kar1111nda 

tC ßakteriyolog ve bula~1k, salg 1n >+ 2~~~~~:~~~~~ 
+t hastahklar rnütehasst~ J >+ il "' BU H.AFTA - -1 
U Basmahane istasyoßu kar11smda~i Dibek sokak ba1m- ~ ~ A S R ( S ( N E M A dal 
4K da 30 say11t e~ ve muayenehanesmde sabah saat s den a ! Dünyan1n Sekizinci harikas1 sayilan ~ 
f( ak~am saat 6~ya kadar hastalar1m kabul~ eder. . ~ J3ÜYÜK FiLi\1 
~ Müracaat eden bastalara yap1lmas1 laz1mgelen sair ~ 1 

tahlilät ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- „ IJ • 

sinde muntazaman yap1hr. Telefon: 4115 >+ 
:W::W:~~!"":W::W:":>J:":>J::>J:~ 1 Ay~::~an ba1a Türk~e sözlü harikalar harika11 

Bugün 1 HARRYV EBAUR 1 

izmirde ilk defa büyük „ SYMONE SIMON 
f Temsil edilen ve bu senenin en büyük muvaffakiyetini 

Arap muharebesi ~· kazanan rnm • 

~öl saVa$larr 1 Siyah Gözler 
AYRICA: Türk~e Sözlü biiyük Türk filmimiz 1 10 k1s1m büyük Fran91z filmi ile 

Aysel 1 Okan1n en son dünya 

haberleri 

LALit vSiiNEMASiNDA L~~~-~~uruftur. 



Sahlf e 4 

Atatürk 
Devri 
Müzesi 

Kültürpark i~inde yap1Ja
cak olan Atatürk devrim 
müzesinin yap1lmas1 i~in mü
hendislerden mürekkep bir 
fen komitas1 kurulacekbr. 

eo 

Uzüm fiatleli 
Yükseliyor 
Üzüm fiatleri yükseliyor. 

Türkofisin d1~ kollan tara
fmdaJ verilen bilgiye göre 
üzümle!imiz artmakta ve fi
atleri yükselmektedir. 

Hastalar i~in 
al1nan tetbirler 

Memleket di§ma tedavi 
i~in gidecek olanlarm teda
viye olan ihtiyal dereceleri
nin takdiri hususunde lzmir 
Memleket hastanesinde mu
ayeneleri yap1Jacakbr. 

•• 
Uzüm 
Tipleri 

Üzümlerimizin rakip mem
leket üzerinden kalite itiba
rile hangi tiplere uydugu hak
kmda Türkofis d1~ k0Uar10-
dan malümat istemi~ti. Bu 
defa ofis Berlin ve Londra 
§übelerinden buna dair mü
him maliimat gelmi~tir. Tür
kofis izmir ~ubesi bu malii
mab bölge dahilinde aläka
dar ticaret odalarma bildi
rilecektir. 

Bay E1ref 
Türkofis lzmir ,ubesi üs 

i§yar1 E~ref Özlerin vazife
sinde gös~erdigi ehliyet ve 
ciddiyete lzmir Ofis müdür
lügfinün de takdirine binaen 
maa§ma otuz lira zam edil
mi§tir. 

Yan2"1n 
Ba1lang1c1 
Tepecikte bir kahvenin 

ocak k1sm1mn kurumlar1 ate§ 
alm1§ ve yangm ~1km1§br. 
Bagdadi bölmeler yanm1§ ve 
o s1rada yeti§en itfaiye yan
gm1 söndürmü§tür. 

Asar1atika 
fluhip eri 

Cen1iyetinin f aaliyetleri 
izmir ve havalisi asar1atika 

muhipJeri cemiyeti idare he
yeti dün ak§am istatistik 
dairesinde toplanm1§, yeni 
y1l i~inde ccmiyetin yapacag1 
faaliyet i~in yeni bir prog
ram haz1rlanml~br. 

Okullar11n 
Bi inci yaz1l1 
Y oklamalar1 
Kültür bakanhg1 tarafm

dan yeni bir imtihan talimat
namesi haz1rJanmaktad1r. 
Bakanhk okullara bir tamim 
göndererek yeni tafimatname 
~1karmak züere oldugundan 
birinci yaz1h yoklamamn bir 
müddet geri b1rakdmasm1 
emretmi§tir. 

( ff allon Seil J 

Yunanistanda 
Venizelos aleyhtarlar1: 923 y1l1 
idam edilenler su~suzdur diyor 

Sofya (Özel)- Atinadan alman telgraflara göre Venilelos 
aleyhtarlan 923 sene.sinde idam edilen alb nazirm mahkü
miyetlerinin evrakmm yeniden tedkikini istiyorlar. Bu dos
yalarm ortaya bir ~ok ac1 hakikatlar dökecegini söyliyorlar. 

