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Bugün Dış Siyasa Etrafında Konuşmalar 
Hücumlara Uğraması Muhtemeldir. 

Fransız Parlamentosunda 
Olacaktır. M. Laval'ın 

Tunceli Vilayeti Teşkilatı Mün" 
sehetile izahat Verdi. 

rekl lemi Derelmdir. Der\ 
ukl zamanda da muayyen 
mmtakayı vcrllmi, blr 1 
dr.gUdlr, Fakat bugflnkfi ld 
bakımına göre Dersimin m~ 
hal eatblyed uzunluk hlbarl 
90 genl~llk itibariyle 60 olıı 
h eyeti umuınlyeei 450 500 
lomelrf'lik bir yerdir. Yok~ 

d11~ları, derin duelerl ve gr 

vadileri vardır. Ve bôlgeı1 
kıamı 4ıanıı ruı,lık ve kaya~ 

tır. Saktnl,.ri CiO 70 bin 
fuıten lbare : ıir. Aeltn 1'( 

uoaoıuoı meıııub bir k6tle( 
Bu bölge ile ilk resmi teri 
Şah hmail ile Yavuz Selim 
muharebeleri zomaoına teaac 

Parlı :!ö (Hadyo) - Bugflo 
Ellze ıarayında mfthlm blr ka · 
bioe içtimaı dah• yapılmıtJ ve 
hu lçtlmaa cumur relıl M. 

Lebron riyaset etmlotir. 
lçıimıda askeri şekil altında 

teşek.kftl etmlt cemlyetlc-r n 

bOdce, harici ıly.eet ve halyın 
Habl'f ibıilıifı üzerine mlluke 

reler yapı im ıştır . 

M. Laul ve M. He,.yo bn 

buııuslar Qzerludekl ooktal na 
&arlaru11 tzah etmişler ve M. 
Heryo ıon Irat ettiği nutuk 
rıaılırıoda ıerar etmlotlr. M. 
Laval, kabinede ancak kabine 
relııloln kaoaatlnlo bakho ola 
cagını ileri ıflrmOıı ve kabinede 
iki noktal nHar h&ldm olamı · 
yıcağını ıOylemlıtlr. 

M. llerJO 

olacak •azlyetler harici 
de mOeeelr olacaktır. 

ely111cte Str Sımuel 8011 istifa etmlt 

Bu içtim• hakkında resmi 

bir tebliğ ndlmemlotlr. 

Yarın (cuma gflnQ) buld 
ılyaect ftzerlne mecllu verilmlo 

olan takrir mOzıkereye kona 
cıktar. Pırla teklif inin mtbıkereel 

27 k&ounu unl tarihine talik 

ve yerine M. Eden geçmlıtir. 

Bo tıhantılOn mtlzakeratı mQ. 

hlm bir teelrl olaca~ı At,kArdır. 

M. Lava\ ile Slr Samoe\ 

Boır, Parla teklif tol ancık 

uluslar. eoeyeted betler komite 

Parlı, 26 (Radyo) - Bu 
hafta Franea'da nasarı dikkat 
bllhaeea dıhlli ıJyaeet 'Clzerlode 

temerkflz etmh n umumt ef · 
kir ancık dıhlli lılerle meıgul 
olacaktır. Par1Ameoıoda ciddi 
faaliyetin "° mflnakııalar bek· 
lenmektedlr. İki meclle bir 
ırada olmak ıartlle bfttçeyl 

mazakere edecektir. 

edllmlotl. Bu m6zakere bOtftn ılnln •erdiği ealAhiyet Clzerloe 

otddetlle bıolıyacaktar. Bununla hazırlımıılardı . 

Dıbllt ılyaeet ftzerlne bldle 

beraber, Franea'aın bsrlct ılya · 

echnde M. La"al'ın Cenene'ye 
hareketi anından bugftne kadar 
hiçbir değloUdlk olmamııtır. 

Yalnıı loglllz cepbeılnden 

mftblm bir dt>ğltlkllk olarak 

Akdenizde Bir 
Harh Zuhur Ederse 

Ispanyn H-nkfimeti, Tecavüze Karşı 
Duracak, Mısır Tedbir Almıyacakmış 

Akdenizde çıkması ihtimali olan bir lıarbın yapılacağı yerleri 
gösterir lıarita .. 

Roma 26 (Radyo) - K11hlre'den bildiriliyor: 
Akdenfzde bir harp zuhuru lhllmıltnde, ne ıuretle hareket 

cdllecegl hakkındaki lnglllz notHı M111r hOkdmetlae nrlJme · 
mittir. Mtıır htılnlmetl, keodlılne böyle bir nota .erllmedlği için 
Akdenlzde çıkacak deniz harbi kırıııında ılmdlllk hiçbir tedbir 

ittihaz etmlyecektlr. 
Mıdrld 26 (Radyo) - Bıkanlar; lnglltere'oln, bir ltalyın 

taarruza vukubolduğo takdirde, hpanya'aın loglltere'ye yardım 
t'dlb etmlyeceğl hakkındaki not11111n incelemektedirler. HenOz 
hiçbir cevab verllmemlıtlr. Kanonu eeael . mucibince nota enela 

relılcomhor tardıodan tetkik edilecektir. Maamaf lh ılyaeal çe· 
,·enlerden 11110 babeılere göre, lııpınya dı, diğer Akdeniz dev· 
ldlerl glbl Uluslar ıoıyeteıl paktının mnhafaır.111 için herbıngl 
lılr ıecnQze karıı durıcıgını ınıbS not11ındı bildirecektir. 

Dahili vaziyete taalluk eden 
bddce mGıakCJ'eıl bu ~kıam 
baelıyıcaktsr. M. Lnal kablneıl, 
bü.:lcenio yeni eneden enci 
kabul edUmeelne ıtddetle tı . 

raftardır. 

Pırlı, 26 {Radyo) - Fran· 
ıız parlamentoauoun yarın (Bu· 
gOn) dıı aiyaea hakkında yı· 

pacağı toplantı çok Onemll ola· 
caktır. Baıbıkan M. Laval'ln, 
muhalif partilerin hdcumuna 

oğrıma11 muhtemel gOrtUmek 

tedlc. 
Parla 26 (A.A) - Kabine · 

nln bug011 yapacağı toplantıyı 

bgyQk btr ehemmiyet verili 
yor. M. Lual Salb müzakere 
lerl .e Franea'oao iştirak de · 
uceııt hakkında arkadıolımnı 

lzabat •erecektir. 

Bu görOımelerln 

lavlar korulunda 
hakkında yapılacak 

nrllecek cnablar 

yarın say 

dıo ıly11a 

lııtlzahlara 

için hazır 

Ispanya'da 
Parlamento 
Feshediliyor. 

Kabloe, bu ayın otuzunda 

tekrar toplanacak ve parllmeo· 
tonun dıııımaeı lftzomo eıra 

fıoda mftzakerelerde boluna· 

cıktır. 

Partiler, gelecek eayln ıeçl · 

mi hıkkındıkl f ik.lrlerlnl co· 

mor batkanı M. Zımora'ya 

arzeı mitlerdir, 

lık mahiyetinde oldoğu eaoıh· 

yor. Saylnlar kurohında M. 
Laval'a itimat mee'elealoln dn 

mezuubıble edilc-cf'ğl anlaıılı · 

yor. 

Parla 26 (A.A) - Perl Sa 
ar gazetesi bugüokft kıbloe 

to~laotaııındao sora M. 8l'ryo 
nuo cumor haılcıoı ile uzun 
mOddet görOotQğQoQ yumaıt. 

tadar. 
~~~~~-----~---il 

Protesto Ettiler ___ .. ___ _ 
Mısı-r'da lngiliz Teha· 
asına Tecavftz Edilmiş. 

Parfı, 26 (Qadyo) - ~ahi· 
re'den bildiriliyor: 

İngllfz hariciye bakanhğı 

M111r hftkdmetlnl ıoo hadise· 

terde lrıglllı tebaaıına k1tt• 

yapılın tecavOzler dolayıalle 

protesto etmlotlr. 

iç işfori bakam Şülaü Kaya 
Ankara 25 (A.A) - Kamu· 

tayan bugGnkfl toplıntıeında 

Tonçell •lllyetl teokllloe ald 
kanonun görft~Olmeıl een11ında 
Dıhlllye Veldll ŞftkrQ Kayı 

on izahatı vermlıtlr: 

Tonçell adı ile ohndl teıkll 

edilecek vlllyetln ve beldenin 

Anadolu Gazetesi Bay- · 
ram Kupası Maçı Bugün. 
Altay Ve Altınordu Çarpışacaklar, 
Güzel Bir Spor Günü Yaşıyacağız. 

ıa~·unı .. 

~--------------..... -----~ 

ediyor. Ondan ıonra 

ketin hlr çok luııımlarıudı 

uıolft idare gibi o da yeril 1 

lara ve bey le re verilerek td, 
olunuyordu. Tınzlmıtta •ili 
teokllitı yapıldığı zaman b 

da da vllı'lyet teokll edllml~ 

Fakat her naeıleı ihmal, Dj 
ılml olduğa gtbl bırakıy j 

Bogftn oranın lçtlmıt teık.il 

Korontntlıtıi bir teıklllt 

Yeni bir takım pırçaluı 

rılmııtır. Bunlar hoıoıatı ıı 

deolye, hukukiye n hıttl 

zalyelerlnf kendi uıluında 
rGrler. Buglln boraıı 91 aılr 
mOnkaeemdır· 1876 dan 1 
güne kadar muhtelif zamınl 
da Dersim Ozerlne 11 hare~ 
aekerlye yapılmıııır. 

Balkı cahil, biraz da top 
ğın fakirliği dolıylelle fa~ 

olur ve eli de stl4hh bulun 

ea tabii böyle yerde vuk~ 

c-kslk olmaz. Franea'da hal 
dı, Yonaofetan'da böyle yer 
vardır. Atığı yukarı her rne• 

leketlo elinde böyle geri k 

mış yerleri nrdır. Buradı • 

hur eden •okoatla mQtead 
harekatı aekcrlyeyl lcabeulrnı 

Yukarada da arze ttlğlm g 
1876 eenre!nclen bug;f 

kadar ,.-uhtelif tarihlerde m 
telif lrnnctlerle onblr h11ek 

ukerlye yapılmışhr. Fakat 
hıreklta askeriye muayyen t 
gayeyi istihdaf elliği için il; 
tice atanır ıhnmaz asker g• 

ahamoıı, asıl harekltı aake,. 
yeyl lcıbeulrcn baeıahk 

tablll •e ne de tednt edllm 

tir, Yalnız hafif letllmlıtlr. 

Cumurlyet deni memleket 
esasla ihtiyaçlarını tedıyl ec 

rek ve ıml b11tahğı tedıt 

etmek tlırı oldnğu için bol 

dı medent usullerle bir tecl 

dOıOndtı. Ve bu program 
memleketin her yerinde olcl 
gibi haraların da cumurlye 
feylzlerlnden letlfıde etm 

gözetti. 

Şimdi mtl11kere edilecek 
nun bu kanundur. Orada an 
mal blrıey yoktur. IU kAn u 
mlyemlze arzetmek lıterlm i 
memleketimizde ınorınal ~ 

nıl7et 1okıQr, l 
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BugOnkD Politika Vaziyeti · 12 Adalar ve 
Çıkacak Her Hangi Bir Harp! 

Berliner Tagblat gazetesi, Yu· 
niıt•ndaki son değiıiklikleri takib 
inek üzere Yunaniatana gönder· 

1 gi bueusi muhabiri Feodar Ber• 
l •a. gazetesine .Atina'dan 17 ilk· 

1.,Dun tarihile yazdığı bir ya:uda, 
ki Akdenizdeki politika vaziye· 
i tahlil kderek diyor ki: 
On iki ad.nın, alyaeal olduğu 
dar polltlka bakımindan dı 

rkezi bir halde olan nz 
d, yıllardan beridir kt, Yona 
anın bu merkeze kartı olan 

1 • 

~trumuno, Y onan diplomat· 
.hnın n huıoılle erkAoı har· 

1 reıine, yeniden yeniye tetkik 
ttlrmektedlr. Bu defadı, Ha· 
ı meı'eleal dotıyıalle gergin 
r tekil almıı olıo • Inglllz· 
~yan mGoaeebetlodeo ıonrakl 
ınam ayni ehemmiyettedir. Bu 
yle olmakla beraber, ha 
latmnhk fili bir fekli ala· 
k olorn, Yonanletanın kat'i 

blcaraf lık gGlmek niyetinde 

t
ğu ıöylenmektedlr. ÇankG, 
f oglltere Te hem de İtalya 

' ınlltınla dostturlar. Ancak, 

~
'da deniliyor ki, Yunanlı· 

" itemediği halde, bu anlat · 
k meı'elealnde harb hA· 

•~lerlala girdabına a'OrGkle· 
~k olaru, o vakit mea'ele 
tfıeblllr. Yanınlatanın Av· 
ıaa kıtaıındakl kare topukları 
ıarları, bagaokG gGnde, yalnıı 
ert b ... k•mdın değil, bayak 
letlerle yapbğı dostluk pakt· 
n baıaeile Balkan antanta 

'layıllle gfhea ahına ılın· 
:ıftır. Fıkat Yonınlıtan ada· 
\aın emniyet me1'eleelode, 

ra bımbatkadır. 

Gnkft, "zorla aktedllmlt 
aadlaımaları,. dolayıılyle 

denlılnde b111 bayak Ya· 
adaları, bitaraf hale ıokal 

lllardıı ki, bogftne bagftn 
adalar htli tahkim edilme· 
erdir. Bu adaların emniyeti 
dltGnllecek bir meseledir. 

~IA, 1923 yıhnda Hblt ol· 
ur ki, bGyftk bir devlet, 

1 İtalya, bltarlf olan Kor· 
·ra topa tutarık lıgıl etmek· 
~ ~eklnmemlotlr. Bu vaziyet 
~hGnde tutulıcık oloraa, 

denizinin cenaba tarklıln · 
~I Y onan ımırlarıoın çok 
• bftylk bir tehlike kar· 

da olduğa aolaıılır. ÇOnkG, 
et bilir ki, İtalya dost ol· 
~ halde, 1912 yılında on 
adayı ltgal etmlıtlr. 

er De kadar, Yonaoletıo, 

mabllı Yanın olan hu 
n logal edllmlı olma la· 

karı• batan mllli nrlı· 

proteıtoda bulunmaktan, 
a adaların, birçok ınd· 

ırla vadedllmlt olan ıoa 
mı katılmalarını istemekten 
wuıeçmlyecek lee de, bu· 
a gande, çok ııkıtık bir 

!Jetle olan doat ltılya'nın 
rmanu gözönftnde tutarak, 
ıa• bugfta bir meaele yıp· 
E Diyetinde değildir. Ancak, 
b birinde de bo oolkl 

Yunan oloıonu, 

ve yabud 
dltmandır ! .. gibi bir 

eleyl halletmek mecburiyeti 
tıllllda bırakacağını, Yana· 
ın'ın meı'ul tahılyetlerl pek 
1Hlyorlır. 

ki mee'ele burada töyle izah 
lyor: 

'ansa, balya, ıarkl Akdenlı 
MlıncJakl bııka bir denizci 
•lk devletle bir bırbı tuta· . 
0

k olures, bu trkdlrde bu· 
ka bıhri ve aakeri vazlyet11 

1 ba harb, PıtmOI. Aetlpı· 

lalı · Hal.ki · Rodoıı . Karapıtoa · 
Kaeos adaları haıh Ozerlode 
cereyıo edacekıir. ltalyı, asıl 

mOdaf&11101 1 hoauıile Lakkl 
körlezlode, yınl Leroa ıdaaının 
garbında toplımıı olduğooı 

göre, dOımao tHrrozonon da 
garbıan gelmesi lcabeder. Bııka 
Ulrlft bir ifade ile denebilir ki 
bu ta1rruz Y onan ıolarından 

gelecektir. 
Atlna'dı gene deniliyor ki: 
Böyle bir vaılyet kutııııoda, 

durum Yonaoleıan için çok 
tehlikeli olacaktır. ÇGokG bl 
taraf kalmak lıtlyen Y onaniıtao 
Yooın hlrarafhğıoa b«ırmet 

edhmeelnl mftıbet bir tarzda 
görmek arzuıona tıııdığındın, 

Yonın hftkGmranhğı altında 

olan Yunan aalartnı GçGncll 
bir devlet aleyhinde almak 
Ozere ala·ort harb hareketle 
rinde kollanmağa kalkııacık 

olıo dftomın dooınma11na karo• 
koymık mecburiyetinde kala· 
cıktır. 

Fakat bono 01111 yıpıcakhr? 
Yanan denls kanetlerlnln 

kAf 1 gelmlyecegl beıbellldlr; 

Yonanlatıo, henGz toprakları· 

nın tark Hlarındıkl sınırların · 

da, yınl Furl Makeoa· Amorgoı· 

Sltla · Glrld hattı Ozerlnde bile 
aıkeri tedbirlerini ılamamııtar. 

Yananlıtın'ıo, ltalya'ya karıı, 
bu adalardı ne torpldolıuoa, 

ne denizaltı gemilerine ve ne 
de Hcı tayyarelerine mahıoı 

askeri Umanları olmadığı gibi, 
buralarda teltls letaeyooları , 
depoltrı n Hhll bataryaları da 
yoktur. 

Ydnanlatıo'ın meaol tıhıl · 

yelleri, iddialarını bu tarzdı 

lah edip, Yanan ıuları hti. 
kamranhk bokakaoun zorla 
lhlAl edilmesi ıonucooda orta· 
ya çıkacak akıbetin her tftrl6 
meeallyetlnl önceden reddeder· 
lerken, vermle olduğa ı~ıft 

tatm1111 makanle ve loıanl 

haklara göre Yunanlıtın'a ald 
olduklarına hiç ıtıpbe olmıyan 

on iki adanın iade edtlme~I 

için Iıalya'yı zorlamaktan geri 
dormoyorln. 

Bo davada, yalnız cltalyan 
mefkuresini aydınlatan ıwığı 

temıil etmekte olan bGyftk 
Dace'nlo feraııetloe.. mG11caat 
edilmekle kalınmıyor. 

BHı hakikatler de ileri ıil · 
rGlftyor Te deniliyor ki: 

On iki adadı kireç kayalık · 
larıodıo bıoka blrıey yoktur. 
Bu kayıhklardın ise, ne hım 
mıdde ve ne de baıka blrtey 
çıkarılabllfr. Balbokl buraları· 
nın logıll, ltılya b11lnealnl 
teltf 1 edilmez maeraflara boğ· 
mık tın bııka hiçbir 1 ıe yara· 
mıyor. Bo itibarla, bo adalar
dan ekonemlk hiçbir fayda 
bekleoemlyeceğlne göre, ltılya 

logall emperyalist bir gaye gGt· 
mekte· olduğundan bıtka tGrlG 
izah edilemez. 

Ancak bu taktirde de, aııkerl 

ve ılya&al itlerin, gGnftn birin · 
de Akdenlz'lo tar.kında alacığı 

ıekle göre, ltalya'nın bu oya· 
ou da kaybeıulğl ıaoılmaktadır. 

Darma dağınık bir halde 
olan iç durumu dolayıılle, Tftr· 
klye'ye 1919 · 20 tarihlerinde 
ta1rroz hareketine geçllmeel 
mGmkGndft; fakat böyle bir 
hareket bogGn, 'filrklye'nln 
kudret ve ka• 9etl dolayıılle, 

daha önceden baearııızhğa mab· 
kumdur, deneblllr. Danı hrr 
de, TGrk doıtana yıpalıcak 

Habeş'ler .. .... 
Bir Tayyare 
Daha DDşürdü'er 

Adiı Ababa 26 (Radyo) -
2 ltalyan tıyyareal Oıgabur'o 

homb1rdımın etmlttlr. Habet 
topçuları, tayyarelere ıtet et· 
mitler Te bunlardan birini 
dGoftrmftılerdlr. 

Celal Bayar 
Bütçe EncDme· 
ninde izahat Verdi 

Ankara 25 (A.A) - BGtçe 
lktnat Te divanı mohaııebat 

encGmenlerl bogan onda top 
lanar1k akıy ve deni• yolları 

ltletme1:nln 936 bGtçelerlnl 
tetkik eımlttlr. MGzakereler 
ııraıında Ekonomi Bakanı Ce· 
161 Bayar muhtelif ıuıllere 

cenb vermlttlr. Bu arada ye· 
nldeo yıptırılacalt vapurlar 
hakkında dı izahatta bulaamot 
Antlyelere yıptlın tekliflere 
25 Şubattı ceHb ıhnacağını 

aôylemlttlr. Neticede akay ve 
deniz yollarının yeni ııeae bdt· 
çelerl kıbol edllmlttir. 

lngilizler 

Amerika'lılar, ltalya'ya Karşı Daha 
şiddetli Davr~nılmasını istiyorlar . -(30) Büyük Şirket, Petrola Ve Daha Bir Çok 

Maddelere Ambargo Konmasını istediler. 
Parlı 26 (Radyo) - Siy1&1l 

çevenlerde kayda tıyan hiçbir 
faaliyet ,-Oralınemlıtlr. Herkes 
yortolardıo ıoora topl1nacak 

olan uluılar kurumu aaamble· 
ılnlo toplıotıeıoı bekliyor. 

AIAkadarların kıoa1tlne göre, 
ikinci ktuunoo 20 ıloden evel 

Tevfik Rüşdü Aras 
Bugünlerde Istanbul'da .. 

Parlı, 26 (Ôsel)- Birkaç gGodenberl burada bulunmakta olab 
Tnrklye dıt işleri bakanı doktor Tevfik ROttG Araı bog6n VI· 
yana ekıpreıl ile tebrlmhden ıyrılmıttır. 

Tedlk RGtdl Araa duraktı, Tar.kiye bayak elçlıl Saad, bu· 
rada bulunmakta olan Sovyet Roaya'oın Ankara bayak elçlıl M. 
Karahan ile Yunınlıtan ve Yugoalnya'nın Parlı baycık elçllerl 
n Franın dıt bakanlığı erklnı tarafından ağurlanmıttır. 

••• 
Amerika Elçisi için Yapılan Istim

zaca Muvafık Cevab Verdik 
Ankara 26 (A.A) - Bfrletlk Amerika hGkılmetlerlnln Baltık 

devletleri nesdlndekl ortı elçlılnln Ankara orta elçiliğine tayini 
hakkında yapılan lıthmaca htl\Ometlmlzce moHfık cnıb veril 
dlğl haber alınmıttır. 

alyaaada hiçbir değltlkllk ol · 
mıyıcaktır. 

Amerlka'oın ikinci lr4noo 
içinde petrol ambargoeo bak· 
kında bir kar1r veımeıl bek· 
lenlyor. 

Sulhperver 30 bGyGk Ame· 
rlkan, tlrketl, camur bıtkanı 
Runeh'teo ( Brlyan kellog) mi· 
1atının tıtblklol latemltlerdlr. 
Ba tlrketler lcabeder1e, ltalyın 
aleyhine yalnız petrol için de· 
ğll, kôeele veHlr mend !çln 
de ambargo konmaınnı istiyor· 
lar. Ayni tfrketler, Amerikanın 
diğer devletlerle ticaret muı· 
bedelerl yapıbllmeıl boıoıooda 
Roue\t'e geoit ealAhlyet nrll· 
m"ılal tnıJye ediyorlar. 

İngiltere ile Amerika ar11ın· 
dı cırt olan doetlu&an, Amerl· 
kı ıenıtoıanda çok mae11fr 
olaea~ı ıöyl«:nlyor. 

Rauelt, İtalya · Bıbetlıtan 
lbtllAfının batın aaf balarını 

IskenderiyeLimanında F d • l 'tJ 

Tesisat Yapacaklar r8DS3 3 zengın ere agır 

taklb ederek Amerlka'nıa bu 
buıuatakl vasiyetini teıblt eder· 
keo, 1986 yılında yapılacak 
olan camGr batkanı seçimini de 
göz önClnde bulundurarak ılya· 
sal h11ımlar1D• fır11l vermek· 
ten· dalma çekinmektedir. Kahire 26 (Radyo) - M111r • ı ••ki • ı k 

bakumetl ile lnglllı Bahrlıeflt vergı er yu etJ ece • 
Afgan 

Askeri işler için 183 Milyon Frank Dış işleri 

amlralhğı araıında vukubulın 

konutınalar netlceııılnde, İngl· 
llslerln, lekenderlye Umanı 
dahilinde donanma için b111 
teebat yıpmaları hakkında oı· 

laıılmııtar. 
~~~~~--ı~~~~~-

