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Sir Saınuel Hoar 
Parll 5 (Radyo) - Blttla 

Put. elktn aıaaml7eal, CeaH· 
re ... berlerlae mD91aurdar; 12 
.1.Jaaaan•el'de :ıoplaaacak OD· 

eektsleı komltmla aecri ted· 
blrled tetdld bakkulda nrecetl 
kanı• çok blylk ehe•mlyet 
.erllmektedtr. 

Laglllz F11111118 ektperled Pa · 
(•' ............... ...... 
tdı ._ .. akdetmlıler, ve bir 
......... , ..... •r••elardar. 

oııer ....... tc.tlıa'• •. 
Bald•la, Slı S.mael Boaı da 
•Jal ••'ele eanfmda mlu· 
bnt.r• w ....... ıdar. 

S. ..... -. Slr S.mael 
Boar'aa C-detl Pult't• il. 
ı. .. t'la ,.,.... •lllkat da 

ıkttllmlttlr. 
lagllls mabalefet reW SU 

Çin'de 

1 
Japon Propapod8t'ı 

ve Biı- Yalan 

japon deniz a•lrerleri 

İŞ Loaclra, 6 (Radyo) - Pe 
kla'de• bildiriliyor: Bet jıpoa 
tay7ıl'NI, mabaar ıyaleller iM· 
l'ID• a~k balkı mabtadyıt 

lehinde pro,.gnda kt19tları 
JI u .. tlardaı. 

Şmpay, ö (Radyo) - Ge· 
laenl Çoaçeltad Pekladea ba. 

•N tekel elmlıtlr. General, mah· 

~ 
laılyet haklnadakl mbakereye 

or: ltdnk etmek ldememlttlr. 
•· lluekedadea ev.el Naakla ... 

•• 
ierl 

il bakaaıaa, Jıpoa'l11la cere· 
)aa edea mbakeıelere alba· 
teı Yererek Nıuaklae dlamealal 

..... ,. •1•••1tdr· 

Artar Grenhad avam kamara· 
ııaa bGkllmetfa harici tlyaıe· 

tini tenkld eden bir takrir 
Yermlıtlr. 

Bu takdirde, blkdmetla nl 
hin temini Ye ladeıl için elden 
geleni J8Pl•I• tekll••e muhtelif 
meb'aelar tualaad•a ceHplar 
•erllmltllr. 

Roma'da mlntetlı n Vatlk•• 
.. b•fHiDID Datltfefktn olm 
Opaenataare Roataaa g111eteel, 
M. Bald•ln'fa llyaeed.. ıeakld 
eden bir makale aeıretmlıtlr. 

Ve Jngiltere'aln •ulyetla n· 
metini -n itibara alarak 
daha m•bet bir ılyaeet tatbl· 
ldal ......... r. ea pseleye 
g6re, ltaJya'ya ba11lyet n lhtl· 
ymç._.n g6re bir 1alla tekllf 
edllmemltdr. 

Petrol ftZer~ne Konacak Bir .~mbar· 
gonun Genel Bir Harb Çıkarma· 

sından Korkulmaktadır. 

Zanna Göre Hal*,istan ve Italyaya 
Nasıl Bir Teklif Yapılacakmış? 

•••••• 
Pari., S (Radyo) - llatbauabD 9-liil •berlere g6re, fagilis 

ekıperi M . .Petenoa .,. ,__. ebperi il. Sen Keateala mea.iai 
neticelİDde ayni umanda Roma Ye A..,.baı..'1• •erilecek &ir rapor 
hazarl ..... fbl'· B• nper, S.moel Boar .. Laval culllMt.U gbi mali· 
kabada mftlalea 'fi ıetkik edilMlkdt. 

Ba proje haWulllla ihli,..S fuyatlarJ.a vırilea mal6mat ıadar: 
0pclea'de ltalya'ya dar, r.bt Brltıe ile fwyaa 10maliaiai 'bir· 

l.,ahealk cleıetlde arni ..Uecektii. Bm Bıı.et muatablmnda İtal· 
,.... ••d.-Hli w eliilecekdr. 

.._.. -.U Bah1l11a'a da 41..ude ltıir mahreç ••rilecektir. 
GaeKIM. b6yle Wr ... i-ji M. llwaHDi'Dia recWetaaipce&i 

lmWW iUaı elm ıkıed ..... 

18 ler Komltedala IOD top 
laablla.. M. La•al, ba ..U. earfebilt 6mt bll •...tr ı. 
yelaaa ••lmak lçlD cok ....S 11J1a -WIU ..,.,,,.. 9'811t· 

dı. llumaflb iri. La•al'le Slr 
Samaıl Baar'aa 1•.-calJ •ili· 
bb• 90k blytk elaelHllytftl 
nıdar; bitin nlb lmldlerl ba 
mlltbna 1' b••etleaecek 
,.W da Jlkalecakbr. 

Yuaaı!atan'daDaram 

Yunanistan 'ın Dı Siyu 
D Değişikl;ik Yoktur. 

Liberaller, Kralın Partilerin Osttınde 
Bulunmak azmini tanıdılar, deniyor 

Yeni 1 Yunan ltabineai, orıadalyeni başvelcil M. J)entİl'cİa 
Adla• 5 (A.A) - Balk par· 

tllladea g,a11mer1a1 •IJor ki: 
GomtM batla olmak IHn 

pael .,... ltdfade eclealerla 
kaqı Kıaba talutk edecek bir ...... ,, .. ~ ..... ...,.._. 
lerl ..... pUr. Şaaa aıntm•· 
malıdarlaı ki dahlll ......... 

mabl•• bltmetl •• kadar 
glÇ1e, yeniden bqlamalan o 

kadar kolaydaı. 
Balk ,.r1111aden Prola p· 

••teli da .,.. tanda ailtalea 
ylrlkmekıedlr. 

Camarca Elefteıoa Vlma ite 
diyor ki: 

Goaatu kral tara6adaa bat· 
lanalıa uı.... 11,-aı al· 
kııb7aa dlDkl dlye•I ile Hel· 
ki glD baplıleD ÇIDD V ealse· 
Uıt •ylHluıa lmaalad.kluı 

baklkatea yerinde olmıyaa teb· 
Dil• do&ardap ı. .. in ..... 
Haltmıfbr. 

Venlzelltt Neoe Koamoe dl· 
yor ki: 

DID Sofalltln kralla gklt
mek IHn IUaJI .. tmeal llbe· 

ıalleıia bala•_., .... 11,-. 
llDI n 20 eeaetleaberl laerln• 

de caı.• .uu blılılll teilı 
l~D .................. e 
balaa .. k .-ı ıuımalan .. ..••. 

ı.a..baı 6 (a.el) - Atin· 
daa gelHı ...,.,1eıe gen, M. 
Demirci blllll• l•la ladkal 
deft'flll _. llnDIJeetktlr. 

Balea y.- meellllade ea 
ka••eall bir parti olan M. 
Çaldadlla 6rblaı ladbl de•· 
reli Ollk kua olmak tutlle 
yeal ......,e ld .. ı reyi ••re· 
cekdr. 

lleellll• • ••'- malik 
ol_... .. raber, alfan •• 
oı.. M. Metaba• 6rbmMa 
..... lalilla.... _,... .. 
fana& YenMk ltla bblaeye 
td..a ........ bll.tlnaltdr. 

ss k ... keHI.,._ .... 
ıabl •• tS kadar da Teetokla 
garaba ••m iri. &oadlltl: 

- Kralm vulyetl dlult· 
mek itin tanaı• yol glMWlı. 

- Şonu S inci ıahi/ede -

Ro .. 'aaa. •erPeeek on k•· 
---~ ........... ~. 
tatltitedtıllf ............... . 
llildr'Hpetroi...rlaeamlm· 

·---- yealllkbmıbı 
..... ol ı da bık....,., ... .,.,,.. 

Ola ...... Lo..m'da a.b. 
dr .............. Akdıala'dea 
8'MI ·-.e Lna09 •rlt•Ylla 
nam we ' torpl\to mabrlhln 
çeldlmeelae kerH •erlldlil e6y· 
leamektedlı. Ba haber teeyylt 
etd&I takdirde •niyetle lal11e 
dilecek bir 1aı.h huıule geıle· 
cekdr. 

M. Lual, camarteıl mQJA. 
ka11a.U daha ıeltblyetli bir .,.. 
st1et alabUmek için hemen ber 
la 1tal7a'nıa Parla tef irini 

kllNal etmektedir. • 

ladnbat için lıvlcre'ye giden 
Slr S,..ael Boar'm M. MallO· 
Dal He bir mlltkat yap .... 
lhdmalleriadea de babeedllmek· 
tedlr. 

Parlt, S (Radyo) - Loadn· 
dan abnan haberlere g6re, S. · 
moel Bw . ı...& •ili~ .. ,, 
••'m's•kar mebaf ilde •lh 
ı~. Y•I .... dler b .. ıe ... 
tlımltdr. 

• •al•kall• ı ... ,. .••• •· 
beti.._, .... pHMyeı hakta· 
nın bbal edllecell NDılmak 

tadar. 
Pull, 5 (a.dyo) - Boyler 

Ajaaıı bllAdyor: 
w...ı.....- .. -... 

aa semlal bol-k 1o1a Fw• 
"Ye l..Uls ebperled ...... .. 
._. lldillf- ......... ,,.. 
kat ı....a -Boar •llüataada 
h lladllflana .. ıtanf edile 
ol' balaer •ediyor. 

Do Dl Paıi guetell; ltal· 
1•'am bannal hanket etdll 
1alullıde aal ... ıulalJ• Ye ıa· 
ftflD ortatlua kühıılm• mim• 
kin olacaktu. 

B1taı ajı•m• LoMıa ... 

habidaln ıldı~ı malumata göre 
laalye'ya ve Bıheılırın'ı teklif 
edilecek ual11ma tekli eador: 

1 - Habetlıt•n'ı haly•a 
erltıeılndea bir liman •erile 
celrttr. 

2 - Akeum ıebrl Babetlı· 

tan'da kalacak, fak•t budottı 

hafif taıhlhler J•pılacakhr 
3 - 8 inci Aunılmallnln 

gilneylndekl kıımın, yani Ogı· 

den Ye Kolera ltılya'y• terke 
dU"cektlr. 

lagllla'lere gGre bu aaha 40 
ve Frmnuz'lara göre 38 derece 
ıall .. rkCdedlr. hılyı'nın bayık 
göller mıaıakuında f•yd•l•D· 
m111 mevzaabahHdllerek ba 
madde konmortor. 

' - Diger yerler ıamamea 
latikllllni mamfau edecek •e 
beynelmilel herhangi bir kayıt 
konmıyMaktar. 

5 - Ceaeftfl ile yardım 
maabedell akdinde Neeatl ıer 
beıtdr. 

e ••• AjaDllllUI baberleılae 
gke FnDlll · la .. U. ebpeıleıl 
İtaly• • Babeı bacladall'da hı· 
fit •911ılkllkl.. ,. ........... 
a.bit c 'ıhrtlr. 
ıw.. ....... ~ ........... ,. 

A.alt ·-- •eri ....... 
Fra11a1a.ı .,... girmekte 
dlrler. İDglkere'de Ap.e'JI 
ltalyaa'lan •••ıp naa ola 
cakıır. Dınakll mntak11ıada 
t.ua laadH deiitlklfAI ita&,. 

M. Muuolini 
lehine yapılaeakıaı. 't 
bir ç6ldea lbuet ola• 
de laalyıua aomallllae 
naaaktaı. 

G6çmen yerlefllrmek, 

•e slrut yapmak 1a-
ltaıyı'ya açak bb ~ 
kdıcak, banaıa 11,...ı 

mlyed pae Babet lmı ...... 
•• alt ol9Caktır. Ba 
luadadlara •o&Ha 
lngiU. tomllÜllDe Ular 
ha•adlar •• .laatula 
UlDden Iaplla Selyad q. 
ya eomallllnbı blrletdll 
ya k.Ur olu çlagi•. 
11.ıer; ltaly•lllan• blUaula 
daaclald İaglU. t.opraM• 

tokolm••••• ltlDa 

Ingiliz Gemileri .l\lane 
için Çekilmişler! 

Habeş imparatoru, Bir Papaza 
~akere için Emir Mi Vermi,. 
Parlı 5 (Radyo) 

Cebellharık'ıaa bil m;,y·'~< 
diriliyor: 

Akdenlz'dekl in· 
gilis harb eeflae· 
lerladea alta ade 
cllala ayrılmuı, lı· 
paaya ubllleıl 11ra· 
•ada yapılacak 10 
1991a bir ...... 
n lçlBdlı. 

BHmrlab• Mı 
der atlala11u, Be· 
aOY da Ta11G11'ya 
gidecektir. 

Loadra 5 (Rıd. 
yo) - Cebelllta· 

~1~ 

nk'sakl pmlleda Aluleni:de lngili:z donannaaa 
bir ce•elım J•pacaklan babe· •bibi 1eltlalyet bir ,..... 
rladea, gerglallAta mldılt ma· Lbat patrlllaln İtalya ile 
DMI çakanlmayor. Çlakl ge· betlttaa aruıaa bal-k 
mlleda hareketi, matad eber· Mınr'ıa İtalya 1ef irile 
elaleıdeatllr. Akdealal tamamly· kere etmek için flmlr 
le terketmedlklerl gibi, Atla 16ylemlıtir. 

Okyuoaaada ge•e Cebellltınk'a Kahire, 5 Radyo) -
yakua yerlerde balaaap dlae· Habet P9tıll'Dla, ıalb ip 
celderdir. ya glrmeel Babet lmpanı 

dan •lthlyeı aldı~ bal~ 
~oma, 5 (Radyo) - Popolo teeJYld etmemlttlr . 

Dl Roma guelellDla .Kahire· Gasetecller palfltl 
•• aldaia bir laaben gire lla111 lana da patılkltaaıdı 
&.abat ~...... ..... • ...... 



Yapma Radyoaktivite 
(La Radioactivite Artificielles) 

Nobel kimya mllkAfatı iki 
enç Fransız ffzlsyonine Jollot 

1le eşi lrene Corle'ye verildi. 
1 Corle'nfn Qnlfl adı birkaç 
y içinde bir kere dıtha dün· 
layı dolaıta ve dalma ıynl bd· 
~k ve modern ilmin en dev· 
rımcl konusu mOnasebetlle; 

Radlyoakthlte. 
d Bu iki fizikçi bu sefer yap· 
iıa radlyoıkthlteyl keşfederek 
alnız altını dftşQnen almyacı· 

ınn (Alcblmfsre) binlerce sene 
nelld balyalarını hakikate 
lc1ndftrd0ler. 
Şimdiye kadar ıektıen cltımln 

ınıurlan değlıtlrlldl. Bor (Bor), 
sot (Azote) oldu, tıonra bu 
.sot karbona (Carbone) döndtı. 
ıflğoezyum (Mıgnesfum) elife· 
ıam (Clllclum) oldu. Bu da 
oara alumfnlum (Alumlnulume) 
l~ndtı. Alumlnlum loefor (Pboe 
thore) oldu, bo phospbore de 
lllclome döndtı. Modern ılıl· 

nbtlerln (Alchlmlstelerln) ça· 
ııma materlyell (Materlelf) bir 
ıetl yıkım tersanesidir ki, ora· 
la eıkl madde kalesinin btıtün 
ııDdafH vaeıtılım yıkılmııtır. 

lanları yeniden karmık için 

ıfılıdıkları yapı materlell baelt 
ılr clımfn atomlarıdır. (Ato· 
ıae'larıdır). Her mutlu bir vu· 
•ıta, her parçalamıt• toplanan 
eıkınta değlelk bir unsura ya· 
ııan başka atome'ler vekil al
ııtadı meydana çıkıyorlar. Ma· 
.wealnln değlıtlrllmeslne (Trans· 
11atatlon) monffak olunmuş 

e,Gr. Bo yıkma teinin Aletleri 
edlr? 

:t Tabiatın kordoğo bir topçu 
eıtaryaeı olanca madam Kürl · 
in (Corie'nln) bolmuş oldofo 

eolenyom (Polonlom'un) başta 
149ldfğl radlyo akthlt birçok 
daimler bıtaryaeı radlyo akılf 

iılm:er, hızı o kadar çok mer· 
eliler atıyorlar ki, hayli zaman 
.. nıar ıoık şuaları diye kabul 
ltllldl. 
u Alfa (Alpha) ve beta (Beta) 
dılmclklerl (Corposcul~) 

111 Beta cielmclklerl en hızla ve 
D bat lf lerl olub ınf elektlrlk· 
en yapılmış ve yalmz menfi 
illç değllıe eon zamana kadar 
ı'6yle sanıldı· elektronlardan 

1 rElectrone'Jerden) ba~ka blreey 
laeğlldJr. 

it Bu hafif n yarı maddi, 
••ltlesl çok zayıf büller atom 
r ıpısını parçalıyamazlar. 
11 Alfa cislmclklerl daha başka 
11DrUl etkili olacaktır. Gerçi 

1 s.unlır radlyo akttf cisimler 
"~uında ıoı Hçmıları (Reyon· 
l\ement) en ağır olanlardır, 

' ı ıkıt kitleleri pek bflyüktfir. 
°landan başka bunlar birer 
lıue değildirler, fakal içinden 

Frans12c1tdan dilimiz~ çeviren 

Doktor Esad llatiboglıı 

kocası joliot 

diğer ooeorlar clelmclklerlne 
dağılan oarapnellerdlr. Bo cf. 

elmclklerde iyi yapılı ve madde 
atome'onon derin esasını karar 
gibi taoılırlar. Proten (Pretoos) 
ve notron (Neutronı) fote bo 
şarapneller, alpba ctslmcllderl· 
dlr ki, f lzlkçlnln sev kile atom· 
lırı dnlrecek ve onları baoka 
bir eleme dönmlye zorlaya· 
caktır. 