Bina ve arazi vergileri hususi 
muhasebelere b1rak1ld1 

Istanbul (Özel) - Bina ve arazi vergilerinin tahsilini hll
kiimet hususi Hususi Muhasebelere b1rakm1§hr. Bu tahsilä
bn fazlast da bu muhasebelere aid olacakhr. Say1m ve ka
zan~ vergileri ise tamameu hükiimete kalacakbr. Bu husun 
Kamutayca onaylanmi§br. 

Bulgaristanda 
Oynanan 

dana 
gizli siyasa mey
~1kacakm1§!. 

Sofya (Özel) - Slova gazetesi Bulgaristan hükümet in
kiläb101 hazirhyanlarm mahkemesi münasebetile yazd1g1 bir 
makalede diyor ki: 

- Bu dava Bulgar hükiimetinin ne gibi yükler altmda 
inlediginin esrartn1 meydana ~1karacaktJr. Zira Bulgaristan· 
da hükümet devirmek bir meslek ~eklini alm1§b. Bulgarlarm 
siyasal hayab üstüne ahlmak istenilen kara perdeler kal
dir1lacak bun&1n yerine parJak ziya s:1kacakbr. 
mm~s m~~~ 

Acab hükume-i Band1rma 
timizden, Canlan1yor 

- Ba§taraf1 1 incide -
iskän dairesine iade etmesi 
läz1m gelecekti. i§te benim 
ba§tmda olan bu derdde bir 
~ok yordda§lanm gibi bu 
neviden oldugu i~in Kadast-
ronun iki ev vererek ve hü
kiimetin ~efkät ve merha· 
meti ile alh oda hakk1 ka· 
zanarak ald1g1m sekiz odab 
bir evin tap1s101 al diye beni 
~ag1rd1g1 zaman maliyeye 
ge~mi~ bin küsür lirabk bir
de senedin imzalamasm1 tek· 
lif etmektedir. 

Demek ki dosyemde bulu· 
nan iki evin k1ymeti bir 
Rum evinin yaln1z iki oda-
sm1 bile ödeyemedikten son
ra bin küsür Jira da borclu 
kalmak läz1mgelmektedir. 

Acaba hük• metimizden, o 
zaman bazi iskän memurJa
rmm yaptlan bu aaks1z mu
ameleyi düzeltecek yeni ädi
läne ve iskän faciasmm son 

perdesini de kapayacak mü§
fik bir jest daha bekliyemez 
miyiz? 

Ben, alb§ar odahk iki ev 
verdikten ve hükiimetim 
bana alh oda bag1§lad1ktan 
sonra bir eve sahib olmak 
i~in yine bin küsür lira bor~
lanmaga mecbur kahrsam, 
bana ve benim gibilere ya· 
z1k olmaz m1 ? „ 

J3agri yan1k bir 
i\lühadil 

Celal Bayar 
Kütahyada 

Ekonomi bakamm1z Celäl 
Bayar Linit madenlerini in· 
cele§tirmek i~in yakmda Kü
tahyaya gidecektir. 

Bir ka~ gün evvel Bandar· 
madan ge~en eski bir arka
da§1m1z anlahyor: 

lki sene zarfmda bu §irin 
Kasabada gördügü baymd1r-
lak ve ilerleme eserleri beni 
son derece hayrete dü§ürdü
gü i~in bu sür'atle ahlan §e-
ref ad1mlarmm sebebini ara~
hrmak istedim. 

ilk bak1§ta gözüme ili§en 
nokta Band1rma ih~ebay1 
Rag1b Ar~arm her sm1f me-
mur ve mütefekkirleri §Uurlu 
bir idare ile etrafma toph
yarak temin ettigi mü§terek 
~ah~ma olmu~tur. 

Bu §irin §Ba'ID en degerli 
uzuvlar1 arasmda ~ok deger
li §arbay Ka§if A~ar, ba§ 
memur bay lhsan Memleket 
hast .nesini hakkile dirilten 
ba§ doktor Sami Kemal 
Ul~ay, dahiliyeci Ra§id, i§ 
sah!plerine büyük kolayhklar 
gösteren gümrük d;rektörü 
Galib, ba§kätih Mihri, bele
diye mühendisi Melih, fen 
memuru Tahsin ve yolculara 
fevkaläde kolayhklar göste
ren istasyon memuru Ziya 
baylarm himmet,~ gayret 
ve fedakärhklanm memle
ket namma minnet ve §Ük
ranla kaydetmemek büyük 
bir kadir bilmemezlik olur. 