be r bı n g 1 bir taarruza, lrarıı ko· 
yacak olan Sovyetler Bırllğlnl 
de katmak gerektir. 

İtalya'nın, baglnkft gGode 
böyle bir hareket için lAlım 

olın eHı anınrlara malik ol· 
mayııını da bir tarafa bırak•· 

hm; fakat İtalyı ile kftçftk 
Aıya ara11ndakl denlı yolu blle 
Akdealı'dekl öbGr baylk dev· 
Jetlerin veya bu deni• kıyıla· 

rında balanın k6çClk devlet· 
lerln hergıngl bir taarrusaaı 

kartı gGven altını ıhnmıı ol· 
1111dı~ına göre, ltalyı, batkı 
hakikatlerle de karıılatacaktar. 

Bo meyanda, Yaaınlıtaa · 
TGrklye çlf t ittifakı ile, Bal. 
kan dörtler ittifakını göıöotln· 
de bulandarmık mecburiyetin · 
dedir. 

Berıeyden önce eono kıy· 

detmek lhımdır ki, Kamil 
AtaUlrk, ıon yıll1rdı TGrklye· 
nln yalnız karı ordularını yep· 
yeni bir kudret halinde kor· 
mıkla kalmımıı, denizciliğini 

de yıllardanberl knnetlendlr · 
mektedlr. Topraklarını yapıla · 

cak olan herhangi bir taırausa 
kartı TGrklye'nln kartı koya· 
cak donanması olmadı~ını il· 

nıolar, ciddi dGtGnmlyeo kim· 
&elerdir. 

Fazla Tahsisat Kabul Edildi Bakanı Geltyor 
Parlı 26 (Radyo) - Fraa· 

1111 parltmeotoıu, bogftnkil top· 
lant111nda aıked mue:elet bak· 
kındı uıGsakerelerde balanmat 
tor. ParlAmeotodı, istenilen 
f11la tabıılaat ve ıft bakanı M. 
(Fahri) alo projeıl Gserlnde 
naun mlnaka~alar olmat ve 

bo eefer, zenginlere sıra gel· 
dlğlnf, bonlar için ağır vergiler 
konacağını ıöylemletlr. 

Ingilizler 
Boğazlar Hakkın· 

daki Talebimize MO· 
neticede olmal mGdafaa lılerl için sait Cevab Verecekler 

183 milyon Frank fasla tıbel11t latanbol, 26 (özel) _ 
ittifakla kabul olanmattar. ,. 1 h lı:lı: d LI 1 hl 

8
1
°' e•z ar ı ıo a.. ta e m ze 

İ&taabal 26 (özel) - Afg•n 
dıt itleri hakanı iki gane kadar 
ıehrlmlze gelecektir. 

Goreşcilerimiz 

Berlioe Gidiyor 
İstanbul, 26 (özel) - Der· 

lln olimpiyadına Gç mGtahltten 
baıka Ankara gtlretcllerlde 
lttlrak edeceklerdir. 

Beşiktaş 1,akımı 
MG11kereler eınaeındı ıft hı· 1 glll 1 1 " ld b n ı flr n muııa cevı vere· M y k ft 

kanı, mohtellf ıualle: kartalında ceklerl bildirilmektedir. aç apma zere 
kalmış ve ıös alarak izahat ver· Atina'ya Gitti 
mıttır. sa bakanı demı11ıır 1ı:ı: Kahire' de ô 

v l1tanbol 26 ( ıel) - Beılk· 

- latedlğfmlz fula tahılıaı, Cerrahlar Kon- taı takımı, Yunan ıporcalarlle 
hudutlarımızın mubafazaıı için maç yapmak ftzere Atlna'ya 

alacağımız tedbirlere aartoıana · gresi Toplanıyor.. hareket etmıttır. 
caktır. Bundan dolayı hiçbir 
memleketin, telAtı dGtmeılne İıtanbol 26 (öıel) - Kıhl · Staviskİ 
ıa. k rede toplanıc.k olan beynel· • 

om 1° tar. mue1 cerrah koogreııne, biri Muhakemesı .. 
Parlamentonun ö~leden ıon· t zmlr'den olmak Qzere Gç opera· 

rakl toplınt1111ocla, muhtelif CD· Davacılar 22 
töramaı lttlrak edecektir. 

cGmenlerlo masbataları okun· 
mattnr. 

Parla, 26 (Radyo) - Franıız 
Ayan mecllıl, • bagGn toplaomıt 
ve konntmalarda bolonmottur. 

Parlıı, 26 (Radyo) - Ayın 
mecllılnln bugdukG toplıntııında 
floını bıkıoı Mlıyfl Renye 
ozon lsabatta bolunmoı, fakir 
Franıııa halkıaıo hertftrla mG· 
kelleflyetlere katlındı~ını n 

• 

Bokreş'te Milyon Frank 
Tazminat istemişler. Hava Kon· 

gresi Toplanıyor. 
latanbal 26 (öıel) - BGk· 

ret'te toplanacak olın beynel· 
milel bava poataları kongreıln· 
de memleketlmlıl, bava yolları 
dlrektörG Şevki temıll ede· 
cektlr. 

Parla, 26 (Radyo) - Stı· 

viski mahahemeıl, tekrar bıt· 
lımıttır. M6ddeller, Stnlıkl'nln 
nrlılerlnden 22 milyon frank 
tazminat aramıtlardır. 

Mahkeme. ikinci ktaunun 
ortılarındın enel kırar ver· 
mlyecektlr. 

SEFiLLER VIKTOR HUGO'oun 
ölmez eMeri 

iki Devre Birden 

c Baş rollerde • FREDERIC MARCH • CBARLES LAUGUTON ) 
On binlerce f igOran • Canlanan bir tarih • BDyOk Fransız ihtilali .. 

nftmftzdekl Cuma Hbabı 
9,30 da bıtlıyar1k 

Herkesin Görmesi Lazım Gelen Hir Şaheser .. 

ELHAMRA Sönemasoncdla 



Bayram Şere. 
f ine Sulh ve Mil· 
tareke Tavsiyeleri. 

Yılbııı yortuları geldi diye, 
mllletlere tHılyeler bııladı. 

knl eayltlyor, pıpı ıayler, dip· 
lomıt ınylftyor ve bu tnelye 
lerln hnmen hepel, (Sulh) bık· 

kmdadır. Dlıtlodlm, ıı~ındım. 
Ben de kendi kclteıinde h~ı . 

lak nya berlı:eı gibi ukdAhk 
eden bir lnnnım. Beni de oka . 
yap dinleyenler Hrdır. Binaen· 
aleyh, (Bayramdır, yılb11ıd1r) 

diyerek bea d., kalkıp tavsiye· 
lerdd balananam, hiçbir kimse 
bauu fazla blrıey, veya bir 
car'et ıelakkl edemeı. 

Çlnka, bu tuılyeyl yapan 
0

la~lı beni bir terası,.,. vurur· 
Roıs, ıkıl clhetlnıf lof el 
heıladen, ukal•t k 1Jlb& 1 l .. .,., 

el, kemllr, kRn, tılnk oth .. ths 
den onlardan hiçbir veçbllo 
geri kalıak değilim .• Şa halde, 
mobı~rem karilerim; lGtfen 
beni do dlnleylaı 

Mlbarek bayram n yılbnşl 

geldi. Tebriklerimi ıanlll' '18 

•adetler dilerim 
Amin! 
Bo mea'ud glnlertn 9 l { 

heplolsf, her hueuıta ıullı.. 

vet ediyorum: 
1 - ıtaynanılar 1111 gelinler 

araıındı derhal bir mal81eha 
akdedllmell ve tarihten artı 

kalın dtlımanbk ortadan blk· 
mılıdar.. Bayram glalerlııde, 

.... u. kayn•nılınn eıkt getn 
lerl hatırlayıp b6bQrl-.nmelerlne, 
gellalerla de gtylr t ~lenlp, 

bayramda 01101?~ kuoo.uıı.. !!e 
kırp kaqıya ae~lflDeleriae g6z 
yummalı, ae1 çıkarmamahdır. 

2 - Alıaakblar ile börçlo 
lar aruında buhrandan mCUe· 
velllt mlca.Jeleye nihayet Ter· 
meli ve len dılrealne gtdlp 
doıyaları ortadan kaldll'mıbdır. 