Yapmcı Rcıdi) o Aktiuiıenin 

JJogwnu 
Buna dair eon aylarda Rad

yom enatlUletınde M. Joltot ile 
eıl lrene Curle'nln yaptıkları 
ilk denemeyi, borım (Bore'nln) 
Radloakthlte ) (Aı:ote'a) d-ın· 
meelnl misal olarak sOyllyece· 
ğlz. lote alp ha clslmcf klerfnin 
bombardımanını ağuyan lıor 

(Bore) atome'o. Atome'un bftn· 
yesl birçok defalar tarif edildi. 
Bir atom gOneş ııl11mlnln (Syı· 

teme'lnln) aynidir. Ortada bir 
nOve (Nayau) etrafında elekt· 
ronlar. Ortadaki gtıneıten o 
kadar uzaktaki bu gftnetl bir 
toplu iğne taaarla11k bo el~kt· 
ronlaran dolaşmaları için ytız 

metrelik bir yarım kutur ver· 
mek llzımdır. 

Bor atomunun beş elektronu 
vardır. Nfheslnln de bee pro· 
toou Vfl beı notrona mf!rml 
alpha clıılmclğlnln iki proton 
ve tkl noırono nrdır. Saniyede 
onbln kilometre hızla, bu mGt· 
btş ıoreue boı ııysteme'fne gl· 
rlnce bu koyn kUl yıldızm 

merkezi gftneşe dokonmaaı çok 
kolay olmaz. Maamıflh atom 
ıysteme'fnln yıkılmaaı ancık 

ortadaki nQveye çarpmakla 
miimktındOr. Zira btıtQn atomu 
vasıf lındırao yalnız ntıvedlr. 

Nüve bftUln elektronlarından 

ayrılsa bilse eağlam kaldıkça 

temeli ettiği mıdd" gene (Bore) 
kalacaktır. 

Franea'da ortalığı ahiist eden 
mahod Sravlekl rezaletinin or· 
tad• kalan bao kahramanı Mm. 
Arlet Stavisld ve wndtfaa vekili 

adliye bloaeı kepıııındı. 

l_G_lYl_aa_n_lYl_n_T_e ___ n_v_a_z_o _H_a_lb._e_ır_o e_ır_n_.) 
Başbakanımız, Dün Beraberindeki 
Bakanlarla Ankara Vapurile Zon· 

Amerika Petrol 
Müesseseleri 
Korkuyorlar .. 

guldak' a Hareket Etti .. 
___ ... , ... __ _ 

Vaılngton 5 (Radyo) - Bft· 
yük pejrol soıyetelerlnden hl· 

~~~---------~~~ Istanbol, 5 (ôzel) - · Başbakan Iemet lnona, beraberinde elonoml bakanı CelAl Hıyarla dıı rlnln mdmeetılll, İtılyı'ya 
petrol göndermedikleri takdirde 

ltalyanın, oradaki Amerika pet· 
rol kumpanyalarının menkul 

itleri bakanı Dr. Tevf lk ROeUl Arae, içişler bakanı Ştıkrft Kaya bolondoğo halde Ankara npu· 
ı.oyle Zongoldağa hareket etmhlerdlr. Baıbıkıu Zongaldakta SGmlkok fabrlkaıaoın açım törenini 
yapacaktır. 

M. Göhels "Kafamızı Koltuğumuza 
Alarak ÇalışacağıZ Fikir Kuvvetine 

Istinad Ediyoruz.,, Dedi .. 

eıyaeını haczedece~inl söyle· 
mlştlr. 

Münih'deki 
ltalyan'lar iane 
Gönderiyorlar •. 

Budapeıte 5 (Radyo) - Mu· 
nlb'tekl Italyan'lır da ltalya'1• 
100 bin liret iane göndermlıler· 
dlr. Bundan başka 100 bin liret· 
ilk kômGr almıolar ve İtılya'ya 
ııevkeylemlolerdlr. 

~~~~-..... ~~~~-
Sarbroken, 5 ( Radyo ) -

Sar'da yent radyo iıtaeyonunan 
açım töreni mGnasebetlle Al· 
manya propaganda nazarı M. 
Gôbelı mühim bir eöylev ver· 
mit ye ezcilmle demlıtlr ki: 

etmf yeceklerlnl tlmld edlyoru•. ıacağız, korkmıyoroı. İktidar 
BOyle bir harekete ılddetle mevk.Unde kalmak lıtlyoroz. 

cevab vertlecektlr. SllAb de~ll, f lklr kuvvetine 
Eğer itler fena gtderae ka· lıtlnad ediyoruz. fllr. milletin 

fımızı koltuğumuza alarak çah· refah va ıaadetlne çalaııyoroz. 

----------------------.. 1-----------------------
- Mtıkemmel techlı edil· G Om rQ k 

mlı iyi bir orılumuz nrdır. 

Bo orduyu milletimizin ıley· BaşmüdürlOk· 
hinde kullınmıyacaguı. Fakat leri Lagw vedif di 
herhangi bir dGşman bize bom· 
ba ve tayyarelerle nsalr harb lttanbol 5 (öıel) - lıtan· 
vasıtılarlyle htlcom edecek bol Ye İzmlr'den başka yerler· 
olarıta o vakit ordomoı ka•· deki gtlmrak başmdddrltıklerl 
ntinl gösterecektir. Mobılifler IAğvedllmlıtlr. İzmir gGmrOk 
iktidar mevkllnde bolandakları ı:ntıdtıttl Trabzon'• ıtıomıttır. 

vakti blrşey yapamadılar. Bun· Kanada Dele-
dan sonra budalaca hareket 
-----__..;._- gesi Şili'ye Gitti 
r apaDJO Cenevre, 5 (Radyo)- Kına· 
M ilmessİIİ da'nm oloılar korumu delegesi, 

Şlll'ye hareket emrini almııtır. 

Cenevre 5 (Radyo) - Ce· 
nevredekl papa mOme11ltl, 
Ulodar sosyetesi genel sekreteri 
M. Avenolle konoımoıtor. 

Alpha kometlerlnln (Comte) 
milyonlarca ıonoceoı geçişle· 

rlnden ıonra lıte bir mutlo 
vuroo. Clılmclk tam oOnye 

çarpıyc>r, kılıfını çatlabb içine 
giriyor, kendlılnln iki proton 

ve iki notrono borun bet pro· 
ton ve beı notronana kırıtıyor. 
Bu sonuçların kartılıklı m'lh•· 
zentleri alpha proton ve not· 
ları0tn gelmeslle derin bir 
eorette bozalayor ve eneli 
yeni kombinezonda kendlılnln 
fazlalığını anlayın notronlardın 

biri niheden dııarı kaçıyor ve 
bonon netlceal bu nClvede yedi , 
proton karıısanda yalnız altı 

notron kalıyor. Fakat bu yeni 
ozlıımı yeni bir ne~I atom, 
azot atoma oluyor. Böylece 
bor azot oluyor. Fakat bonon 
diğer azottan bir ayrılığı var. 
Bu azot radlyo aktif ltlr. Radlyo 
akttf onalar saçarak dağılır. 

Paıleate Goddırd son defa 
Cbarll Chıplinle beraber çevir· 
dJğl bir f tllmln yorgoaloklar1Dı 
bir plAjda gldermeğe çılııırken 
görGyoraunuz. 

..Bu miln~betle ulaılar kara· 
munuiı bu ayın 12 sinde ya· 
pıcığı toplantıda hazır balo· 
omıyacaktır. 

itte teref 1 JoUot·Curle'lere Ald 
olan kökltı dtneme bodur ve 

ilk defa radlyo aktlvlteden 
mahrum bir maddenin toc11· 
ğında enn'i olarak yatılmıı 

radlo ıktlYel bir onıoron var· 
lığını gôstermlttlr. 

Jollot·Corle mGıabedetlnden 

enel 1895 te Henra Becpoenl 
(Unnlom)ı mabeuı •tık ıaçıolar 
(Rayonnemente) bolmoıtu. (Ru· 
terford) un ardındın batkı 
f lslkçiler de hernevl maddeleri 
alpha bombardımanına gôıter· 

mJşlerdl. Ruterford blazat 1922 
de azotu ldrojene (Hydrogenee) 
çevlrmlıtl. Fakat hiç kimse 
alpha bombardımanının madde 
içinde tamamlle moetaktl radtyo 
ak.tlvlte yarattığını görmemle· 
lerdl. 

Son'i rıdlyo akthlte ile tıblf 
ıkthlte birbirinin aynidir. 

- Sonu Yarın -· 

lnglltere'nln marof mubar· 
rlrlerlnden Rudyord C,1phng 
70 yaıına glrml11tlr. Bo mflna· 
eebetle lnglltere'dekl mDhltin· 
do kendlıl Ye eeerlerl anılmııtır. 

Gal ata' daki Ermeni Ki-
lisesi Basıldı .. 

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

Zabıtaca YakalanVak'a Failleri 
mıştır. Tahkikat Y apılı yor .• 

leıanbal, o (Radyo) - Ermeniler arııında DHJ•P giden bazı 
anlaşmazltklardıc bogGn Gılıtıdakl Ermeni klllıeılndo bir vak'a 
olmottor. Bir kısım Ermeniler k.lllııeyl buarak bazı klmıelerl 

tıhdld etmişlerdir. 

Met'eloye zabıta mtldıhıle e&mlt ve vak'a failleri yıkılımııtar. 
Tahkik.atı devam ediliyor. 

----~···~•t----~ 

Amerika'dan ltalya'ya Gönderilen 
Kolilerde Neler Var? --Nevyork, 5 ( Radyo) - Amerlka'da yarım milyon miktarın· 

dıkl İtalyan'lar; İtalya'da birçok kimselere koli p•ketler hailde 
çay n ealre gOndermektedlrler. Yapılan tahkikattı bunların 

ltalya'dın kendilerine zecri tedbirler mGnasebetlle İtalya'ya 
yardım edllmeıl için vokabulan tıleb tızerlne birçok kıymetli 
e11a Ye e11ak gönderdikleri anlaoılmıotar. Ba gibiler; hanları 

akrabalarına gOnderdlklerlnl ıOylemlılerdlr. Bazıları kolllerl doğ· 
rodan doğruya M. Mo11ollnl'ye gönderm,ılerdlr. GOmrGk ldareıl; 

kolllerl alakoymoıtur. · 

-----·~·~·f---~~ 
Alman - Fransız Mtınasebatı Etrafın-
da Bir Ziyafette Karşılıklı Diyevler. 

Pırla, 5 (Radyo)- Parlıı ıarbayı; Alman profeıOrler grubauon 
Parlı ziyaretleri mGnaeebetlle verilen bir ziyafette bir ıöylev 
vermlı, iki kom110 aloıon tarihi ve mtleterek mazilerinden hah· 
ıetmiı, bo iki ulusun mftşterek yollarının rOnennsdan ıonra de· 
ğltmlı olduğunu, her iki uloıon birbirine dalma htlnıd etmek 
istediğini n bu yolda yGrtımek lazımgeldlğlol ıl\ylemlştlr. 

Profesörler grup relal B"r bek; göıterllen ıamlmlyet ve mlsa· 
f lraeverllkten teeekkGr ettikten ıonra iki uluıon kıroıhklı bGr· 
met eeaeına dayayanması lbımgeldlğlnl işaret eımlıtlr. Grob 
dyelerl iki uloeon ınlaımaeına bu ziyaret Ye temıııların yardım 

edece~lne kınldlrler. 

Genç hırlstlyan kadınlar ce· 
mlyetl 56 memleket kadın de· 
legeslnin lttlraklle Londra'da 
ıeke11olncl eenel devriye top· 
lıotıaını yıpmııtar. 

hılya hanedaoındau pr~neee 
Mart Joze; Afrlkadan Napollye 
bula getiren Tevera hHtane 
gemlelnde eallblabmer bemılreıl 
kıyıfetlle •. 

' 
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Tahta Pencereler ·Ş E 1--1 İ R . HAB'ERLERİ 
(Panayır) binasının (Cumu 

riJeı alam) na bukan kapısmm !'?Tülün Rekoltesi 
iki yanmdaki paviyonların 

pencereleri J..·ötü, kirli ambalaj 
,ahtalarile örtülmü~. 

Güzel (nlnn) m, yt>şil ve be 
;:cnmiş parkın karşuwda sırı

ıaıı bu dörı ta1rıa pencere; bize 
felıir •üslemckteki kcıyıdsı;lığı 
mız:dan veyahml siisleclik san· 
dığımız yerlere bir kerrecik 
olsun dönüp bakmamak huyu· 
muzdan şikayet edeıı dört a5ız 
gibi göı ünü yor ! 

Karıısındaki (alan) m ve 
parkın güzellik/erile alay eder 
gibi smtan bu dört kirli uc 

kötü tahta pencereler sökülüp 

dcgiştirilemi) orsa, bunu yap
mak için bı1dçede ([asıl ) , 
(madde) yol.sa iki kilo acli 
boya da mı yok? 

Tükeniyor . .. . .. 
ikinci ve Oçilncn Nevi 
Tütfinlcr ynkseliyor. 

Tllrkof lı dlrektörUiğftn ün 

teıblt ettiğine göre bir buçuk 

ay içinde mıntakanm on beş 

milyon .kilodan ibaret olan tO· 

tün rekoltesi hemen tamamen 

S'lltılmıttır. Mosrahsll elinde bl· 

rlncl nevi tütiln hiç kalmam•~· 

tır. ikinci ve üçftncft uevl 

tütünler de pekAz kılmıe oldu 

ğu için evvelce yapılan 11taş 

CiyıtlarınJa naznran kilo başına 

5 1 O kuruş yObek satılmak 

tadır . Bu nevi t<ltftnlerden mfts· 

tahsil ellnde dörtyaz ton kadar 
mahsul nrdır. Bunların eahşı 

da hararetle devam etmektedir. 

Bir fırça, .'.)arım amele gün 
deligi, iki kUo boya o pence
relerin kirlerini pekaUi l>apa 

dabilir. Sıhhat M iidürü 
Mustafa Enver bıılrnrına (as· • 

/alt) yapacağız diye katran Tehdıl .,dildi .. 
sürdürenler bu dört kötü talı· 

ta pencereyi de katranla olsun 
beyasaydılar görünüş bugün
künden da1ıa feci olmazdı: 