Size bu hususta söyJiye
cegim sou söz: bu ~ah§kan 
memurlarm diger kasabalar 
ve §ehirler memurlarma her 
hususta örnek olmaga läy1k 
oldukland1r. 

Römanyan1n 
Nikel paralar1 
Sofya (Özel) - Vitrol ga

zetesin yazd1gma göre Ro
manya hükiimcti darbedecegi 
madeni paralr i~in ü~ vagon 
gümü§e ihtiya~ oldugunu ay-
z1yor. 

ingiltere 
M1s1rda 
• 
l§ini bilir 

Sofya (Özel) - Basmac1-
yef fslov gazetesinin yazd1g1 
bir makale ile M1sir milli
yatperverlerinin ayaklanma
smdan bahsediyor. Ve neti
cede "ingiltere i§ini bilir „ 
deyib kesiyor. 

Balkan 
ittifak1 •• 

So.fya (Özel) - Mir ga
zetesi bu ba§hk altmda yaz
d1gi uzun bir makalesile Yu
nan krah ikinci Jorjun da 
bugüne kadar takib ' dilen 
d1§ siyasadan ayr1m1yacag1 
ümidini gösteriyor ve §Unu 
da iläve lediyor: 

" Ümid ederiz ki Kral Bul
garistanla Yunanistanm ara
larmdaki siyasal ve ekono
misal iJäveleri gözden uza k 
tutm1yacakhr. 

italyan1n 
78 Numaral1 
Resmig tebligi 

Roma (Radyo) - Mare~al 
Badoglio 78 numarab resmig 
tebliginde diyor ki: 

5 Bin ki§ilik bir Habe~ 
k1t'as1 Adiayi mevkiinde §i
mal cephesinde iler)emek 
istemi§ isede kuvvetlerimizin 
mbkavemetine ugramJ§ ve 
gögüs gögüse vukua geien 
bir muharebeden sonra gayri 
muntazam birlsurette ric'ate 
mecbu edilmi~tir. 
Gerek bizim ve gerek dü~-

manm zayiati, hnnüz läyikile 
tesbit edilememi§tir. 

Tayyare filomuz, Varam 
cephesini ve Asangi gölünü 
bombard1man etmi§tir. 

Denizde 
Bir cinayet 

Paris, (Radyo)- ~anghay
dan bildiriliyor: 

ingiliz sefarethanesi mü
§aviri M. Vingens seyahat 
etmekte oldugu vapurun ka-
marasmda bir kur§unla öl
dürülmü§ bulunmu~tur. 

Ölümü mucib olan kur~unun 
atild1g1 tabanca da yanmda 
bulunmu§tur. 

•• 
Ogretmenler 

Bayram ve y1lba§1 tatilieri 
münasibetile mektebler ög
retmenlerinin bulunduklan 
yerlerden hi~ bir yere aynl
m1yacaklan ve yalniz kaza
lardaki ögretmenlere kayma
kamhklar tarafmdan veril
mek ~artil ~ birer gün 1zm 
verilebilecegi Kültür direk
törlügünce bütün mekteblere 
bildirilmi~tir. f ek ögretaieni 
bulunan mekteblerde ögret
menJer yerlerinden hi~ bir 
yere gidemiyeceklerdir. Mak
tebler ikincikänuna kadar 
kapahd1r. 

Sovyet Rusya 
K Onsolosu geldi 

fstirahat i~in ü~ ay müd
detle mezunen memleketine 
gitmi~ bulunan Sovyet Rus
ya konsolosu dün §ehrimize 
dönmü~tür. 

24 Birinc1 Känun 

F ailler tutuldu 
-----------------0000----------...;...-----

Is tan b u~da köprü alt1ndan i1le-
nen cinayetin su~lular1 dün 
zab1tam1z taraf1ndan tutuldu 

fstanbulda Kas1m pa§ada : mi§ ve bunlarm vatan vapu
Köprü altmda bir kadm ölü- : riJe fzmire ka~hklarm1 da 
sü bulundugunu yazmI§ltk. haber almt§ ve fzmir zab1· 
Bunun Esma adh bir Arna- tasma bildirmi§ti. Zab1tam1z 
vut kar1s1 oldugunu da bil- bunun arkasana dü§mÜ§ bu 
dirmi§tik. Fakat katilin kim ü~ ki§iniu ötede beride 
Id ... 1 1 E hammalhk ettiklerini ögren· 

o ugu an 3§1 amami§b. s- . d" „ ... 1 d .. .. 
ma k Abd II h 

m1§ un og e en sonra u~u-
mn ocasa u a ta „ „ nu de yakalam1§br. Dun 

obrt
1
adan

1
• ~~ybolmu§tu. lstan- Abdullah verdigi if adede 

u po 1 t "' · l simn yap 1g1 mce e- kar1smm varhkh oldugunu 
me~er neticesinde bu cina- gizlcmi§ ve ancak ü~ dört 
yetm Abdullah ve arkada§- yüz lira paras1 bulunduguou 
larmdan Rifat ve Halit ta- ve cinayeti i§lemedigini id· 
rafmdan yapild1gm1 ögren- dia etmi§tir. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Milli Emlak 
Kadro~u 