S ~ - Anlannda .kıakımçlık1 
ılphe, JK~"cilik gibi motst 
19yler bııgöeıerwlı oları 89Tgl · 

lller, anlıımalı ve ısaıf ek ı ial 
geri ahiölcirlar .• 

.t - Zıbııa belediye me· 
morları ile seyyar aebıecller 

ve eanaf araeındakl çarpıım•· 

ya da, merhamete nihayet ver· 
meli ve ıGvarl belediye me· 
marfan, kemenlımda değil, 

ken1r mahallelerde at koıtor · 

mabdarlar. 
5 - Kadınlır, clldlrrlnln 

boya turusandan yatlardınberi 
çektlk•e.. ıshraba acıyarak, 

zualla deılyi bir bayram olıun 
f>oyamayıp nbat ettlrmelldlrter. 

6 - Y daDCllı'k gerçe hu· 
talaktır amma, bu mabmrek 
gGnler ter'' "q"• luea bir yılaa 
mCltarekee' .. dito.ıelldlr. 

7 - SporcDlara yemin etd· 
rllerek aenede an•k bir defa 
yalnır, bir tekme almalın ye 
ıöğdımede daha kibarca hare· 
ket etmeleri temin edilmelidir. 

8 - Elı:mek, on meı'eleılnl 
halledemedijlmbe g6re, fahri· 
kaıarlerl eerbed bankmalıdır •• 
lbtlklr Hra~, merhameten yarı 
yarıyi lhtlklr yapmalar ~ar•r.t 
tiye bağlaamıladır .. -

- -· -

şı::HIR HA B'ERLE R i . - . .. 

öksüzlere Yardım Cemiyeti- Tork?,~:llalya 
• F k • y J y d Ticaret ve fi)fl a lr avro ara ar }fil} Kleriog Anlaşmaları 

TGrklye·İtılyı ticaret n kle· 

Kreşlerdeki 200 Çocuğa Don Yeni Elbise ve Ayakkabı 
Verildi. Yavruların Terbiyevi Oyunları .. 

ring ınlıımalınnın blray UH· 

hlmmna dair bıkanlar lı:arala 
tant.adaa karar verlldl~lnl y11 
mıttılı:. 

Şehrimi• Ttcaretoda11aa ge· 
len haberlere g6re Merkes ban. 
lı:a11nıa İıılyaa klerlag he ... 
hında lbracıhmıs · bedellerini 
karıılıyacık para kalmamıı 
gibidir. 
· Bandın böyle İtalyı'ya lh 

racıtta bulunan taccırların ıa 

tıcekları mallar bedrllerlnfn 
eerbest d6vlsle tahsil edildiğini 

•eya edlleceAlol temin etmen 
mecburiyetinin bnulaı111 Dıt 

bak•nhktı toplanaa \omlıı~onc. 
karnlıttınlm111tr. Gamalı: •e 
loblaarlar balEaolıtı ile Flnanı 
bahnlı~ı bu bueoııı ıtAkader 
Jıra ayrıca emir .-ermltlerdlr. 

M. Ostündağ 
Buroava Ziraat 
Mektebini Gezdi. 

C.ft.P. lıimayesindeki öksüzlere yardım kurumurıtla dün 200 yavruya elbise ı·e ayakkabılan giy 

Şehrlmlsde bulunmaktı olan 
lıtınbul valisi Muhiddin Oı 
Ulodığ; dan yanında Hllmlz 
Fazl• Galeç n 11arbıy doktor 
8ebç,.t Uı balundugu halde 
Burnava ılraat mektebini \'e 
fidanlı~ gf'Zmlı, bu ziraat ve 
kaltftr mfteueıemlzde tetkikler 

dirildikten sonra .. (idare heyeti reisi ve üy~leri ile kreş mürebbileri çecuklar arasında görünüyor) 
lzmlr'de mGıbet it gören ıef Cemiyetin bıeındı bulunan 

kıt mGeeeeeelerlmlzden biri de eınaf ve ahali bankHı idare mee 
C.B.P. himayesindeki ökeGslere Ud relıl Hamdi Akyarek da· 
yırdım cemiyetidir. Cemiyetin; ntlllert; korumun yaptığe it · 
eebrlmlzlo muhtelif yerlerinde ler bıkkındı l11bıt Termit, 
ıçmıf olduğu ıltı kreete bergftn sessiz ve mdtevaal bir ıeldlde 
lldyaz çocuk bakılmaktadır. çah11n, fakat mlblm munffı-

Kr.:armıunda (2SO) çocukluk luyetler elde edea bu ıef kıt 
yer t>ulunın bo Kreşlerde ge· mOeHeeeelnln iyiliklerini teba· 
çen yd 280 çocuk •arda. Ban· rds ettfrmlıtlr. Kız ve erkek· 
)ardın 7 yııını bagmıt olan lere yıpımlın elblıeler en 
94 cı dere 1,ı. b.ıındı muhtelif •Alım kamaılHdıadı. Ay.k· 
ilk.mekteplere yıssdmlmıı n .. pları dı mltfllı: \'e 

0

hımlyetll 
kreşlerden ÇJkırılmııtır. Yerle· bir sal olan Şadınınılhndi 5 

numarad• konduncı Abidin rlne y~nldea çocuklar altnmlfhr. 
oltayı y.ptınlmıftı, aeh•, fabiı 

9000 Lfralık bGtçe ile b~r 
yıl bGyOk 111anffakıyetler ba· ıağlam kamaıllll'CI•• yaptmlknıt 

olan t1lblee ve 17akbbl•r bl 
ıatan ölulalere y•rdnn korumg.. tin turaları çok ınladlrmlıtlr . 

geçen faallyeı yılının aonglnlerlnde Şehrlml•de ( S.lepçl ojla. 
Kree'lerd~kl yetim çocukları İldçeıtnellk, Dolaphkoyu; Tll· 
baııanbııı glydlrmlıtlr klllk, Burnu• n Baca) da ol· 

Ditn ııbıh muhtelif kretler· mık 6Jere alta kreı 91rdlt'. 
deki çocuklar kurumun merke· lıımlr llyönkarulu bııkını Yoa 
zl olan Salepçfoğlu cımU al· gıd nylavı Avni DoAın'ıa ıık 

tındaki binayı getlrllml11 ve ıık ziyaret ettl~I ve blyllk bir 
bepılne yeal elbhelerl glydlrll · alaka gnıtercftğl ba kreılerde 
mlıtlr. Bu yavruların yeni el- (200) çocuk Hrdır. Dan bıı· 
blee ve ayakkabılarına giydik· larıadı marebblyelert olda~a 
ten eourald neı'ell ve mee'ad halde blaae•n nlmana ~kml· 
ınurları görGlecek bir mansara mıılu ve orada karama• bı· 

tındı bulunanlarla benber fo· 
teekil ediyordu. Y avrolar yeni 

b b ıogrıf ları çc:kUmlı, )'affalann 

rın lıtlrıbat salona ile kreo 
mutfıAına yığmur ıuları •k· 
mıkıa lmlı . 

Evkaf mGdGrlGğft; bu kııım 
Jarı tımlr ettlrlrae yavruların 

aıbbllı aımıaa 90k bayırla bir 
ı, yıpılmı11 olur. 

Tepeclk'te de bir bete lhtl 
yaç bala Ddu~a teeblt edildiğin. 
den banad• bir bina arandığı 
liılde etmdl1~ k.ctar lll'laUlb 
bir iılda tialnnamamııtır. 

Yakında binanın temini 111 • 

retHe bandı da bir bet •Ot · 
l1eakr.r. 
.Kretlen ın Teya batı.cln mıh 

rom çoeat•I• blabalai çoeatta, 
l'atit filfr idldl~ ynr.ılan 
k.nat edll11M1lt1~d9*\ Sab9htaa 
ana n babaları ta a61Miaa k"9f · 
lere cetlrllea ynrulara .. bıb 
ve ikindi ~htaffle ll'Nk 

IAle yelGe~I ftrftmektedl.. Ök· 
trlBlft cemiyeti idare heyeti; 
Rele llamiH Akylrek, kttllt 
amaml ~IRDI, Dye Rahmi, 
AkoıDMlntte Mehmet, Nebi 
ade Phbm61, Dr. Ramlh Ye 

Şiflllıfelldfn 'dııın m'tlleeekktldlr. 
Mot.t ftalnyetl"rı.ıea 616r'I 

ttMıa idue beyetlal takdir 
ederlw. 

yapmı11tır. 

Koltor Park 
Dıvarları .• 

' 

Yangın yerinde yapılacak 

(K61ıOr park) ın etrafını çe 
, lrecei dı't'lrlarıa lneaıı 8300 
lirayı mlteıhhlt Nfy11l'ye ve· 
rllmlıtlr. Mlteahhla; laıııta 
tahmin edilen kıymetten SOOO 
Ura kırmıııır. ln111t Qç aydı 
bitecektir. Beledlyec.s KlhClr 
parkta dl~lecek •&aç fldaDlırı 
için çokurların açtmlmuını 
batlanmııtır. 

' 1r, 1 1 1 c 

Dr. Ali Agih 
Doktor Alt Aglb'uı l1tanbala 

gittiğini hıber aldık. 

Doktor Ali AgAh, İıtauboldı 
oa gtln kadar kılacalıır. 

Kızlarımızın Hamiyeti 
Gösıepe Amerikan kıs kol 

lejl dördClnctı 11nıf talebeleri 
voouk y11va11 öketıs te çocuk· 
lırını oaıeldz tı~m iç ve dıı 

çamaım hedlya etmlılerdlr. elbise •e ayakkabılarını lr l· söyfedlkler1 dUıtılar dhUeamlı, 
rlne gösteriyorlardı. oyna'dtlı:hm terblyHI oyunlar 1 

Elblie dığıtum ml11aıebeılyle takdirlerle ıeyredllmlıdr. Ba 
yapılan tören eamlmi bir ıe · mftoaıebetle Salepçloğla kreılnde 
kitle geçmfeı n bir çok ıoat öğle yemeğinden ıoara yana 