Diye düşümiyorıız! 
~~~~~---.~~~~~-

Tepeköyde 
Harap Olan Orman 
Bayındırlanacak .• 
Tepeköy'dekl milli emlak 

f deresine aft orruan bakıtosız 
lıkıan barRp btr vaziyete düş · 

mü~IOr. İlbay Fazlı Güleç; bu 
gOzel çamlığın f ınarl f~io dün 

Memuriyet lstiyen 
TahStin Hakkında 
Tahkikat Yapılıyor .. 

r&L.- ---~ ' foton· Denk· 
Erzurum • Sıvas Dahili lerind; Dara .• 

istikraz Tahvilleri. 
·-.-. 

Şiındi ye kadar 258 Bin liralık tahvil satıldı 
Erzorom · Savas demlryola dahllf istikraz tahvlllerlndea 

lzmlr'e göndt'rllmlş olanlar halkımızın hdydk rağbetlle karşı 
lanmıehr. Ttıccarlarımız ve nloa.l malt mfteesesolertmlz ha 
tahvillerden pek çok almıelardtr. 

ilbay Fazlı Güleı:; Erzorom · Sıvaı demlryolo tıhvlJleriolo 
satışa ile ehemmiyetle allkadar olmuı ve banka direktörleri 

He mOteaddid defalar temas etmfş, vaziyeti gOzdtn geçlrmlıtlr. 
Bu llat ve ılınan tedbirler neticesi olırak İzmir merkezin· 

" de dan akşama kadar Hlllan tıhvlllerln totarı 258 bin Uredır. 
lıbayhğa gel1:0 haberlere ~Ore satılmak Ozere kazalara ayrıl· 
mış olan bütOn tahvlller de tamamen sıtalmıştır. 

lzmlr vllAyetl balkmıo hu tah vUlere göaterdlğl alikı çok 
yerinde ve çok yftksektlr. 

~·-----------------------------J Zeytinyağların Is- Satılmamış 
tandardizasyonu., Az incir Kaldı. ...... --· ..... ----
Muhtelit Nilmune· lskenderiye 
ler lslanbul'daki La· Piyasasındil Fi-
(burat•ıara Gönderildi atler Çok iyidir .. 

Mobtelıf zeytin mıntakal11 Bu yıl incir ııatu~ları çok iyi 

rında elde edllml~ olao zeytfn ffatlerle g~çmlştlr. Rekolteden 
yağ oftmonelerlnden TOrkofl çe b41en elde kalan mikt.-.: 8500 
tedarf k edilen zeytinyağı Eko· çuvaldır· Tilrkof lıçe yapılan 

i B k. l • l t b l'd tedklklere göre bu lbclrlerln nom a an •gınan e ao u a 
b 1500 çunh letth al mıotaka 

ki ticari tablU 1A uratovarıoa d A b Jl lf d 
sın a ve IEu ta e n e, 7000 

gönderilmfştfr. Bu nftmoneler 1 d 1 1 'd 0 d 
IAburatuvarda tahlil edilecek çl uva dı da z

5
m r e t ccdar İ ~po 

arın ı ır. on ~aman a 11a.en· 
ve tablll nerfcesl Ekonomi Ba 

deriye plyaeaeında incirleri mlz 
kanlığına blldlrHt-cektlr. 

bilyft\ rağbet görmekte .rı fi 
Bu rahliller neticesinde u:y· aıler yokselmektedlr. Dfğer pt 

ılny11p.larıuırzın tatandardlıe e ya•alardan da lnclrlerimlze ta 

dilmesi için çalıeılacakhr Ônii· lep nrdır. Mevcud ıokun çok 

ruilzdekl yıl ır:eytlnyı~laramızın yakındı tamamen atılarak lh· 
lstandardlze edHmeai çok muh roç edileceği anlaşılıyor, 
temeldir. 

. ..... 
TOrkof is Dara Mik· 
tarını 1,esbit Etti .. 

Bazı mQdtıhslller tarafındın 

TOrkof lıe b111 tfttOu .kompan· 

yatırının denk başına dara 

olarak iki kilo hesap ettikleri 

hakkında ılklyet edilmiştir. 

Torkof lain evelce yaptığı te 

oebb611ler Qzerloe kampanyalara 

denk başını darayı bir kilo ola 

rak kabul ettlrmlttl. ŞlUyct 

Ozerlue Tftrkof leçe bu mee'ele 

dıerlnde tetkik.at yepılmıttır. 

Mobtellf mıntakalara göre dara 

mlktaıları şo ıoretle te1bh 

edilmiştir: İzmir ve civarı için 

dara miktarı iki kilo, Turğutlu 

tçln 1 kilo, Manisa için 1,5 
kilo kabul edflmhıtlr. 

Feyzi Akkor 
Trakya Bölgesi 
Emninet Mnşaviri Mi? 

Şehrtmlı emniyet dlrektörıl 

Feyzi Akkor'uo Trakya gen~ı 

fspekterll~I emniyet müoulr· 

llğtne atanacağı hıkkında teh

rlmlEde bir oayla vardır. Dün 

altkadar makamlardan ıahkikal 

yaptık. henftz r~smlğ bir lhbu 

vukubulmımıo olduğunu Oğ 

rendik. 

Pamuk 
Fiatlcriıı Y Ok
selecfği Alaşılıyor .. milli em!Alt dlrektörö Süley· 

man, ziraat direktörO ZObtG 

He bir orman mühendfslndeo 

mOrelkep bir beydi yerine 

@ön3ererek vaziyeti tetkik et · 

ı frmfş ve burasının bayındır 

lanma81 iı;io neler yapılması 
)Azım geldf~I hakk'JDda bir 

lrmak-Filyo.i llatt111da nznm Fiatleri 
Son gftnlerde uzam piyasası 

çok. bararetliıilr. 7 ve 9 no 

maralı üzOmlerde kilo baoına 

25 eantlm, 8 numarada 12.S 
11antlm yakaellı vardır. 

Son gtinlerde oehrlmlz hor 

saıı1Dd1 pamuk f htlerlndc blru 

doeoklok vardır. Torkoflııçe 

dıe piyaealardan yapılan tetlF.lk· 

lere göre pıllluk piyasası ya· 

kında behemehal ytıkselecektlr. 

lıkenderlye. Nevyork ve bil· 

hassa Ll•erpol pamuk ply11a· 

larında pımok f latlerl tedricen 

yOkselmektedir. Bo yGkeellolo 

npor vermelerini emretmiştir. 
Koruluğun bayındırlığını temin 

için Torbalı beledfyeslne veril· 

meal muhtemeldir. 

Ba ormınıo yangınlara karşı 
koronm11ı içinde tedbirler alana· 

calıı.tır. Heyet; bugQn tetkikata 

hakkJDdakl raporunu llbayhğa 

nrtcektlr. 

Pire ve Iskenderiye 
Seferleri 

Denlıyolları loletme ldareııl · 

nlo Pire ve Iekenderlye ıefer· 

lerl görQlen )Ozom üzerine kıl · 

dırılmıotır. Kışın bu hatta 

kazanç olmadığından martta 

ıeferlere tekrar baş\anıcaktır. 

Romanya 
Pamuk alacak 

Romanya ile Mısır arasındaki 

ticaret muahedesi bozulmuştur. 

Bu sebeple Romanya hokumetl 

Mısır mallarandao iki kal gOm · 

rOk resmi almağa başlamıştır. 

M181r'ilao Romanya'ya pamuk 

•e sueam ihracalJ durroootor. 

Romanya bokumeli pıaıuk ve 

susam ihtiyacını memleketimizle 

diğer komşu memleketle,.den 

tedarik edecektir. 

Sıhhat Müdürü Cevdet Saracoğlu 
Dfto nhbat ve içtimai mu· 

avenet dlrektörlftğilnde blr 

nk'a olmuş ve airektOr dok· 

tor Cevdet Saracoğlo Mkl •e 

açıkta bulunan bir sıhhat me· 

mora tarafından makammda 

ölftmle tehdit edilmiştir. Zabı· 

taca tahkikatı baolınao bu 

vak'a hakkında ıldatımız ma· 
himıttı yazıyoruz: 

Evelce Karşıyaka 811ğır, kör 

ve dllalzler mektebinde kAtlpllk 

eden ve daha sonra Manlııa 

sıhhat ve içtimai muavenet 

dlrekıOrlllğünde memuriyete 

alının Tahsin adında biri bir 

muddettenberl İzmir sıhhat ve 

içtimai muavenet dfrektörlQ 

ğüode bir memuriyete atan · 
maeı için mOracaat etmektedir. 

Boş memurluk olmadığından 

Tahsin bir lııe atanamıyordo. 

Dün dtı sıhhat direktörünü 

yerinde ziyaret eden Tahsin; 

ailevi vaziyetinin çok fena ol· 

doğundan bahisle memuriyet 

istemiş. direktör de boş me · 

morlyrt olmadığım söylemiştir · 

Bunun üzerine Tahsin işi teh 

dide blndlrmlıı ve: 

iç bakanlıktan llbaylığa gelen 

bir bildirimde lrmak-FJlyoı bat· 

tınıda Çerkeşteo sonra Kurt· 

çimeni, 1ımetpıoa, Octaköy 

duraklarını hınl son kıemın 
lolemeğe açıldığı n bo suretle 

ikmal edilmiş olın Irmak·Ffl. 

yoe hattına Ank.arıtdan Ftlyosa 

Pazar, Sah, Peroembe gftolerl. 
FH,ostan Aokara'ya gene Pa· 

zar, Sala ve Pereembe gGoltrl 

mOtekabil birer mahtelft kltar 

lşltyece~I bUdlrllmleılr. 

Zeytindağ iskelesi 
Bergama Zeytlndağ lekele· 

sinden ecnebi memleketlere 

son ıyda 398, l 86 kilo ağırlı· 
ğanda ve J 3131 lira değerinde 
muhtellf cim eşya ihraç edil· 

mlştlr. 

Atanma 
Antalya ıntma mQcadele dok. 

toru Şevki Izmlr belediyesi 

merkez heklmllğlne atanmıştır. 

Vilayet 
Dahni Eucftmeni 

VUAyet dılwi encOmenl dan 

İlbay Fazlı Golecln baıkınh· 
ğındı toplıomış, biriken lolerl 

çıkarmıotar. 

Polis Kursu 
B11lraoila Ankara pollıı ene· 

•hüsünde emniyet memurları 
lç'n btr yiikaek kurs açıla· 
cakllr. Ba knr11 lzmlrdt!n de 

birkaç zabıta amiri gidecek.tir. 

Asarıatika Araştırması 
Yangın yerinde Senpollkarp 

ktlfaeal Avlusunda bir mftddet· 

tenberl yapılmakta olan asarı 
tdlka hafrlyatına dlo son n · 
rllmlştlr. Araotarmada blrşey 
çakmamıştır. 

TGrklye pamuklarına da 

edeceği eOpheslzdlr. 
tesir 

Torbalı Kaymakamı 
Torbalı kıymıkımı Nazım 

Ardı hutılanmış 'fe ilbay tara 

landın Torbalıya gönderilen 

hoıosi bir otomobil ile şehri · 

mlz Memleket hHtanesln; g"· 

tlrllerek tedavi ahına alın· 

mıştır. 

Yunanistan'a Gittiler 
1 Mart Yuoıo lıyanına lo· 

tfrtk ettiklerinden memleketi· 

mlıe iltica eden ve son af tan 

istifade eyllyen Yunan mira· 

layı Grlkorakls ile arkadat· 
ları ve bir çok Yunan zabitleri 
Yuoınhtan'a gltmfolerdlr. 

- Bir aile fa
1

-cl-a-aı_n_a_a_e_b_e_· , ~ 
Bogiln eaat 21,5 tan iıibarcn 'FRANZISKA GALL'in en güzel eıeri 

bJyet vereceksiniz. 
Veııalre gibi sözlerle direk. 

tör6 ölümle tehdide kalkıımıo· 

tar. Ulrektör buodan zabıtayı 

haberdtr etmlo ve Tahsin tn. 

tolmoştur. Tahkikata devam 

edlllyor. 

K·üçül~ anne 
TAYYARE Sinemasında başlıyor. 

le:lLHAMRA Telefon : 2573 

Slnemaeındı BUGCN 
P.arlak yıldızın dört ıarkuıı bir ninniıi ile ıfl!llenen 
K.ARIYOKA motifleri ile ihtieamı arumlan bu film 
Meveimin en çok beğenilen eaeılerindendir. ....................................... 

Norma ( herer .. Fı·ederic March .. Charles Laugton 

Sevmel~b·y;sal{ Mı? 
Emsal!lz bir güzellikte olan Franııızca sözlü f Umlnde gôrecekelnlz. 

~ Paramunt Jurnal'da En Son Dünya Haberleri J 

Bugan genel ietck üzerine 15-17-19 eean larında 10n defa olarak 

Sü"alhl GözDeır 
Filmi ile FOKS dünya haberleri ve M1Kt göıterileccktir. 

Dikkat• Son seansda Foka dOnya haberleri; batan tanın· 
• mış sinema yıldızlarının canlı kırlkatOrlerlyle 

yıpılmıt bir mlkl ile "Karmen~ operaııının dıht beeteklrının 

hayatını gösteren ve Karmen'fn en gmel parçalarını ihtiva 
eden diğer bir f fllm gOsterllecekılr. 

Mübt-niia mektebinde, t 1 

grn• ilan etml9. Ba it bir 

şOnüşle, buna genc;ltk beye~ 

damgasını vurmak kolayı 

Fıkat htdfıeoln menıısı bF 
bıtkadır, T11hlll edelim; 
Gtnçllğln heyecanlı, veka 

hOrrlyotl ıt1ver ve hakkını a 

olarak yetltmeil, hepimizin 

kançlıkla O tOnde durdu40 

tahakkokuna çahştığı blr k 

ftyettlr. Genci ve gf'ncllğl l 
betka tOrlü dfişünmek ve i } 
mek, elbette ld korkunç 

gaflet ve cehaletıir. 

Fakat bu heyecanıo, bu 1 
rriyetseverllğlu ve bu hak e 

ma tar biyesi nio korşıeında, 

de, içtima! nizam ve dlelp 

deulleo iki zaruret .ırdır. 

Gencin bütdo beyecanl 

rohi ve f 1 krf bQt ün tezahiirl 

nlhay1ıt crmlyete bôkfm ol 

aoa tartlar içinde kanallıe e 

lirse. makbul olur, eaylfol 

rOr. Bo esa ~ı, mOheodia m 

tehi talebeıl hadisesine tat 

edersek vu çıkar: 

Gençler, her bırngi hlr ~I 

yelleri varea, açlık grevi ya 
rak degll, devletin yOksek 

Uglll mnkamlarsoa baevurar 

nizam yolundan haklarım a 

mahydılar. Açlık gre~I, rued 

bir hareket ve kuvvet olmakı 

ziyade iptidai ve gOlünç b 

şeydir. 

Adeta, eofra ba;ındn babası 

kızıp ta yemek yime) en ( 

cuklar gibi! . 

Fakat bu ı;ikAyetl d lkf 

eyırm k lliıımdır: 

l - E •as h!bulle 
beyf"nmf'mt>k. 

2 - Yemekte w~ya 

ve i uşad bnı pürüzln 

lar görmek .. 

1 kinci nokta Ozerlnde hoı 
devlet kaouoları, kuvveti 

teekllntı, makamlan. muıhn.

daima kendileri He beraberdi 

Fakat doğrudan doğruya ~ 

mek beyeomernek mes'elestod 

fumolJQ olarak söylemek let 

rh: ki. öp ftnler de başlarn 

koyıoolar. Mahrumiyet l~loc 

çırp1.1a çırpına, kendllerlnl 

kotup yeti~tlrmeğe çahean b 
cemiyet, ancık bu kadam 

verebilir. 

Bogüo, o ıııcık yemeği hı 

lamayan, ô temfz teeleatın ~ 

bayatın ybzQoft göremlyen 1 

o mekteplere gldemedlAI içi 

ağlıyao, ne kadar çok ve bei 

baht Tftrk çocuğu vardır?. 

AtıtOrk'e ve Türle ulu!Ull 

Olftnceye kadar her saniye d 

et8eler, bunun tOkraoını Od 
yemezler. 

Yok cıoımızdan bu 

yapablllyoroz. 

BOkumet, lmkdnların 

ne çıkarak bo kadarını 

biliyor.. Daha fazla @öylenece 

şey, gene .. Millet eaıt olsun,. do 

Orhan Rcılımi G<Jkç 
~~~~~----~-~-:• 

Yugoslavya· Fr&osa 
Parl!! 5 (A.A) - Tecim. Be 

kanhğında Yugoslavya il 

Franııı araıında bir tecim mu 

ıhedesl akdi için mılzakerelt'r 

baolınmıştır. Yugoslavya dele 

geltırl iki memlt'ket ara ındak 

mObıdeleyt geni~letmek arzrl 
ııundıaırlır. 

Kamutay Toplantısı 
Ankara1 4 (A.A) - Kamu 

tay bngOn .Fikret Sllaym bat 

\anhğındı toplanmıt lsede gfto 

dcmlndtı gGrnıalecek blroc) 

bulunmadığından Comı gtlnf 

toplanmak üzere dağılmıthr. 



5 
Benares'te, en evvel; geçtiğim 

tobklarda blnblr çeefd Uıtıft, 

sakız, gcıolOk ve baharat ko · 

koluiJe ~areılaetım. Do mem· 
lekelte tnteü ve gilnlük gece 
giindtb yakılır. Böyle bir hale 

de arz üzerinde hiçbir yerde teaa· 
dil olunmaz. 

ı Bu tütsü kokuları yabancı . 
Jara bir müddet çok ağır gelir, 
fakat bir müddet Benares'te 

kalaolor buna da alıtiırlar. 

-12 -
IJirıdu 'ların mabetlerinde 

ı İstasyondan ayrıldığım vakıt 
t gözüme Bhanar mabedi illeti. 

ı Bo maberl, mabud Siva namrna 

1 kurulmuetu. Arkamda birkaç 
, parça iç çamaeırından ve eun· 

' 1 dan bundan mftrekkeb eşyamı 
• hnl torbam olduğu halde, bo 

mabede gittim ve durdum. Bu· 

rada birkaç saat bir heykel 

ı ' gibi hareketsiz durdum, sonra, 
~ Hindu'ların usoliloce bağdae 

, 
l 

, 

• 

1 

1 kurarak oturdum. 

Mabede girmek istiyor, fakat 

ceearet edemiyordum. Bazı Av· 
rupa'lılarm birkaç kişilik kafile 

halinde veya yalınızca gelerek 

mabedi dıearıdan temaea ettik· 
ten sonra içeri glrdtklnloi gö· 

rayordum Buna rağmen ben, 

mıbede girmek cesaretini bir 
ıarlil kendimde bulamıyordum. 

Bu suretle, mıtbr:d kapsında 

geç vakıtlara kıdar kaldn~; 

orıalık karardı. Fakat ben ma 

bed kapısını terkederek orndan 
ayrılmadım. Bir kenara çekil

dim ve Hlndo'larıo nezir usu
IGnce nyodum. Çüokil bir otele 

gltmeAe utanıyordum . Halbuki 
ben bir kollej ıalebf!el tdlm, 

huıuei bayatı kAfi derecede 

ıhtkıodım. Ben artık Avrupalı 
bir millet çocuğu olmaktao 

çıkmıe, yuı bedevi bir Hindli, 

bir fakir nımzedi olmootom. 
Mıbedln avlusunda bir takım 

Blnd'lller t olar ve topraklar 
O.erinde oyuyorlardı. Hlnd'ln 

11cak iklimi, yorgan ihtiyacını 

bertaraf etmlıJtlr. Ben de bunlar 
gibi yapmak zaruretinde idim. 

Benaree'de Ulı.: geceyi böylece 

geçirdim. Maamaf lh bo suretle 

gece geçirmek bir defaya mah· 
ıuı kalmadı! 

İlk sabah, henQz talak sök· 
f meden uyandım . . Kulığıma bir 
; ognlto geliyordu. Ba oğullu, 

Gaoj nehrinin mukıddea soyu 
ile el ve yazlerinl yıkayarak 

ibadete gelen Hlnd'lllerln gO 

raltasft idi! Bunlar, şehrin her· 
tarafından geliyorlar ve nehrin 

Hhlllnde, nehre kareı tapını

yorlardı. 

Ben de yattıeım yerden kalk· 
tım; son defa olank: bir gftn 

evvel, ikindi vakti, tlmendl ferde 

aon lstaeyonda blnz yemek yl· 

mleılm; Buna nğmen henftz 

acıkmıı değildim. 

Mabed avlusundan uzaklaş 

tım ve ıehlr.te bir nevi serseri 

gibi dolaem•A• bıtladım. 
Benares cidden temaeaya lA 

yık bir eehlrdlr. Hind kfthd· 

rDnftn en ıayaoı dikkat bir 

yeridir. Mlhnce ve racalarm 

borada bby6k ve güzel saray· 
ı lıu vardır. MlhracalCk' ve ra 

e1l1r bu Hraylarda her nklt 

oturmazlar; yılmz senenin bet 
ı on gftoano, Hinduların ~n bil · 

yak dldi bayramları dolayıelle 

buradıkl aarayluındı geçirirler 

Q ı ve yine yerlerine dönerler. 

, Bu Hrıyların hepsi de neh· 

ı rln eahlllerlnde ııralınmıetır. 