Hasta 
Memurlar 

Milli Emläk Müdürlüg"' ü ~len1leket Hastane
i§lerinin muntazam bir §ekil-
de görülmesi i~in Defterdar- sinde 13ak1lacaklar 
hk~a Maliye Vekäletinden Hasta memurlarm hükO· 
geni§ bir kadro istenmi~ti. met hesabma Memleket has· 

Gelen emirde elli§er lira tahanesinde tedavileri hak· 
ücretli on memur kullaml- kmda f ~ bakanhkdan bir 
mas1 bild1rilmi§tir. cmir gelmi§tir. Fakat bu 

Y eni memurlar yeni y1hn maktad i~in evvelce verilen 
ilk günü i§e ba§hyacaklar- tahsisat b1ttigi i~in yeniden 
dir. Hepsinin atanma mua· tahsisat istenmi§tir. 
melesi bitmi§tir. • + • • 4 „ ·-Buh!'ar gazete- Japon 
lerine sÜrpriz Co~uklar1n1n 

Sofya (Özel) - Hoar-La· Parmak izi 
val bar1§ proöesini ögün ag1z- Belgrad (Özel) - Tokyo· 
Ja say1b duran Bulgar gaze- dan telgraflanmI§lir: Japon-
tcle1 i bu prozenio suye dü§- _,, yanm me§hur daktiloskop 
mesile ani bir hadise kar§I- uzmam y o§ikava bükiimete 
smda kalm1§ oldular. Daha bir takrir vererek gelecek te 
dogrusu memnun olmadalar. elde mevcud bulunmak i~in 
Hükü!lldarlarmm kain pederi 
1 

mekreplerde talebenin yar-
o an Italya '\ krahnm yeni 
h d 

mak izlerinin §imdiden tes• 
ä iselele, yeni gailelerle, bit ve defterlere kaydedil· 

yeni dü§üncelerle me§gul mesini istemi§tir. 
olacag1 endi§esinden mütees-

y otikavanm bu teklifi 
sir görünmek~edirler. 

Japonya hükmeti tarafmdall 
Bir tramvay kabu1 edilmi§'ir. 

kazas1 30 ki§i ~apisaneden 
yaral var u~ ki§i ka~m1f 

Bazel (Radyo) - Evveki Belgrad (Özel) - Stefani 
gün burada vukubulan tram· ajansmdan: Barselon genel 
vay kazas1 neticesinde otuz hapisanedelögle yemegi yer' 
ki§i ag1r surctte yaralanm1§· ken mahvuslar gardiyanlar 
br. Hastahaneye götürülmü§- hücum etmi§ ve ü~ ki§i ka" 
lerdir. ~abilmi§tir. 

~ ~ ~ re2 ~ ~ s ~ 

Süel ve siyasal cephelerde 
neler oluyor? 

.„ •...•. „ 
- Ba~taraf1· 1 inci yüzde 

doktorlukda yapaoo1yacaklarma dair yeni bir emirname nef 
rolunmu§tur. 

§ Viyana gazeteleri ftalyanm durumunun olm1yacag111•; 
son karan Paris ve Londranm verecegini, bu karar akS1 

olursa italya ~er~eveye girmi~ olacagm1 yaz1yorlar. 
~ M1sir ordusunda taha§~ud eden halyan ordusund•" 

baz1lan M 1sir iltica ediyorlar. 
§ Londrada.1 Paris gazetelerine bildirildigine göre daii:P1 

deniz kuvvetlerinin 1slahile ugra§an ingiltere birka~ haft-· 
danberi §imdiye kadar misli hi~ görülmemi§ bir §ekilde 
kara kuvvetlerini 1slah ee tekemmüle koyulmu§lur. 

§ Uzak $arkta vaziyet feoadu. Man~uri kuvvetleri bare' 
kete S(e~tiler. 

italya Resmig mehafili: Petrol ambargosuna dahi ltaty•' 
nm ingiltereye hi~ bir suretle tecavüz etmiyecegini bildit' 
mektedir. 
~ italyan gazeteleri: ingiliz harb istiyor, zira Akdeni~ 

devletlerinin nezdinde te§ebbüsatla bulumu~tur. halya d' 
tetik davranmabdir. Diyorlar, 