Bayramda 

iki 
ASRI Sinemada 

baloamaıtar. ların latlrabıtlarını maheaı ••· 
~~~~~--~~~~~ 

Bf r çırpıda, ıkhma bunlar lon ile idare heyeti, mutfak 
geldi •. Daha b•ıka aulaıamaz ve yemek ıalonu ve oyun yer· 
tıklar Hrea, Cemiyeti akvam lerl gezllmlı, göralmnıtar. 
prenelpl6 rl dablllade onları da Hereey maaııa'am ve temlı ba-
lzale eımellılnlz. Bııka ne dl· lunmoıtur. 
yeylm; Allıb mulnlofz, bayrı· MGrebbUerln yavrulara gnı . 
mınız mobırek olaun! terdlklerl ihtimam n altkı 

Çimdik fnkaltde idi. Y alnı• çocukla· 

Filim Birden 
l • Kahra ... a Sftv•i • Buc:ones 10 KıMm 
2 • Roma çı1g ıkları • Edi Kastor 

• 
3 • ... 
4: • ı..,a hıberlewf 

• 91111Jfterln hle 

10 Kısım 

1 Perde rek ..... 
ı .. • 

- , -- ------------
Şeker Bayramı Şerefiııe TAYYA E StNEMASIMDA 

Alekeaodre Dua1ae'ın ölmez eserinden iktibas edilen baetao bı;ı heyecan, l'btfpm '96 ~Iİ dola ıeaeoln en hay ilk: fllml 

MONTE l(RISTO 
Nıpolyon de•dne ıld bin bir ihtiras ile dolu ve kanell bir atk macerHını gôeteren ba fHlmde Tepedelt<ııll Mehmet! AU pa· 
eının harem bayatını gösteren tablolar calibi dikkattir. Blltdo lzmlr balkının bayramda ğlrffell en CHlp en mobtefı'm f llmdlr 

Onlet deal11yollan 
p•oalulı: tlrketl ar 

••••t•a " blrlet... ~ 
dlıCladlmektedlr. Buna•, 

ro kalmıı bir •arare' 
ğaaa lıaret et111edeq 
mlyeceilz. 

ilk ve en 
pan, loebolo fıcl111 ve 

ıonra bir iki ka11 ol 
Ba bAdlaelerla ıabıkk 

mGeeeeee ıraeıoda 

rekabet, normal çıhtUNl)'I 
mut, hamule almalı: baı 

korkunç neticeler vere 
bir çığır açmıthr. 

laebolu Hpuru, hıcml 
hlıl ne oluna olsun, lhtl 

bir denizci düoftuceall o 
fazla mal almıyabllır il 

bunu yıpmıdı, tıka ba1&: 
dorulduğı.ı halde, :Antalya 
nındıkl · yGklerl de ı.rtıaa 
Sebebi b11latlr: 

Arkaeanda npnrculuk 
var! 

Ve bu nzlyet muhakk 
loebolu faciasında mGeı 
muetur. V•purun hamal~ 
olmuıydı, grml, b-r•ya iki 
açıkta baımaadı, belkl 
bf r.ız daha yaklatıblllrdl, 
bu kadar panik, belki 
bu olmaadı. 

İkinci nokta oudur: 

Blılm hangi genlı d 
mlı; kaç limanımı• ve 
ler aruındı ne kadar 
lemi• Hr ki, yent 1e 

dökGlmaı, yeni Hporlar 
... , ol1BU1nı nğlDNI, 

rekabeti kaldı•IW.leıf 

lııe y• bG)'le btdf 
cak ~eyı ha aermıyel~ıta 
birden veya lçlerlade• 
alyaa edip daracak .. 

Bunun ne dereceye 
dolra ol•ctl••• 10rma~ 
cala deA'fldlr. YID'lıt 

cihet, ddls lf(etme iti 
lardanberl mobtellf tek 
mit olmakltjıanmd1r. &I 
tal hatırby.hmt 

Dah• o rarlblerde 
lıklır nrcll. Dnlet mo 
ahında hepılaln milli 
ıekkGl hı11ne geltrllmetl 
retl, daha o 19rlhl~rcle 

termişti. Binı geç kal• 
kat bogdn ihtiyacın lalae 
mnı boluaayoruz: 

İki ıeeekkdlfto blrlettlr 
nılllyat taılfelerlnl 

racak df'illdlr. Çhtl 
içinde devlete alt, 
rllmlı bir uslfeatn llJ 
mtal kaeaı ftrdtr. Blllld., 
taam bir piogra'IDha h 
calak n tıtıma iti ke 
nlacak, ıtelAmet Ye e 
baglıaıcak, hem de til'lf9 
ftlrtllebllecektlr. Rekıb~ 
mal ıh nlde geılreMt.eeeım 

tin faydalar bGyle Mr 
ile daha 1yl bir tekll•• 
rılablllr. Nerede blcla 
rekabet maıbet delil, 
idi n lıldhelerde b
etmlı balnn117oıda. 

Orhan Rahmi G 

Bayram Günleri Seansları aaıt 11 de baelıoacıktır. Der ee1ne sonunda AYRICA Fokı (Tarkçe ıastı danya haberleri) 
ht'r tarafa otobfte, K.aroıyıkaya npal' vardır Mtkf (Mlkl lflt • Kltl'lkath llo mlk) 
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Napolyon Bonapart'ın Maceraları 

BiRiNCi KISllV\ - HiND YOLU 

ıarree azamet ve haşmeti, 
I ' çok severdi. Robespfer 
ananın aade\lğl onan hiç 

1 na gltmlyen blr§eydl. lin· 
1 için, direktörler sırasında 

kil lktldua kavuıooca, 
.ı 

~ saraylarına beuzlyecek şe · 

1
e lOks ve bol kudınlı bir 
at yavamHğa başla mı ijtı · 
ı 

eçtlğl kadınlar, h er zaman 
t 
ının en ı;oh ve dilber ka· 
farının yeri olıın Parls'ln 
~üzel, en şık, en mllssfrl 
1Dlarından mflrekkeptl! Ma· 
ıf lh, icabında vll4yetlerden 
~o celbettlğl de vıslddl. 

e: "ermldordan soora: 
- Sefillik bitti erlik. Her 
yoluna girecektir. 
)emiş ve sözilnil de hakklle 

puştu. 

~nks ve kadına bu kadar 
hib olması, direktör Barrası 
rlne dikkatten menedeml· 

L 

:fu. Bir siyasiden ziyade 
l:emmel bir lntlrlkacı idi. 
Avetl de nazı:ı dikkati 

1 
ıedecek derecede idi. 

Sllhasse, maiyetinde çalıvan · 

p hatalarını görmekte bOyük 
hususiyeti vardı lı 1, hu d11 
meziyet demekti. Bu enyede 

,ış gören, kabl'lyetll me· 
(hırı hemen farkedeblllrdl. 
Jo kabllfyetl ilk olarak 
pn mubaFaraeından evvel 
ilk rütbeli bir topçu zabiti 
f Bonapart'ı; mechol kal· 
Uan kurtarmıştı Ntıpolyon'u 

rl malum bir lusao olmak. 

1 korlarao, kablllyt.tlol göe· 
pek fırdstıoo ka~oetoran 

dlel idi. Hııtt4, dlrektuer 
dinde Napolyon'oo iç ordu 
s:omandanlığıoa getirilmesini 
rla lstlyen de gene Barrll8 

sonra, Nopo!yon'on 
eral Böharne'nlo dol karm 
•fln'I sevdiğini öğreodlğl 

ıt, bu adım Napolyon'un 
a kolları eraeına atmıştı. 

Sırra 'ın bu hareketi, biraz 
ı..,.ndi meoaf il icabı idi. 

kfl Jo:r:ef f n 'Jn lstlkbaldek 1 
tkilol şöyle, böyle tokdtr 
r.ek kadar bu hayatın ostaln 

iıpofyon, cidden a,ık meP· 

de olduğu için bu lnıjri 

ır araeındıı Jozefln'ln olduk· 
tarışık olan mazlelol biç 
bomftyordo hile!. 
7apolyon, eeos itibarile med 
meşgul olmak: istemi yeo, 

ece gftoQ ve istikbali ka . 

maya c;ahıan bir adamdı. 
~onun için, bugün kolları 

ıoda bulunan ve kendisini 
......... ll!l .. 3mım11E1rmlm;:l 

ANADOLU 
--------

Günlük Siyasal Gazete 

Sahip ve Baoyazganı 

Haydar Rüodil ÖKTEM 
mumi neşriyat ve yazı işleri 

müdürü: llomdi Nüzhet 
t;:honesi: • 
İzmir İkinci Beyler sokağı 
Halk Partisi binaaı içinde 

elgraf: İzmir - ANADOLU 
efon: 2776 .. Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİT!: 
lığı 1200, Altı aylığı 700, Üç 

ayhğı 500 kuru~tur. 
hancı memleketler için eenelik 

abone ficreli 27 liradır. 
Heryerde 5 Kuruştur. -ü geçmio nilshalar 25 kuruştur. 

lNADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

de seven bir kadının mazisi 
ile alı\kadar olmağı faydaeız 

buluyordu. Ve bunun içindi ki 
Jozeffo bu mobteıem baloda, 
Viktaar sokağında bir iki haf ta 

enel geçen malum hıtdfle do· 
layıslle de Nıpolyoo'un nasıl 

bir adamloldoğunu anlıyamadı 
ğım le<Jyledll 

Nepolyoo, Mant eahlllerln 
den dclnrfilğü akeamkl h4dlse 
dolayıslle Jozef ln'e ·Tıbmlnlert 

hilafına olorak· ne bir soğukluk 
ne de bir hiddet eseri göıter· 

memfşıi. Bo Jozefln'de clddf 
bir hayret uyandırmıştı . Maa 
maf lb, Napolyon'on bu ııftkft· 

netlol, kendfaloe kareı olan 
fevkalade aşkına hamletmek 
mecburiyetinde kalmııtı. Bo
uunlı beraber, M:. Şarl'I yara 
lanması O zerine ·Merhamet bile 
etmeden· tabancaıını ateı el· 
meal ve M. Şarl'I yaralamaeı 

dolayıelle Napolyon'o hAll 
af fedemlyordo. 

Jozefln bu h4dfseler dolayı · 

ıtle çok yanlı!J dflıQoüyor de· 
mektl. Ç6nk0. Napolyon, Mllllr 
seferi hazırlıkları ve bu seferin 

pl4olarlle çok meıgoı olduğun· 
dan, kalp ve biı lılerloe haere· 
decek tek bir ıılakikaya malik 
değildi. 

Muazzam bir it deanek olan 
Mısar seferi, Nıpolyon'un zlh· 
nlnl her vakıt legal edfyordo. 

Seferin lkl ay gibi H bir 
zaman içinde bazırlanmıeı za. 

ruri oldoğoodan Nıpolyon'on 

ne derece meşgul oldoğo ken· 
dllJğlnden anlıvıhr. Bu seferin 

hazırlanması nda el mdlkl leva· 
zım teokllAtınıo, thndlkl şlmeo· 
dlfer hatlarının, otomöblllerln 

mucod olmadıgını dftotınmek 
ve llhe etmek IAzıml. 

Yollar bozuk ve nobandı. 

Nakliyat, Adi arabalarla yapıl · 

lıyordu. Bunun için iki ay, 
cidden az bir ıamao demekti. 

Fakat Napolyon öyle bir 
adamdı ki, her mınll yoketmek 
hususunda mtımıız bir kabili· 
yeti ve yenllmes bir azmi 

urdı. 

Mısır eeferl için en mtlblm 
nokta, lbım olrn paranın 

dlrektoardan koparalmatıı idi. 
ÇOnkil, "Dlrektoarın f lnınsel 
nzlyetl düzelmez bir intizam· 
sızlık içinde" idi. Kredisi kal· 
mamııtı. Dıhbt bir istikraz 
aktl akamete oğramı:tı. Harici 
bir istikraz akdine de lmkAn 
yoktu. 

Hicret etmlı Fransız'ların, 

hodod haricine çıkarılmıt İn · 
glllzıerlo metruk malları ııaııe· 

ları da hilyOk bir yekdn tut· 
muyorda . 

- Sonu var 

Süt Satışları .. ~ 
Belediyece Talimat· 
name Tatbik Ediliyor 

Sıhhat ve içtimai vekAletln· 
den gelmlı olan eOt talimat 
naoıeel şarbayhkca çoğaltılarak 

belediye zabJtı memorlırıoı 

ve slitcillere değıhlmıotır. Stıt· 

cülere yapılan tebligatta tali 
motnameye göre hızırhldara 

derhal başlamaları blldlrllmioıir. 
Tallmatnmıe hOkDmlerl dışında 
hareket edenler sfttcOlftkt~n 

menedlleceklerdlr. 

Ba tallmatoamenln iyi tal· 
blkl esyeelade hileli eftt eatı,ının 

önQne geçilecektir .• 

Kasım paşa 

Cinayeti •. ··- ... 1. 
Bankalardaki Dövizler Maznunlar Dün Istan .. 

l!;lbise lııraızl!!Jız 

Odu!!puarında Stımerbank 

mağızaeında 19 lira değerinde 

bir takım elblıe beliniz bir 
hırsız tarafındın çalınmıştır. 

Bıçak taşıyanlar: 

Drahmiyt-o Çevrilecek. hul'a Gönderildiler •.• 

Kırtıyaka'da Soğokftuyo cad· 
desinde Halil oğlu Şef lk ve 
N uml oğln f(emal'ın dzerle 

rinde birer bıçak. bnlunmut ve 
ztbıtaca ahnmıııır. 

Kadın Jüzünden: 
Balcılar caddesinde baı.Itçı 

İsmail bir kadlo yQzQnd~n Ha· 

san oğlu Ali'ye ıabauca çeke· 
rek kaçmııtır. 

Araba ka:ı:ası: 

Banka altında Ahmed oğlu 
Basan; idaresinde bulundur · 
doğa arab11ını Ahmed oğlu 

Sallh'e çırplırmıı, belloden ya· 
ralamııtır. Arabacı totoJmoıtur. 

Sarhoşluk 

l\lezarlıkbıtında Ali oğla 

Rlza sarhoı olank ellode bl· 
çıkla dolaıırken gördlmftı Te 
tutolmoıtor. 

Ceket lıırsızlıgı. 

Kemeraltında Olston tOtGo 

ma~azasında amele BaseyJn 
oğlu Ali çahetığı mağazada aeılı 

duran ceketinin çalınd•ğmı za. 
bıtıya olk4yet etmlotlr. Ceket 
koltukçu Moııa'da görGlmftı 

ve soroştormıya başlanmııtır. 

Panıalon hırsızlıgı: 

Yeni kavaflar çaroııııoda 

Ferhad oğla Mehmet K11ldı. 

rımcahk ıoretlle HOıtyio oğlu 

Muıııafa'aıo tlç panıalonono 

çalmıt ve kaçarkeo yakalan· 
mıotır. 

Yaralı Kadın öldü 
Şoför lzmir Ceza 
Evine Getirilmiştir. 

Kuşadası )Olondtt vukoa ge· 
len otomobil kazasında yarala· 
nao Ümmahan dtın hastanede 
ölma,ttır. Kazıya ııebeblyet ve· 
ren ooför mevkufen İzmlr'e ge· 
tlrllmlotlr, Ôğrendlğfmlze göre, 
ba otomobil belediyece sefer· 
den menedllmle olduğu halde 
kaçıak olarak ltlemekte imiş .. 

Hiidaverdi 
Motörü Cinayeti 

Çamalh ıoılHı civarında HG· 

dnerdl motörGnde paraeını 

tama ederek Receb kaptanla 
tQccardan BalU ve Cemali öl· 
dilrmekle maznun Otıman kap· 
tan n Glplnoz Ahmedln 
mahıkeaıelerloe dan ağırcezada 
devam edilecekti. Rlıe'de bulu· 
nan bir şahidin ifadesinin alın· 

matıı için yazılmıı olan tali· 
matı henGz cevab gelmediği 

gördlmftt ve muhakeme başka 
güne bırakılm,ıtır. 

Yanın muvakkat kannnuoı 

göre Yonaolsıan'da bankaları, 

drahmiden bııka bir döviz 
flzerloden yatırılmıı olao par11 
lırın drahmiye çevrllme1l mec 
borf olduğa Ankara Tftrkof Is 
reisliğinden tehrlmlz ticaret 
odasına bildirilmiştir. 

9 ·10· 935 tırlhll Yanan 
kararnamesi mucibince ecne 
bllere alt ba gibi paraların 

drahmiye çevrllmeılol temin 
etmek Qzere 26 Nlaın 932 
tarihine kadar bankalara ya · 
tırılmış olan mevduatın ecne· 
btye ah olduğunu, ecneblnlo 
ırkan Yooın'lı olmadığını ve 

daimt olarak ecnebi memlekette 
otoror bolondoğono göaterlr 
bir vesikanın mahallindeki Ya· 

nan konıolosloğondan alınmıı 

olmaeı lbımdır. 

Para sahibinin Yonınlstın'a 

girip girmediğini ve girdiği tak· 
dlrde ne zaman çıktığını ve 

Yonanlsıan'da ne kadar mfld 
det kıldığım gösterir Yooao 
İç bakanlığının ecnebiler eer· 
vlslnden alınmas• ıazımgelen 

ve,fkaoın da alınması ve bnn· 

tarın 8 · 1 · 936 tarihine kadar 
paraların yatırılmış bulunduk· 
ları bankayı gösterilmesi 16· 
zımdır. 

1ve2 inci Kordon 
Döşeme inşaatı için 

~ikayet Edildi. 
Birinci kordonun Bandırma 

taılle döşeme ameliyesi çok ya 
vaı gitmektedir. Bllhasea Pasa· 
porl linOndekl kıeaun hafta · 

lırdanbed bozok bir halde bu 
loomasndan ve döıenmemesfn. 

den tik Ayetler umum! bf r şekil 
almı,ıır. 

Şarbayhk; bu nzlyetten vl · 
l4yete olk4yeı etmlt ve m61e· 
abhldln ın,aatı kıaa bir za. 

manda ueılcelendlrmeelnl late· 
mlıtlr. Ayol zamanda ikinci 
kordon'on da ıtmdfklne naza· 
ran 30 santimetre; yükseltilmek 

ııoretlle Uman itleri umum mil· 
dOrlft&ilnce lnşaeına bıolınmaeı 

lıten mlıtlr. 

İkinci kordon yeni plAoa 

göre 30 metre geohllğinde olacak· 
tır. İki taraf ta yaya kaldmmları, 
ortada bir parter ve bonon 
iki tarafında da altışar metre 

genltllğlnde parke dO~eme ya· 
pılacıktır. ----
Şarbay Çeşme'de 
Şarbay doktor Behçet Uz 

bayramı çeşmede geçirecektir. 

ktc ?Ykusuı~~ktan kıvranan &inirlilerln bitmez tükenmez dtlekleri . . . 
&ten!le~ s~lah gelmez, her gıın ar~an si~irlillklen gittikçe kuvvet azalır , 

ertesı gun ınsan yorgun argın, hiç bir şey yapamamak halsizliğile kalka ı. 

• . 
Bromuraı ·Knou .. 

bu, felaketten kurtulnıak İçin kullanılacak ilaçtır. Asla zararı yoktur, sinir· 
lerı yatıştırır v~ sakin ve sfılim bir uyku davet eder. 

10 \ "C 20 komprİm~yi havi Uip. 
ltrdc rcunclerde reçete ile satıl ı r. 

Kmoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludv .. :_igshafen s/Rhin. 

letanbol'da Kasımpaıa'da kı· 
rıeı Eıımayı 700 lfra paraeına 

tama ederflk boğmakla maznun 
kocası Mauaetır'Jı Abdullah ile 
saç ortakları Rlfıl ve Halid 

zabı tadın adliyeye nrllmlolerdl. 
Mflddelumumtllki maznunları 

don polfs mohafazaemda İzmir 
vapurlyle İetaobul·a gönder
mf~tlr. Adil tahkikat İetanbol'da 
yapılacaktır. 

Belediyece 
Cezalandırılanlar. 

Dılo belediye zabıta memur 
lırındın 8 1 ve ıemlzllk muak· 
k.lblerlnden 3 ü tefıfş oetlce1ln· 
de vaztrelerlnl iyi yapmadıkları 
gOrftldOğftoden cezalanumlmıı 

tardır. 

5 Klıl sinemalarda elgare 
lçtlklerıuden, 3 kiti yere tft· 
ktırd61dtrlnden, 2 klıl bera· 
berinde ağızhlmz köpek gezdir· 
dllderlnden pıra cezııına çarp . 
tırılmıılardır. 

iki Kurumun 
Genel Toplantısı. 

AeArııtlka m6hlblerl cemiyeti 
Turlng ve Otomobil kulObü iz 
mir komitesinin umoml fevkal · 
Bde toplaotm yann Hat 15 te 
Balkevlnde yapılacaktır. Bu iki 
korumun faallyeıiol artıracak 

"eklJde olzamnamelerlod6 bazı 
değişiklikler yapı lacık ve yeni 
fHllyet devresi için idare bey· 
etleri seçilecektir. 

Nazım Balkuv 
Şehrimiz istatistik mfldftrd 

Nazım Balkov'on teri lan Trak· 
ya mııotakHı nmuaıl mQfettlo· 

llğl istatistik mftdftrlQğQae ta · 

yln edilmiş oldoğo Ankara'dan 
gelen hosoef haberlerden anla· 
oılmıştır. 

Şehir Gazinosu 
GOzel Bir Eğ· 
lence Tertip Etti. 

İzmlr'ln en nezih ve kibar 
gazlnotıu olan "Şehir gazlnoıo" 
yılhıtı ~gecesi için mtıdebdeb ve 
çok güzel bir eğlenti tertip et· 

mittir. 
Şehir gazlnosn sabaha kadar 

açık kalacak ve sayın mftoterl · 
lerlne emealslz bir eğlence ve 
zevk fırsatı bahşedecektir. 

Bu eğlenti lçln ile mechu· 
rlyetl de yoktur. 

Şehir gazinosu sahibini bu 
mtınatıebetle tlmdlden takdir 
ederiz. 

Afyon'da 
Hava Taarruzuna Kar· 
şı Mftdaf aa Denemeleri 

Afyoo 26 (özel aylarımız · 
den) - DQo gece şehirde ışık· 
ları ma1keleme denemesi yapıl 
dı. Saat tam 20 de verilen 
işaret llzerine şehir karanlık · 

lara gömQldtı. Deneme tım 

bir muvaffaklyetlle netcelendl. 

Çalınan. Dana 
Sarayköy, ( Ôzel) - Saray· 

köy'de Doıcıh köytınde makim 
Ayşe namında bir kadmın evi · 
nln alhndıkl damında bağlı 

bulunan bir danaemı gece çal · 
mıelardır. Zabıtanın araştırması 

neticesinde danayı Denizli'ye 
bağlı Çapar köyando sabıkalı 

kıptl Koca Mustafa ile ftç ar· 
~kadışının çaldığı anlaeılmıo ve 
~Koca ! Mustafa ile arkadaşları 

yakalanmıştır. Çaldıkları danayı 

kestikleri ınlaşılmbfr. 

ödemiş'te 

Bir Cinayet . ..... 
Düo Ôdemlo'te Bayezhle 

kOyOnde dQdOkçft mevkllnd 
bir cinayet olmuvtur. 

Birgili İbrahim kızı ylrm 
iki yavında Fidan'ı bir otla 
mes'ele!iloaen kır bekçisi Ab 
dollab oğlu Basan mavlzerln 
ateı ederek karnından ağı 

surette yaralamııtır. 
Fidan kaldırıldığı Ôdemlt 

memleket hastanesinde ölmflş· 

tilr. K atll bekçi Hatıarı tutul · 
moıtor. 

Nakil Vasıtaları 
Karar Ay Başında 
Tatbik Edilecek 

MG~bakıtta lşllyen oıobQ11'1 
kamyon ve kaptıkaçtıların be· 

l diyece verlleJ\ karara göre ay 
haıındıao itibaren Kemeraltı n 
Balcılar caddelerlodekt ban 
ve otellere girip çıkmalatı ve 
buralardan miloterl almaları ya· 
aak edilecektir. 

Bu gibi nakli nsııaları bon· 
dan ııonra tehrln bulnrlırındao 
geçmek soretlle lılf yeceklerdlr. 

Lik Maçları 
Pazar Giin1l Maç· 
lara Devam Fdilecek ... 

Dün akşam toplanan futbol 

heyeti bu haftaki ilk münbı· 
kalarına Pazar gQnQ devam 

edilmetıiol kararlaşllrmıştır. Bu.· 
gfto tekrar toplanacak, ilk mıç· 
)arı lçlrı hakemleri seçecektir. 
Yaloız K.S.K Şarkepor A takım· 
larıoa hakem olarak Mustafa, 
B rakımların• Reşad eeçllmlı· 

ferdir. 

Eski Nahiye MOdQril 
Eekl Kunlcadığ nahiye mft· 

dftrO. Niyazi ozon zamandın · 

beri açıkta bulunoyordo. Mem· 
oonlyetle ôğrendfğlml:r:e göre 
Vail Fazlı Güleç bu genç \'O 

emektar memura Urla nftfoa 
kAtlpllğlne tayla etmlıtlr. 

Belediee Memur· 
larına Aylık Verildi. 

Yılbışı mftnaeebetlle belediye 
memurlarına dan birinci kAnon 

aylıkları dığıtılmıetır. 

Mektepler Tatil 
Şehrimizdeki bftUlo mektep· 

ı~r bogQndın 2 Klouooaanlye 
kadar, bet gfln kapalıdır. 

Paris rrojesi 
Amerika'nın TeessD· 

rilnO Mucib Oldu 
Vaşlngtoo, 26 (Radyo) 

Dış f ,lerl bakanlığı komisyona 
azaeındın sel4blyettar bir zat, 
Amerlka'nın Parls paktından 

teeHllr doyduğunu, buooo bir 
ıulh projesi değil bir hayal 
lnklearı paktı oldoğonu söyle· 
mlş; Amerlka'nın kanaati, bu 
paktın Habeş · ltalyan lbtll4· 
fında bitaraf hğı lblll eUlğldJr • 
Deml,tlr. 

Belgrad'da 
Amelelel" Grev 
ilan Etmişlerdir .• 

Belgrad 26 (Radyo) - Üç 
ytız amele grev ll4n etmiş ve 
çalıştıkl11rı fabrikaları işlemek· 

teo menne kalkıımııtır. 

Napoli'ye Gitmiş 
Napoll, 26 (Radyo) - Noel 

yortolarını geçirmek Ozere Ro· 

ma'ya gltmlt olan İtalya veli· 
ahtı bagQo Napoll'ye kendi H· 

rayına dönmtııtilr. 
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raladılar Ve Ote1i Soydular. 
Paıls'de, şehir haydotfuğu 

artık f Uen ve doğdağu yer 
olan Şlkago'dakl gibi hükftm 
6ürmekıedfr. 

nnnktı nüshamızda, beş hay· 
dutun gOndOz sfl4hlu ve oto 

mobille bir fabrlkutôrün oto 

mobllfnln önGnO keserek 

"90,000 frank oşırdıklarıca -ve 

l"eznedar madam Sımort'ı ya 

"taladıklsrını yazmıştık. 

Parla zabııım, bu haydutluk 

hadisesi Ozerlnde tahkikata de· 
vam etmekte ve şüphe fizerlne 

tevkif ettiği iki kişiyi istintak 
.ı 

"lhında buluodurmı:tkta iken 

ikinci ve birinciden daha kilıı 

tahane bir haydutluk vak'ası 

daha olmuştur. 
Böylece Ost Qste yapalao hay 

duıloklu, Franea'da derin htr 
endişe uyındırmıetır. 

İkinci h4dlse şo eoretle ol· 

lnuıttor: 

1 - Tct•kif cdılerı ııaydıul komiserlik dairesine götürülürken . 
mfieseesenlo ımhlbl M. Gerud, ı birisi iki defa atee ederek te 

otelin methali yakınındaki bft. lefon tellerini koparmı~, birisi 
de M. Gerud'on sol çenesini 

Parls'te Ellzede Bôzer eoka 
~aoda ve Plgal meydanına 40 

rosunda otvrmu~, gpllp gtdf'n 

mfişterfürlnJ seyrediyordu. Bfr 

- Tt1arruza uğrıymı otelin nıiıdiirii. M. Cernd ı·e lıiznıctçi kız .. 
~tre kadar yakında 4 numara · aralık otelin kapıaını altı darbe 

bir otel var kl burada sa· vorolmoı ve blrlblrl arka&ı altı 
ba kadar eğlenti devam eder. kişi içeri girmiştir. 

a hl d 
M. Gerod bunlardan blrkı· 

Adlse gecesi, ııaat r e d 
"-....... çını şöyle höyle tanımaktı ı r. 

' Bunlar, chor barlardan birisi· zmir Palas nln daimi mOşterl veya mftda· 
vlmlerlndeodlr. 

-.umartesi ve Pazar 
28 ve 29 ilk kdnun 

latine Tedansan 
Şahin Cavid t Orkestrası 

er Akşam 
Orkestra 

'--Türk Genci ı 
~D FAKIR'LERi 
ARASINDA -~l Faik Şemseddin Benlioğlu 

~en, ba ihtara rağmen ma· 

~I terkctruedlm. Ne olorea 
tl bu garlb vaziyeti anlı 

~ idim. E•asen fakirliğe, 
tdime karşı yapılmış bir 

tum yok:tu. 

tarım Ozerlue Yugl'lerdeu 

~eşbur bir fakir yanıma 
•ttı ve hına: 

Sizi faldrllkten affettik, 
~in buuda kalmakta ısrar 

teonuı?. 

dl. 
Çanka fakir kalmak htl· 

~! 

Bu altı kişi girer girmez: 

- Bize şampanya hazırla! 
Diye l>nğırmışlardır. M. Gerud, 

bu mOşttrllerln motad mOıte · 
rllere benzemediğini hemen 

hissetmiş fakat altı adam da 

bir anda CP.plerf nden birer ta· 

banca çıkarmışlar, ve koltuk· 
larıı korolmoşlardır. lçlerlodeo 

birisi hlzJJt:tçl kızı tabanca He 

korkutarak kucağın• otortmuo, 

- Fakir kalmak lı,;tn 14zım· 

gelen şartlar vardır; siz onlara 

riayet rtmcdlniz .. 
- Kusurumu ben bilmiyo 

mm, söylerseniz beo de ôğre· 
nlrlm. 

- Bu cihet b.ı nı ald de 
ğlldlr. 

Ktme alddlr?. 

- Bono bilmiyorum! 
- Pcktild ... lien de buradan 

oyrılmıyacağım . Yemek bulma· 

anın bile, açlıktan ölece~lm, 

fakat buradan bir yere kımıl · 
dıımıyacıığım. ÇünkQ ben bir 

kueur işlemi~ değlllm! 

- Hundan fazlasına Len ka · 
rışmam. Ierar ederseniz, size 

ka.-şı baoka suretle hareket 
«ttieceğlz. 

- Ne gibi? •. 
- Yarım yamalak bir fakir 

olduğunuza göre bilmeniz IA 

korouola yaralamıştır! 

Vaziyetin fevkalade nrzake

tloe rağmm bu teklf fslz ve ... 

Saygı@ız ,, i•af irine oampenya 

ikram edllmlf ve içlerinden 

birisi kasa anahtarlarını al· 

mıştır! 

Bu müşterlier hlÇ tek dor · 

mak niyetinde görüomemloler 

içlerinden birisi, tabancaelle 

dı varda asılı tablolara birer 

blrtr kurşonlamıem ! 

Hundan eonr · , otelin mQş 

teri ve mi:laffrlerloe taarruza 

glrl~ml~ler ve bet' rastgeldik. 
lerfoln kesl!l ve cOıdaolarını 

bo,altaralt içinde bulduklarını 

ktndl ceblerlne indirmişlerdir! 

H11ydudlorın bu har~ketleıioe 
otelde mevcıırl olanlardan hiç 
bir kimse rn kOçQk bir mo 

kavtmel gôsttrmf"ğe cesaret 
edememiştir. 

Yalnız baydudlardan birisi, 
korkutmak veya kendisini eğ 

lendlrmek için mleaf lr bir 

kadının odasına iki defa ateo 

etmlotlr. Bu kadın korkunun 
verdiği fevkalade bir cesaretle 
haydudlaran arasından kaçmağa 

ve sokağa kadar çıkarık: 

- İmdad!. İmdad! Diye hı· 
ğırmağa muvaffak olmuı:ıtur. 

Bo kadın sayesinde zabıta 

bldleedeo haberdar olmoı:ı ıltı 

hayduttan 

mlştlr. 

hl. ielnl tnklf et· 

Tevkif edilen adam, mft· 

kerrer sabıka ve mahkumiyet 

erbabındandır. 

Diğerleri de 

~ımdır. 

Eveı,:bu 

adıtm doğ· 

ru s lS ylü 

yordu. Bu 

adam hana 

çok oyun· 

lar oynaya· 

bilirdi.Yal 

nız bu hu· 

susta ken· 

dleloe 81114 

hlyet veril· 

mle olmaeı 
şarttı. 

aran mıktadır. 

Bu salAhlyetln "f verlllb verll• 
med1Lilnlı.ani8mak- için: ..;,, ~ o # 

- Ben,:herşeye: rağmen fa· 
kirim ye fakir kalacağım. Beni 

neden muhakeme etmlyorso· 
nuz?. 

Dedim. 
Blnd'JI bu şlddetU hitabım 

115 S. Süleyma. 13 25 18 
~~~~--~~~~-102 Attl 9 50 13 25 