( ;ijrilşler 
Sezişleı· 

,, 
D 

Yazan: Eczacı K, Akt•ı 

Yeni Hart ler 
Kuvvete MOstenid Emperyalizm Değil! Ofit4 

1 Üz~ ' z;z:e 

Almanya Müstemleke istiyor. 
Faik Şemeeddin Beolioğlu 

Bondıo ıoakead, Gınj'ın mu· 
kaddes addedlltn ıol1rındao 

her zaman ve kolaylıkla letl· 
fadedir. 

Arap harflerlle yazılan eıkl 

tdr.lı:çeye (eıkl harfler) denilir, 
ittin harf lerlnl aldık ılıh 

bunlara (yeni harfler) derneğe 
baelıdıl1r. Harf lerlo eıklmealne 

aklım ermiyor; her ukl ıey 

mutlaka bir yenllllı: devri ge 

çlrmfı manaeı ıatır. Araplar 

o harf lerl icad ettlklerfnden· 

beri eskltmle değildirler. LA· 

tin harfleri bugan LAtlnlerln 

malı değildir, herkeı çekmle, 

k~ndlne mal etmlıtlr. Bu ba· 
kımdan btztm bogQnkO. bırf· 

terimiz de boz gibi Tdrkçe 

harf tir; onlara yeni harf ter 

diye bir lıim talulmaeını, IA · 
ytkll bir le görmlyorum. 

----------------------.. -----.----------------- fio 
46 ' 
dıya 
lıU 
peşlı 

1ngi1 iz Başvekili M. Baldvin'in Diyevi, Almanya'da 
Saraylardan ıonra Benareı'ln 

adedi bellf oJmıyan ve pekçok 

mabedlerlnt temaea etllm. Ve, 

akeaw gene Blseavar mıbedl 

uloeunı dôodQm, horaıı, mı · 

Jumya, benim meskenim bu· 
rl!!ı ldl!. 

Fena Tesir Yapmıştır, Cevab Veriliyor. p~şiı 

lzür 

BOtftn ı.r~n şöyle muntazam 
bir yr:mek ylmemlvtlm. Birkaç 

saatta bir yerli eatır.ıJarın sat. 
ııkları yağlı çöreklerdeo bir 

tane ve meyn ılarak, Hlndo· 
ler gibi hem gesmle, hem de 

bunları ylmlş\lm. 

Benıres'ıe geçen ilk gftnle· 

rlm, hep Hindular ırasında 

geçmle idi. Bu suretle ben ha 

yatımda ilk defa olarak ve ya · 
kından Hlndlllerle t•mH et· 
mekte idim. Bo suretle, H 

gO.ude Blnduler hakkında, ko· 
cak dolcıo kltapluın vereme· 

dıği malumata elde etmie idim. 

Holundoğum bu tehir, 

kllar, esrar diyarı idi!. 
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h1tı· 

llindulerin gizli cemiyetleri 

(Yeni hufler, yeni harfler) 

diye İ!lml kalırH hıol fııan · 
bol'da köprft baıında yeni ca 
mle döner. Cami etkidi adı 

hAIA (Yentcımi) dlr. Boğazfç\'nln 

yeni köycı öyle dt>ğll mi? İstao· 
bul'on postıneel bAlA Yeni poı 
tane ol11ak ıaaılıyor, Yenim•· 

halle, Yeolcami, Yeni postane, 

Yenlçarşı gibi llıanbol'da biç 
esklmlyen yeniler vardır, kor· 

karım bu Tark haf lerl ha ka 
bil yeni ismini ılmaıın! Tftrk 

harf lerl demek kAf ldlr amma, 

bizim nesil galiba eıktle yeni 
araıında bn h11f lerl eıkltecektlr. 

Beoares'te herşeyden evel 

Hind gizil cemiyet ve tarikat· 

tarını öğrendim. Bunlar ara· ı Borsada 1 
sı da en ılyıde nazıra dikkati 
eelbedtn "Çıdrırved., ler teektl ,,._ ___________ _. 

fJzBm eah,lan 
Ç. Alıcı K. S. 

11 
17 

Berlln, 5 (A.A) - lnglllz verilen dlyevt tahlil eden Ko· 

bıtbakanı M. Baldvio tarıflD· reapoodanı diplomatik yarı ree· 

dan evvelki gGn parlimentoda mi gazt< lesl diyor ki: 

Mareşal Dehaglio llnun Planı Gizli 1'u 
tuluyor. Fakat Hücum Hazırlığı Var 

~~~~~~---~~~~~~-
Lo od ra, 5 (Radyo) - laglllz harb muhabirlerinin harb eaha · 

aıodan verdikleri habere göre Mareeıl Badegllo Babeı ordularına 

kAnuouevvella ilk onbetl dahilinde bOyOk bir taarruz yıpıcaktır. 
Halen, Mareeal Badeğllo'nun ıaeavvnrları hıklunda bilyClk bir 

ketumiyet muhafaza edilme'4 tedtr. 
Mareeıl Badeglfo bfttfto komanda heyetlerlal değletlrmle ve 

Ras Guksa askerleri son sistem sllAhlırla teçhiz edtlmlıtlr. 

General Graçyanl de, Mareeal Badoğllo ile birlikte Dıgıbor'da 
bily6k bir t11rrnz yıpıcaktar, Bu taarruz ayni Hmanda Sebell'de 
de yapılacaktır. 
Romı 5 (Rıdyo) - Tlgre cebbeslnden alınan haberlere göre, 

Dınklllde Boru sahanı kuvvetleri ltılyın kuvvetlerlle movısa· 
laeını temin etmlttlr. 

Kervan yolları Tlgre . Dankıll ve Ausaya kadar İtalyan 
kontrolft ıltındadır. 

Bnyok Habeş Taarruzu Başladı. 
İstanbul 5 (Özel) - Borayı ıon gelen bıberlere göre bdyftk 

Hıbet taarruzu baelamıetar. 

Macaristan Krallığa Mı 
Dönmek istiyor? eder ve bunlu hırsızlık ile 

mduf bir tarikat veya.. BdyO.k 
bir çetP.dlr. Çıdra Hind 1111-
nıo "Ay kamer ve bed,, "Köttl 
ve rarar11 demektir. Çetenin 
eeHı n hikmeti tetekktUtl hır· 

aızlık olduğuna göre, ay onla· 

rın lelne biç gelmez, ve Çete· 

nln ismi bizim dlllmlse töylece 

tercOme oluoablll: Aydın kork· 
mazlar! 

290 Alyod bira. 10 
2{6 Ş. Ôzcan 11 
163 S. Saleyma. 10 
153 K. A. ltb. 10 75 
112 Ş. Rlza halef. 10 

Badıpcote, 5 (Radyo) - Par· 
12 25 IAmentonun bogOnka toplanh· 

11 re p11limento bııkanı cevab 

vermiş ve temel yasaya bu ka· 

dar ıykırı sözler söylemeıl se· 

beblle mftdıhalenln bir bak 

olduğunu ıöyllyerek ılddeıle 

proteıto etmleılr. 

81 Vltel 12 50 
72 Mani. b. koo. 10 
56 J. Kohen 11 25 
50 Kaptan N arl 11 50 
47 Beelkçl •· hl. 10 25 
37 B. Alberıl 12 50 
36 D. Ardltl 1 t 50 
22 M. Nuri mıh. 10 

12 50 sında Aroldak Otto'nun Maca · 

12 50 rlstan krallığını getirilmesi mev· 

11 75 saab~bsedllmlı, gftr6ltlllft md· 

11 50 .. kereler olmuııur. 
10 ~5 Ve bunun içindir ki bu çete 

efradı hiçbir Hmın geee vakti 

hırsızlık etmezler ve hep hır · 

sızlıklarını gGndb y•pırlar! 

Hu teklifi yapan muhalif le· 
12 50 -------------
12 ltalyanların 
10 

Yeni Bir icadı. Bu t11lkaıın teıls tarihi çok 

gariptir; ve çete, muayyen ve 

mont1ıam bir idare heyetine 

mıllk değildir. Efradı, relılerl 

kimdir? Hlc bir klmıe bilmez. 

1365 Bug6nkG yekta 

452284,S D6nkG yekda 

453649,5 Umum yek'b 

Ve tllpheılzdlr ki Hlndlstan'dı 

yaıbinlerce Hllld vardır. Her 

incir ıatıtlan 
Ç. Alıcı K.. S. K.. S. 
382 Muhte. alıcı 8 8 

Zahire Aliflan 
Ç. Clnıl K. S. K. S. 
4:15 Buğday 6 875 7 50 
331 Ton Buğday 6 875 
120 Bakla 5 125 

çlf ten, her clnst.,n ln&1n ara· 

laranda bolonor. F•klr, blrah· 
mao, vezir, zengin veya bAklm!. 

Bu soreıle ltalyı'nın mahod 

K.amora ve Mofya gizli cemi· 
yetlerlne çok benzer; fakat 

aradı milblm bir fark vardır: 

ltalyan gizli cemiyetleri en 

fazlı cinayet ifa eden cemi· ı 

18 Mercimek 10 
360 P. çeldrdeh 2 65 
416 8. Pamuk 44: 

1934 K.en. Pala. 380 

yetler oldoğo halde BlndU'lırln ___ .._ ____ .._ __ _. 

Çodraledlerl en mftekDI bir ÜzClm -
zamanda bile kın dökmealer çunl azam sablmıııır. 
ve cinayet ifa etmezler. Flaılerl dGeftrmek ve yak. 

seltmek arzuları fula ıatııa 
Ç11drıbed'ierden birkaç kiti mbl olmakııcbr. 

Ben1&este dolaeırkea beni zaten İncir _ 8 karattın 382 
Holın eeyamdan dı mıhram çuval eatılmııtır. 
eni! Bir yerde kavga etmekte Bo&day _ 6,875, 7

1
5 dan 

Roma S (Radyo) - Bugtln 
Roma'da Italyauların yeni bir 
icadı tecrabe edllmleılr. Bu 

tecrdbe, otomobillerin (K.arbo· 
ran kalyom) le hareket edip 

edemlyeceklerl etrafında yıpıl· 

mıt ve masbet neticeler ver· 
mittir. 

ölenler, Yaralananlar 
Mekslko, 5 (Rıdyo) - Be· 

ndı teeyyftt elmlyen bir hıbere 

göre Oksıkada slyaeal karııık· 

Jıklar olmuttnr. 7 öUl ve bir 

Baıkanın ba lc1zltrl ılddetle 

proteeto edildiğinden iç bıkın 

kDreftye gelmlı, kralın tahta 
getfrllmeılnln arııalueal ve eko· 

nomlk dorumılıo mllmkiln ol· 

mıdığını ve böyle bir hareke· 

ıln memlekethı batına feliket 

geılreoeğlni, lcıbederae hDkd · 

metin bö1le bir harekete mAol 

olmık için ılddeıle hareket 

edeceğini elylemlıalr. Bu ılSsler 
parlimentonon ekseriyeti lan• 

fından alkıılarlı ıuvlb edil· 

mlellr. 

Grev ilin Edildi 
Seobernar 5 (Rıdyo) 

Tayyare fabrikasının 800 ltçlel; 

onClç ameleye yol nrllmeılnden 

grev ilin eımltlerdlr. 

M. Bıldvln moıhedelerln bl 
lbıl 

taraf Jı olarak bosulmaeıoı kat 26.
3 

vet ve tlddet devrinin bir tt H 
celllel gibi telikkl ederek t ı. lt flıo.ı 
btk etmektedir. Bununla bı r• teldı 
her gene Baldvln t11ıfıt l•f 16 • 
tasvip edilmiş olıu ve fail l.an 
pratik alanda tatbiki cibetlo i 1. l 
hfçblr Hmın gidilme mit baht >eon 
nın bir mea'ele vardır ki o cM -0.8Q 
muıhedelerln yeni 11mının I~ J3·~ 
ılyıçlarını göre değlıtlrllme ncıı 
ve bo 11mankl ıeralte ayduruf 

.gen 
masıdır. 

22 
M. Bıld•ln'ln bahaettlğl teb •kel 

ilkeli lhtimalf n nnClne IDCI tad 
bu geçeblllr. Barıeı temin ede 49 
cek tek çare olıu bu vuııa~ Peel 
mftracat edilmedikçe muahede 
lerl bozanlara kartı ıGylene; inci 

genel aerzenltler haklı bir mı 14 
hlyeı almıyıcakıır. Pa 

Bedin 5 (Radyo) - Baf! tlka 
yera valisi Geoenl Betlayo 

46 
Bımburg'dı yapılan baycık b~ Sık 
gösteride Almanyı'nın ea~ lO. 
mftıtemlekelerl ilıerlodekl bık k. e 
kının berdevam oldugonu •ö1 59 
lemlı ve demlotlr ki: 

- Almanya eski mdıtemle 1.8 
kelerini eline geçirmekle ku1ı Jıa 
vele mftatenfd bir emperyall•O 1 
politikası tıklbeımlı olmıyl ~em 
caktır. Bizim lıe ve ekme~ l ~· 

E· 
ihtiyacımız nr. Bunları mft• 8u 
temlekelerde bulmak lıılyoru• 

Prıg 5 (Radyo) - Çekoal 
vakyı bftl~al, pırlamentod 

ittifaklı kaba) edllmlıtlr. Bı 

bıkan Milin Hor, parlımeD 

toda lradetalğl bir sGylevd 

Çekoılovakya'nın, Uluetır k 
roma paktını rlayetkir olda 

ğunu, kaçak antantı •cbk o 
dukl11ını ıöy lemlıtlr. 

Alman'lara Baka· 
retten Iogiltere'de 
Yapılan Tevkitat 

Londn, 5 (Radyo) - Vlk 
toryı llıtaeyona yıkıaında Al 
mın·İngtllz fadbol maçını gG 

c. 

olan dç kiti görmltUlm, ne için 331 ton ve 415 çuval ııtılmıt · 
kavga ettiklerini anlamak ve tır. Bir ayclanberl ka)dedllen 

lmkio görQreem ıyırmık için ftatlerln eo aıığm dftnk6 flat· 
yanlarına gtulglm vakit, bun· lerdlr. 

•• mek için gelen Almın aeyyıb 
Jıra hakaret etmlt olan H 
lngf Uz tnklf edllmlttfr. Alma~ te 

lar kavgayı bıraktılar ve aır · 

tımdıkl torbayı ıemncı kıçhlar. 

Meğer kugı btslm ıorbının 

batında imle! 

Arkalarından koema~ı baı · 

ladıi.D. Bunlar kendilerine yeti· 

ıeceğlml anlayınca, torbamı bae· 

ki birisine verdiler, torba bu 

defa bıeka bir istikamete doğra 
kl(mlmığa baolındıt 

- Soaa Var -

Kambiyo 
Alıt 

Alim. Mark 60.20 
Ieterlln 620 
Fr. Frangı 8,28 
Dolar 79,75 
Belga ~ı.12 
ltılyao lireti 
lavtçre fnngı 40,6~ 
Florin 85,12 
K.. ÇekoeloV1k 5,24 
Av ast ur. Şilini 23,50 

Sabı 

50.70 
622 

8,30 
79,45 
21,37 

41,87 
85,50 

5,27 
2, 

uykusuz bir gece takip eder. ller sey lcn.1 guı ıınur, ı ıısaıı hıı) suzlanır, 
tCCderlenir ve hiç bir şeyden memnun olmaz. ll er muvaflııki) etiıı ilk şart· 
ları dinlenmiş bir vücut ve dinlenmiş siııiı len.lir. Eger sinırli iseniz, 

Bromural -Knoıı. komprimeleri 
sizi kunarır. 

Müsekkiııdir \'e uykuyu temin eder vt" hiç hir ıar;ırı yoktur, bütıın 
dtinya tanır. • 

IO vr 20 komprimeyi hni ıup· 
l rrdr rcıantltrdc rrçrır ilr uıılır. . 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 

ıporcal•n yeni bir badtl« ~u 
olmadan Londra'dan ıyralmıt 

lardır· 

Mfthendis Mek· 
lehinde Yemekler 

Ank•ra, 5 (Radyo) - 8' 
yaacbrlık bıkanhğı, bir teblll tek 

neırederek mGhendlı mekte ~. 
blade talebeye f 71 yemek ye 'Ça 
rlldlğlnl, talebenin ılkiyelf' '

hıkııı oldaıanu blldlrmlıtlr. 
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Oış Memle-
ketlerde Piyasa ····---o., piyasa bakkıoda Tilrk· 
of ite eu telgraftır gelmtoılr: 
Üzüm: 

Londra bora11ındı: TGrk malı 
No 8 peoln 35.50 vadeli V 25· 
(6 Yunan DzGmlerl No 3 Kan· 
dlya peoln 42·59 vaeclt V 22.44 
l.ıllforolya Daimleri tomson 
peefo 3638 vadeli 26 oaturel 
Pcoln 36 vıdeli 24 Avusturalya 

b~ fbümlerl yeni mal 42.50 eski 
f' inal 35 lno Ozftmlerl peşin 

26.:J6 vndelf 16.23 ~flfodlr. 
it 

Bamburır; boreasında: Türk 
.~ Ozomlerl No 7 p~oln 14.50. 
r• tekiz peşin 15, dokuz prşln 
lı' 16 T. llu Yun110 üzümleri 

l.andiya No 3 vadoll 15.3:? 
~ f l. K.allforolya Qztımleri to:n 
ıo 'fon P"tln 5 85 natürel peşto 
a -0.80 dolar. lran azümlerı pr.oln 

1~ 33.38 şilin. 
e lrıcir: 
ul Londra borsaeında: Tark mala 

tenuln 11atGrel peş"n 3~ vadeli 
hi. 22 ebtra peoln 35 vadeli 24 
1 •keleton 4 croyn 1 Ih. peıln50 
ı •ıdell 46 beo peşin 55 udell 

e: 49 altı petln 60 vadeli 53 yedi 
,. Peıln 65 vadeli 58 olllodlr. 
" Bamburg borsasında: Tllrk 
e' incirleri Tadell 24 genvln petln 
~ 14 T. llr11ı. 

Pamuk: 
Llverpool borsasında: Ame· 

lıi tlka K. evvel teslimi 6.50 mart 
bM 46 mıyıs 42 temmuz 17 Mısır 
lıd S•kılıtldls k. evvel 9.52 şubıt 

1 ~ 10. 15 mayH 9.90 ağustos 82 
k. evvel 7.69 tabet 69 mayıs 

1 59 temmus 48. 
Nny:ork boreaeındı: k. evvel 

l l.86 10.55 flat şubat 83 m•· 
f 111 69 temmoz 59. 

ad lıkenderlye borsaeınd•: f.g f. 
y• •tmonl k. evvel 14.14 oubat 
J 13.94: nlıan 13.89 haziran 

eg'! lf:.4.8 t.enel l 2.77 dfr. 
tll 

Buğday: .. 
Llnrpool borsasında: k. ev· 

• 

tel 5.11 1.2 mart 5.08 3.4 mı· 
Jıı 5.08 1.2. 
Mısır: 

LIHrpool bor11eı: K.. evvel 
illi 15.03 k. eanl 15.06 mart 

f' 15.06 dır. 

ANADOLU: -Ganlök Siyual Guete 

sabip Ye Baeyazgam 
Haydar RtlfdG ÔK.TEM 

UmDJDt nqriyat ve yuı iıleri 

mftdftril: Hamdi Nüzhet 
fdarehaneei: • 

fzmir İkinci Beyler ao.ltağı 
C. Balk Partiei binHı içinde 
Telgraf: tamir - ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Peeta kutueu 405 .. 
ABONE ŞERAİTİ: 

YılhAı 1200, Alb ayhAJ 700, Oç 
•ylıtı 500 kunııtDJ'. 

a Yabancı memleketler için eenelik 
abone ücreti 27 liradır. 

ili 
Al 

Beryerde 5 Kuruıtur. -Gol geçmiı nGalıalar 25 kuruıtur 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

6'}ı-. Casus Romarıı: No. 63 

ıb Drdl. 
16 Bu snıdı, önlerine ıllAhh 

lf. •e sllAbları Oıerlerlne doğrul· 
" IQuı aıkerler çıku. 

- Durunuz, burmıı gftmrOk! 
Dediler. 
Durdular. Artık korkacak 

blçblrıey yoktu! 
• • • 

Ayol gecenin saat üçftne çey· 
ı• tek kıl•, bir tayyare Şırktıo 

te ~arba doıra n Alçaklardan 
,.., -~rak Kolonya'ya geldi ve 
rıq• '-yy.re meydınına indi. 
t. KanrgAb nôbetçlled, hemen 

Aydın'da da Ekmek Nar- Yuoanistan'da 

hı Düşürülmüştür. 011~:.:1;;~;i·yü.d•-
Koyun Eti ise Yokselmiştir. 

'•k•l fırkam n taraftarlarım 
Buna mecllıl hAlen Ye filen mefıoh 

Sebep ihracattır •. 

Aydın' dan: bir ~görünüş .. 
Aydın (özel) - llimlzd~ Son teşrin ayında Aydın'dın 

yol mftkellef amelelerlnln son· lzmfr Gzerlnden Yunanlıtın'ı 
bahar çalıomaları bltmlotlr. Alı· ve Mallıya 645 koyon 88 
oın gerekil tedbirler Gzerloe lJkOz 933 inek 814 bağı 125 
bu yıl mtıkellef •mele çalış· manda 28 bunğı c;ıkarılmıetır. 

mal•rı çok dftzenll gitmiştir. DetJelerde hastalık: 

İlkbahar çalıtmılan için çok İlimizde Yenlp111r n dıla 
az amele kılmıştır. mı kımunlarında dnelerde 

Ekmek, arpa, buğday: çiçek görftlmOo gereği y•pıl 
Urıy dıfmi komisyonu Qç mı ıtır. Nazllll'nln Kızılca, Pf r· 

güo önce bhiocl ekmeğe kırk llbey, Direcik köylerile Ger 
pıra ekııtğlle 11,5 ve ikinci meoclk'in Moralı köyleri ko 

yunlarmda çiçek görillerek bıy· 
ekmf!ğl de 20 para ztyıdeleo 

tar dıyrası eavaşı glrltmfotlr. 
tfrer,.k 10 kuruş nark koy· 

Aiiltür işleri: 
muoıur. 

Şırımız da buğday Ye un 
f latltrlnde dft~Qklilk ve dur· 
gurıluk vardır. 115 kuru,11 ka· 
dar yılkselen buğdayın klleel 
85 . 90, ıhmıoa çıkan arpa da 
47,5 50 kuruşa dOomftot6r. 
Akdarıoın kilesi 65 · 70 Mıeır 
darının 70 · 75 koruetur. Darı 

( lıtleriodekl ytıluekllk Muğla 

Ulnio çok çekmeelndedfr. 
Uo plyal!ası: Yerli alfa 9,5 

Dinar ve Denlzll 10 5 yerli 
birinci 8,5 Dinar ve Denizli 
9,5 Jlnya da,müştftr. 

Pımuk çekirdeği: 2 koza 
8 · 9 c;lğhll pamuk 12 · 13 
Mıhlıç 40 · 45 kuruştur. 

Zeytin JOk: 
Bo yıl seytln Orlntl biç yok 

gibidir. Buganka plyua ıey· 

ti• tanesi 6,5 . 7 ııalımunlık· 

l1r 8 · 9 zeytinyağı 33 · 35 
kuruotur. Bunlar çıkan için 
değil iç yoğatım için alınmak· 

tadır. 

Et fiaıi: 
Aydın'da koyun eti 30 ku 

ruoıan 35 kuruşa çıkarılmıotır . 

Dana ve sığır eli gene 20 ku . 
ruştnr. Son teorin ayında Ay. 
dın mezbıh11ında 4 deve 2 
manda l 9 OkOz 23 inek 264 
boğa 10.! koyun 9 keçi 135 
kuza 1 oğlak keıllmiotlr. 

6 Birincikanıın 935 

tayyarenin yanına kootolar. 
Tayyareden general Fon Rn· 

glç'ln oğla Mıke ile Berlln po· 
Ilı komlıerlerlndeo StalUng in· 
diler. 

KarargAh dlrektörft: 
- Berlln'dec aldığım telefon 

ile ılzln geleceğlnlzl haber ıl· 

mıı bulunnyorum. Boşgeldlnlz! 
Emrinize bir oto hazırdır. Sizi 
Kolonya lstaıyonuna götOrecek· 
tir. 11t111yon buraya 6 kilometre 
uzaktadır. Vıktinls de pek.Azdır. 

Dedi. 
Stalllng: 

llfmlzde bu yıl Aydın mer· 
kez ilçesindeki 38 okulada 
4 711, Bozdo~ın ilçesinde 17 
okulada 1448, Çine ilçesinde 
12 okolada 1002, Karacasuda 
6 okulıdıİ 68:J, Nazillide 22 
okul11da 33131 Sökede 14 oku . 
lada 143:! ki hepsi 12,801 
ıalebe okumaktadır. 

Geçen yıl 11720 talebe oku· 
maktadır. Fakat bu rakamlar 
okulıların ilk ıc;ıldığı gtlnlere 
alt olup hllh11tıa kôylerde ye· 
nlden bir çok yazılıılar •ardır 
ki bu yıl geçen yıldın 1000 
den f11la talebe okuyor de 
mektlr. 

Geçen yıl lllmlıde 10 ı ilk 
okal varken bu yıl 109 olmuı 
tor. Geçen yıl il kGltGr kad 
roeundı 252 l)~retmen Yardı. 
Bo yıl la + yeni mesan dı· 
ha gelerek kadro 265 olmuıtar. 

Italyan Denizlerinde 
Mnıhi~ Fırtına 

Rom•, 5 (Radyo) - Toı· 
kana 11blllerlade mGthlı bir 
fırtına hGküm aQıftyor. Birçok 
gtmilerden haber ıbnımamık· 
tadır. Vapurlar llmanlan yana· 

ıamıyorlar. 

Potenga bölgesinde ıelaele 
olmuo, birçok nler yıkalmııtır. 
Nüfusca zayiat 1oktar. 

- Öodmüzdtı oldukça .ak· 
timiz ur. Heatız 911l tlçtClr, 
olmıl ekltıpreıl lıe gar• ancak 

i.40 dı girer! 
Üç pbıe, dlrektôrtlD blrO· 

sunı girdiler. 
• • • 

Saıt 4,30 dı, Mıkı ile St•I· 
llng Kolonya garında, ofmıl 
ekepreılaln duracağı yerde, bir 
•f•~ı, bir yakarı ve eıbıraıılıklı, 
heyecanlı dolıııyorlardı. 

Nihayet, 4,39 dı Stalllng, 
- İtte! Dedi. Şimal ekıpreai 

geliyor! 
Maka dı tıblatlle treni gl\r· 

mo,ta. Kalbi ılddetle çarpı· 

yordu. Ne olur11 olsun, Niko· 
lftn caeue olmaeıaı ltıtemiyor; mı· 
sum çıkmasını kalbinin bOttln 
kunetlle istiyordu! 

Arkıdaıı komlıer Stalllng'e: 
- Siı beni arkadan taklb 

addetdğlmls l9ln kabinenin 
proAramını okuyacağı gtln mec 
lllle bolunmıyacağız! Demlıtlr. 
· Liberal partlıl menıobları da 
hOktimeıe ltlmad reyi verecek· 
lerdlr. 

Parlı, 5 (Radyo) - Atlna· 
d•n haber verildiğine göre Yu· 
nan batbakanı M. Demirci, ec 
nebi ~netelerlnln Atlna aytar· 
lırını kabul etmlt ve dlyevd" 
bulunarak demfttlr kf: 

- Yunanlsıao'ın bu tarihi 
günlerinde hadisatı taktb için 
memleketimize gelf'D ecoebi 
gazeteclferl kabul etmekle lf· 
tlhar duyuyorum. 

Kralın avdetinden SODfl uaa 
edilen genel af, Yuoanlıtan'ın 
ıftkdouno temin eylemlttlr. 
B ftktimeı. partiler arasında bir 
lttlhıd husule getirmek için 
mesaisine devam edecektir. 

Bftkumctlmlz, hiçbir partiye 
lstlnıd etmediği için yegAne 
emellmlı, memleketi, bulundu· 
ğu mOıkll durorudıo kurtar· 
rnaktır. 

Dış siyasaya gelince, Yuna· 
nlıtının ılmdlye k•du taldb 
ettiği yold•n ıyrılmıyacığız. 

Zira Yunınlstın'ıo dıı slyaeHı, 
t•mamen millidir. Bu •~beble 
dl~er devletlerle akdetmlı ol 
doğumuz pıktlıra n ezclmle 
Balkın antantıoı t•m•men H· 

dık kalacak ve barıfıo muha· 
fHaıı içla her fedaklrliğı yı

pıcığıı. 

Kral topçrıların bayramında: 
Atlna 5 (Radyo) - Kral 

Jorj ve Velf abd; topçuların 

özel bayramlarını katlımı töre 

nlode boluumuolardır. Bıeha· 
kan Demlrcls, lmerı Ye ıabllan 
da beraberdi. Genenl Pltıtnı; 

ıtrah; ılbay H aıkerlerla ara· 
l•nndı glJrmelde bebtlyır ol· 
daklarını MJylemlı, Knl da; 

Uluıu bahtiyar edecek 
temennll ... rln tıbakkaka lçla 
topc;elırın bitin kunetlerlle 
c;ıbtacaklarındın emin olduAu 
cnabını •ermlttlr. 

K.nl; 6ğleden ıonra mat· 
buat erktnını kabul etmlotlr. 

Uşak'taÇiftçiye Yardım 
Ufak, 5 (öıel) - Uıak böl· 

geal bu yıl kuraktan miltee11lr 
olmuıtor. Ziraat bınka11 çift· 
çiye 90 ton tohumluk dağıt · 
mı ıtır· 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu aktam Kemeralboda Jt. 

tlhıt, Gaaelyılıda Alllntıı, 
Irgat pazarında Anf, İklçeıme· 
ilkte İklçeımellk, Alsancakta 
Joıef Jolyen eczaneleri ac;ılrt.r. 

ediniz! 
Dedi. 

Ban onu trende 114', görlrfl· 
ram. Sis de dıtırıdı beni bek 
lerılnlz, ılze göıterlrlm Ye ln 
klf iti ılae dOıerl 

Maki, trenin durmaıını bile 
beklemeden birinci mnkf bir 
ngona atladı, arka11ndın da 
komleer Sıalllag ayni ıuretle 
ngoaa tutundu! 

Tren, ancak iki dakika dur· 
da ktan ıoara, ldhar Ye ıtlr'ıtle 

yol almağı baıladı. 
Makı n arkadıtı, ltvekkuf 

ııraeında inen birkaç kitinin 
araıında arıdıklınnıo olmadı· 

ğını gôrdGler. Ve Mıke, vagon· 
ları birer, birer gesmeAe bıt . 

tadı. Birinci n ikinci ngon· 
lardı itlerine yenyıcak hiçbir 
oey yoktu. 

Fıkat GçOncG vııondı, Mıkı 

f..,raosa 

Parlamento 
~lüzakereleri . 

••••• 
Parlı, 5 (Radyo) - BogGn 

n yarın yapılacak olan parlA· 

mento mtlaakerelerlnde, Luıl 
dın m11dı 17 klol ıc')z slSyle· 
mek Gıere mlracaat etmlıtlr. 

Mazakerelerln Cumı gOnQ ak 
oamını kadar ancak biteceği 

gnılmıktıdır. fntraoıljıo; hft 
kumetle muhalefet nasındaki 

eamlml mOcadelenlo bundao 
ıonrı baılıyacağını yazmaktadır. 

Yavrular 
Me Kadar 
Yardım Gördnler? 

Ankara, 4 (A. A) - Çocuk 
esirgeme kurumu genel mt:r· 
kul 16 ·ıt · 935 tarihinden 
1 · 12· 9;l5 tarihine kadar 1660 
çocuğa yardım dmlotlr. Bun 
lardaa 4 79 basta çocuk ve 

anne genel merkezin polikıl 

nlklerlnde bıkılmıt ve eağıtıl 

maıtır. Dit bakım evinde 357 
c;oçuğon dişleri bakılmış Ye 
11ğıtılmııtır. 7:J2 çocuk ve 
anne genel merkezin banyola· 
randa yıkanmıotar. Sat dımla
ıından bergiln 88 çocuğa sftt 
verllmlı •e 15 gtıode yekuo 
olarak 658 kilo bedava 8ftt 
dağıtılmıttır. Yardım için beş 

vuran 15 yokenl çocuk ve 
anneye 130 lira 62 Luruı 

df!ğerlndfl yardım yıpılmıotır. 

Torkçeden 
Osmanlıcaya 
Klavuz .. 
Satışa Çıkarılmıştı,r 

Ankara 4. ( A.A ) - T6rk 