9~ S. Bencuya l~ 13 25 
Ankara. 25 (A.A) - K.ftl· AeletaLfarıqıııın maaol•rı 

91 F. ı. Mehmet 12 75 13 
tor Bakanı Saffet Arıkan bir 25 30 Jlra asli maH ile 50 

43 H. Şeşbeı:ı 1:3 13 7 5 
36 H. z. Ahmet 13 25 13 25 

746 Bo~tınkft 11tıt 
478929 Donka yekun 

479675 Umum " 
Zahire satışları: 

Ç. Ctod K. S. K. S. 
1320 Buğday 8 75 8 50 
100 Arpa 4 25 4 25 
256 M. darı 5 25 5 25 

1631 Ken. pala. 450 560 

muhabirimize ıu beyanatta hu· 
lunmoıtor: 

-Son Posta gaseteeloln 23 
kAounevelkl tarihli nfi hasında 

Ünlvereltede rahatsızlık adlı 
yazıyı okudum. 

1 - Üniversitede hiçbir ra 
hatsıılık yoktur. Üoivenltcmfz. 

deki ec kıymetli ordlnaryustf'n 
en genç talebemlze kadar her

kes huzurla tıtoe devam etmek· 
tedlr. 

1 Piyasa Vaziyeti ı 2- Üniveuhemlzde yarının 
uzmanlarını ve prof~eörlerlol 

ÜzQm - DQn borB&da 7 46 teıkll edrcelr.: olan doçrntler 
çuval ilr.ilm satılmıştır. K4nu· araeında bir tek yabancı yok 

noeanlnln ilk gftrılerl için ha · tor. Kadroda mevcud 102 do · 

raretll muameleler olacağı tabmJo çent k4mflen Tarlıı:.'tftr. Doçent 

edilmektedir. lerlmlzln ma&şlırı 35.55 lira 
Buğday - Alıcılar yeniden aeli maat arasıddadır. Bu aylık 

gayrete geçmişler ve 8,375 · 8,5 mevzuatımızın tayin ettiği had· 

kuruş Gzerlnden 1320 çuval dir. Muımaflh doçentlerlmlzln 

buğdıı.y almıılardır. teri lhi için bir kanon teklifi 

Kambiyo derdesttir. 

3 - Üolvereltemfzde 134 
asistan l"e 6 bao aalstan vardır. 
Bunlar da kAmllen Tftrk'tnr. 
MOetakbel doçentler de bun· 

!arın arasından yetişeceklerdir. 

Bakanlık daha geniş bir yftkiln 
araaındın eeçkl yapabilmek 

için asistan Bayıeıoı lftzomu 

kadar çoğaltmığa da teşebbüs 
etmiştir. 

Allm. Mark 
I~terlln 

Fr. Frangı 
Dolar 
BeJga 
ltalyan lireti 
Inlçre frangı 
Florin 
K. Çeko!llovak 

A vuetur. Şilini 

Ahı 

h0.20 
620 

8,28 
79,70 
21,l:l 
10,12 
40,75 
85,12 

5,24 
23,37 

Satıı 

5u.6ı 

622 
8,30 

79,Hl 
21,:n 
10,17 
40,87 
85,!l7 

5,27 
2:J,6:l 

lzmir'de Güreş ~-,aaliyeti 
(;ittikçe: Artmaktadır •. 

Genç güreşçiler X işaretlisi antrenör Nuri'dir 

Gtıret federasyonu, İzmir amatör gOreeçllerlnl yetiştirmek Gzere 

Mllli gftree takımımızın kıymetli elemanı Nurl'yl tekrar İzmir'" 
gônderml,tlr. 

Birkaç gGndenberl şehrimizde bulunmaktı olan Norl, buuda 

onbeı:ı gftn dahı kalacak ve gençlerimize gareome usullednl gös 

terecektlr. Bu derelere iştirak edecek olan güreşçiler, her akoam 

mıntakanın Salebcloğlo camii altındaki salonunda haıat bolu· 
nacaklardır. 

Gtıreı:ı antrenôrG Nori, 15 gQn sonra, Milli takımımızla latan 
bul'dı karoıla~acak olan FtnlAodfya'h gOreşçller ile boy ölçOşmek 
Oıere İetanbul'a gidecek ve sonra tekrar İzmir'" dönerek 
gençlerle meıgol olacaktır. 

karoıeında blroeyJ söylemedi ve 

mabedin gtıll, ge{llmeai herkese 
yaealr.: bir kapunodan girdi. 

Artak bu hayat ıonuna varı· 
yor demekti 
Oldoğam yerde durdum, pek 

yakın tahmin ettl~lm nihai 

bAdlselere intizar ettim. 

Bu tahminimde aldıınmadım. 
Uzun boylu, iri yarı, ve yarı 
çıpl11k tunç renkli bir Hintli 
bana yaklaşh; bu Blotll, mabe· 

din icra memurlarından birisi 
idi. Ve bana: 

- Hakkında karar verildi; 
sen bu mabedden şimdi çıka 

caksın ve bir daha buraya dôn · 

mlyeceksln. ÇiınkQ f ogUlz ıa 
bıtasınıo caeueueon. Sen aramıza 

girdiğin g'ftndeoberl lnglllz po 

Uel iki Ayinimizi yasak etti, 
mukaddes zatlar aleyhine takl· 
bata bııalaodı. 

Dedi. 

~imdi anladım. Beni caeos 

sanıyorlardı. Batan kuvvetimle: 

- Yanlıol Dedim. Ben ca· 

11uı değlllm. Ancak nımuBlu bir 

dilenciyim! 

- Bizce c11101 olduguna biz 

emtnlı. Sen mezarlıktan 61G 

lira Qctet arasındadır. Uo 

Jıklar ytıkeek ıabslUnl yepf 

ılrmle olııolara mevzuatımı 
verdiği haddlr. Aslatımlık fşl 

aynca bir ögrenmc tab•Uln 
nevi devıımı olduğoua dıt g 
lSnOnda tuımalıdır. Nitekim 
çok memleketlerde bazı 11 

tanlar sırf değerli profeeöı la 
derelerinden istifade etme\: 1 

ya hiç denecek kadar H ayl 
alıı lar veyahut ta f Phri olar 
çalışırlar. 