dili knromo genel sekreter· 
lllladea: 

Oımanbcadın Tarkçeye cep 
kla•asanan eadebl olan Tark· 
çeden oemaahcaya kluasq ba· 
ıllank 11tı11 cıkarılmıtbr. Boa 
dan 6nce iki cildin paraıını 
Hrerek yalnıa osmanlıcadaa 

Tlrkçeye cep klHasonu almıı 
olanlar ellerindeki flılerle 

TGrkçeden oemınbcaya cep 
klavuslarının genel ıatıı raer· 
keıl letıabuldı Ankara cadde· 
ıind~ TOrk kltıpçılığı llmhtıd 

ılrketldlr. Kuton bpıkla klı · 

Yualar •e bes ciltli kla •azlar 
80 kurut ( lıtle her yerde 
ntılm•ktıdır. 

Altmış Halkev i 
Ankara 5 (R•dyo) Bu 

yıl dıha 60 yerde halkevi 
ıçı lıcıktır. 

öldflrfllmemiş 
Pekin, 5 (Radyo) - Şarki 

Bopel htlktimel relılala öldQ 
rtlldft~O haberi doğru değildir. 

.Nlkol'Gn kendlıladen blrbç 
metre ileride, bir kompartlmı· 

nın bir köıeılude oturmaktı 

olduğunu görda. 
Bitin kanı kalbine hGcum 

etti, heyecan ve teeullrle bo· 
gulıcagını 1aadı • 
Mıka bulunduğa b6lmede bir 

yere oturdu. Stılllng de yınıoa 
geldi. 

Komiser, k6fede uyur gibi 
gôrGnen genç kadını ıöıterek: 

Aradığımıı kıdın bu 
mndur? .• 

Diye sordu. 
Komlıer, hemen tnkif ha 

ıırh~ında balondu. Fakat Makı, 
komlıerle kadının araeına ge· 
çerek: 

Hayır, dedi, Fakat bu 
gbel kadını tanır gibi oluyo· 
rom, hemolremla doetlarından 

blrlıldlr. Ben kendlılnden ara· 

Here g· y enler: 
fllnatcomll önünde ba,ların

ber~ gr.yen H lı rz aaran BQ 
ıeylo oğlu Ahmed, Yuıuf uğl 

Mu11, Ahmed .e Arif toıul 
mo,lardır. 

Bıcak Taşımak = 
Keçeciler caddealnde SGleJ• 

mın oğlu Muıtaf•da bir bıqı 
boluomu, ve alıomıııır. 

Hırsı%lık 

Mınlfaturacılar çarıııındı 4 
11yılı evde oturan Aboıed oğlq 
Osmıu, Bftaoü ve Buhielnla 
odalarına giren belirsiz bil 
hınız ıardmdao iki LıranıJ} 
25 lira para ve bir brovnıkl 
tabanca çalıomıetar. llıreıııa 
ora eıra keodllerioe kadın ge• 
tiren ~oför muavini Rf',ad 
olduğundan şüphe rdlllyor. 
Kumar oynama/•; 

Karşıyeka'da Boelıanlı lstıı 

yooonda 15 sayılı kahv~ mft• 
teclrl Halll'fn menfut moka· 
bilinde kabve11lode komar oy· 
n•ttığı zabıtaca haber •homıtt 

alınan tertibat eonund• Maı 
tafa oğlu S ıtkı, Maea oğlu All, 
Ahmed oğlu HAmh ve StUey
man o~lu Ahmed; kumar oy 
nırken auçii til tutulmuşlardır. 
Kumarcılardan Şevkl'nln 150 
kuruş mukabilinde lcavecl ffa· 
lll'e rehin bıraktığı pahoıu da 
alınmıştır. Suçlular hakkında 
tıhldkata devam ediliyor. 
Eve taarruz: 

SelAtln oğlu mahallesinde ta
maşahk caddeelnde Veysi oğl11 

Basan 11rhoo olmuo, Mutıtıfa 
kızı Zekiye ve kızkardeşt Ne 
zakel'in oturdukları eve gldP-rek 
kapılarını taarruz ettiğinden 

lutulmuıtur. 

Mersin'de 
Köy Kalkınması .• 

Muelo, 5 (Özel) - Köy ka 
nununun tatbikini kola} lattır 
mak fçlo valilik 24 madd,.llk 
bir trllmıt hazırlamıştır. mr 
örnek köyü yapılacak Ye köy· 
lerde bayındırlık, ııhhal n kfll 
tftr işleri yıllık programa gön 
yGrtltllecektlr. 

Erzurum 
Sıvas Tahvilleri 

Karı 5 (özel) - Kars•u 
Ardahan n I~dır'da Erzurum· 
Sıvaı tah•lllerl h•lk tarafından 
kıpışılırcasına eatıo alınmıı•ır. 

Anlaşma Projesi 
- Baştaraf ı 1 inci sahi/ede -

Fransızlar ltalyanlar tarafın· 
dın logal edllmtf olan Tlgre 
arazlı1lnln tamamen halyıya 
bığıolanmHını ve Ogaden'de 
lıılyıya verilecek lfletme tıl• 
rlle metgol olmak tlzere Adlı 

Abıba'da bir vali munlnl ha· 
lunmHını muvafık görmekte• 
dlrler. 

Auıle llm•nının Oıbetlıtına 

verllmesl uyuşmak lı;ln ea 
esatılı eart olarak ~örtmektedir. 

dığımız şeklide bir kıdıo görGb 
görmediğini tahkik edeyim. 

- Olur. fşe ehemmiyetle ıarıl 
mak lAzım! 

- Siz de, bu sırada •ıgon 
lırı araotırmakta devam edlnls. 
Eğer arıdığımıı kadımn eıkl· 
linl hılı bir kimse görGrunls 
hemen hına haber verlnlı .• 

Komleer, M•ks'ıa tınlyell 
Ozerlae diğer bir vagona geçti, 
Mık& dı yavaşç• genç kıdınıa 
bulunduğu komparılmına gir 
dl.. Bölmeye o kadar yıvaı H 

seıela ~lrdl ki Nlkol, Mıks'ın 

içeri glrdf ~ini fark bile etmedi; 
c;Onktı uyuyordu. Mıke, gene 
ıeaela olarak gene; kısa birkaç 
adım dıba yıklıttı; çok ae•dlll 
bu kadını btr mlddet aeyretd. 
Sonra, y1H9ça: 

- Nlkol! 
Sonu Var -
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Devlet Oemiryollarından: 

I zmir · Afeancak Şehidler YadlgAr ecpkağıoda k41o oumeraları 
,aşağıda yazılı depolar, 23.12.935 eut onbeşte lzmlr • Alsancak 
8 inci f~letme komisyonunda açık arllrma osolQ ile ayrı ayrı 
~traya verilecektir. 

htekJIJerlo aşa~ıda gösterilen miktarda muvakkılt teminat ver· 
Jileleri v.e işe glrmt>ğe kanuni mantlerl bulunmadığına dair be· 
yanoamelerle komisyon re18Uğlne mürac11atları lbundır. 

ŞatJnameler Alsencakta komisyondan parasız ahmr. 
ffo. Muhammen Muvakkat K ira müddeti 

kira beeeU teminat 
Lira k. Lfra k. 

18 400 senelik 30 bir sene 

20 200 ~· 15 bir sene 
(Deniz 13 A 200 aylık 150 ,..13,5,36" e kadar 
tarafı 6 8 3920 

2,12,935 tnlhlnde şartnamesine tevfikan • e açık arttrma 
neulO ile kiraya verileceği ilan edilen Alsaocakta birinci kor· 
donda kain eeneJlk 120 Ura muhammen kira bedelli 12 No. la 

bar aka kahvehane ve önftndekf bahçe için istekli çıkmadığından 
artırma 12, 12,35 perşembe gOnil saat 15 e nzatdmıştır. lhale 
J zmlr · Aleancakta 8 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

l etek lflerln 9 liralık muvakkat teminat vermeleri ve i şe gir· 

me~e kaouni bir manileri bulunmadığına dıalr b"yannamelerle 
komisyona müracaatlara JAzımdır. 

Şartnamele: Aleaocakta komisyondan parasız alınır. 3919 
10,12,935 tarihinden itibaren yeni bir lş'era kadar Aydın 

hattı Gzerlnde yapılacak portakal, llnıon ve turunç nakliyatında 
beher ton kilometre baş1ua 5. 25 kornş alınacaktır. TafellAt letas· 
yonlardan alın11bHlr. 6 8 l l 3918 
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~ Dr. Zekai Tarakçı ~ - -- --= Merkez hastanesi Dahiliye Mütehassısı = 
- İkinci Beyler sokağı TOrk m6zayede salonu ittisalinde 5 = numara 45. Beetaltırını öğleden ~onra 15 den 18 e kadar ES 
- kabul eder. TELEFON : 3806 = 
~ 111111111111il11111111111111111111111111n1111111111111111111111111tillI1111111\ 111H1111111U111 Hl lm 

- • -: ~- _,. .. • • ..... :.. .... ~..,. . ·• -'t'· .;c:-. J'."'~ ~~ ·ı -, .., ·-~· "f ' tı,ı..,.~-"'1'.~ 
ı .-. · ... ~: .. :.·. -;n~a:ıtTO · · · r, .. , -~-

1 Fnlt~i IŞIK 
I · , , }\%:'. ~~~!;~~'.'.} ~·!~~~-·~ . R on ık en Mü ı eh"""' 

:! · ./iel:.nevi:.-RONTKEN muayeneleri _ 
• • · • • • _· •. ~ 1 • • • . • 

. ·:. '~ ,;·~}~c: ,El~ktrik tedavileri. 

Yürüyemiyen ve bilhassa R~ŞİTİK_.'çoc~klara Ultra-Viole 

tatbik ve Rontken ile KEL tedavileri yc1pılır . 

lk'nci Beyler Sok~k fırın karşısi No. 2.; Telefon 2542 

---~-~---=--:=: __ __ __,_ _ _____ · -: - 171'? -~,-:~-----,----- ----

Istanhul'da Gedikpaşa'da jandar
ma Satın Alma l{omisyonundan: 

Jacdarma kıtaatı ihtiyacı için mevcut eveafnameslne uygun 
olmak ~artlle yerli fabrikalar mamulıitı beşbln 5000 kilim ka· 
palı:zarf eksiltmesi ile satm alı n acak ve eksiltme 131121935 CU• 

ma günü saat onbeşte Gedlkpa!Jada jandarma dikim evi binasın· 

dald komisyonumuzda yapılacaktır. Beşhfn kilimin tasarlanan 
bedeli onbeşbln yedlyüz eUI lira olop ilk güvenmesi blnyilz sek· 
sen bfr Ura ylrmlbeş kuruştur. Şart ve evsaf k4ğıtları hergan 
komisyonda görülebfllr . h tek lllerio Uk güvenme mal sımdı~ı 

makbuzu veya muteber banka kefalet mektubu ve lklbln dört 
yaz dokean sayılı arttırma ve eksiltme ve ihale kanonunda ve 
şart kağıdmda yazı lı sair belgeleri de bnl teklif mektuplarını 
eksiltme eaalinden bir saat evveline kadar komisyonumuza ver· 
mlş bulanmaları. 28 2 6 10 7480 3842 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. Yeri No. s1 
Eski Taj 

Depozitosu 
Nel'l T. L . 

205 Köprü m . tramvay caddesi. ti02 792 E v 3000 
M"vkl ve numarası yakan da yazıla e~in peıfn para ile 
ve kapah zarf la satış ı 16.12.935 pızartesl gOnO Hat 

1 

2 

onda ihale edilmek: üzere arttarmıya konulmuştur. 

Uhdesine ihale olooan zat bedelini hemen vertırek ferağ 
muamelesini yaptıracakhr. 

Alıcı olanlar Bankamızdan bir llra mukablllnde alacak· 
ları mufHsal şartnamemlzl okuyarak lmıa etmeleri •e 
lek lif mektnbonu bu şartname Ue ve depozito mıkbu· 
zulle birli kte i&rloamed" tarif ~dtldiğl şekilde zarflayıp 

Jhale euatlnden en et şubemiz direktörlüğüne vermeleri 
D1:1ha fazla tafsilat almak istlyeolerln şubemiz Emf4k 
sen isine mılraceatları . l 6 12 3871 

Oenizyolları lşletnıesi lzmir Aceıı
teliğinden: 

Umııoamızdıın her hafta munıazaman çarşıruba gaolerl Pfre 
ve lekeoderlye'ye hareket eden ekspres postalarımızm 4 , l2,935 
tarihinde hare ket eden EGE seferlodeo sonra munkkaten kal · 
d.rıldı ğı ve yeni seferlerin de hangi tarihte başlıyacığınıo tekrar 
neşrlf do olunacağ•oıo eaym mftşterllerlmlzfu mahimatl.rı olmak 

üzere ilan ed eriz. 

I~~ir ko~uta~l~ğı lilat. al. ~o~i~sy~~u_i_~~nl~rı Müzayede ile 
.Me~. Mv. 1at. al. ko. rs. d~o: F k t•d S 

1 - Bir çiftine biçilen eder 200 kuJOIJ o1ım OD be9 bin çlf t ev a R e atış. 
yemeni kapılı ~arf la eksiltmeye kopulmot tur. 

3 

Şartnamesini 150 koroıa almak ve örneğini görmek 
letlyeoler her gihJ M. M. v. eatm ıılma k~. PDDI oğ· 
ramalnı. 

Elulltmlyo ğirecekler 2250 llrahk ilk inanç parHı mek· 
top ve makbuıladle kanununun iki •e 6çtlocd madde· 

8 KAnunqenel paıar gftni1 
tabahleyln saat ond• K.arııya · 

ka'da K.emalpaıa cıddeııl Yeni 
banka sokağında 11 numaralı 
hanede maruf lilccarlardan Ba· 

lerlnde)d belgelerle bhlllno ıekllf mektuplarmın ihale kırcı Bay Hafız Mehmed'e alt 
gtlnQ olan 18 ·12· 935 çarıamba gtınQ saat 11 deo bir fevkaJAde zarif ve nı\dldo mo 
eaat e.-vel M. M. v. satın alme ko. na vermeleri. 

lzmir Sicilli Tica
ret Memurluğun
dan: 

İzmfr'de kardfçah hanında 

58 numarada tftUin ve sair 

emtia Qzerln" ticaret yapan 
vllhelm beller'ln Jorj fılboye 

verdiği vekaletname ticaret ka
nunu htıktımlerloe göre elcllin 
1519 numarasına kayıd ve tes· 
cll edlldlğl llıin olunur. 

İzmir Sicilli Ticaret Memuru 
Resmi mühril ve 

F. Tenlk 
1 VekAletname 
Bogftu bin dokıızyüz otuz 

beş yılı Ağustos ayının yirmi 
altıncı günüdür. 

Tdrklye camhurJyell YH•· 
larına dayanan ve örneği tas 
dikli aşc.~ıda.kl mfihür ve im· 
zaınnı 1tollanan lzml.r ikinci 
noteri mehmet emin ereoerı 

bftyük kardlçah hanındaki da· 
hemde ve işimin başında tkeo 
saat onbeşte yanıma geleo, adı 
ve sanı 17.mlr'de kardlçalı ha· 
moda mukim aeaosörde mab 
môt oğla mehmet ve lzmlr'rle 
kardlçalı hanında mukim kah 
\ecl hdseyio adla şahitlerle bel· 
li olan lzmlr'de kardiçale lb
rahlaı haoandd 58 numarada 

mukim ve fotoğrafı yapıştmlan 

tQccerdao vHbelm haller bat

tan aşığı t.rafımdao yazılmak 

üzere anlatacağı gibi btr umu 
mı vekaletname yapmaklığımı 

istedi yasanın aradığı gibi ken 
dlslnl ve eahhlerlnl ergin ve 
olgun gördüm. isteğinin ne 
olduğuna ıordom. muma· 

lleyh benim ve tahltlerln 
yıoında söz aldı n dedi ki: 

İzmlrde kilo tlcareıhanemln 
bJlcflmla ticari muamelelerini 
ted.-lr •e temşlyete n her netl 

ukot ve taahhildıtta beni tem· 

sile alım ve satımını temin ve 
icraya n bedellerini ha veya 
tahsil Ye ıhza kabza ve banka 

ve dJier hflkml ve hakiki : eı· 
hasla olao Ulccari miirıaeebet· 

lerhnl ldameye kayıt veya tah· 
vll ıınretlle muamele icrasına 

emtea terhlotne ve avans al· 
maia bor«holara ve her nevi 
evrak ve mokavelAta lmZI 
vH•ına ve muhasebe rolyeıtfoe 
umumi ve hueoet şekilde lb· 
ral zimmete adi ve ticari ae· 
ned•t ve çek keşide, imza, tab· 
sil, tedJye, temlik, havale ve 
Iskonto ve buna mGteferri bl . 
lomum muamelAttı bolonmığa 
glimrilk muamelelerini yıpmağı 
rosom ve tek411f 1 vermeğe, de· 
pozlto tevdi ve lııtlrdat ve kabz 
etmeğe ve konılmento ve gflm· 
rilk beyanoameleıJoe imza koy· 
mağa ve namına tütftn mah· 

solü mübayeasıua ve namıma 

tranaf er almağa ve transfer 
vermeğe t'e inhisar idarelerin 
deki muamelelerini takip ve 
lotaca ve IAzımgelen evraka 
imza va z'aoa ve namıma gel· 
mi~ ve gelecek k ıyme tli ve kıy · 

metsiz adi ve taahhütlü bil· 
cilmle müraselatı poelaoe ve 
te lgtafıme lerden teselHlm et 
meğe ve icar ve isticar& ve 
devre ve bu muameleler ile 

ıalr cihetlerden ~dolayı leh n 

1 6 10 14 
aleyhimde açılmıt ve nçılacak 

ve taralımdao ıharları aleyhine 

. ikame edllmfş ve edilecek hl· 
lomom davaların ve takiplerin 
ald olduğu mahkemelerde, mu· 
hakeme ve mohaeama ve mu· 
rafaaya tebliğ ve tebellilğa, ah· 
zo kabza ve sulbü ibraya, ic

ra muamelatını ta~lp ve intaca, 
tetblrl ihtiyati ve lcrai haciz 
koyup kaldırmığa, it 14!! talep 
ve reddine konkordato aktlne 
•e aharı tevkil ve azle, tab· 
kime, mezun ve se14hlyettar 
olmak ftzere fzmlrde kardlçalı 
hanında mukim Ulccardan fo. 
tografı yapıştırılan jorj falboyo 
vekil DBBp ve tayla eyledi .n. 
demeelle bo vek41etname resen 
tanzim ve açık:ça okunarak 
tefhlm1 müoderecat ve maz· 
munuu talep ve ikrarı vakıa 

mutabakata tasdik kıhndıktan 

sonra ziri cQmlemlz rarafındao 

imza ve tahtim kılındJ. 

Umumi No. 11895 
Hosuııi No. 9 194' 
işbu t•ekaletname suretinin 

d ire dosyasaoda mabfuz 8277 
umumi numaralı aehna mola· 
bakatl ıasdlk kılındı · bin dokuz 
yüz otuz beş yıla tt~rint sanl 
ayının yirwf &f'kfzlocf perşembe 

"ünil. 
İzmir fkiocf noterf r esmi 

mührü ve E. Erener imzası 

hmlr l iracl icra M. dao: 

Kasap alinin emlak ve eytam 

bankasından ödünç aJd1ğı pa· 

raya mukabil bankaya Jpotekll 
bulanın •e geçen sene yapılan 

eatış 2280 nutnarelı kanona 
göre tecil edlldl~l halde bil' 
ııeue içinde birinci tıkalt borç 
ödeomedlğlodeıı eon Te kat'i 
olarak tekrar m4zayedeye ko· 
nan lımlrde bnroavı hamam 
sokağında eski 4:ı! yeni 44,46 
numarala olup 44: numarala ka· 
pıdan girilince geniş bir bahçe 
içinde Ud katlı ve ilet katında 
iç içe dört oda btr motbak 
olup ikinci ve dçOncll odaların 
önilodekl bir koridordan mer· 
dlvenle alJağı enlllnce ilst kata 
aark tarafından çıkılar ikinci 
bir merdiveo vardır. Ah katta 
bir oda, helA dam ve samanlık 
ve çiçeklik ve 6500 metre ge· 
nlşUğlndeki bahçede bir havuz 

ve mey911 ağaçları ve 4 ma· 
sora soyu olaıı Te maa mfte 
temllAt 6000 lira kıymetll 

bu evin mdlklyetl açık ar· 
tırma soıetlle ve 844 nu· 
maralı EmJAk ve Eytam ban· 
kaeı kanunu mucibince bir de· 
faya mahsus olmak ve kat'i ar
tırmuı 21 • 1 . 936 sala gG· 
Dil BHt l l de lzmlrde hftkd· 

met konağmdakl 1 inci icra 
dairesinde yapılmak 1lzere 30 
gan milddetle satılığa konuldu. 

Bu •rtırma neticesinde satıe 
bedc,ll her ne olorBa olsan kıy. 

metine bakılmayarak eoçok ar· 
tuaoın Ozerlne ihalesi yapı· 

lacaktır. Satış peşin pırı ile 
olup m6ijterlden yalnız ydzde 
lklbuçok dellAllye maerafı ah· 
nır. lşbn gayri menkul ilze· 
rinde her hangi bir ııekllde 

hak talebinde bulananlar elle· 
rlndekl reımi vesaik ile bir
likte yirmi gfin zarfında lzmlr 

linci icrasına müracaatları 14zım· 

bilyeler müzayede eoretlle satı· 

lacaktır. loglllz mamô.IAtındao 
yeni bir halde iki adet birer 
buçuk klelllk kesme iki direkli 
karyola ve somyalırı, ayrıca 

blrboçuk blşiUk bir adet iki 
direkli kesme brons karyola 

ve mildevver lkl kişilik bronz 
karyola n eomyesl, maılf ce · 
•izden mamul lüks ve nAdlde 
kabartma büfe, kare ve mds · 
talil yemek maealart, iskemle· 
ler, ~ayet şık bronz mangal, 

haeır ltakımı yığh boya tablo· 
lar, japon masası, 10.b kadJfeH 
k..anepe takımlan, davar saati, 
cevizden mamtll zarif ve nAdlde 
kabine, madeni yeıll mermerli 
orta m11ısı, yeni bir halde bAlls 
Roe eemnerlerl, · madeni saat 
ve tımdaolıkları, A vropı ma· 
mdlatındın kamıe kanepe ta· 
kımı, hlks dıvar aynaları, nA· 
dide t~lemeU perdeler ve keten 
eııtorlar, elektlrllı.: ve porelen 
abajorları, emsali gartUmemiş 

Çlo ve Japon vazoları ve krhtof 
porelen vazolar, Çin tabaL ve 

vozolara -.e madeni vazolar, 
yeni bir halde 9 pacça lacherd 

kadifeli ksnepe takımı, orta 
kıt'ada para kasası, oymah orta 

maPaları, Avrupa mamtl.latandan 
ha.mlı ve ıaplalı iskemleler, 

şemsiyelik, B ert>ke mamulatın · 

30 arşın murabbaıoda bir adet 

hah ve I~parta, Gördöa halıla 

riltı bir çift Sı vae yol halısı ve 

seccadeleri ve sair birçok eşyayı 

n ef lse mftzayede euretfle satı 

lacaktır. Satış pe1Jlodlr. Fırealı 

kaçırmayınız . 

Tdrk mOzayede ealono 
mtldftrlyetl 

Telefon No. 2798 

lzmlr ikinci Hukuk mıhlre· 
mesloden: 

İzmlr'de otur~ıkta bulonın 
Hamide Neriman tarafındın İz 

mlr'de Basmahıne'de Kemer 
sokağında 7 No. da mukim 

iken tagayyft.b eden Blseyln 
Bilant1 aleyhinde açdan dava 

ve icra kılının muhakeme so

nunda tarafeynin boeaomılar1na 

ve bo hususta tahakkuk eden 
kabahatına mebni müddelaley. 

hin yeniden bir sena mdddetle 
evlenememealne ve mHrıfı mo· 

hakemenln mOddelaleybe t.-h· 
miline 27 ·Il · 935 tarihinde 

milddeaaleyhln gıyabandı karar 
verilmekle hukuk uanUl mo· 

bakemelerl kanonunun mıddei 
mahsoBaeına ttvflkın ıınılm 

kılınao ihbarnamenin mfiddea· 
aleyhin lkametgAhıoı terkederek 

gaybubet eylemh olma111na ve 
elyevm bnlundoğa mahallin meç· 

halt yetine mebni tebliğ maka· 

mana kaim olmak ftzere mah · 

keme dlnnhaueelne 
lındığı llAn olonor. 

ıallk kı · 

....................... 
dır. Akel halde hakları tapu elci· 
lince malum olmadıkça paylıı· 

madın hariç kahrlar. 5 1-1936 
tarihinden lllbıreo IJ•rtname 
herkeıe açıktır. Ta11p olaolarm 
yüzde yedlbuçok teminat akçası 
veya milli bir banka itibar 
mektubu ve 34 · 23 dosya nu· 
maraelle lzmlr 1 inci icra me· 
mwnloğona mflracaatlerl lldo 

olunur. H. Iı. No. 356 

Bu Haftaki 
Lik Maçları. , 

Bu haftald m11çlıtr fQ ı 

ha•nrlanmııtır; 

Blrlnol l•knular (Alsı 
ııbııındı) 

Saat 10 da hmlrepor D 
spor. h•kem Fe:ıld!(Gôıte 

Saat 12 de Altnıordo · 
spor. Ahmed (Halkevl) 

Saat 14 de Booı · Kart• 
Sabri (lzmlrspor) 

İkinci ııkuular (Halk 

basında) 

Saat 9 da Altıuordo • 
spor. hak.em Ahmed ( Bılk 

10115 de Karııyıka • 
Reıad (Halk:evl) 

11,25 de İzmlrspor · O 

apor. Hamdi (K. S. K .) 

Paris Sergisi 
Pırla, 5 (Rıdyo) -

umumi sergisi topatana b 
mııt1r. İnşaat bo. bftyGk 
nln kdşad zamanına kadar 

olmuı için hayalı.: bir faıU 
devım!edecektlr. 

lsmlr 2 inci icra M. 
Bayın HdenGye'nln 

ve Eytam bankasından 

aldığı paraya mukabil ban 
1 potekll bulunan ve geçen 
yapılan satış 2280 No. lı 

nona göre tecil edildiği 
bir sene içinde birinci 

borç ödenmediğinden so 
kaı'i olarak tekrar mftzaye 
konan İzmlr'de Mesudiye 
halleefnln lnılkam solı.:ağ 

5 numaralı birl aıma kat s 
mak Ozere üç katlt ce 
sekiz oda, Ud sofa. bir mu 
bir kiler bir hamam bir 

bir çımaşnhk ve bir 
bahçe ile mOşte111flAtı 

linl 6500 Ura kıymetli 

millk.lyeti açık artırma ~ 
tile ve 844 numarala 
IAk: ve eytam bankası ka 

mucibince bir ddıya ma 

olmak tarttle utırmuı ~ 

936 salı gtloft nat 11 dcı 

mir hilkftmet konığındakl 2 
icra dalreılnde yapılmak Oıet 
gan maddede sıtabga konu 
Bu arbrma netlçeslnde 11be b 
il her ne olursa olııon kıy 

tine bakılmayarak ençok al' 

oın Gıerlne ihalesi yıpılı 

tır. Satıe pealn para He ' 
mfteteriden yalnız yOıde 

buçuk dell1llye maarafı ıh 

işbu gayr1 menkul Ozerl 
her hangi bir tekilde bık 
lehinde bolonınlar ellerin~ 
resmi vesaik ile blrUk.ıe yt 
gan zarfında lzmlr 2 inci er 

mftracaatları IAzımdır. Aksi J 
de hakları tapu alclHnce 

• lom olmadıkça pıylıem•J 

.. 

hariç kalırlar· 5·1·1936 r 
hinden itibaren şartname f lJ 
kese açıktır. Talip olaoltll 

y6zde yedlhuçulı.: temlnıt ı l 
çısı veya mllli bir bıokı ı•k 

bar mektubu •e 33-22204 ble 
ya nnmaraslle lımlr 2 ncl ~ıo 
memurluğuna miiracaatları ~ı:ıtı 
olunur. H. İş. No. 299 liltı 

-----------------
Önltersltede Dôçent, 

(Muavin Profeeör) 

Dr. A. Safitti 
Ağız ve Diş Beki 

Haııtılara hergdıı öAleden 
ıoora bakar. 

İetiklil caddeli No • 
Ankara apartmanı 2 inci 

Telgraf • ı S TA N B U 
Telefon : 492 



Kömürünüzü 
Olivier ve Şüre
kası Limited Va-

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

oa hareket edecektir. 

"Edvar Conson 
puıw Acentası 

Ceodelt Ban, Birinci Kordon 
Tel. 2443 

"0RESTES,. vapuru 30 2 cf 
teşrinde beklenmekte olup yG· 
künü tahliyeden sonra Borgae, 
Varo11 ve Köeıeoce llmanları 

için yGk alacaktır. 

''ERLA.NDu motörft 14·1 ncl 
kanunda beklenmekte olup yil· 
kdn'll tahliye ettikten eonra _ 

Rotlerdam, Lamburg, Daolmar· 
Loodr11 ve Bull Hanı 

· Ha1efinden Alınız 
"BULGARIAN., vapuru ilk 

kanonda geltp 2 ilk kıtnooa 
kadar Loodra ve Holl için 
yük alaeakhr. 

"FAUNA,. Hpnru 2 ·1 inci 

kAnundao 5 1 net kAoooa kadar 
Anvere, Rotterdam, Ameterdam 

ve Bamburg Umanları için yak 

alacalı:tar. 

ka ve Baltık aahlllerl için yük 

alacaktır. 

~ERVİCE MARlTlM ROUMAI 
"ÜLTUZ,, vapuru :l·l inci 

lı:aonnda Köstence, Sallynı, 

Galıs limanları için yftk ala· 

tfl 

D 

• 1 

so 

ağ 

ikinci Kordon No. 88 Ticaret Odası Karşısında 

• 

Tüırlk Antırasütö 
Semö Kolk 

Dng6Dü~ Kolk 
OngöDö~ Antrasötü 

En Ucuz Fiat. 

.. GRODNO,, vapuru 20 flk 
kinnnda Loodra, Boll ve An· 

versten tahliye edip ayol za· 
manda Londra ve Bull için 
yak alacaktır. 

Ltverpool Battı 
11ROUMELIY AN0 vapuru 1 tık 

klnunda Ltverpol •e Svanse· 
dan gelip tahliyede boluna· 
caktır. 

"FLAMlNlAN" vapuru 23 
ilk kAnunda Llverpol ve Svan· 
seadan gelip tahliyede boluna 
caktır. 

DEUTSCBE LEV ANTE· LINIE 
MILOS vapuru 16 tık kA· 

nonda Bamburg 1'e Bremeo· 
den gelip tahliyede buluna· 

"ULYSSES,. vapuru 2 1 inci 

kA.oundan 5 1 ocl ktnuoa kadar 

Anvers, Rotterdam, Ameterdam 

ve Bamborg limanları için yflk 
alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 13·1 
kAınında btıklenmekle olup yd· 

künO tahliyeden sonra BorıH, 
Varna ve Köstence Umanları 

na hareket edecektir. 

SV ENSKA ORlENT LİNİEN 
"FREDENBORG» vapura 

25 2 hıcl teşrlnd~ beklenmekte 

olup ydkilnil tıhllyeden sonra 

Rotterdam, Hamborg, Copen· 
hage, Danzlg, Gdynla, Oelo, 

-~~ ~1111111111 il 111111111111 111 11111 1 111 1111111111 1 il 111111!1111111111111111 1111111111 il 1111 1111111111111.. :!:~;;'ıç;: ;:~·:~!::::.:. il 

-,JUHA'"f 5 Al h • B ı § "GOTLAND,. motôrü29·2 el ~ =-~ zse ır an z-ası -=~ teşrinde beklenmekte olup yft. 8 l k Y ~ ~ '-. ktınü bhltysden sonra Rot~er· 
8 l agı - ' • 2 dam, Hamburg, Cepenh•ge, 

Norveçya 'nın Halis Mo· a a • • • • • - D 1 Gd 1 G b 

b 
a E anz g, yn ı, oten org, 

rina Baltk Yağıdır. Şer- o CZJ m D l!==I es n n a e ta u -= 01110 ve l11k11ndlnavya limanları 
bet Gibi içilebilir. lki De· €6:ıı U Cff" ~ Cii3) _ 
fa Süziilmı'jştür. ikinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biuasında -

- TELEFON: !2363 
Biricik Sallı, Yeri • • 
e Aş nu R AK Hertürlft (Banka ve Komisyon) Muameleleri Yapılır. 

Hamdi N Ozhet Vadesizlere % 

--
--

V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

calı:br. l 
"PELEŞ., vapura 18· 1 inci l 

U.nunda gelip 19·1 inci kA· 

· nanda Malta, Cenen, Marı!llya 

ve 8areelonaya hareket e~e · 

cektlr. Yolcu ve yok ılır. 

NIPPON YUSSEN KAISHA Ni 

Kumpanyası 

'•TOYOHASBI"" vapura 15· 
1 inci Juinooda Sııapor, Şaohay, 

K.obe, Mojı, Oskka ve Yoku· 
bama limanları için yak ala· 

caktır. 

İIAndakl geUe gldle tarihleri· 

le navlonlardakf değişiklikler· 

den acente mes'uliyet kabul 

etmez. 
Fazla tafsillt için ikinci 

Koıdon'da Tahmil ve Tahliye 

binası arkaarnda FraıelU Sperco 

vapur acentah~ına mGracaat 

edllmesl rica olunor· 
Tele. 2004 · 2005 · 2663 

Muallim Doktor 

A. Hulôsi Alataş 
iç bulalıkları miltehaHısı 

•lSIHHAT 
ce ECZANESi 

Mevduat Şartları: A~tı ay vad~liye 
Dır sene vadelije 

4 
% 5 
% 6 faiz verilir. 

Şamlı sokak No. 20 
Telef on 27 [10 

- DEUTSCl:lE LEV ANTE LlNIE 
"MACEDONIA» vapuru ha· 

de 

2 

ODD 

tıe b •• 
kıy ~ 
arl .. 

pılı 

le c 
e 

alı 

zeri 
hık 

--------
Zahire, ft.ıııam, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komlsyoncoloğo yapılır. Mallar geldi- ;; len limanımızda olup Anvers, 

Jllnde sahiplerine en mOsald şeraitte avans verilir. = Rotterdam, Bamborg ve Bre · 
.. Ux.CBANGE., vapuru 20 

~lftlllllP.lft!""Pİ!l"'~""'"'~""'""'"-'!ftllP.!..,ft!!!!!!PP!!!Pı""'~""-""""-"""'""'""'~""'""'""'lifi men için yük almaktadır. 
uJSERLOHN,. vapnrn 9 B. 

el kAnnnda bekleniyor, Nor· 
folk ve Ncvyork için yok ala· 
caktar. 

Yeni çıkan çifte ispiralli 
MET ALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu. lambular emsallerine nisbeıen yü-.de 

2() daha a::: sarf iyatlıdırlar; Bunu ay sonun. 
da ödeyeceğiniz ilk faıura ile kola)'Ca anlı
yacaksınız. 

Mehmed Tevfik 
Elektlrlk, telefon malzeme depoeu ve 

Siemeoe fabrikaları mftlneealll 

Peşıemalcılar 7i-79 Telefon 3332 

LL 

2 el ke1Jlde (11) lcl kanon 

SAYI URA 
1 Milkifat 20000 
1 ikramiye 30000 
1 
ı 

1 
~ 

4 
30 
60 

100 
500 
500 
600 

» 

» (2500) 
» (1000) 
o.ı (500) 
w (150) 
•• (100) 
.. (50) 
o.ı (30) 
o.ı (20) 

MöcelUt 

15000 
.12000 
10000 

5000 
4000 

15000 
9000 

10000 
25000 
15000 
12000 

AOü Rö~a 

el k4nooda bekleniyor 13 8. 

el kanona kadar Aovera, Rot· 
terdam, Hamborg ve Bremen 

için yük alacaktır. · 
"AKK.A,. vapuru 23 b. el 

U.nooda bekleniyor, 26 b. el 
kiiouna kadar Aovers, Rotter· 
dam, Hamburg ve Bremen için 
yok alacaktır. 
AMFRIKAN ExPOT LlNES. 

0 ExARCH,, vapuru 12 b.cl 
kAnnoda bekleniyor Boeton, 

Norfolk: ve Nevyork için yak 
alacaktır. 

"ExAMELlA,, vrpuro 17 8 . 
el kanonda bekleniyor, Nev· 

york lclo y6k alacaktır. 

"ExlLONA,, yaporu 26 bel 
kanonda bekleniyor, Boeton H • 

Nevyork için yok ılıcaktır. 
ARMEMENT H. SCBULDT 

HAMBUG 
0 TROYBURG,, yapuro 4 b. 

el kAnnnda beldtnlyor. Anvere, 
Rotterdam ve Hamborg için 
ytık alacaktır. 

JOBNSTON VARREN 
LINES·LİVERPOL 

"JESSMORE,. vapnro. 14 8. 
el kAnunda bekleniyor, Lher· 

pul ve Anvereteo yftk çıkarıp 

Bolgırletın ve Romanya Jlmıo · 

Jarıoa yftk alacaktır. 

lzmir Kültür DirektörlüğO Satın 
Alma Komisyonu Başkanlığındaıı: 
Cinsi Mlkıarı Tasın bedeli Tatarı 

~
rınJ 

yl 
cr~~~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~!l!!~~~~Y~en~i~k~a;va~f~la~r~ça~r!oı~sı-=.~34:__~ 
~:· lzmir ~Memleket Hastanesi Başta- 1111111111ın1111111m11111~ Doktor Aiiü1111111111111111111111• !~~~:.ık gri 

517 meıre 
Lira Kr. 

3 60 
Ltra Kr. 

1861 20 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 
149 69 

16
,m .. ,ihligwinden: _= A. Kemal Tonay §=_= Ayakkah• 220 çift 4 sso 66 

Mevcot nilmonelerlne göre bölge San'ıtt okulu için 517 metre 

e f l:laetanemlzln rontgen kııımına konulacak olan 2500 lira kıy· = Bakteriyolog ve bulaşık, salğan hastalıklar sa kamaş ve Karşıyaka Kız öğrelmPD okula için de 220 çift ayak-~ 
lanllltl mohammenell ( Tele pantoeeop Slmens ) eletemlod,, masa mO.tehassısı = kabı alınacaktır. Yukarıda tahmini bedellerlle mnnkkat teminat 

11 9 h - miktarı göeterllmlştlr. Üetermelerl 9:15 lı:&nonnnenelln 25 inci 
ıt ' , 35 tari inden 13, 12,935 teırlhloe kadar 15 gQo müddetle = Baıımahane istasyonu karoıeındaki dibek aokak ba•mda 30 sayı• = b b K 1 v çarşam a günü saat on eote ü tür direktörlilğdnde toplanacak 
ka 1k eblltmeğe çıkarılmıştır. Eksiltme şartnamesini görmek fııtl · § h ev ve muayenehanesinde 11abah 8881 8 dan akoam eaat 6 • kadar = 04: =: baııtalann1 kabul eder. = komfı:ıyonomozda ayrı ayrı yapılmak Qzere 19 gtın mQddetle 

tiler bergOo mtmleket haetarıeelne m(lracaatları. ht~kH olan := Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen eair tahlilat ve := açlk ekafltmPğe konulmoştor. IeteklUerlo şartname ve nömune· 

cJ tın elulltme ~Onü olan 16.12,935 tarihine rastlayan pazıntesl = mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeına cevaz gô• = lerl görmek ftzere hergün öğleye kadar Kız lheeine lleterme gftn 
ırı llQ saat 9 dan 12 ye kadar vilayet duimi encümeni~e mftra · ;;; rülen PnomotorakB muayenehanesinde muntazaman yapılır. = ve eaaıtnde yftzde 7,5 pey ak:çelerlol mal eandı~ına yaıırarak 

~ lltları . 2<> 3 () J O 3852 illJlllllllllllllllllllllllllJlllllllllflltllllllllllllllUllllll T~lefoll: 4115 111111111111• alıtlarlle komtsyona !?elmelerl. 6 1 O 14 18 3924 
·--'' ,_ aıı••DF o•• uca swr,wwH1•ta:•Mt1P v...-.ısan•t•----::ıllllBl!Iİİİİliiıiıİİİİİİİİİİıl ______________________ _ 
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Yirmi beşinci yıl 

No.l 639 L - 69 

CUMA 
6 

r 
l\lacar 

Muhalifleri Arşidük Otto'yu 
istiyorlar 

ı 

BJrlaclktlouo 19;36 
......... İİİİİİııııiiilliliı .................................................................................................................... . 

Gece, Haheş'lerin ilk Ciddi Taarruzu Baş adı. , 
Habeş'ler, ltalyan Ordusunu Şimalde Çevirmek istiyorlar. imparator, Dessie'de Kumandanlarla Konuşu· 

yor. Yağmurlar Haheş'leri Sevindirdi. Harar'ı (40) Bin Habeş Askeri Koruyacaktır. 

Makalle'deki eski 
Küçük çarpışmalar: 

Londra, 5 (Radyo) - Royter 
Ajaoeının doğu Afrika'sıodald 

aytarluından gelen haberlere 

•öre, şimal ve ceoub cephesinde 

bekleme ve hazırlık devresi 

deYam etmektedir. Habeş ileri 

karakolları ile lta•yan kuv11et· 

lerl arae1Dda ufak-tefek: bazı 

çarpışmalar olmuştur. 

imparator cephede: 
Londrı, 5 (Radyo) - Royter 

aytarı bildiriyor: 
DeBBlye'de bulunan lmpara· 

tor, ılmal orduıu kumandanlar• 

ile temas etmekte, eQel dorum 

etrafında malumat almaktadır. 

Bu konnomalarda şiddetli mü

nakaşalar olmaktadır. 

imparator yeni bir plAn hı 
zırhyacaklır. THrrozan bundan 

ıoora bathyacağı aanılsyor. 

Yağmurlar: 

Adis Ababa 5 (Radyo) 

Dan buraya yağmur yağmıı· 

tır. Balk kiliselere koşarak: 

dua elmiş ve bu mevsimde 

yağmur yağmasını bir mucize. 
ıelAkkl ederek Allaha dua et· 

mlotir. Zira, . Habeıistan'da yağ 
murlır eylO.hln ortasında keel· 

lir ve nhanın 21 ine kadar 

kat'lyyeo ya~mur yağmaz. Bun· 
dan sonra baılıyan yağmurlar 

da durmadan eyhil nibayetlneı 

kadar devam eder. 
Yaralı Habe~ler: 

Londra 5 (Radyo) - Bu 
raya gelen haberlere göre, Ha· 

beo muharlplerlnln bir kısmı 

ıldıkları yaraların teslrlle öl· 

mektedlr. 8BBtınelerdekl dok· 
tor adedi ihtiyaca tekabill et· 

memektedlr. Yaraları haf Jf 
olanlar da hastanede tednl 

edilmeden tekrar cebheye git· 
mektedlrler. 

ffargeleı, (İngiliz somılfel) 4 
(A.A) - Cenub cephesinden 

imparator sarayı 
gelen yerlflP-rlo Roy ter ajaneı 

aytırma verdikleri malumata 
göre Gorahalofn 70 mil cenıı · 

bunda balonan Buaall yakı· 

nında 12 İtalyan zırhlı otomo 

bllt çamura batmı11 ve içinde· 

kller tarafıodau terkedllmlştlr. 

HenQz aeyld ,,dilmemiş olan 

bir tıkım haberlere göre bir 

İtalyan kola Ogaden'de Ha 

beı'lerln taarrozona uğramıştır. 
Habeı'ler, MQstevlUerl bezJmete 

uğratmış 130 kadar İtalyanı 

~ldGrmfiş ve yualamış olduk· 
lar1Dı beyan etmektedirler. 

Adis·Ababa, 4 (A.A) - Ce. 
nub cephesinden blldldldfğlne 

göre, İtalyan 'hır ileri hareket· 
lerfof muvak:katea durdurmuş· 
lardar. Çtınka latlnat noktıııla · 

rını k:aybetmlşlerdlr. 

Habeş sftel mfitehameları 

halyın'lıno. ~o az ilç haha· 
dan evvel hücum lmk:4olırı 

kalmadığını, çünkft Babet'ledn 

Uıl· Ual mnharebeelnden sonra 

ltalyan'lar tarafından lıgal edi 

leo bfttfio arnlyl tekrar ele 

geçirdiklerini iddia etmekte· 
diri er. 

Habeş'le1 toplanıyor: 

Makalıe 6 (Radyo) - Ste· 
fınl ajanın bildiriyor: 

llalyan nçalı.ların1n bombar· 

dıruanı ydzilodeo Balıe~ler ileri 
hareketledoe gece devam et· 
mektedir. Şfmdlkl halde Ba· 
beş kuvvetleri Asangl gölO ya · 
kınlarında kuvvetli bir şekilde 

toplanmaktadırlar. Bu konet· 
lerln mfthlm bir kısmı Rae 
Kaesa'nın eon sistem etlihlarla 

mücehhez ordusuna mensuptur. 

Cebbedekl kuvvetler araaında 

imparator ve veliahdın muotı 

zam kuvvetleri de bulııomak· 

tadır. Habeş kuvvetleri İngiliz 
mamulatmdan mltralyör, mo 
dern tOfenkler ve dağ toplarlle 

mQcehbezdlrl~r. hı raraf ara· 

eındak:I clddj çarpıı;malar akoa· 

ma sabaha bekleniyor. 

lik cidcll taarruz: 
Ctbutf, 5 (Radyo) - Roy· 

ter ajaneı bildiriyor: Habeı;9le· 

do düo akşam Makolle cenıı· 

banda karanlıkta ilk ciddi ıa• 

arruza geçtikleri haber alıomı~ 

tır. Tafsll4t yoktur. 

Mühim savaşlar bekleniyor: 
Harar, 5 ( Radro ) - Son 

Habeş tahşldatı iki taraf kuv

vetleri araeında birkaç ~ün 

içinde mühim sanşlar olac11~ını 

gösteriyor. Stefanl Ajansı da 

bu hOkmt\ Roma'ya bildirmiştir· 

Harar şnbrl Habeş'ler tara· 

f1Ddan tam bir dlelpllo altında 

boşaltdmıştır. Harar · Clbutl 

hattı 40 bin kişilik Habeş kov· 
vett tarafından mQdafaa edl· 

lecek:tlr. 

Adis·Ahaba ya dönecek olanlar: 
Adls·Ababı, 5 (Radyo) -

Deveran eden bir şayiaya göre 

Adfl!I Abab•'yı terketmlş olın 

ecnebiler tekrar bu şehre d6· 
nemlyeceklerdlr. Habeş hükô 
meli bu şayiayı yalanlamışhr. 

Savaş ııebeblle bu şehirden 

2000 ecnebi çekilmişti. Boa · 
lardao geri dönmek istiyenlere 
izin alınmak enretlyle mllsaade 
edilmektedir. izin nrllmeyeoler 
bir kaç gazetecidir. 

Çevirme hareketi 
ı·e Habeş pusuları . . 

'ffğre 1 5 (Radyo) - İtalyan, 
Habea ordolau arasında büyOk 
bir barb beldenlyoır. Tembl· 
yen önünde kuvvetli bir Habeş 

ordueu toplanmıştır. Daha mQ. 

hlm bir orJu da Makalle'ye 

doğru ilerlemektedir. Habeşlerin 

Tlmblyen'e hücum ediyor gibi 

görQaerek: Makalle'ye t1111rraz 
ermeleri muhtemel olduğu gibi 

Makalle'ye hdcum ediyor gabi 

görünerek Setle ıetl kametinde 
böyak bir çe vlrme hareketi 
yıpmak istemeleri de mnht~· 

meldir. İtalyan aııkerlerl; Ha 
beş'&erlo kurmakta oldukları 

pu1Jolardan eon d ~ rece blzıar· 

dırlar. 

lıalyan ve Amerikan tayJareciler 
Adle·Ababa1 5 (Radyo) 

Babet bükftmetl; İtalyan uçak· 

larının tfmal cephesinde yeni· 

den faaliyete geçmemiş olduk· 
larrnı haber veriyor. Amerikan 
tayyareci Robenson: Gondar'm 

şimalinde uçarken bir ltalyao 

J/iillıiyenirı 59 mıczı Jılclörıiimii rniinasebetile eı·elki ak#am ;yapılan toplantı intibalarından • 

1 

, 
• 

'·' j ltalyanlar, işgal ettikleri yerlerde Ifobe~ halkını f a~isl 
selamına alıştırdılar .. 

tayyaresinin taarruzuna uğra· 

mış. hiçbir arızaya uğramadan 

.yere lomlıtfr. 

Italyan uçağı Debat, Oga· 
meyi bombardıman etmiş ve epl 

hasara sebeblyet vermiştir, Oga· 

den cephesinde baıkaca İtalyan 
bombardıman faaliyeti hakkında 

bir gftna haber yoktur. 

ltalyan'lar 63 iincü 
reemi ıebliği neşrettiler. 

İtalyan k:arargihı, 63 numa · 
rah resmi tebliği neıretmlotlr. 

Bo tebUğde deniliyor ki: 

Edtre kuvyetlerl, Temblen 
hattı tlzerlnde Heri hareketle· 
rloe dev.tmı ederek: Kaçamuya 
usıl olmu11lardar. 

Blrfocl kolordu cebbeslode 

ve dolu ile Makalle hatlarında 
ı?enlş mikyasta hareketlere baş · 

ladık. Makalle'nln cenubunda 

bir doıman lut'asıoı rlc'ata 

mecbur ettik. Kassa sebat kıta· 
atı kumandanları Azblye itaat 
etmişlerdir. 

Takaze cebheelnde Babeşle· 

rlo bir gorubıı defedllerek 

Adlrana munealat edildi. Bu 
muharebede yalDlz dört nefer 

kaybettik. Tıyyarelerlmlz biltiln 

cebhede faaliyet göetermt11tlr. 
tlabeş imparatora. Nerede? 

Parla, 5 (Radyo) - Adla· 
Ababa9dao abnan haberlere 
göre, Babeş imparatoru nazır· 

Son Daköka: 

Jarını çaı?ararsk kendiler 

müşaverede bnlnnmu11tur. 1 
pararorııo nerede bulandllf 

belU deAlldtr. Habeı'ler, k 

dllerloln sulhe rallb olduk 
rıoı yalanlıyorlar. 

Bozgun şayialan: 

Roma 5 (Radyo) 
gonculok şayiaları çıkaranı 

karşı ,lc.ldetll tedbirler at } 
muJhr. PopoJo D&'ıllya gazeıJ 
zabıtaO\n mQcrfmler kim ol 

ııa olsun merhameteJzce harel 

edeceglnl ve bQtQn ltalyan' 

nn ecnebi devletlerJo tab 

kitçı a janldrının haberleri 
inanmamalarını yazıyor. 

Yeniden asker gönderildi: 

Napoll, 5 (Radyo) - Ke 
berya vapuru ıeferber fırkala 

mütemmim müfrezelerin ılır 

doğu Afrlka'stna hareket 
mlştlr. 

Harar 5 (Radyo) - Bar 

Clclka hattının kırkblo kt ra 
tarafmdan mddalaa edllect nı 

)ıı cebheye Babeı'lerlo ne j h 
rl 

dar ehemmiyet verdiklerini g ... 

termektedlr. 

Tlgre cebbeelnde balyan 

HKbeş orduları arasında pJ 

yakında bayak bir çarprod 

olmHı beklenmektedir. 

• 

Uzlaşma Olursa Petrol Ambargos~ 
Geri Kalacaktır. Italya Barış istiyor 

J 

-M. Mussolini ve S. Samoel Hoar Arasında Bir Görü 
me Olacak .. ltalya Uzlaşma Teklif ini Kabul Etmez~ 

Ambargo Tatbik Edilecektir. 
Londn, 5 (Radyo) - lo 

gih~re Başbakanı M. Bolılvfn 

ile dış bakanı Samoel Hoarı 
kabul etmiş ve uzıın müddet 

görüşmflıtOr. İki devlet ada· 

mtDıD Habeı,-ltalyan ınaıının 
eon dorumu ile Paris'tekl ekı · 

peri erin faaliyeti ve haf ta 

içinde ~ıpılacak olan Hoar· 
Laval görQşmeelnln neticesinin 

ne olacağı hakkmda gorOşUlk· 
lerl söyleniyor. Hoarm; bugün 

avamk:amaraeında ıon c1urnm 

hakkında izahat vermesi muh· 
temeldir. 

Petrol ambargosu içtimaı 

nasıl geri kalabilir? 

Cenevre, 5 (Radyo) - ltal· 
yıtn Habeş aoleşmı:ılığı etrafın . 

da yakında musllhaoe bir bal 

şekli bnlunaceğı hakkında ge· 
len ha b.,rler cılrafında mütalea 

lat yürüıl'n eelıiblyeıdar çev~n · 

lf'r iki hır af tan birinin her 

halde uysallık gösterdiği n 

aolaşacaklan hakkında kat•ı 
babeılı•r boluumswasmın ka · 

rareızlığa ve tereddüde mahal 

bırakmadığım, onun için için 
bu ayın onlklslode onsekfafer 

komiteel loplaofleının geri hı · 

rakılma k:eyf lyetloln mevzuu· 

bahta olmıdığıoı blldtrmekl• · 
dider. 