4 - Üolverahemb.de Tü 
elemanlar dıı,ıında yabancı kol 

borator olarak 27 yrdımcı, 

laborant, 5 hastane hemşire 

vardır. Vaktlle hanların eri 

her enstitüde bo kalla borat 

ve laborant vazifesini görebil 
cek Tilrk eleman bulunam 

maeı zaruretinden ileri ge 
mfotir. Bu zaruretin bugQo d 
mevcut olması bunların elyev 

f elerlne devam etmelerinden d 
bellidir. Ancak kat'i mccbarlye 
olmıdıkç11 yabancı kollaboratô 
getirilmemektedir. Her l~i bf 

ten yabdncı kollaboratöriin ye 
rlne yeılşmlş Tnrlı. aıılstan v 
14borantlar verilmektedir 

nrllecekt r. Der ne 

oluna olerın yabancı uzman 

kullanmak busaeund11 b11k11nlı· 

ğımızın esreılmoz hedefi Ttlrk 
uzr:nanı yetlştlrnıe.kıedlr. Bfttil 
fedıkArlıklar bu hedefe varmak 

için yapılmıktadır. Yaranın ye· 
ti oklu 1'urk alimini kaf tleetnl 

ıeekll t'.decek: olan bugOokO 
doçeut \'C a!l :eıanlııaımızdan bek· 
ledlğlmlz şey dr~erll uzmanlar
dan ve metod ltiborlle azami 
fatl(11deyl lemin ermektir. 

1 Nöbetçi E(·zaneler 
Bo akşam Kemeraltı 'oda lt. 

ti hat, Gftzelyalı 'da Altıntaş, 

lrgatpazırı'nda Asri, lklçtıme · 
lf k'te lktçeşmellk, Alsancak'ta 

Jozef )ülyen eczaneleri açıktır. 

Piyango 
Biletleri Az Kaldı 

Hava kurumunun yılbaşı pi· 

yaogo biletleri kalmamı ıtır. 

Balıkesir ve Aokara'dan tel· 

graf la bilet lstemlıleree de ora· 

da da satılmadık bilet kılma· 
dığı blldlrllmlştlr. h.I Qç gQo 

evvel şehrimize gelen İstanbul 
bayilerinden biri bura piyasa· 

sında mevcod bllellerden yirmi 
bin liralık eatın almış ve eke· 
presle letanbnl'a gltmletir. iz. 
mir'de bJlet kalmamasının bir 
sebebi de budur. 

çıkaranları gizlenerek tec~eaQe 

ettin, sen Nababın eareyının 

temellerine çocuk kurban edil· 
dlğlnl gizliden tekib ettin. Bey-

di.. Butodan çabuk git, yok&a .... 
Evet sonu fena olurdu. 

Bunun için mabedden çık1ım1 
fakat birden bir bl!l oldum. 

Ktndiml unuttum ... 

Bundan ötesini ben bilmiyo· 

rom; mahud lnglHz komleer 

benl gene bolmuş, karakola ge 
tirmiş, oe sordu ise cevab ala· 
mımış. Bende hafısa ve şuur 
oamına hl çblr tey olmadığını 

gftrmfto, komiserin bn kanHtmı 

doktorlarda tasdik etmlo. Beni 

hastaneye kaldırmıol1r. 

Teead6f eseri olarak ftzcılaıde 

hftvlyetlml bildirecek kGçClk bir 

kA~ıd bulduklarından beni aile· 

- Lütfen feviriniı -
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Uzak Şark'ta Vaziyet Gün
den Güne Fenalaşıyor. 

Mongolistan 'la Mançuko Aras1ndaki 
Münasehat Vahim Bir şekil Almıştı~. 

Şıngıy 26 (Radyo) - Va· 
slyet, çok: karıeıklır. Çtn el · 
meDdlt'nler nazırı Çaoko, h 
ponya ınuslnhıatgQzarı ile uzan 
mtıddet konuşmuştur. Çanko, 
Bopey ve Sahar etmcndlferlerl 
için ef malf Çf D 'le koouşmağa 

memur edilmiştir. 

Şao •bay 26 (A.A) - Japon 
bahriye erkAoıoın genel karar 
gAhı yaklnlode bir bomba pat· 
lımıetır. 

Pekin 26 (A.A) - Dün dıe 

Mogoltstan kuvvetleriyle Japon 
Mançuko kuvvetleri araemda çar 
pıımı olmuştur. Üç Japon BÜ· 

varisiyle bir Mançuko neferi ya· 
ralanmı11ır. 

Şınghay 26 (Radyo) - Nan 
kin lıOktimeıi, nOmaylelerde 
bulunan Oolverslte talebeleri 
Gzqlne 1500 klşllf k bir askeri 
kuvvet göndermiştir. 

Şangbay, 2o (Radyo)-Şang· 

bay 'm bir kısım mRhallelerln· 
de ôrl f idare llAo edilmiştir. 

Bunun sebebi talebe nümaylı· 

lerlne elyael makeıtlarla bir 
tıkım şehıslann da kırışmış 

olmaeıd•!.. 

Bir japon neferi 
Şıngbay, 26 (Radyo) - Ja· 

poo bahriye genel karargAhı 

yıklnlode bir bomba patla 

mıotır. 

Pırls1 26 (Radyo) - Şimali 

Mogollstın ile Mançurl boku 
meli araemdakl mftnaeebat çok 
--------~-...... ------------

m e teslim etmişler .. 
Ben, bir seneye yakın baba 

mı, annemi bile ıanıyamlimı· 

ıım. 

1apon imparatoru teft~te .. 
vahim bir devreye gfrmi~tlr. ftzere hareket -eden bir "tre11, 
japonya hftlnimetl Moğollıtmn'ın hatların bozolmaeı yftzGodeo 
notulDa hiçbir cenb vume· dorma~ı mecbur kılmıthr. 

mfştlr. ~ankJn'deo gelmek fııtfyen 

Moğol aoYBrllflrfnden mG· bir tren de yolda kılmıet11. 
rek.keb bir kıla japon Manço Şanghay'da bıthrlye ErkAnı· 

aekerlerloe bir t11rruı yap· harbiye blnaııı clvar1nda bir 
mıehr. bomba patlımııtır. Japon Jmtl· 

Bo masıdemede Mogollır'· yazlı mınıakaıııı eftngd tık Ya 

dan 10 maktul, jıpon Mançu· •lyetlnde ıeked kıt'ılırın mu-
lar'dan 3 maktu\ ve 6 yaralı hafazası ılaındad1r. 

vardır. Parlı, 26 ( Radyo ) - Şeng· 

Jııpon-Manço sOvarJsl b1Zı ha1'da vaziyet çok nazik ve 
mOhlm mevkileri lıııgal etmlıtlr. mtıbllktlr. Bdtan teşekkaller 

Parla 26 (Radyo) - Şaog· ve bfrlCkler talebe nOmaylşle 

hay'dan blldlrlllyor: rlne lttlrak ve japoclyı aleyhine 
Talebe tarafından Şimali hareket etmektedirler. 

Çln'dekl Japon dostluğu aley· Şınghıy japon koneolosu, 
hine bby6k bir namayle yapıl · allkıdar makamatı ttfıbt bir 
mıetır. 

Nankio-Şanghıy 'fe Mak111 
araaındakl mGnıkılAt bu yaz. 
den durmoetnr. Şaughıy'da 

örfi idare llAn edllmlotfr. 
Üç gdn devam eden kırııık· 

lık dolııyıstle elmendlferler df'I 
l~lememletlr. Naokln'e gitmek 

nota nrmlı ve hGkdmet vazı. 

yete hlklm olamaclıAı ve bu 
aeaylıl iade edemediği takdirde, 
bu vazifeyi jıpon 111kerloln 
gc1reee~lnl blldirmitdr. 

japon CmttyHlı mıntak11ına 

olmdlılen bin jıpou aııkerl dıba 
celbedflmlıtlr. 

Iogiliz Doıianması 
Bu Ayın Nihayetlerine Doğru Akde

nizde Bir Nümayiş Yapacaktır 
htıobul 26 (özel) - Akdenlsde logillz donınm111 daimi bir 

faaliyet içindedir. Bftydk İngiliz zırbhlar1, torpidolarla beraber 
CebelOttarık'la l~kenderlye araıında gidip gelmekte duım edl· 
yorlar. Sôylendl~lne gôıd, la~ltz donanmaaı, ha ayın nlbıyet· 
lerlnde bftyQk bir nftmıyfı yapmağa hazırlanıyor. 
Royter Ajanıın1a nrel~l aon bir habere, göre ıark aularındı bu· 
lunmakta olan (Rımllyen) adındaki laglll• •ırbhaı, Cebelauırık'ı 
dönmek Gzere emir ılmııtır. Bu zırhlının, ikinci ktnuaon bl· 
rinde CebeUlttardt'ta bulanm1111 Ui•omu blldtrllmlıtlr. Bu sırbh 
gelir gelmez (Renov) zırhlJ111 Maltaya hareket edecektir. 

ltaiyan 
Hastane Vapuru 
Musavvaya Vardı 

Roma, 26 (Radyo) 
eavvı'dan blldlrlllyor: 

Mu· 

En son ılıtem ve 6000 ton· 
luk Eluıo h111tnne vapura 

Italyanlar Resmi 
Tebliğlerinde 

Ne Diy~rlar? 
Roma. 26 (A.A) - Mareııl 

Badogllo 111 telgrafı gönder· 
mletlr: 

.Feci Kaza 
-···---Almanya' da 

Derin TeessOr 
Uyandırmıştır •. 

Berlln, 26 (Radyo) - Dan 
vukuı gelen ılmeadlfer fıcl11111 

bltfln Almanyı'dı bGyGk teea 
11ar buıule getlrmlotlr. 

Lıul kllprClıClnGn betonları 

tamamen hırab olmuıtur. 
Reımf tahkikatı ıöre fıclıdı 

ôlealerln miktarı otusblrl bol 
muıtor. Bundan bıtk• 10 ı~ır, 
7 hafif ve 10 pek hafif yarılı 
vardır. 

Mr.croblar Yena baetaneelne 
aevkedllmlşlerdlr. Yarala11 hat lf 
olanlar pınıımaodın eoora ev 
terine ghmlelerdir. 

Tehklhı, kazanın maklnlatln 
bıtaeındao tlerl getdt~lnl teıblt 
etmltılr. Çftnkll ltaretlcrlo mG 
kemmelen tolcdlğl fakat ••taun 
Nalla 90 kilometre ıGr'at1e 

llnledlğl lçio t014re•ler makinist 
tarafandan görQlmemlştlr. 

Maklnltıt: 

- Batıyı anlayıacı eıır•atl 

90 kllometrcdıon 30 k-Uomet 
reye indirdim. hu suretle ka · 
zanın daha feci olmaeının ônQ. 
ne geçtim, müsad··ml' 90 kilo 
metrelik bir sGr'at esnaeıoda 

olaaydı,"lftm ve h11arat miktarı 
fevkal Ade bir suretle ırtıcak· 

tır, dem•ıtlr. 

Makinistlerden mecruh ola· 
nın bayatı tehlikededir. 

Mussolini Çok 
Şeyler istiyormuş 

* Roma. 26 (Radyo) - (Jor 
nale D'İtalyı) gazeteııl. yazdığı 
ıon bir makalede, lrılya'nın 

Akaum'u iade eımlyeceğlol ve 
Mossollnl'nlo, Str Samuel Laval 
sulh projesinde zikrolunan ara 
zlden dabı btıyflk ıeyler iste· 
dlğlnl kaydetmektedir. 

Ayni gazete, İngllJz Franııı 
sulh projesinin, Avam kamara· 

• sandı biç tetkik edilmediğini 

ve bo kamarada bulunan SOOden 
fazlı uylnın, proje hakkında 

en ufak bir tetkike bile 18zom 
gOrmeatğtnl kaydettikten eonra 

diyor ki: 

"Proje, eHeen lıalyı'ca ka 
bul edilecek değildi. Ztra ha 
projede İtılya'ya terkedlldlğl 
beyan olunan ar .. ı. ekııerlyet 

ttlbarlle çôld6r. Hılbukl ltalyı, 
çöl de~ll, lolcnecek n mıheul 

veneek ar11I tet11or. Mo111ollnl, 
bantJaa evvel ve~dlğl bir dl· 

· yevde, •nzl kollekelyoau lıte· 
.mediğlol aöylemlıtl. 

Parb proje11lolo1 İtılya'yı lıt· 
mla ıde04tk mıblyette olmı 

dağını tekrar ederken, Df' de 
olıa, bunun hılya'ca ıetklk 
edilmeden tekllfl yapın deY· 
letler tarafındıa red edllmeıl, 
hayrete ııııyıa bir keyf lyettlr. 

Tunus'da 
Bir Gezinti 

Parl11 26 (Rıdyo) - Tu· 
noı'dı Fıaaııı·Amerlkan heyeti 
Taaall Beyllk 11rayıaı geamlı· 
ayni samında el nrda bazı 

yerleri bllbıeu Kartıjı'yı zl· 
yaret etmlıtlr. Nlbıyet blrglln, hafızam ve 

ıuurom tekrar avdet etmiş bu 
ıuretle ailemi taD1yabllmlşlm. 

.Mosavva llmınıoı vasıl olmuş 
tor. Vıpurda 20 dok.tor, 9 
operatör ve en ıon sistem le· 

davl ve cerrahi vaaıtaları vardır. 

Dınıkılyı'ya htldm ylkeek 
yaylanın do~a uthı maili Gze· 
rinde Hıbtş muberlblerladen 
bir grup Slr on11ıdı inmek lı · 
temlo lıe de Dınıkalyı'b bir 
mlfreze ıarafıodaa dığıt&lmıştır. 

800 Fransız 
Ben bunlardan h814 habersl· 

sim. Yalnıa mabedden kovul 
doğumu biliyorum ve ... 

BllA fakir olmadığıma mtı 

ıeeaalrlm, hAli bu hususta ııar· 

fettlğlm emeklere canıaı yan· 
maktadır. 

-SON-

Vapurda nekahet devresin · 
deki haetalara mabıu11 bir de 
tiyatro vardır. 

Masana 26 (Radyo) - iki 
haatıne gemisi boraya gel· 
mlştlr. ltalyı'dın dı yola çık· 

mık az~re mQteıddld h11tıne 
vapurları hHır'ınıyor. 

Habtt'lrr meydanda bet aıa 
ve ahı yerı.lı hırakmıtlardır. 

Tıkaaze bölgesinde • yapılmıı 
olın bir lsılkşııf: htçblr muka 
vemete maruz kalmamıştır. 

Somali cepbealnde neatlar. 
bazı tahattul merkeslerlnl booa. 
b.ırdı m111 etmlılerdir. 

Italys'ya Gidiyor 
Roma 26 (Rıdyo) • - (Ek

lerer Denls) gazetesinin tertlb 
ettiği seyahat mGnıaebetlyle 

yaran (bugQo) buray• gelecek 
olan 800 F'raosız için bayak 

brıılımı lôreal hazırtıaıyor. 

Soveyş Kana· 
lından Geçen 
ltalyan \ 7 apurları 

a • • •·----..-
Por11ld1 2ti (Radyo) - Dan 

ve bugftn, Snveyş kanat.odan 
4 İtalyan :vapura geçmiştir. 
Bunlar, letlbkAm ameleıl, asbr 
ve mlblmmaılı döla idi. 

Bir Ermeni Mu-
harrir Ingiltere 
için Ne Diyor? 

Romı, 26 (Radyo) - Atin• · 
dan blldlrlllyor: 

Atlnı'da bulunan Ermeni 
mtıltccl muharrirlerinden Tor· 
kon. lnglht-re aleyhine bir 
makale neıretmle ve logtltereyl 
kendi menaf il namına cihanın 
aolbunu bozmuş olmakla itham 
etmi1 ve Parla tekllflolo aka 
met" oğradılınasını cinayet le· 
JAkld eylemi,tlr. 

Fransız Gazete-
• 

lerinin Yazdıkları 
Parle. 26(A.A) - Gaıeteler 

gene ıecri tedbirler mee'elealn· 
den bkhıedlyorlar. Matt>n gı 
zeresf; Fraosa'oıo bu hoeuııtakl 
müzakutlcrde rolll uzlaşllrıcı 

mahiyette ölee11ğını ve zecri 
tedbf rlerde llerl gitmenin ıalh 
mG1akerelerlnl aala kolıylaıııtır· 

mıyacağrnı yHıyor. 