~~~---------~~~ 18 ler k:omlteelnjn bo ayın 

l 2 elnde toplanacağı kıt'i ola 

rak eöyleniyor. Esaeları her iki 
tarafça kabul edllmtı:ı btr uz. 

laım11 şekli bulunursa ve bu 

mukarreratı R ·ma ve Adle Aba· 
ba kabul ederse komite içtima· 

ının geri bırakılması mlimkftn · 

dftr. O zaman konsey fevk:alıide 

bir lçtlmaa çağrılac11k ve anlıı 
mının tetkiki beşler komheelo e 

bnale edilecektir. 

Perl B, 5 (Radyo) - Gazete 

ler; petrol ambargosuodau bıb 

sederken anlaşmazlığa milsli · 

hıne bir ıekll bolooup bolun. 

mıyacağıoı eoroyor ve lnglllz 

harb gemilerinin Akdeoiz'den 
çekllmeelnio de l!Zlaşmıoın 

milmküo olıcağıoı göstermekte 

olduğu maraleaeını Uôve edl 
yorlar. 

Pötl Parlzyen gazetesi; uz 

laımanıo yakın olduğanu ve 
halya'nm barışa temayül ğöler· 
cltğlol yauyor. 

Ek:o Dö Parl gazetesi de iki 
eklsperln teeblt ellikleri uz · 
)aşma ı,ıekUoin barışa yakla 

~ıldığın ı gösterdiğini bildiriyor. 

Maten gazetesi; iyi hıber 

alan çevenlerln Noelde Moı · 

soUnl ve Hoarın mQIAkat 1•· 

pacaklarını haber verdllderft 
yazıyor. 

ltalya'ya tebliğat yapıldı : 

Parla 5 (Radyo) - Fran• 
gazetelerine göre M. Lav• 

Franeıı'larla loglllı'ierln m 

!etler cemiyetinden aldı.ki• 

veUlete istinaden hazulıw 

oldukları son teklifleri Itı1y• 

elçisine bildirmiştir ve bu ıeJ 

Uf ler kabul edilmediği takdlrJ 

petrol ambargosunun Ye bati 

dlğeJ' zecti tedbirlerin de te 

blk edileceğini ııaylemlotlr. 

lstanhul'da 
Bir Mülakat .. 

fetaobul, 5 (Özel) - D 

itleri bakanımız doktor Tevf 1 

Rüştü Aral!; bugün loglllz bd t 

yilk elçisi tardından zlyar 

edllmletlr. Mıll4kat ozon eO~ 

mQşUJr. 

Nişan Yüzüklerini 
Vermişler 

Napolt, 5 {Radyo) - ltalyı( 
Vtıliahdı ile k:arııı; ni12an yO 
zilklerl ile albu k6lçelerl1' 

federal makamlan teberra cıl 

mlşlerdlr. 