Populer ı11eıe11I de; lıh;blr 

ıulb ılAmetl b&llrmedlilnl ve 
Cenevrede tem111l edilen tlev· 
letlerln gaeterecek lerl leeanCld 
ka,.e11ındı M. Muuollnf'nln 
•Hlyetlnde ba9ll olacak değl · 

olkllk nyeelntle bir Avropı 

felaketlnln 6nlae geçllebllece· 
ğlnl yaaıyor, fakat Milletler 
cemiyeti ile MuHollnl aneında 
bir uzlaıma yapılıblleeeAlnl 

mamkln g6rmlyor. 

raris 
TeessOr içinde 

Parlı 26 (Radyo) - Parla 
gazeteleri, Olen Pol Borje için 
uzun makaleler yısmıktıdarlar. 
Parla belediye rehıl, mlteveffa 
hakkındı usan bir söylev ver· 
mlo ve belediyenin, bu mdhlm 
siy Adın dolayı keder duydu· 
ğuou söylemltılr. Parla. tl!eNClr 
içindedir. Mateveffanın ceeedl, 
yarın Parla bao plokoplel tara· 
fındao kaldmlıcaktar. Cenı · 

•e töreni fe•kalAde bir oe· 
kilde olacaktır. Tabutun et· 
rafında, Fransız akıdemlıl 

flyelcrloln hepsi bulunacıkhr. 
Roma, 26 (Radyo) - Romı 

gazeteleri, Pol Burje'ola olama 
mftn111ebetlle uzan makaleler 
yazmakla ve teesıGrlerlnl glle· 
termektededlrler. 

Bu gazeteler İtalyı'nıo bG)Gk 
bir doal. kaybettiğini llhe edl· 
yorlır. 

Dok Do Spoleti 
Italyan Filosu 
Kumandanı Olmuş .• 

Romı 26 (Radyo) - Aımı· 
radın bildiriliyor: 

Dak Da Spoletl bugGnden 
itibaren doğn Afrika haf lf hal· 
yan mubrlb filosu kamından· 
h~ını eline almıştır. Noel yor· 
taları bfttGo Erltre'de bayat 
bir aevlnç içinde tecı'lt edll · 
mlşıir. 

Husaei tayyare poıtaları ltıl· 

yadan aeker ve a1Qeleye mab· 
11u11 poatıyı gelirmiş ve muha· 
rlblerle işçilere, allelerlnlo 
melttobları hemıo tevil olon 
muıtur. 

lçbakanlık 

Meslek Sf eşkilatı 
••••• 

Aokar•, - iç Bakanhk 11t 

rafındın hasırlının dahlll1' 
meıdek. teekllıltı ve vazlfeleıf. 
hakkındaki kanuna ek ol .. 
IAylbanıo eı111ları ıuolardır: 

Vilayetler ldareal umumi dl· 
rekt~ra •erke• ve tıırı 111•· 
morlarının 11t lılerlne bıkıll 
birinci ıube ile vllAyetlerla 01110· 

ml ldareıl teıkll&t, neırlytlt 
kaUlph1ne1 milli bayramlar ff 
mer11lm lılerlnl çevirecek oltf 
ikinci ıubeden mftrekk:ep ol•· 
caktır. 

Emniyet işlerinde ılfre it'" 
rlle meıgul olmak ftıere ône 11· 

11 leler eubesl ve mtiHeoırtıg• 
bağlı omumf e•rak ve do•1' 
lelerlte oğraemak dzere bir ef· 
rak dlrektôrl0ğ4 kurulıcaklJf• 
Hukuk mll~avlrllğl biri medlll' 
ılnt muhakemat kanununa ~6 
re karalan mubak.tmıt eacO 
meni iılerlol ve kararları" 
tanzim ve takip etD.iek, ıklY 
dilecek mukuelelerl dl~~r bl 
hnlıkludan gel~cek kıooO• 

nizamname ve tallmıtnıilt• 
projelcrlnl tetkik edecek, dlğ•~ 
vlllyetlerde idare bP.yedt 
tırafıudın karara bığlaO,; 
işleri her ay tonunda cedvell' 
rlnl yapacak olan iki ıııtıbe~ 
meydanı g,.leaktlr. 

Hokok mleavlrllğl ıynt _. 

mıadı muoıam olırak mlll~ 
şar muıvtnliğlnl yapaca~ 
Nafut işleri dôrt ıabeye afi" 
mekıadır. Birinci ıııabl' afi' 
yasımı bazırbkları, lııaded 

doııya lolertle meıgal olacak fi 

ayal zamanda genel direk 
~in yardımcılığını yapaea 
İkinci ıube nQfu11 muamele 
mahıberelerlle teeçll iti 
bakacak.tir. 

ÜçGaca ıube ntındıtlık 
nununun tıtblkıtı, Yatan 
tetkik ve t11dlkl ve tayin 
rtle nArıııcıktır. 

DôrdancCl ıııobe l11kb 
rlala İç bıkıalığı bın 
kıeımlırlle meıgul ola 
Mıhrlü idarelerde, kôy fıl 
merkezden idare etmek O 
iki bGrodıo ibaret bir l 
ıııobe korolacaktır. 

Gelecek Yıl 
Açıkta Talebe 
Bırakılmayacak 

Gelecek yıl ıcıkta talebe 
rakılmam111 için ortıme 

ihtiyacının ne suretle k• 
oacaRı bapkında m11rlf mO 
IGAG tarafındın tetldUete 
lanmıştır. M11rlf mQfetd 
kendi mıntakılanndı bu b 
tı tetkikler yrpmıktı, t•I 
blnı lhtlyıçlırını teablt et t 
mek.tedlrler. M11rU mlldGrl 
ildnct kAoun sonuna kıdat İ 
iti bitirecek ve ıubıt b•~ 
raporunu Yek6leıe g8or- l 
cektlr, 

Altı aınıf Gzerlne tedr1"
1 

bulanın yıbıncı ve a1bk ~ 
2 larındı ıırlb, co~rafyı ve 1 1 

bllglıl derılerlnln dört, .,,. ,. a 
altıncı sınıf lıra ııkalm edil',. 
okutolmıeına Maarif Ve~• • 
bin eermlıtlr. S 

§ San'at mekteplerine -~ 
cık maalllmlerle atajlyeıll ~ 
için yapılın mOrac11tlat ,J'Q 
Maarifte bir komlıyon tt Js" 
dın tetkik edllmlı, ıoıal ,a? 
girmek hık.kını malik ol• 
ayrılmışlardır. 

§ Kıdaetro ve meıle~ 

tebloln yoklımı lmtlb~ 
Ktnunu111nl içinde bıı-;0 ,, tır. Yoklımıdın t0nra ıO..if 
kadar bir ara verilecek, _.~
bu aralıktan 111tllıde ,.,... ;~ 

Ankara'yı tıoınıcıktır. 
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SIHHAT 
Balık Yağı 

Norı·eçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yagıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De. 
fa Süzülmüştür. -Biricik Sıtıe Yeri 

BAŞ DURAK 

Hamdi N flzhet 

SIHHAT 
ECZANESi 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu /fımbultır emsallerine niııbf'ten )"İi•de 

20 daha az scırj iyatlıdırlar. Bunu ay $Onun 
da öd'•yoceginiz; ilk fatura ile kolayca anb

)'acaksınız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon mılzeme depoııu ve 

Slemenıı fabrlkllerı mftmeutlf 
p, şıemalr.ılar 71- 79 Telef on 3332 

~ 
ÖKSURENLEA 

Mutlaka (OKAMENTOL) öksürük 
ıekerlerioi te<'rübe f'dioiz .. 

ve Pürjen Şabab'ıo eo üıtüo 
bir müshil ıekeri oldu.unu 
unutmayınıı. Kuvvetli müs 
bil iıtiyenler (Şabab Sıhhat 

Sürgün Haplan)nı maruf ec
zanelerden araııolar. 

~il 111111111111111 il il il il il il il il 11111111111111ilililil11111111il11111111 il il il il il il il ili! il"' 111111111111111ilil1111ilil11111il11111 il 111111111111111, 

~ Akşehi~ .. -~ankası ~ 
özmDr şubesi 
ikinci Kordonda Dona civanndakl kendi biuuında 

TELEFON: !2383 •• 
HertOrlO (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapıhr. 

Vadeel&lere % 4 

Mevduat Şartları: Alb •1 v•d~uye % s 
Bir eene vadelite % 6 faiz verilir. --------

Zahire, blm, lndr, pamuk, yapak, ıfyoa veAlre komlayoncaıaga yapıbr. Mılllf geldi. 
~nde 1ahlplertne en m6eald teraltle nanı -.erilir. 

Kömürünüzü Btıyflk DeveGflreşleri 

Edvar Conson 
Ha1efinden Alını 

12 · 1936 pazar gClnl Sı· 

llbll'de bayık den glreelerl 
tertip olanmaıaar. K.uamıı hı· 
rlcladea g•lec:ek pebllHft, de· 
Yeleıe ıa lkr1mlyeler verJle· 
c:ektlr : 

a... 60 Lln 
Ort•r• 
Ayala 
Ortaya 
Ayap 

30 .. 
ıs .. 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

Türk Antrasıtı 
semi Kok 

30 " 
!5 " 

Baadan bqka glreıten nelld 
çaqamba glal Salihli'de gen 
c:ek dneler yenllaeler bile ay· 
rıca 3 lira bahtlı alıcaklardır. 
Fasla tafıillt için Bılknl gô 
ret tertip komheaiae mlr•c11t 
olanmabder. D. 6 

1-•• 
Muallim Doktor 

~SPIRİN 
.. 'Ct 

2 ve 20 komprımelik ambafaılarda 
f bulunur. ; 

Ambalaj ve komprimelerin 

ü:crinde ha lisligin timsali , ! 
olun® markasını arayınız. 

Şark Sanayi Kumpanyas 
Türk Anonim Şirketio 
den: 

9 Numarah koponun 2 lkinclklnon t 936 tnlhlnden idb.rea 
lımir Oemanh bınkaııı gleelerlnde ve beheri 125 kurut mnk•· 
bllinde ödenmeğe bışlınacıtı ıoeyeıemlı hl11Pedarla11aa Hin 
olunur. 25 28 406' 

Türk Hava K11rumu Kemalpaşa 
Şube~inden: 
Bnı karomonon Ke11.1ılpııı ilçesi merkemlnde ktln tapala 

bet .-roa balın mllklyrtl tı\ıitle ıatıbğa çıkarılmııtır. 
ihale 8,J,36 çarıamba gtlnl ıaat onbeıtedlr. lıteklllerl• f8rl• 

nımelerlal Ba.. karamana• Kemalpa.. ıubellndea llJ'eDe" 
bilirler. 25 29 2 5 '065 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Kıuaç nrgtıl ikinci ıablt ôdeme mlddetlna. aoauaa tetadaf 

edea b. klnun ayının 31 inci glnl IHt onGçtea aoara yılbap 
dolayıılle kanunen ııtll olmuı haeeblle o gla ancak tut onlçe 
kıdar maliye tubelerlnce mıkbas kareıbğı pan aha..,.ğı ve ba 
Mallın ıonra vlkl olacak mlncaatlarıa kabul edllmlyeeell Uta 
olunur. 26 27 4073 

lımir l inci lcndın: 
Ahmed Cevadın •kıekl ticaret 

bank11mı lıbu borcundan do 
layı ipotekli karııyaka otmıa · 
zade yılı cıddeılnde 234 
numara, kıpadan içeri girince 
etrafı demir parmıkhklı çenll· 

lbaleal yapılacak akli taktirde 
en çok arbrana taahbldtl baki 
kalmıh f8rllle 1atı1 on beı glD 
daha nsatılarak ikinci artır· 
maıı 11.2.936 uh gtlalade 

ongöDDxKok 
DngDDDz Antırasıtn A H ı mit bir miktar bahçe ve badehu 

• U ftsİ Alataş boradan haneye beton merdi· 

nıt on birde yapılıeaktır. Ba 
artırmada eatıt bedeli gene tah· 
mln olanan kıymetin ylade 
75 ini bolm111a 278 lael Da· 
marıh kınan moclblnc:e Htıf iç h11ıat.kları mlteha11Hı nale ~lrlldlkte bir hıne ıon 

bir oda ıene bir ıalon, ealonaa 

En Ucuz Fi
.at. Şamlı sokak No. 20 ônGnde bahçeye DHır came· 

Telefon 27(lO klnlı beton ayrı bir Hlon n 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~=====~!!!!~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~I ar kadı gene h•hçeııl ye garaj 
~ O k mahılll Ye uloa lıHında bir 

Manisa Vilayeti Daimi Enenme· ::11=_111n11111u1111111111111~ o tor ~111111111111111111111011111==--==- knar, hır matbab ve hela •e 

A K 1 T 
badebo merdivenle 6et bta 

)'nde ema onay çıkıldıkta bir IOfl Ye b~I oda 

- Tu~~ılu - Monlıa yolunun 1+074 • 17 +( 74 tlnctl i Bateri yol~ ııe bulapk, salgın hasıalıklar müıalıamn § ::m~l~ıı b•:::.;: h;:::; •:n m:.~ 
kilometreleri araıında 26 adet betonarme menfez tnı1ttı § Bumahaoe illuyoaa kaqınndaki dibek eokak bapoda 30 .. J'I. § lira kıy01etll bir bıb hanenin 
11580 lira 98 knrueluk keılfnımeıl Clserlnden klpıb § b eY Ye maayeaehaaeeiade aabıb .. at 8 daa akpm eut 6 a kadar 55 mGlldyetl açık artırm• ıoretlle 
sari uıallle ekıiltmlye konalwuıtur. 

- Bu loe ah ıartname keolf Yualr nrak par111• 
nafıa bıtmiibendl.llğlnden alenıblllr. 

= ba1telannı kabul eder. 55 Ye birinci arhrmaeı 2~.l.936 
olarak EiS Jllracut eden hutalara yapılmın llumgelen llir tahliltt ve $ 5 mikrolkopik muayeneleri ile veremli butabra yapdmaaıaa cevu g6- 55 Nb gftnlnde ıaat OD birde 

Ekllltme ikinci khun Oçilncft cuma glal pat onblrde 
vilayet dılmi encftmeol odaııında yapılacaktır. 
Muukkat temlaıt miktarı 868 Ura 58 karoetur. 
Ekelltmlye gireceklerin kanun daireılnde h11ırhyıeak· 
lerı bpıh zarfın içine bu yılan ticaret od111 Yeılk11ınt 
da koymıları earttır. 

Teklif mektoplarrnın lhıle gftoQ eaat onı kadar Maolıa 
daimi eacftmen odıeındı relııllğe nrllmeıl ıartur. 

,1? - Eblltme lelerl 2490 Hyılı kanuna gôre yapılacaktır. 
Kanuna oymıyao teklif ve mtıncaatların kabul edil· 
mlyeceğl llAa olunur. t 7 22 27 2 4005 

lstanbulda Sirkecide 

Şahin Paşa Oteli 
ı:loriter · Asansör. Banyo· Yeni mobilya 

Yeni 

:= ralea Paomotoraka maayenebaneaind• muntuamaa yapılır. $i yapılmı k lıere Ntıbğa ko 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefoa:•4115 11111111111111 aoldu. Bu artırmada eatıt bedeli 

' tahmin olanın kıymetin yGıde 

Or. Operatör Arif Y urcu 15101 
balana .a çok ...... a. 

Merkez Hastanesi OperatfirO 
0111tılerını her gfto 15 18 e kadar ikinci Beyler aoka~ı Tiırk 
mOzayede ealonu k.areıuda 78 N la muayenehaoeılade it.bul 
eder. Telefoa 339:l 

Af yon vilayetinden: 
1 1 dt-fa blrihlrl erdı ıııra kapılı zarf neolllf! f!kelltaılye konu· 

lup birinde ıalip çıkmemıt "" lklnclııinde t•llp c;ıkmıe he de 
yıpılıo teklif llylk hıddrı görfthnedlğtnden gene 7 ,klnunaenel, 
9:J5 ıarlbioden itibaren hlr ay mGddıle ve ayni terahle, peaar 
lıkla tbalnlne brar vrrllmle o!an Yf! bed•ll krtfl 13513 lira 
26 kuroı bulunan Sandıklı meı kesinde yapılacak Ukmekaep la· 
ıa .. ıL a bir ıy urftad• ııll oı, laDları 

geııl bırakılacaktır. lıba Kayrl 
menkul aıerlnde her hangi bir 
tekilde hak talebinde bnh •••· 
lar ellerindeki reımi veaalk ile 
yirmi gln Hrlıada birinci 
icraya mGracaatları ll&ımdır. 
Akııl halde baklan tıpa ılcll· 
lince mahlm olmadıkça pıyl81· 
madan hariç kabr eatıe peıla 
para ile olup mlıterl ayrıca 
yGzde Ud buçuk delltllye ile 
8.1.936 tarihinden itibaren 
ıartname herkeıe açıktır. 

Taliplerin 7 boçub teminat 
akçesi veyı bank itibar mek· 
ıuba 935.3 11 dosya oomaraıı 
ile birinci icrayı ruClracutları 
ilin olunur. 4026 
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Encümenin-

1\Jar.he Akhisar yolunan :14 +440 42+860 ıncı lUomet · 

releri araeındakl esasla tawirah mevcut şartnameye göre 
26040 Jlra 4 5 kurDf muhammen bedel ftztrfDdf'D kapah 

zarf ueullle eksiltmeye konolmu~tor. 

Bu l~e girecek olan mütl"abbldln yapacağı yolun hendek 
banket, kaldmm, efllndir veeair kısımlarmı fenoeo lil, 

zım olan ~ekUde 1aklhateız tamamlamak ~zere kötürO 

bir bedel teklif etmesi şarttır. Bu suretle ihaleden BOD · 

ra hiçbir suretle f lat zıtmmı ve llıhel keıf istemek 

hakkını haiz ol mı yacak.tır. 

Sarıoame nealr evrak 125 koruo bedel mıkablltode 

nafına baş mQbrndi!lfğloden olınacaktır. 

4 - Eksiltme ikinci kAoun 6çüocd coma gOnCl saat oobir 

5 
6 

7 

8 

buçuba Manisa h<ikumet kooığında vllAy,.ı daffl'i en 

meni odaeıodu yapılacaktır. 

Muvakkit teminat miktarı 1878 Ura dört korootur. 
Ekelltmlye girer.eklerin kanun dalreelode hezırlayacakları 

kapalı zarfın içine bu yılın ticaret odası vesikasını da 

koymıları tartlar. 

Teklif mektuplarının ihale gtınü eaat on boçoğa kadar 

Manl111 dalmt eocümcn odasında relııllğe verllmeıl tarttır. 

Elulltme işleri 2490 1!8Jılı kanuna göre yapılacaktır. 

Kanuna oymayan teklif ve müracaatların kabul edllml· 

yeccğl ilin olunur, 17 22 27 2 4004 

lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilaaları 
~Qııabkem Mv. ea. al. ko. nuodın: 

l - Bir tanesine biçilen eder otuzbeı lira olan ü30 tın e 

nöbetçi muşambaH kapalı zarf la ekeiltmiyt: konulmuı, 

tur. Ihaleııl 13.lkfncl kAnun.9:36 pazarıest gOnQ saat 15 
tedlr. Şartname paraeı olarak M. M. V. fa. al. ko dan 

ahnır. Ebllımlye ,ırecekler 165:~ Ura 75 kuruıluk Jlk 

inanç paruıı mektubu ve mıkbozlarlle kanonun iki ve 
QçQncQ maddelerinde yazı lı belgelerle blrllkte teklif 

mektuplarını ihale eaatlnden bir eaat evvel M. M. V. 
HlJD alma ko. na vermeleri. 26 11 26 1 O 

lzmir Harici Askeri Kıtaatı llilnlnrı 
Edremit eatıo alma komlıyoaundaa: 
1 - Edremit garnizonu birliklerin ihtiyacı için kapılı zırt 

uıoUle 16.12.35 gtınQ ılıaıcığı ilin edilen 130,000 

kilo oaı lıteldl çıkmıdığınd1n gene kapılı zarf uıullle 
6, 2. kAnun 935 paıarteıl gftaQ eaıt onbeşte ealın al· 

mı bln11ınd• lhıleıl yapılacaktır. 

2 

3 
Malın ilk teminatı 1560 tahmin bedeJI 20800 liradır. 
inekli olanlımn temlaıtlarını tOmen mub&1ebeclll~lne 

teellm ederek belli nkltte komlıyonda bulonmılırı li· 

ıımdır. 22 27 31 4 40(6 

Sarayköy Malmüdflrlüğündeh: 
K.eılf bedeli 9137 lira 2 karnı olan Sarayköy hdkumetlnlo 

zemin kat loıaeı kapılı 111rflı elulhmlye kooulmuıtur. 

Görmek iıtenlleu ketlf evrakı ıartoame veealreal Vlridat me· 

morlu~ondı mevcutlar. Ekelltme 30,12,935 p11arteel gOnQ eaıt 

15 te yapılacaktır. Ekılltmeye girmek için istenilen 2490 
aayıh artırma ve ekılhme kınunundı yasılı nelka •e yaz 

de 7 buçuktan 790 lira 25 kuruıluk muHkkat teminat mak· 
boıu veya banka mektoblle teklif mektubunu hni zarfların 
yokerıdı y11ıh gQode eaıt 14 de kadar mılmOdtırlOğOnde mü· 

teıekkll eketltme komlıyona baıkanlığıaa mıkbuz mukabUI 

nrllmeel. l 7 21 24. 27 4010 

Olivier vE1Şürekası 
L\mlted 

Vapur Acentası 
Cendell Hın, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD 

'"GRODNO,, npuro it İnanı · 
mııda olup 25 ilk k4ounı ka 

dar Loodra ve Bul için yilk 
ılmaktadtr. 

'"FLAM1N1AN.. npuru 25 

ilk klnundı LlVERPOOL n 
SVANSEADAN geltp tahliyede 
buluaıcık ve ayni zamanda 26 

ilk Ununa kadar Ll V ERPOOL 
ve GLASGOV için y6k ıla· 
cıktır. 

"POLO,, npuro 1 O ikinci 
klounda Loodra, Anvere n 
Holden geUp mallırıQı tabliye~· 

edtp .e ayol zamanda LUND 
ra ve BUL için yük alaeıktır. 

0 T8URSO,. npuru 12 ikin· 
el k4aonda Liverpol ve SHD' 

ıeadıo gelip tahliyede •buluna · 
cık •e ayni zımında Lherpol 
.,, Glaegov için yük alacaktır. 

DEUTSCBE LEVA ~TE LINlE 
11 A (,JILA.. vapuru 5 ikinci 

k&oonda Bamburg ve Anvera 
ten gelip tahliyede boluoacak. 

Not: Vorut tarihleri •e va· ı 
• pur isimleri azerlne deı'tltlkllk· 

lerden ıcentı meı'ollyet kabul,. 

~llmeı. 

.... . 

.. ., 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Tire Uçeıılnde açık bulanın 30 Menemen, • Kemalpaea \e Ba 

yıadır Uçelerlnde açık bulunan 20 ş~r liralık maliye tahsil mü· 
fettlolllderlne olbabtıkl t11Umıtnameye müsteniden Hukuk, Yok· 

eek ticaret, Mülldye ve maliye meslek mekteblerlndeu mezuo 

olanJanların fmtlhınllıZ, bu ıarıları haiz olmıyınlardan J .. lee veyı 
• muadili 7 senelik ld11dilerdcn mezun olaolarıo da 8 lklnclkiouo 

çarşamba gftnü saat ondörtte lmtlbınları yapılmak ıorettle tayin · 

lerl icra kıhoacaktar. Talipleri imtihan şartlarını ınlamık ilıere 

Defterdarlığa müracaatları ilin olunur. 27 1 4074 

Kültür Direktörlüğünden: 
İlk okullar için ılınacak olın 3 7 200 kilo mangal kOmQrOoO o 

ekelltmeelnin 23,12,35 tarihinde İl e6rel komit;yonanda yapılı · 

ra~ ı evv ~lce Aoıadolu gazet«-sfod" ilan r.dllmfştl. Jhale gthı Q tullp 
zuhur etmediğinden eksiltme 2i, 12,35 tarihinden hlbareo on 
gün daba uzatılmıştır. Ekslltme 6,1,36 pazarte J gOniln Jı aOrel 

komiıyoounda yapılac•ktır. 1,tekll olırnlar l 39 lira 50 kuruşluk 
teminatı movakkate ile saat 11 den 12 ye kadar İl ıGrel komfe· 
yonona bııvurmalara. 4080 

Menemen B·elediyesivdeo: 
Kaza Belediyelerinin Nazaı·ı Oik· 

katine 
Belediyemiz nümune f ld11nlığaoda muhtelif ın~yva f ldanlartlc 

Kasıha ve köy eokak •e meydınlırıoıo te~cldne yarar Akaeyı 
hfoodao ve bıına benzer ~O bini uıntecuJz f ldaa petlu p 1rJ 

llo eatıl ığa ç ı karılmıştır. Arzu edenlerin talf'p lhtelerlld birlikte 
- lbelediye mf:ı:~ müracaıtt etm l" lorl ilin olun •ır. 2 7 !l 1 2 4 4090 

Hitnımı!!i,i.'!'.l'._• •11111111111111111111J1ı1111111 u l ll il l l l il il ll llll l il il il l l llllll l il llll lllll llll I! 11111111111111111 f 
~ Dr. Zekai Tarakçı 1 
:: Mel'kez hastanesi Dahiliye Mütehassısı ~ - ~ _____ ..._ __ ~K~-.----=;......----------= İkinci Beyler eokağı T6rk mQzıyede salonu lulaallnde ~ 

ıralık Han =numara 45. Haııtalarını öğleden tonra 15 den 18 e kadar~ - ~ 
• , ~ = kabul eder. TELEFON: 3806 ~ 

lzm ı r Vakıf la ı· Dı rektör 1 Og ünden: iıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil 
Kapah zarf ueullle arthrmaya konan ve verilen peyi haddi Fratelli Sperco "apur Acentası 

IAyık gOrGlmtyerek komhyooca 20 gQn mQddetle açık arttırmaya 
çıkarılen Kcmeraltı caddeelodekl bftyGk Salepcloğlo hanının lha· ROYAL NEERLANDAlS KUMPANYASI 
leıl 30.12.935 pazarıeıl gftnQ saat 14 de yapılacakttr. hteklllC'rlo "BERCULES,, vapuru 26 12-35 de gelip 4 1·36 dı Ao· 
tahllAt n hueoei ıartları Oğreamek için hergiln varidat memur 12 35 de beklenmekte olup vere, Rouerdam, Amıterdım ve 

luğuua ve lhıleel için de 0 gün dtrektOrlOkde toplanacak olın yGkftnft tıhllye ettikten sonra Hımburg llmınlırı için yQ" 

komlıyonı m6racaat etmeleri llio olunur. lı 21 29 3965 Borg11, Vırna •e Kôeteoce ılıcaktır. 

Devlet Uemiryollarından: 
Aleancık, Şehitler, Yadlgılr eokağıoda 18 No. h deponun 23, 

12,35 tarihinde açık arttırma ile kiraya nrllmeel mukarrer iken 
latekll çıkmadığından artarm111 3, 1,36 cuma gGnil eaat 15 ıe 

barakılmııtar. lbale Aleancakta 8 inci loletme komisyonunda yı· 
pılacıktar. Deponun eenellk muhammen kira bedeJI 400 liradır. 

l!t~klllerln 30 lira muvakkat teminat nrmelerl Ye lıe glrmeğe 

kınoot bir manileri bulunmanığıoa dair beyanoamelerh~ tomle· 
yona mQrıcaallırı lbımdır. 

Şutaımeler Al11ncalua .komisyondan par11ır; ıhnır. 4089 

1, t ,936 tırlblnden itibaren 8 inci ltletme mıntaka11 leıaeyon· 

ları ıraıında tamam hamolell Hgonla yapılacak loltınmlo yıpı 

tııları, adi kireç taılırı, parke tııları çakıl n balast adi ve ne· 

bati toprak nakliyatı tçlo •Zlmi 1 56 asgari l ·12 kurootao kilo 

metre Gereli 1126 numaralı tenııilll tarife mer'fyete konulacak· 

tır. Fazla tdelltt:ıet11yonlardao ılınablllr. 27 31 1 4097 

. . .. . . 

limanları için yalı. ılıcakta. 11 L..ERCULET., vapuru 13· 
"VULCANUS.. nporo 30 · 1 36 da gelip 18 1 36 da AP l•-.. --llli-llİI ____ •ere Rotterdam, Ameterdım ve 

V • N. Bamburg limanları lçlo yo" 

W.F.H. VANDER ·~::~;~A ORlENT LlNlE 

ZEE & CO. "GOTLANDu motörtı 20·1' 
~6 da Reıterdam ve Hımburg 

limanları için yftk ılacıktır. 
DEUTSCHE LEV ANTE LlNIE 

••HERAKLEA., nporu halen 

limanımızda olup Anvna, Dlr· 

ket, Rotterdım, Bımburg ve 

Bremeq llmıJ:!larını yok ıl · 

maktadır. 
0 MILOS,, vapura 6 ıoo ki· 

nunda bekleniyor , 10 ıon 

kinuna kadar Anvers , 

Rotterdam, Hımburg •e Bre· 
men ltmaolarıoa ydk alacakhr. 

AMFRIKAN ExPOT LINES 
"ExCBANGE,, vapura balen 

limanımızda olup Norfolk ve 

Nevyork tein yük al..aaktad•r. 
.. ExlLONA,, vıpora 29 8. 

inci Uouoda bekleniyor. Bos· 
too ve Nevyork lçln yftk ala· 

caktar. 

ARMEMENT H. SCBULDf 

HAMBUG 
11NORBURG., npuru 30 8 

inci Uoonda bekleniyor, An· 

nn, Rotterdıtm ve Hımbur~ 
Umanların• ytlk alacaktır. 

0 GLUCBSBURG,, vapuru 6 
son Ununda bekleniyor. Bam · 
borg ve Aoiereten yok çıka 
racıktır. 

JOHNSTON V ARREN 

LlNES·LIVERPOL 
11DROMORE,, npnru 15 

eon k4nunda bekleniyor, Lher· 

pol •e Anvereten yak çıkarıp 
BurgH ve K.Oıtence için 'Ok 
alacaktır. 

DEN NORSKE MİDELHAV· 
SLINJE (O ·S. A·S. SPANS. 

K.ELINJEN) OSLO 
"BANADEROS.. vapuru 10 

eon Ununda bekleniyor, Dl · 
eppe n Noneç limanlarını yok 
ılacıkhr . 

Ayni ztmında lıkendnlye 
n Hafyı için mal kabul eder. 

"ROLAND,. motörQ 6·1·36 
da Rotterdam, Hamborg, Co· 
peohage, Danztlg (Gdynlı, Go 
teburg. Oıılo ve Iıkandloa •Y' 
llmıoları için y6k alıcıktır. 

~ERVlCE MARITlM ROUMAİ 
"ALSA JULIA,, vapuru 9 ·1' 

36 da ğelip ayni gilu Pltt• 
Maltı, Marellyı ve Bareeloot 

hareket edecektir. 

Fazla tafılltt için lklııct 
Kordoo'dı Tıhmll ve Tabliye 

blnaeı arkasında Fratclll Sperc:0 

vapur acentahğıoı m0racad1 

edllmeıl rica olunur· 

Navlonlardakl n barcbe1 

tıuihlerlndekl değftlklllderdeıı 
ıceotı mee'ollyet kabul etcnefl · 

Tele. 200,i · 2005 · 26~ 

Sıllbll hukuk hUlmUAlndell: 

Sıllhll'nln yeni mahılleılode 
oturan murat kızı zeyaep tır• 

landan o mahallede oturmılı>11 

lkC'D halen yeri meçhul rao:ı• 

110 oğlu lsmall aleyhine açt1A
1 

ıalh teıebbOıft ve boıanmı d• 

ne•nın icra kılınmakta ol•"' 

mubıkemeelode mOddelalef 

lemıil namını çıkarılan dıf" 
tiye lkametglbının meçhul b&I' 

lunmaeı dolıyıelle bilA tebll~ 
tade edildiğinden keyflyeılll 
gazele lle llAuını karar ,eril 

mittir. n bu euretle mohakeıJl' 
29.1.36 tarihine mOeadlf çıt' 

dil' tımbı gaoilne bırakılmıı ol 
1 

ğundan mOddelaleyhln yefıJl 
moayyendc eallhll hukuk oı•b' 
kemeeiude blszıt hasır bolo; 

maıı ltızumo HAD olunnr. 40' 

q'2 ··~· ~ -, 


